
Susan Lewis
PRAVDA O TOBĚ strana 8

Váš průvodce světem knih
Objednací termín: 13. října 2015

Harlan Coben
CHYBÍŠ MI strana 19

Nic Pizzolato
GALVESTON strana 21

Hledáte knihu?
www.knizniklub.cz
Tisíce knih s klubovou slevou pro Vás!

PODZIM 4/2015

strana 5

01_Sestava 1  8/19/15  4:32 PM  Stránka 1



-20 %
z klubové ceny

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 64. 

Bodujte při každém nákupu!
Za všechny knihy, CD, DVD i dárkové zboží zakoupené z tohoto katalogu 
a také za všechny nákupy na www.knizniklub.cz či v knihkupectví získáváte ibody 
a s nimi spoustu skvělých výhod! Za ibody si můžete vybrat báječné odměny! 

Více informací najdete na straně 64. 

Výhody pro VIP!

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 65.2
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  Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte... 

1. L. Riotteová: 
MRKEV MILUJE RAJČATA – strana 56

2. F. Francis: OHROŽENÍ – s. 22

3. A. Christie: POSLEDNÍ VÍKEND – strana 23

4. K. Follett: STOLETÍ 3: 
HRANICE VĚČNOSTI – strana 24

5. D. Glockner, D. Spáčil:
CÍSAŘŮV PREZIDENT – strana 36

6. M. van Gils Slavíková:
DEZERTY JEDNA BÁSEŇ – strana 52

7. J. Hanibal: VÁŠNĚ A BOJE 
POLYXENY Z LOBKOVIC – strana 25

8. D. Crown: 
ANGLIČTINA NA ROVINU II –  strana 37

9. P. Robinson: POHLED DO TMY – s. 22

10. D. Steel: NÁDHERNÝ ŽIVOT – s. 15

VAŠE NEJ Z KATALOGU 3/2015: VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

první školní den je mimořádným datem nejen pro všechny žáky a studenty, ale v letošním
roce je důležitý i pro Knižní klub – 2. září představíme veřejnosti vítěze jubilejního 20. roč-
níku Literární ceny KK a vyhlásíme nový 21. ročník, kterého se můžete zúčastnit i Vy.
Pokud jste krea    tivní a máte literární talent, pak neváhejte a přihlaste svůj rukopis do soutě-
že – podmínky najdete na straně 29.
Z pestré nabídky osvědčených i nových autorů bych Vás chtěla upozornit na poutavý
román Jodi Picoultové Čas odejít (s. 9) nebo vynikající psychothriller Harlana Cobena
Chybíš mi (s. 19). Těm, kdo hledají v knihách spíše poučení než zábavu, je určena Kniha

vědy (s. 37) z britské série oborových encyklopedií. A pokud máte doma zvídavé dítko a nevíte si už rady, jak odpově-
dět na jeho všetečné otázky, pořiďte mu knihu Už vím, jak to funguje (Klubko, s. 6), věřte, že v ní najdete zajímavé
informace i pro sebe.

Příjemné babí léto a potěšení z četby Vám přeje 
Helena Čudová, programová ředitelka

VIP
199,-

VIP
199,-

VIP
199,-

VIP
263,-

VIP
287,-

VIP
199,-

VIP
199,-
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Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2015. 3

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
VÝHODNÁ AKCE

DINOSAUŘI V KOSTCE
Pozoruhodná encyklopedie dinosaurů zachycuje
tato ohromující prehistorická zvířata na prostoro-
vých vyobrazeních, doprovázených přehledným
informativním textem. V knize Dinosauři v kostce
ožívají tyranosauři, ptakoještěři, velcí mořští plazi 
i celý prehistorický svět tak jako nikdy předtím.
Prohlédnete si všechny typy prehistorických zvířat
ve zcela novém detailním pohledu, který omračuje
svou reálností.

Váz., 208 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publikace

DA037367      akční cena 249,-
GF037367     nečlenská cena 499,- 399,-

VĚDOMOSTI V KOSTCE
Encyklopedie odhaluje zá-
zraky vesmíru, Země, příro-
dy, člověka, přírodních věd
a historie. Přináší množství
informací, časových os, ilus-
trací a úchvatnou počítačo-
vou grafiku. I složité otázky
vysvětluje jednoduše a sro-
zumitelně. 360 s., bar. p. 

GF036764  599,- 499,-

Jak žili 
a proč 

vymřeli?

Cena pouze 249 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního klubu, 
kteří si objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč!  
Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci za plnou
členskou cenu 399 Kč.

Objednací číslo při akční ceně: DA037367

Akce platí do 31. října 2015 jen pro členy Knižního klubu.

499,-
AKČNÍ CENA 

249,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!4

Mistr šéfkuchař vás naučí 
vařit jako Francouzi!

16 20

23 Příběh, který v češtině vychází
poprvé!

Dospělí mají pořád něco na
práci, nikdy nemají čas!

Třetí díl děsivého 
psychothrilleru Vraní dívka

53

Pestrá nabídka – vždy najdete něco 
pro sebe či pro své přátele.

Dětská příloha KLUBKO – pro společné
chvíle s dětmi.

YOLI – knihy pro mladé!
Pohodlný nákup – 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu – jak Vám to vyhovuje...
Atraktivní ceny – až o 30 % nižší!

Kdo má rád knihy,
je v klubu!

Kolik odstínů může 
mít sex?

str. 4
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Nepropásněte objednací termín 13. 10. 2015! 5
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Sophie Hannah 

BLUDNÁ SDĚLENÍ
Nicki Clementsová trčí v zácpě, když vtom spatří obličej, o kterém
doufala, že už ho nikdy neuvidí. Je to rozhodně on, stejný policis-
ta, a zastavuje všechny vozy na Elmhirst Road. Nicki v panice
otočí auto do protisměru a ujede. Nebo si to alespoň myslí...
Následující den je předvedena k výslechu v souvislosti s vraždou
kontroverzního novináře Damona Blundyho. Nicki se s ním nikdy
nesetkala a nedokáže odpovědět na žádnou z otázek, které jí
detektivové kladou. Netuší, proč vrah použil nůž tak neobvyklým
způsobem, ani neví, co znamená nápis „Není o nic míň mrtvý“
v pracovně zavražděného. Taky však nedokáže vysvětlit, proč byla
tak blízko místa činu. A především proč se snažila Elmhirst Road
vyhnout. Kdyby totiž odhalila tajemství, které v sobě nosí, mohlo
by jí to zničit život... Vynikající psychothriller z volné řady příběhů
s dvojící detektivů Simonem Waterhousem a Charlie Zailerovou,
která autorku proslavila po celém světě. 
Přeložila Edda Němcová. Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

GF037386
ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Sophie Hannah 

ZTRÁTY A LŽI 
Před třemi lety se Naomi Jenkinsové při-
hodilo něco strašného – tak strašného,
že o tom nikomu neřekla. Teď má další
tajemství v podobě ženatého milence.
Když ale Robert zmizí, Naomi je jasné, že
se mu něco stalo. Policie o tom tak pře-
svědčená není, zvláště když Robertova
žena tvrdí, že je její muž v pořádku.
Protože je Naomi zoufalá, rozhodne se
riskovat a Roberta označí jako nebezpeč-
ného devianta – pak už ho policie bude
muset začít hledat. Vyšetřování se ujímají
detektivové Charlie Zailerová a Simon
Waterhouse… Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 328 str., 14,5 x 22,7 cm

GF037387    349,- 299,-

Sophie Hannah je úspěšná britská básnířka a pro-
zaička, známá je především svými psychothrillery.
Literární senzací se stal její román Vraždy s mono-
gramem. V něm se se svolením dědiců Agathy
Christie znovu objevil Hercule Poirot. 

VIP
263,-
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Objednávky po telefonu: 296 536 6606
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Alma Katsu 

ZÚČTOVÁNÍ
Smyslný, fasci-
nující příběh
lásky se prohlu-
buje ve volném
pokračování
strhujícího
Elixíru. Lanore
uvěznila svého
nepřítele a začí-
ná nový život
s Lukem, léka-
řem z pohoto-
vosti v Maine,
který se do ní
zamiloval
a nahlédl do
jejího skrytého nesmrtelného světa. Celý Londýn se schází, aby nav-
štívil tajemnou výstavu v Muzeu Alberta a Viktorie. Právě tehdy se
však otevře brána do dávných časů a Adair vtrhne do jedenadvacáté-
ho století, aby dopadl Lanny a pomstil se za její krutou zradu.
A Lanore má nyní zaplatit za svou dávnou lásku ke krásnému
Jonathanovi. Přeložil Luboš Trávníček. Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

GF036841 nečlenská cena 299,- 249,-

Jessica Treadwayová 

SMRT MÁ OČI MOJÍ DCERY
Hanna se snaží zapomenout na brutální útok, při němž zemřel její
muž a ona sama málem přišla o život, a který na ní dodnes zane-
chal fyzické i psychické následky. Situace je tím horší, že útoční-
kem byl tehdejší přítel její dcery, jež ho navíc hájila před soudem.
Tři roky spolu nemluvily, teď se však náhle Dawn ozvala, že by
matku přijela navštívit. A to zrovna v době, kdy se případ znovu
otevírá – a s ním ovšem i všechny rány, vzpomínky na hrůzostraš-
nou noc, ale především také otázka, kdo Hannina dcera, odmalička
matkou protěžovaná, ve skutečnosti je… 
Přeložila Ivana Nuhlíčková.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GF036707

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GF037774
POPRVÉ

a TEĎ NEPLAČ

Joy Fieldingová
POPRVÉ
Jak velké chyby se dají napravit? 352 stran

GF035504 259,- 229,-

Joy Fieldingová 
TEĎ NEPLAČ 
Jde jí o život, a navrch je obviněna z vraždy.
368 stran

GF036069                279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Vzpomeň si,
kdo tě chtěl
zabít...

VIP
199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Marina Stěpnova 
LAZAROVY ŽENY
Kariéra prominentního vědce
Lazara, který je přes všechny
úspěchy sám, neboť miluje že-
nu svého ochránce Čaldonova.
Později propadne kouzlu mla-
dičké Galiny. Dívka si mocného
muže vezme ze strachu. Třetí
Lazarovou osudovou ženou je
vnučka Lidočka, talentovaná
baletka. Sága klenoucí se přes
celé 20. století. 336 stran

GF036644    349,- 299,-
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Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 7
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Kate Mortonová 
ZAPOMENUTÁ ZAHRADA
Nell se rozhodne zjistit pravdu o svém
původu. To ji dovede do opuštěného
domku vedle šlechtického sídla.. 512 s. 

GF034757           299,- 239,-

Nicholas Evans 
ZAŘÍKÁVAČ KONÍ
Dospívající Grace si jednoho zimního rána
vyjede na koni a srazí ji náklaďák. Život
rodiny se navždy změní… 296 stran

GF035217            249,- 219,-

Louisa May Alcottová 
MALÉ ŽENY
Čtyři sestry statečně čelící světu. Ne  zkrá -
cený světový bestseller, v novém překla-
du i s druhým dílem! 496 stran

GF037140           359,- 299,-

Sandra
Brown  

NÍZKÝ TLAK
Bellamy bylo pouhých dvanáct
let, když její starší sestra přišla
násilně o život. Když po osmnác-
ti letech napsala podle skuteč-
ných okolností Susaniny vraždy
knihu, novináři odhalili její totož-
nost a Bellamy se stala terčem
neznámého útočníka. Ve snaze
tohoto útočníka identifikovat se
mladá žena musí postavit du-
chům minulosti a vypořádat se
nejen se složitým pletivem rodin-
ných vztahů. Přesto se nehodlá
zastavit, dokud se jí nepodaří
Susanina vraha odhalit. 
Přeložila Marie Válková.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

GF036632

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GF037775
SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ

a EXKLUZIVNĚ

Sandra Brown
SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ
336 stran 

GF036086             279,- 249,-

Sandra Brown
EXKLUZIVNĚ
424 stran
GF036634             299,- 249,-      

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

SANDRA BROWN vystudovala angličtinu a litera-
turu, vystřídala řadu profesí: herečka, manažer-
ka, modelka či televizní reportérka. K psaní ji při-
vedla náhoda, ale po úspěchu prvních románů
se definitivně rozhodla pro literární dráhu a dnes
má za sebou desítky bestsellerů. Žije na ranči
v Texasu, věnuje se psaní a ces tování.
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 64.8
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Susan Lewis 

PRAVDA O TOBĚ
Příběh o poznání vlastních kořenů a o tom, jak dlouhá může
být cesta k odpuštění. Život Lainey Hollingsworthové vypa-
dá idylicky – má krásný dům, úspěšného muže a dvě zdravé
děti, šestnáctiletou dceru a dvanáctiletého syna. Ve skuteč-
nosti se ale zoufale snaží udržet rodinu pohromadě.
Podporuje manžela v jeho kariéře spisovatele, trpělivě
naslouchá vzdorující dospívající dceři i nevlastnímu synovi,
který ji obviňuje, že mu zničila život. Navíc pečuje o nemoc-
ného nevlastního otce. Nejvíc ji ale tíží její minulost – nevy-
řešené otázky ohledně jejího biologického otce, o němž jí
matka, která před rokem zemřela, nikdy nic neřekla. Lainey
se vydává do matčiny rodné Itálie a pokouší se najít odpo-
vědi na spoustu otázek. Proč matka opustila Itálii? Má tu
ještě nějaké příbuzné? Jak to, že se jí nikdy nikdo neozval?
A kdo je jejím skutečným otcem a proč ho dosud nepozna-
la? Když pak zničehonic dostane zprávu: Zeptejte se svého
manžela na Julii..., jsou otázky minulosti naléhavější než kdy
dřív a budoucnost nejistá. Lainey musí čelit těžkým rozhod-
nutím. Přel. Jana Rajnyšová. Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

GF036911

VÝHODNÝ 
KOMPLET

597,-jen

obj. č. GF037337
3X AMANDA STEVENSOVÁ

Amanda
Stevensová 
OKŘÍDLENÁ
DUŠE 368 stran

GF035672 
299,- 249,-

Amanda
Stevensová
KRÁLOVSTVÍ
360 stran

GF036377
299,- 249,-

Amanda
Stevensová 
PROROK
352 stran

GF036555 
299,- 249,-

Adriana Trigiani 
OBUVNÍKOVA ŽENA 
Příběh osudové lásky Cira a Enzy začíná krátce po
roce 1900 v italské Lombardii, rozvine se ale až po
letech v New Yorku, kde se Ciro učí obuvníkem
a Enza šije kostýmy v Metropolitní opeře... Pestré 
a romantické vyprávění, prodchnuté vším, co činí Itálii
Itálií a co si utečenci brali s sebou i do Nového světa.
472 stran

GF036156                    399,- 319,-

Ann Learyová 

KAMARÁDKY
Z MOKRÉ ČTVRTI
Hildy Goodová žije od na-
rození v malém městečku.
Všechny zná a všechno ví,
jako úspěšná realitní agent-
ka, matka a babička má
práce nad hlavu. Do toho si
dcery všimnou,  že mamin-
ka moc popíjí a donutí ji k
léčbě. Hildiny večery jsou
náhle velmi osamělé. To se
změní s novými sousedy –
Hilda se s Rebekou spřátelí,
smutek zahánějí neškodný-
mi drby při lahvi vína. Brzy
se tématem drbů stane
Rebeka sama a nevinná
tajemství se ukazují jako ne tak nevinná. Jako by se nad městečkem začala
stahovat černá mračna… Přel. Dana Stuchlá. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GF036846                     nečlenská cena 259,- 229,-

Kolik pravdy unese
jedno manželství? 

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Jedna sklenička
přece nemůže
uškodit…

ČESKÁ PREMIÉRA
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Knihy pro celou rodinu... 9
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Opustila jsi mě,
mami?
Jodi Picoultová 

ČAS ODEJÍT 
Jenna se nikdy nevzdala naděje, že jednou najde svoji mámu Alici. Ta
totiž zmizela, když její kolegyni v rezervaci udupal slon. Anebo to bylo
celé jinak? Alice studovala chování slonů v Africe, když však poznala
Jennina otce, vrátila se s ním do Ameriky, kde společně vedli sloní rezer-
vaci. A jednoho dne Alice prostě zmizela. Jenna byla tehdy ještě maličká,
přesto celé ty roky touží matku najít. Nevěří totiž, že by ji jenom tak
opustila. Jde za vědmou, najme si soukromého detektiva, zkouší cokoliv,
jen aby celé záhadě přišla na kloub. Někdy se však i zdánlivě jasné odpo-
vědi mohou docela zamotat a svět nemusí být takový, jaký se zdá... 
Přeložila Alexandra Fraisová. Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm

GF037219

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Jodi Picoultová 
VYPRAVĚČKA
Stařec požádá Sage, aby mu
pomohla umřít, protože ho tíží
temná nacistická minulost. Byla
by to vražda, nebo vykonání
spravedlnosti? 512 stran 

GF036688    399,- 329,-

Jodi Picoultová 
VLK SAMOTÁŘ
Luke studuje život vlků a rozumí
si s nimi líp než se svou rodinu.
Když po nehodě upadne do kó-
matu, jeho děti mají rozhodnout
o jeho osudu… 416 stran 

GF036092     349,- 299,-

Jodi Picoultová napsala 23 ro-
mánů, v roce 2003 získala cenu
New England Bookseller Award 
a její knihy pravidelně zaujímají
první místo žebříčku bestsellerů
New York Times. Čtenáře i kriti-
ky si získala dramaty s kontro-
verzní tematikou, které zobrazují
krizové okamžiky v životě oby-
čejných lidí a jsou komponovány
na základě pečlivého průzkumu
tématu i prostředí.
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ČESKÁ PREMIÉRA

289,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GF037776
2X SUSANNA KUBELKA

Ellen Bergová 
JÁ TI TO OPEPŘÍM, 
MILÁČKU
Vivi má sbírku „smrtelně spolehli-
vých“ receptů, jak se zbavit ne-
vhodných mužů. Pak se objeví Jan
a s vařením má být konec. Jenže jí
náhle selžou brzdy u auta. 224 s.

GF036833      259,- 229,-

Susanna Kubelka 
ROZTRŽENÁ 
ŠNĚROVAČKA
Mladičká Minka toho o živo-
tě příliš neví. Jedno však ví
určitě – rozhodně se nene-
chá utáhnout do šněrovač-
ky, ve které se nedá dýchat.
K jednomu báječnému vyná-
lezu a také k lásce však
zbývá ještě kus cesty! 320 s. 

GF036989   299,- 249,-

Susanna Kubelka 
HRAD MÁM, HLEDÁM PRINCE 
Když bylo Annettě jednadvacet, utekla
z domu – vlastně z hradu s cimbuřím
a věžemi – se svou láskou Danielem. Ten
ji za pět let dokázal připravit o všechny
peníze, které zdědila. Annettě nezbývá
než se s prosíkem vrátit domů; netuší
však, co ji všechno čeká. Rozzlobený, ale
milující strýček, který jí záhy odpustí, pa-
poušek Bonnie, jenž rozštípe, na co při-
jde, ale jinak je to velice inteligentní zvíře,
a především veliké tajemství, kterému
dlouho nemůže přijít na kloub. 

Přeložila Zuzana Soukupová.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

GF037003             299,- 249,-

Ellen Bergová 
JAK TY MNĚ, TAK JÁ TOBĚ
Při srazu spolužáků 25 let po
maturitě se setkají tři někdejší
kama rádky. Opět se sblíží a vzbou-
ří se proti tomu, jak se k nim chla-
pi chovají. Rozhodnou se
pomstít. . . 216 stran 

GF035724 259,- 229,-

Tanya Valková 
ARABSKÁ ŽENA
Osmnáctiletá Polka Dorota se seznámí s Ahmedem a je
jím úplně okouzlená. Když otěhotní, obává se, že ji Ah-
med opustí, ale ten radostně trvá na uzavření sňatku.
Manželství ale příliš vydařené není, byť Dorota Ahmeda
stále miluje a jeho vzrůstající násilné sklony přičítá
tomu, že v Polsku nedokáže najít uplatnění. S vidinou
nového začátku se mladí manželé rozhodnou odjet do
Libye začít lepší život. Ahmed se však začne chovat
ještě o poznání hůř… 488 stran

GF035245                    329,- 289,-

Místo na slunci tady mají 
jen muži...

Tanya Valková 

ARABSKÁ DCERA
Ve volném pokračování Arabské ženy sledujeme osudy Dorotiných dcer
Miriam a Darji, stejně jako ženské části rodiny Salimiových, která je po exce-
sech politického fanatika Ahmeda nucena opustit rodnou Libyi. Malika získá-
vá místo na zastupitelském úřadě v Ghaně a rodina se tedy vydává do čer-
nošské části Afriky. Život Libyjců je zde však poznamenán četnými křivdami
i zločiny proti lidskosti, což brzy pocítí na vlastní kůži i oni sami. Mezitím se
Dorota snaží obě dcery získat nazpět … Přeložila Barbora Gregorová. 

Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GF037059
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 64. 11
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Čtení uklidňující 
jako šálek teplého čaje
Anna Quindlenová 

ZÁTIŠÍ S KOUSKY CHLEBA 
Rebeca Winterová se v mládí proslavila sérií snímků, které pořídila jedno
obyčejné ráno u sebe doma. Pár fotografií nepořádku na kuchyňské lince –
a stala se z ní uznávaná umělkyně. Celé roky ji fascinovalo, jak ji tehdy kriti-
ci vynesli do nebe. Po letech úspěchů ale Rebeca uvízne ve smyčce stereo-
typu, pracovního i osobního. Když jste na vrcholu, dostává se vám pozor-
nosti, když jste za zenitem, dostává se vám ocenění – kdysi tohle někdo
prohlásil a měl pravdu. Rebeca si v šedesáti letech uvědomuje, že přichází
do věku, kdy se jí onen zpropadený citát osobně týká. Opouští život na
Manhattanu, který je pro ni po rozvodu příliš náročný, a hledá novou inspi-
raci v zapadlém venkovském městečku. Až tam, na loveckém posedu, ve
společnosti pokrývače Jima Batese, zjišťuje, že skutečný život je barvitější,
než jak ho viděla přes hledáček fotoaparátu. 
Zátiší s kousky chleba je příběhem o nečekané lásce. Příběhem
o ženě, která dospěla k zjištění, že život je mnohotvárnější,
než si vůbec dokázala představit.
Přeložila Simona Klára Kučerová. 
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GF036992

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Kathryn
Stockettová
ČERNOBÍLÝ
SVĚT 
Příběh z doby
rasové segre-

gace. Slečna Skeeterová se rozhodne ukázat svět
očima černých hospodyň, čímž převrátí vzhůru noha-
ma město i způsob, jakým se na sebe dívají ženy. Za
otázkami rasismu i postavení ženy ve společnosti tkví
hlubší poselství o hranicích, skutečných i těch
v našich myslích. Brož., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GF037456 249,- 199,-

Anthony Doerr

JSOU SVĚTLA,
KTERÁ NEVIDÍME
Otec Marie-Laure je správ-
cem muzea v Paříži. Dívka
jako šestiletá oslepne, ale
otec jí postaví model oko-
lí, díky kterému se naučí
sama chodit po ulicích. Po
obsazení Paříže oba odje-
dou do Saint-Malo, kde
ukryjí i poklad muzea. Si-
rotka Wernera v Německu
fascinují rádia, naučí se je
stavět. Později pracuje ja-
ko specialista na odhalo-
vání odbojových aktivit.
Uvědomuje si nelidské

důsledky své práce, jež ho nakonec zavede i do Saint-Malo. Blíží se
osudové setkání... Přeložil Jakub Kalina. Váz., 480 stran, 14,5 x 20,5 cm

GF251391                   nečlenská cena 399,- 359,-
K dispozici od 9. září.

Paulo Coelho
JAKO ŘEKA, JEŽ PLYNE
Soubor vyprávění, úvah
a myšlenek odráží šíři tvor-
by proslulého brazilského
autora. V textech se pojí
Coelhovy zážitky z cest,
vyslechnuté příběhy a set-
kání s neobyčejnými lidmi
se zamyšlením nad odvě-
kými problémy člověka.
192 stran

GF035977   199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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Robyn Carrová 
MĚSTEČKO THUNDER POINT
Hank v městečku nehodlá zůstat –
co má ale dělat, když má osud jeho
obyvatel ve svých rukou? 312 stran

GF036961        279,- 229,-

Mary Carterová 

TŘI MĚSÍCE
FLORENCIE
Lena zůstává sama
s dětmi a psem, když
její manžel, profesor
výtvarných umění,
odjíždí přednášet do
Florencie. Když se má
muž po dvou semest-
rech vrátit, ukáže se,
že má v Itálii vztah se
studentkou. Rozzu-
řená Lena na nic
nečeká, sbalí sebe
i rodinu a okamžitě
odletí do Itálie. Ve flo-
rentském bytě vymění zámky a svému muži oznámí, ať se s dětmi
a psem vrátí do Ameriky a zkusí si o ně starat... A Lena? Ta se přece
chtěla do Florencie celý život podívat, a teď tu má dokonce byt!
Přeložila Jana Jašová. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GF037295                     nečlenská cena 299,- 249,-

Robyn Carrová 
Thunder Point 2

ŠERIF Z THUNDER POINTU
Zástupce šerifa Mac McCain dohlíží na městeč-
ko Thunder Point i na své tři děti, které vycho-
vává sám. Konečně se ale zdá, že i on našel
štěstí po boku dlouholeté kamarádky Giny
Jamesové, se kterou zatím sdílel jen radosti
i strasti při výchově jejich stejně starých dospí-
vajících dcer. Oba teď zaplavila nečekaná láska
a cítí se znovu jako teenageři – najednou se
jeden druhého nedokáží nabažit. Zažívají chvíle
dosud nepoznaného štěstí, když se jejich životy
obrátí vzhůru nohama. A nejenom jim. V měs-
tečku se nečekaně objeví Macova bývalá man-
želka, Ginina dcera Ashley prožívá vážnou cito-
vou krizi a jejich dobří přátelé Sára a Cooper
musí řešit pracovní i soukromá dramata. Mac
a Gina vědí, že jsou stvoření jeden pro druhé-
ho, dokáže je ale jejich láska přenést přes
všechny překážky? Přeložila Petra Pachlová.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GF036962

Další osudy lidí 
z malého městečka

VÝHODNÝ 
KOMPLET

348,-jen

obj. č. GF036789
ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY

a SVATBA

Nicholas Sparks 
MILÝ JOHNE 
Romantický příběh lásky amerického vojáka
a mladé středoškolačky. John Tyree se stane
vojákem, aniž by věděl, co všechno to obnáší.
O týdenní dovolence se osudově zamiluje do
Savannah, křehké a laskavé dívky. Jejich lásku
podrobí tvrdé zkoušce 11. září, protože John
musí do války. Dokáže láska překonat stesk
a odloučení, ale i hlubší rozpory mezi milenci?
Přel. Hana Krejčí. Váz., 272 s., 12,5 x 20 cm

GF037057              259,- 219,-

Nicholas Sparks 
ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY 
Noahova dávná láska se ná-
h le vrací zpět do města, aby 
se s ním setkala – naposle-
dy… 160 stran
GF036673    249,- 199,-

Nicholas Sparks 
SVATBA
Volné pokračování bestselle-
ru Zápisník jedné lásky. 
224 stran

GF036674    259,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VIP
199,-

*POUZE 
V KLUBU
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Jennifer Probstová
MANŽELSKÁ SMLOUVA 224 stran
GF036085      259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÁ PAST 224 stran
GF036639     259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÝ OMYL 256 stran
GF036708      259,- 229,-

   Jennifer Probstová 
MANŽELSKÁ ZKOUŠKA  288 stran

GF037066  259,- 229,-

Jennifer Probstová 

HLEDÁNÍ 
VYTOUŽENÉHO DNE
První díl nové série od best-
sellerové autorky Manželské
smlouvy. Kate Seymourová
vlastní velmi úspěšnou
seznamovací agenturu
a nadto má zvláštní dar vycí-
tit, kdy se ve vzduchu vznáší
skutečná láska. To jí ale
v nejmenším nepomůže,
když do agentury vtrhne
rozezlený (ale zatraceně
sexy) právník Slade Mont-
gomery. Tvrdí, že její podnik
je podvod… a jestli ne, ať
mu Kate pomůže najít tu
pravou ženu. Problém je
pouze v tom, že Kate se do
něj zamilovala sama…
Přeložil Tomáš Teodosijev.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GF037369

Ona dává páry 
dohromady. 
On je rozvádí...

Jasinda Wilderová 
Falling 1

TOPÍM SE V TOBĚ
Nell Hawthorneová a Kyle Calloway spolu
vyrůstali, všichni předpokládali, že se jed-
nou dají dohromady. A opravdu, přišla
první láska se vším všudy – ale netrvala
dlouho. Nell jako by ztratila vše, co měla
a v co věřila, když Kyle tragicky zahynul.
Kyleova smrt změnila i jeho staršího bratra
Coltona. Po roce se s Nell potkává v New
Yorku. Dívka se ještě stále nesmířila s Ky-
leovou smrtí. Colton se jí snaží přiblížit.
Nedaří se mu to, ale nemůže si pomoct –
nedokáže Nell pustit z hlavy. Cestu k sobě
nenacházejí snadno, oba tíží vlastní tajem-
ství. A také pocity viny… Přel. Jana Jašová.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GF037075   nečlenská cena 249,- 199,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

567,-jen

obj. č. GF037623

3X LISA RENEE JONESOVÁ

Lisa Renee Jonesová 
V TVOJÍ KŮŽI
Sara pátrá po autorce erotického deníku a sa-
ma ochutnává zakázané ovoce...  320 stran

GF036429                        299,- 249,-
Lisa Renee Jonesová 
SAMA SEBOU
Absolutní odevzdání je nebezpečné... 336 stran 

GF036430                        299,- 249,-
Lisa Renee Jonesová 
JEDINĚ S TEBOU
Charizmatický Chris si podmanil Sařinu duši i její tělo. 280 s.
GF036818                        299,- 249,-

Jak dlouho dokážeme 
nést vlastní tajemství?
A jakou sílu má odpuštění?

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

696,-jen

obj. č. GF037777

4X JENNIFER PROBSTOVÁ

VIP
199,-
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 64.14
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Sally MacKenzie 

JAK MILOVAT
LORDA ASHE
Lord Ash, nejstarší syn
Vévodkyně lásky, žije už
osm let v podivném man-
želství, které nenechává
spát nejednu londýnskou
klepnu. Smetánka speku-
luje o rozvodu a vdavek-
chtivé dámy se nemohou
dočkat, až bude dědic
vévodského titulu volný.
Vždyť roky ubíhají a třice-
tiletý lord Ash stále nemá
pokračovatele rodu.
A přesně z toho důvodu
se Ash vydává za svojí
ženou Jess, jež žije řadu
let v odluce na vzdále-
ném panství. Podaří se
mu manželství zachránit,
nebo jejich vztah defini-

tivně spěje ke skandálnímu roz-
chodu? Přeložila Renáta Tetřevová. 
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GF036993

Sally MacKenzie 
JAK PŘEKVAPIT
LORDA JACKA
Lord Jack se nikdy
nehodlá usadit.
Cestou do Londýna
se ale v zájezdním
hostinci seznámí
s Frances, která pře-
strojená za mladíka

míří za bratrem. Nepozná však, že jde o dívku, a stráví
s ní noc v jednom pokoji. Skandál na sebe nenechá
dlouho čekat, ale Vévodkyně lásky má naštěstí plán…
288 stran
GF036842                     249,- 199,-

Mary Jo Putneyová 
LORD V NESNÁZÍCH
Adam si po ztroskotání nic nepamatuje. 352 s. 

GF036349               279,- 229,-

Mary Jo Putneyová 
DÁMA S TAJEMSTVÍM
Proč Julie tak tají svoji minulost? 336 stran

GF036350               299,- 249,-

Kathleen E.Woodiwiss 
KVĚTY NA VODĚ 
Shemaine nařknou z krádeže a po-
šlou do kolonií. Gage ji koupí jako
chůvu pro synka. Přel. Irena
Ročková. Váz., 376 s., 12,5 x 20 cm

GF037519         299,- 249,-

Barbara Woodová 
ZLATÁ ZEMĚ 
V Anglii 19. století Hannah nemů-
že být lékařkou, vydává se tedy do
Austrálie. Přel. Lucie Mikolajková.
Váz., 496 s., 12,5 x 20 cm

GF037467       359,- 299,-

Johanna
Lindseyová 
OTROKYNĚ 
Urozená Kristen,
dcera Vikingů, utíká
před nechtěným
sňatkem z domova.
Dostává se na loď
loupežných námoř-
níků. Saský šlechtic
Royce nenávidí
severské lupiče, ale
pak mezi zajatci
odhalí ženu v mužském přestrojení. A vzájemná přitažli-
vost obou mladých lidí je velmi silná. 272 stran 

GF036370                       249,- 199,-

Gisa Pauly 
PORODNÍ BÁBA NA SYLTU
Když za Geesche jedné noci při-
jdou dvě těhotné ženy, aby jim
pomohla, učiní rozhodnutí, které
změní celý její další život. 416 stran

GF036438          349,- 269,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GF037621
2X MARY JO PUTNEYOVÁ

VÉVODKYNĚ LÁSKY POTŘETÍ 
ZASAHUJE VE PROSPĚCH
ZAMILOVANÝCH

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 65. 15
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Danielle Steel 

PEGAS
Nicholas von Bingen a Alex von Hemmerle jsou nerozluční přátelé.
Žijí na bavorském venkově, kde jejich rody už celé generace spravují
rozsáhlá panství. Oba ovdověli a snaží se být dobrými otci – Nick má
dva chlapce a Alex dospívající dceru. Po nástupa Adolfa Hitlera k mo-
ci Nicka ohrožuje jeho židovský původ. Rozhodne se odjet do Ame-
riky, je tam ale bez přátel, bez peněz, jen s dětmi. Z rodného Bavor-
ska si přivezl jen šest ušlechtilých koní, dar od Alexe. Pegas je příbě-
hem o odvaze, přátelství a lásce... a o nádherném hřebci, jenž oba
rody navždy spojí. Přel. Jaroslava Novotná. Váz., 360 s., 12,5 x 20 cm

GF037171

NA PRVNÍ POHLED
384 stran 
GF036659  299,- 249,-

STŘÍPKY VZPOMÍNEK
352 stran 
GF037173  299,- 249,-

NEVÝSLOVNÁ LÁSKA
264 stran 
GF036727   249,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Danielle Steel je jednou z nejpopulárnějších spisovatelek v USA i na
celém světě. Je autorkou více než osmi desítek románů, které jsou
překládány do čtyřiceti tří jazyků a pravidelně se drží na předních
příčkách světových žebříčků bestsellerů. Svými příběhy napíná 
a dojímá řady čtenářek již přes dvacet pět let také u nás. 

NÁDHERNÝ ŽIVOT
224 stran 
GF037170   249,- 199,-

PROCITNUTÍ
304 stran 
GF037174   279,- 229,-

VÍTĚZOVÉ
288 stran 
GF036660  279,- 229,-

VAŠENEJ
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Nakupujte se slevou až 80 % (více na str. 48–51)!16
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GF037492
JEN JEDEN DEN

a JEN JEDEN ROK

Gayle Formanová 
JEN JEDEN DEN
Allyson si před vysokou vyrazí na výlet 
po Evropě. S bezstarostným Willemem
stráví den v Paříži. Pak ale Willem zmizí.
352 stran

GF036209             279,- 239,-

JEN JEDEN ROK
Když se Allyson probu-
dí, Willem je pryč. Vrací
se domů, o prázdni-
nách ale znovu utíká do
Paříže. Chce zjistit, co
se stalo, najít lásku, již
považovala za tu pravou
– chce vědět, že se jí to
jen nezdálo. 344 stran

GF036210              
279,- 239,-

Anna Todd 
After 1 –
POLIBEK
Tessa má vše
– chápající
rodiče a taky
partnera snů,
laskavého,
milého, kte-
rého jí kama-
rádky závidí.
Její pohodový
život změní
jediné setká-
ní. Hardin je

drzý chlapík, s nafouka-
ným britským akcentem, nezapomenutel-

ným rozcuchem, tetováním a piercingem ve rtu. Tessa si
nemůže pomoct – Hardin je zkrátka jiný... A to po všech stránkách – dovede
být i pěkně krutý. Neměla by ho spíš nenávidět? Jak to, že se od něj nemůže
odpoutat? Nedokáže to. Intenzivní vášnivou blízkost střídají Hardinova zmize-
ní a hrubost. Může takhle vůbec vypadat láska? Ale lze odolat jeho polibku? 
Pokračování vyjde v lednu 2016. Přel. Jana Jašová. Brož., 528 s., 12,5 x 20 cm

GF037271

Anna Todd je bestsellerovou autorkou
New York Times. Romantickou sérii
AFTER uveřejnila na knižním webu
Wattpad (pod pseudonymem Imaginator
1D) a ohlas čtenářů byl obrovský, zvlášť
fanoušků fanfikcí a populární hudební
skupiny One Direction.  

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

John Green 
PŘÍLIŠ MNOHO KATEŘIN 
Colin zatím chodil jen s Kateři-
nami... Přel. Veronika Volhejno-
vá. Brož., 240 s., 12,5 x 20 cm

GF037411   249,- 199,-

Rainbow Rowellová 
FANGIRL
Někdy musíme opustit bezpeč-
ný svět fantazie a zariskovat ve
skutečném. 456 stran

GF037101        299,- 249,-

C. Clareová, H. Blacková 
Magisterium
ŽELEZNÁ ZKOUŠKA
Callum Hunt ví, že se nesmí
zaplést s magií... 312 stran 

GF036058       299,- 249,-

John Green 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Quentin hledá svou kamarádku
Margo. Přel. Veronika Volhej-
nová. Brož., 288 s., 12,5 x 20 cm

GF037685       249,- 199,-

LITERÁRNÍ FENOMÉN
● 1 MILIARDA

P¤EâTENÍ ONLINE

● 5 MILIONÒ KOMENTÁ¤Ò

● 11 MILIONÒ LAJKÒ
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P. C. Castová, Kristin Castová 
Škola noci 12

VYKOUPENÁ
Poslední díl série. Neferet se
jako nesmrtelná bohyně Tem-
noty chce ujmout vlády nad
Tulsou a celou pozemskou ří-
ší. Boj proti ní se zdá marný.
Nadějí je jen Zoey a její vi-
doucí kámen, se kterým zís-
kává moc nad starou magií.
Jenže to by Zoey musela přijít
na to, jak s kamenem zachá-
zet – když ho naposledy pou-
žila, ublížila svým přátelům
a několik nevinných lidí to
stálo život. Čas se ale krátí,
a dokonce ani sami nesmrtel-
ní nedokážou Neferet vzdoro-
vat. Zachrání Zoey svět?
Přeložila Jana Kunová. 
Váz., 360 s., 12,5 x 20 cm

GF037100

P. C. Castová, Kristin Castová 
Škola noci 1–11 

OZNAČENÁ  GF033872

ZRAZENÁ     GF033873

VYVOLENÁ   GF033874

NEZKROTNÁ  GF033875

PRONÁSLEDOVANÁ   GF033876

POKOUŠENÁ GF034729

VYHOŘELÁ GF034730

PROBUZENÁ GF035096

PŘEDURČENÁ GF035345

SKRYTÁ GF036324

ODHALENÁ GF036531

272–368 stran 299,- 269,- 
(cena za kus)

James Dashner 
Labyrint 3 – VRAŽEDNÁ LÉČBA
Thomas a jeho přátelé unikli z Labyrintu. Přežili
náročnou pouť Spáleništěm. Tolikrát si mysleli, že
už je konec, že to nemůže být horší. Přesto mají
nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve
před sebou. Ve světě, který se pod tíhou nemoci
hroutí, mezi šílenci na straně jedné a nevyzpyta-
telným ZLOSINem na straně druhé, se musejí
poprat o naději. Ale mohou vůbec ještě někomu
věřit? Přel. Petr Kotrle. Brož., 312 s., 12,5 x 20 cm

GF036669       nečlenská cena 279,- 229,-

James Dashner 
LABYRINT: ÚTĚK
Thomas se marně snaží 
o únik labyrintem. 360 s.

GF036667   279,- 229,-

James Dashner 
SPÁLENIŠTĚ: ZKOUŠKA
(LABYRINT 2)
Už žádné hlavolamy! 344 s. 

GF036668   279,- 229,-

Lauren Kateová 
Atlantida 2 – VODOPÁD
Eureka je z rodu žen s děsivým prokletím: je-
jich slzy mohou rozpoutat potopu světa. Ne-
smí proto plakat. Když je ale ohrožena její ro-
dina i láska k tajemnému Anderovi, Eureka
nezadrží slzy. Svět je pod vodou a jen Eureka
může zabránit jeho zániku a návratu ztělesně-
ného zla v podobě dávného krále Atlantidy.
V boji o záchranu planety má však obětovat

to nejdražší – své nejbližší, svou lásku i sny. Přel. Jana Jašová. Brož., 296 s., 12,5 x 20 cm

GF036609                            nečlenská cena 299,- 249,-

Lauren Kateová 
Atlantida 1
SLZA
První díl strhující mi-
lostné ságy plné ni-
čivých záhad  a tem-
né magie. 336 s.

GF036608   
299,- 249,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GF037788
SLZA

a VODOPÁD

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

nečlenská cena 299,- 269,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

2188,-jen

obj. č. GF037810
ŠKOLA NOCI,

12 DÍLŮ

BRZY V KINECH
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A. M. Dean 

ÚHELNÝ KÁMEN
Z bytu doktorky Emily
Wessové (hrdinky kon-
spiračního thrilleru
Ztracená knihovna)
někdo ukradne část
záhadného rukopisu
a zabije přitom jejího
bratrance. Zdrcená
Emily chce zloděje
a vrahy vypátrat,
s manželem Michae-
lem se proto vypraví
do Egypta odkrýt mys-
tické poselství odcize-

ného textu. Necestují však
sami – artefakt z dávné minulosti, který zde

má být podle rukopisu uložen, přitahuje jako magnet i vel-
mistra apokalyptické sekty, jenž si na odstranění potenciálních protivníků najal pro-
fesionálního zabijáka. Mezitím chicagští pracovníci tajných služeb zaznamenávají
stále více náznaků, že se schyluje k rozsáhlému teroristickému útoku. Den nezávis-
losti se možná promění v peklo… Přeložil Štěpán Jindra. Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GF036977

Tom Rob Smith 
UTAJOVANÝ PROJEV 
Sovětský svaz, rok 1956. Stalin je
mrtev a jeho nástupce Chruščov 
v utajovaném projevu odhalil spá-
chané zločiny. Režim se otřásá v zá-
kladech. Rodinu bývalého příslušní-
ka tajné policie Lva Děmidova
ohrožuje kdosi, kdo nespravedlivě
trpěl a teď touží po pomstě... Drsný
a napínavý děj vrcholí na ulicích
Budapešti ve dnech povstání proti
komunistické vládě a sovětské oku-
paci. Přel. Ludmila Hanzlíková.
Váz., 352 s., 12,5 x 20 cm

GF037654        299,- 249,-

Tom Rob Smith 
AGENT 6
Lev Děmidov už není u taj-
né policie, nehodlá však
snášet tyranii režimu. Sám
hledá toho, kdo zná odpo-
vědi – Agenta 6… 448 s.

GF035439  349,- 299,-

Robin Cook 
INVAZE 
Z GALAXIE 
Zvláštní chřipka má
rychlý průběh a li-
dé se po ní cítí lépe
než předtím, chova-
jí se však divně.
Skupinku lidí v čele
s doktorkou Mille-
rovou sice svede
dohromady náho-
da, ale všichni jsou
přesvědčení, že se

za epidemií skrývá určitý záměr. Pak zjišťují, že nemoc působí zá-
hadný disk, který není zemského původu. Infekce se zatím šíří po
celých Spojených státech a brzy zachvacuje i ostatní světadíly… 
Přeložila Veronika Bártová. Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GF036871 249,- 199,-

Adam Blake 
DÉMONŮV KÓD
Z Britského muzea někdo
ukradl spis šíleného věštce,
který předpověděl konec svě-
ta. Žádná z jeho vizí soudné-
ho dne se však dosud nena-
plnila. Lidstvo začínají děsit
nevysvětlitelné události. Ni-
kdo netuší, zda spějí k zá-
chraně světa, či zkáze. 496 s.

GF036907   399,- 349,-

Andy Weir 
MARŤAN 
První expedice na Mars se-
lhala, posádka odletěla pře-
svědčená, že jeden její člen,
Mark, zahynul. Ten ale přežil
a vyzbrojen pouze svým dů-
vtipem, technickými doved-
nostmi a nevyčerpatelným
smyslem pro humor bojuje
o přežití. 344 stran

GF036586   349,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

BRZY V KINECH

VÝHODNÝ 
KOMPLET

448,-jen

obj. č. GF037778
UTAJOVANÝ PROJEV

a AGENT 6

*POUZE 
V KLUBU
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Tom Rob Smith 
DÍTĚ ČÍSLO 44 
Sovětský režim tvrdí, že v so-
cialistické společnosti je zlo-
činnost vymýcena. Mrtvý
chlapec v Moskvě tedy ne-
mohl být zabit. Lev Děmidov
pomůže utajit fakta, pochybu-
je však. Záhy se ocitá ve vy-
hnanství na Urale. K vraždám
dětí dochází i tam… 384 s. 

GF037451   249,- 199,-
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ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Harlan Coben 

CHYBÍŠ MI 
Na začátku to vypadalo jen jako obyčejná profilová
stránka tak jako spousta jiných na internetové
seznamce. Kat Donovanová, osamělá poli-
cistka newyorského sboru, dostala před-
platné na tenhle web od své kamarád-
ky Stacy. Ale pak si Kat lépe prohléd-
ne fotografii muže, který ji zaujal,
a najednou jako by svět kolem ní
i v ní vybuchl. Ze snímku na ni
hledí její bývalý snoubenec,
Jeff, který jí zlomil srdce
a kterého osmnáct let
neviděla. A to ještě netu-
ší, co všechno se kliknu-
tím na jeho stránku otev-
ře… Kat nejprve doufá,
že se možná její život od
téhle chvíle začne ubírat
lepším směrem. Pak ji však
osloví mladičký Brandon,
který tvrdí, že jeho matka
zmizela a že v tom má prsty
Jeff. A z minulosti se začnou
vynořovat nejen Jeffova
tajemství, ale i znepokojivé
otázky týkající se všech lidí,
které kdy Kat milovala… 
Přeložila Tatjana
Jandourková. 

Váz., 400 stran, 
14,5 x 22,7 cm

GF037166

Nový psychothriller
autora světového 

bestselleru Šest let

N
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Í

Chtěla jen kliknout na seznamku...

Harlan Coben 
ŠEST LET 
Šest let uplynulo od chvíle,
kdy Jake Fisher sledoval, jak si
Natalie, jeho láska, bere jiné-
ho. Když objeví zprávu o jeho
smrti, vydá se na pohřeb. Ale
vdova po Toddovi není Nata-
lie… a navíc se zesnulým pro-
žila dvacet let. Snaha najít
Natalii však znamená nejen
odhalit krutá tajemství i bolesti-
vé lži, ale především riskovat
život. A nejen svůj… 320 s.

GF036649   349,- 299,-
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

747,-jen

obj. č. GF037779
VRANÍ DÍVKA, HLADOVÝ

OHEŇ a PÝTHIINY RADY

ČESKÁ PREMIÉRA

Erik Axl Sund 
Vraní dívka 3

PÝTHIINY RADY 
Závěrečný díl temného psychothrilleru Vraní dívka.
Victoria podrobí samu sebe terapii a snaží se scelit
svoje rozštěpené nitro. Zbývá už jen sedmá, nejsil-
nější z jejích podosobností. Záhadná Madeleine
i nadále s úspěchem uniká kriminální komisařce
Jeanette Kihlbergové. Ta za pomoci Sofie podniká
hon na muže, který nenávratně zničil život nejen
Victorii, ale i její dceři. Stopa vede k tajnému spolku
pedofilů Sihtunum, k obskurní náboženské sektě
a do ukrajinského Babího Jaru, na jedno z nejpří-
šernějších popravišť nacistů. A mstitelka opět bere
právo do vlastních rukou… Přeložila Viola
Somogyi. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GF036305         nečlenská cena 349,- 299,-

Erik Axl Sund 
VRANÍ DÍVKA 
Jakému utrpení může člověk čelit či
vystavit jiné, než přestane být člo-
věkem a změní se v netvora? 328 s.

GF036303        349,- 299,-

Erik Axl Sund 
HLADOVÝ OHEŇ
Pokračování bestselleru Vraní dívka.
Psycholožka Sofia hledá cestu ke
svému skutečnému já. 360 s.

GF036304        349,- 299,-

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY 
Libby kdysi svědčila, že její
matku a sestry zavraždil její
bratr. Teď se případ znovu
otevírá... 448 stran

GF037511 249,- 199,-

John Grisham
PODFUK
Právnický thriller. FBI hledá
pomoc u odsouzeného
právníka... 344 stran

GF036378   299,- 259,-

Tess Gerritsenová 
HŘÍŠNICE 
Bílé vločky se tiše snášejí do
ulic – a v klášterní kapli leží
dvě jeptišky v kalužích krve.
Kdo jim tak brutálně ublížil
a jaký mohl mít motiv? Přel.
Tatjana Jandourková. Váz.,
288 stran, 12,5 x 20 cm

GF037395   279,- 229,-

Mario Puzo 
OMERTA 
Hlava jedné z tradičních ma-
fiánských rodin je zavraždě-
na. Pozůstalí se musí vypořá-
dat s řadou otázek. Kdo zabí-
jel a proč? Kdo zachová tra-
dice omerty, zákona mlčení,
a pomstí se? 320 stran

GF035337    249,- 219,-

Claire Kendalová 

DENÍK MÉHO STÍNU
„Jsi to ty. Samozřejmě že jsi to ty. Někdo
mě dohání, a když se otočím, vidím tebe.
Věděla jsem, že to budeš ty…“ Ten muž
na Clarissu čeká v parku, na železniční
zastávce, před jejím bytem. Bombarduje ji
telefonáty a esemeskami. Posílá jí dárky. 
S jeho sílící posedlostí roste i strach
mladé ženy, protože pomoci policie se
dovolává marně. Zbývá jí jen sbírat důkazy
a doufat, že se jí podaří muže usvědčit
dřív, než se stane něco hrozného…
Mrazivý thriller o posedlosti a debut, který
vychází ve více než 25 zemích po celém
světě. Přeložila Eliška Adlerová. 
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GF037270    nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRAPřed stínem neutečeš…

Horší už je jen
skutečnost...

VIP
199,-
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Anders de la Motte 

MEMORANDOM
David Sarac pracuje
pro stockholmskou
policii. Vyhledává
a nabírá informátory
ve věcech organizova-
ného zločinu. Manipu-
lace, úplatky a výhrůž-
ky jsou u něj běžnou
praxí, dokud však při-
nášejí výsledky, nikdo
se na nic neptá. Po
autonehodě ztratí
David paměť. A s ní
i kontrolu nad sítí podvodů a lží. Najednou se sám stává lákavou
kořistí pro ty, kdo se chtějí dostat k jeho tajemstvím. Klíčem k nim
je člověk vystupující pod krycím jménem Janus. Mnoho lidí z obou
stran zákona se pokouší odhalit jeho identitu. Nebo se ji snaží chrá-
nit? Přeložila Helena Matochová. Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

GF036964                   nečlenská cena 349,- 299,-

Nic Pizzolatto 

GALVESTON 
Roy Cady,
vymahač dluhů
a příležitostný
zabiják, už zažil
i lepší časy.
Právě se dozvě-
děl, že má plíce

plné nádorů, jeho mafián-
ský šéf Stan mu navíc přebral holku – a teď na něj

navíc ještě nachystal léčku, ze které nemá vyváznout živý. Jenomže Roy
má sakra tuhý kořínek. S krvavou spouští za zády a dvěma dívkami po
boku, osmnáctiletou prostitutkou Rocky a její tříletou sestrou Tiffany,
utíká z New Orleans do texaského Galvestonu. Nepravděpodobná, nási-
lím a náhodou dohromady svedená trojice nachází útočiště v zaplivaném
motelu plném zkrachovalých existencí, kde se Roy, zdeptaný úvahami
o smrti a promarněném životě, rozhodne ještě naposledy udělat něco
smysluplného… Přeložil Martin Pokorný. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GF037046

VÝHODNÝ 
KOMPLET

697,-jen

obj. č. GF037626

VĚŽ, KLÍČ

a SANCTUS

Simon Toyne
SANCTUS
Tajný řád střeží v Citadele
největší tajemství. 456 s.

GF034616   349,- 299,-

Simon Toyne 
KLÍČ
Novinářka Liv je klíčem
k odhalení tajemství. 408 s. 

GF035964    349,- 299,-

Simon Toyne 
VĚŽ
Po staletích mlčení otevírá
Citadela brány. 472 stran

GF037045       379,- 299,-

Anders de la Motte
GAME
Když se Henrik vrací z tahu
metrem domů, najde mobil,
který ho vyzve ke vstupu do
hry. Stačí splnit úkol a získat
odměnu. Zadání jsou však
stále nebezpečnější a brzy jde
o lidské životy. Čtou Jan Za-
dražil, Petra Špalková a Jan
Vondráček. CD, mp3

GF037249    349,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

219,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

TEMNÁ ROMÁNOVÁ PRVOTINA 
AUTORA SERIÁLU TRUE DETECTIVE

CD
mp3
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Dick Francis 
BIČ
Sid Halley, bývalý žokej, nyní soukromý
detektiv, nechce uvěřit, že koně, kteří zá-
hadně selhali při hlav-
ním dostihu sezony,
trpěli srdeční vadou.
Kdo jim chtěl ublížit?
Konkurence? Nepoc-
tivý sázkař? Podezře-
lých je hodně... 248 s. 

GF036892   
299,- 249,-

Felix Francis 
OHROŽENÍ
Přímo na závodišti zabije distancovaný
trenér bookmakera. Vyšetřovatel Jeff má
ale spoustu vlastních problémů... 296 s.

GF037205            249,- 219,- 

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÝ PŘÍBOJ
Druhý případ komisaře Dupina z Breta-
ně, okořeněný humorem, místním kolo-
ritem a kulinářskými specialitami. 328 s.

GF036862            299,- 249,-

Peter Robinson 
POHLED DO TMY
Svérázný detektiv Banks musí při vyšet-
řování vraždy policisty spolupracovat 
s kolegyní z oddělení inspekce. 368 s. 

GF036967            299,- 249,-

Alan Bradley
VRAŽDA NENÍ HRA
Odvážná, chytrá a ironická Flavia je hr-
dinkou originálních, vtipných detektivek.
I tentokrát brzy dojde na vraždu… 304 s.

GF035757 279,- 149,-

Mika Waltari 
KDO ZAVRAŽDIL PANÍ
SKROFOVOU? 
Román s kriminální zápletkou, prosycený
atmosférou severských bílých nocí a sla-
nou vůní přístavu… 224 stran

GF036077            229,- 199,-

Mika Waltari 
OMYL KOMISAŘE PALMUA
Dobrácký helsinský komisař objasňuje
pozadí „ne šťastné náhody“, kte rá vedla
k usmrcení mladého boháče. Šlo o ne-
hodu, nebo vraždu? 224 stran

GF034055            219,- 199,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GF037780
SMRT FAVORITA

A BIČ

VAŠE

NEJ

VAŠE

NEJ

Dick Francis 

SMRT FAVORITA
V prvním detektivním příběhu Dicka Francise z roku 1962 pátrá
amatérský jezdec Alan York po vrazích svého přítele, nejlepšího
žokeje sezony. Policie sice tragický pád favorita dostihu uzavřela
jako nešťastnou náhodu, Alan je ovšem přesvědčen o opaku.
Nemá však žádné důkazy. Pouští se tedy do pátrání sám, a třebaže
jemná síť vztahů v prostředí dostihových jezdců, trenérů a majitelů
koní pachatele zatím skrývá, záhy pocítí, že je jeho aktivita komusi
trnem v oku. Jenomže těch několik nezřetelných a letmých stop,
jež se objeví, vede k půvabné Kate, nové majitelce koně, kterého
Alan jezdí. Dívce, do níž je od první chvíle, kdy ji poznal, bláznivě
zamilovaný. Přeložila Jaroslava Moserová-Davidová. 
Váz., 216 stran, 14,5 x 22,7 cm

GF037400            259,- 229,-

KLUBOVÁ NOVINKA
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Agatha Christie 

CESTUJÍCÍ 
DO FRANKFURTU 
Důvtipné a napínavé příběhy nej-
prodávanější spisovatelky všech
dob – nyní nově v luxusní edici
věnované jejím detektivkám.
Špatné počasí, souhra okolností
či pečlivě naplánovaná akce – co
způsobilo, že sira Stafforda Nye,
chytrého, nedoceněného pra-
covníka ministerstva zahraničí,
požádala na frankfurtském letišti
neznámá žena, aby kvůli ní risko-
val pověst a možná i život? Sir
Stafford jí vyhoví – a pak jen žas-
ne, do jaké hry se to dostal. Jde
o budoucnost světa, postupně ovládaného mláde-
ží holdující kultu násilí a destrukce. Je možné je zastavit? Kdo za tím
vším stojí? Detektivka se špionážní zápletkou z roku 1970 nezapře autorčiny obavy
vyvolané tehdejší nestabilní politickou situací a její potřebu se k nim vyjádřit. Výsledkem je pří-
běh, jehož nadčasovost a naléhavost nás oslovují i po více než čtyřiceti letech; příběh, jenž
zůstává stále aktuální – a varuje. Přel. Jana Ohnesorg. Váz., 264 s., 13 x 21 cm

GF037452

Christie Agatha
POSLEDNÍ
VÍKEND
256 s.

GF037137    
249,- 219,-

Agatha Christie 
ZLATÁ BRÁNA 
OTEVŘENÁ
Sez nam věcí od-
cizených ve stu-
dentské ubytov-
ně Poirota zauj-
me. Jedinečný
případ, který
banálními kráde-
žemi teprve za-
číná… 208 s.

GF035947     
249,- 219,-

Agatha Christie 
POSLEDNÍ VÍKEND
Pobyt na venkovském sídle slibo-
val příjemnou zábavu i odpočinek.
Jenže pak se ozval smrtící výstřel.
Poirot, jenž se stal svědkem vraž-
dy, netušil, že se utká s jedním
z nejlepších protivníků. 288 s. 

GF037425   279,- 229,-

Agatha Christie 
KARTY NA STOLE 
Zavražděný pan Shaitana na každé-
ho „něco“ věděl. A tak se nakonec
kdosi odhodlal ke krajnímu řeše-
ní… Ale jak mohl někdo drze
a odvážně zabíjet před očima svěd-
ků i samotného Poirota? 248 stran

GF037209      279,- 229,-

Agatha Christie 
BRÁNA OSUDU
Tommy a Pentlička si chtějí užít
penzi v novém domě na venkově.
Jedna kniha skrývá zprávu o dávné
vraždě. Pátrání vede k další vraždě
– a Tommy  s Pentličkou jsou
rázem v nebezpečí…  288 stran 

GF037332     279,- 229,-

Agatha Christie 

CESTUJÍCÍ DO FRANKFURTU
Přel. J. Ohnesorg. Váz., 240 s., 12 x 20 cm

GF037138        249,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VAŠE

NEJ
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Noah Gordon 
TRIBUNÁL SMRTI 
Osudy lékařů a pacientů se
často prolínají. Mladí lékaři
Silverstone a Robinson kvůli své
náročné profesi zažívají problé-
my v osobním životě. 368 stran 

GF036808      279,- 229,-

Noah Gordon 
TAJEMNÝ DIAMANT 
Příběh Harryho Hopemana,
jehož předci zdokonalili techniku
broušení drahokamů, se prolíná
s osudy diamantu z pokladu Ša-
lomounova chrámu. 304 stran 

GF036868      279,- 229,-

STOLETÍ 3: HRANICE VĚČNOSTI 
Dějinné i osobní peripetie příběhu se uzavírají, ve čtenářích však zane-
chají trvalou stopu v podobě nezapomenutelného zážitku. 928 stran

GF034755 499,- 449,-

STOLETÍ 2: ZIMA SVĚTA 
Doba obřího sociálního, politického a hospodářského chaosu od let
před druhou světovou válkou až po výbuchy jaderných bomb. 736 s. 

GF034754 499,- 449,-

Ken Follett 
STOLETÍ 1: PÁD TITÁNŮ
První část monumentální historické ságy Století. Několik rodin v růz-
ných částech světa dramaticky pozna menaly moderní dějiny. 752 s.

GF034753 499,- 449,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Záhadná skotská sekta, 
slavný spisovatel – a tajemství 
staré několik staletí

Michael Peinkofer 

ODKAZ RUN
Edinburgh, 1826. Sir Walter Scott beze stopy zmizí a je prohlášen za
mrtvého. Jeho synovec Quentin se s manželkou Mary vrací z Ameriky,
aby se postaral o strýcovo dědictví.
Skotsko stále ještě usiluje o samostatnost. Zanedlouho se začínají hro-
madit důkazy o tom, že existenci země ohrožuje spiknutí, kterému zřej-
mě padl za oběť i slavný spisovatel. A v ohrožení jsou nyní také Quentin
s Mary. Záhadná žena tvrdí, že je potomkem Karla Eduarda Stuarta.
S Bratrstvem run vstupuje na scénu dávný nepřítel. Quentin a Mary se
zaplétají do nebezpečných intrik, které se začaly spřádat před šesti de-

setiletími na bitevním poli u Cullodenu…
Přeložil Rudolf Řežábek. 

Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GF036873

Michael Peinkofer 
BRATRSTVO RUN
Spolupracovník spisovatele Waltera Scotta je nale-
zen mrtev krátce nato, co našel starý text napsaný
runami. Po podpálené knihovně a vraždě dalšího
spolupracovníka se sir Walter rozhodne začít pát-
rat na vlastní pěst. Narazí však na neproniknutel-
nou hradbu mlčení. Váz., 576 stran, 12,5 x 20 cm

GF036872                399,- 329,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

997,-jen

obj. č. GF037624
PÁD TITÁNŮ, ZIMA SVĚTA

a HRANICE VĚČNOSTI

VAŠE

NEJ
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YKdo otevřel brány 
a zradil tak své sousedy?

Pavel Hrdlička 

ŽEBRÁKOVA
POMSTA
Děj historického
románu s detektivní
zápletkou se opět
odehrává ve středo-
věké Praze, tentokrát
v červenci roku
1401. Hlavním hrdi-
nou je čtenářům už
dobře známý Václav,
podrychtář Starého Města pražské-
ho. Praha se tehdy ocitla v obležení vojsk moravského
markraběte Jošta a nově přitáhla i vojska z Míšně. Do Prahy naštěstí
stále plynuly Horskou a Svinskou branou nejnutnější potraviny. Za dra-
matických událostí dochází k zrádnému otevření městských bran
a pokusu o získání Longinova kopí, jež získal do dočasného držení
císař Karel IV. Do závěrečného boje se připlete žebrák a přispěje
k vítězství Pražanů.  

Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GF037150

Pavel Hrdlička 
KDO S OHNĚM
ZACHÁZÍ
Při požáru síně na
Staroměst ské radnici
shoří i radní knihy,
navíc tu řádí lupiči.
Podrychtář Václav
má zase práce nad
hlavu… 288 s., čb. il.

GF036449 
279,- 229,-

Pavel Hrdlička 
SMRT NOSÍ RUDÉ
ŠKORNĚ
Václav od Černého
koně pátrá po vra-
zích mladého pána
Jindřicha Blu dovské-
ho. Navíc hledá ukra-
denou truhlu s peně-
zi.  288 s., čb. il.

GF035507 
279,- 229,-

Hana Whitton 
CÍSAŘOVA HVĚZDA
Rudolf II.
Na pražském císařském dvoře
s unikátními uměleckými sbír-
kami, menažerií exotických
zvířat, botanickými zahradami
a „kabine tem kuriozit“ se ode-
hrává vášnivý příběh Rudol-
fovy životní lásky, krásné Kate-
řiny Stradové... 168 s.
GF034358    199,- 179,-

Jiří Hanibal
VÁŠNĚ A BOJE POLYXENY
Z LOBKOVIC
Dramatické osudy „první
dámy království“ – Polyxeny
z Pernštejna a Lobkovic. Ru-
dolfinská Praha byla centrem
umělců a astrologů, ale střetá-
valy se tu i různé myšlenkové
proudy. Polyxena rozhodně
nezůstávala stranou... 280 s. 

GF036929    279,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ 
KOMPLET

527,-jen

obj. č. GF037782
3X

PAVEL HRDLIČKA

VAŠE

NEJ

Hana Whitton 

POSLEDNÍ LUCEMBURK
Ladislav řečený Pohrobek byl poslední český
král, v jehož žilách kolovala lucemburská a pře-
myslovská krev. Narodil se čtyři měsíce po smrti
svého otce Albrechta Habsburského jako čtvrté
dítě Alžběty Lucemburské, dcery Zikmunda Lu-
cemburského, a po smrti staršího bratra se stal
jediným dědicem české a uherské koruny. O ty
však měli zájem i další mocní a román plný intrik,
vášní, bojů o moc, ale i hlubokých citů zachycuje
dramatické období v dějinách střední a východní
Evropy. Váz., 240 s., 12,5 x 20 cm

GF036785               259,- 199,-
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Sarah Larková 

OSTROV RUDÝCH MANGROVNÍKŮ
KARIBSKÁ SÁGA – 2. DÍL
Deirdre, dcera Angličanky Nory Fortnamové a otroka Akwa-
siho, žije milovaná a chráněná na plantáži své matky a ne-
vlastního otce. Mladí muži ji i navzdory jejímu nežádoucímu

Cynthia Harrod-Eagles 

FÉNIX 
(Dynastie Morlandů 35)

Píše se rok 1931 a svět se
dosud nevzpamatoval z kra-
chu na Wall Street. Krize se
dotýká i Morlandů. Polly od-
koupila Morland od Jamese,
který se vydává do divočiny
hledat smysl života. Jak léta
plynou, visí ve vzduchu hroz-
ba další války. Ale stejně jako
bájný pták Fénix vstává z po-
pela, tak i Morlandové doka-
zují, že ze všeho, čemu mu-
sejí čelit, vyjdou silnější než
dřív. Přel. Jana Pacnerová.
Váz., 472 s., 12,5 x 20 cm

GF036997   299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Colleen McCulloughová
PTÁCI V TRNÍ
Osudy rodu Clearyů, kteří přišli z chu-
dých po měrů na bohatou usedlost 
v australském vnitrozemí. 528 stran

GF037480            399,- 329,-

Sarah Larková 
OSTROV TISÍCE PRAMENŮ
Karibská sága – 1. díl
Nora se vdá za vdov-
ce, pěstitele cukrové
třtiny na Jamajce. Ži-
vot v Karibiku ji šo-
kuje, rozhodne se
věci změnit. Pak při-
jde tragédie. 576 s.  

GF035891
399,- 329,-

Philipp Vandenberg 
KEJKLÍŘOVA ŽENA
Magdaléna je přesvědčená, že provazo-
chodec Rodolfo se stal obětí komplotu,
a vydá se po nebezpečné stopě… 368 s.

GF035500            299,- 259,-

Corina Bomannová 
ZAHRADA V MĚSÍČNÍM SVITU
Antikvářka Lilly zdědí slavné housle –
proč právě ona? Brzy odhalí tajemství,
jež ukáže minulost v jiném světle. 424 s. 

GF037013            349,- 299,-

Corina Bomannová 
MOTÝLÍ OSTROV
Pátrání po rodinném tajemství Dianu
zavede na druhý konec světa, kde nako-
nec najde i svůj vlastní osud… 456 s.

GF035687 349,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

528,-jen

obj. č. GF037783
KARIBSKÁ SÁGA 1 a 2

Volné pokračování románu Ostrov 
tisíce pramenů, odehrávající se v Karibiku

v polovině 18. století.

původu obletují. Deirdre ale o žádného z nich nejeví zájem,
dokud se o ni nezačne ucházet mladý lékař Victor Dufresne.
Po nádherné svatební oslavě nasednou Victor a Deirdre na
loď plující do Saint-Domingue na ostrově Hispaniola. Tam se
ale stane něco, co změní jejich další osud… 
Přeložila Dagmar Hoangová. Váz., 528 s., 12,5 x 20 cm

GF036509
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 64. 27

Rázná
chlapská
ruka je
doma
nutná! 
I když je to
psí packa...

Frauke Scheunemannová 

Z POHLEDU JEZEVČÍKA
Herkules je malý jezevčík a jeho nová
panička Carolin je pro něj ten nejbáječ-
nější člověk na světě. Jenže je tu ještě
Carolinin přítel Thomas, kterého
Herkules nemůže ani cítit. Thomas je
pánovitý, hlučný a nemá rád psy. Kromě
toho se ani ke Carolin nechová pěkně. A tak se
Herkules rozhodne společně s kamarádem Felixem, kocourem
a znalcem lidí, že se Thomase zbaví. Jejich rafinovaný plán jim vyjde, ale od té
doby je Carolin bohužel jako vyměněná: celý den brečí a přitom poslouchá úplně příšernou
hudbu. Je nabíledni, že potřebuje nového chlapa! A právě toho chce Herkules hledat. Ale jak najít toho
pravého, když má v záležitostech mužů a lásky naprosto jiné představy než jeho panička? 
Přeložila Jana Chaloupková. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GF036936

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ A SPOL.
Příhody z ordinace i osobního života
mladého zvěrolékaře z jihoanglického
městečka. 336 stran
GF035882         299,- 249,-

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ V DIVOČINĚ
Luke občas vyráží na akce do exotické
ciziny, například zachraňuje šimpanze
v Keni či žirafy v Gambii. 336 stran

GF037162        299,- 249,-

Jeff Wells 
VŠICHNI MÍ PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU
S humorem a nadhledem vypráví autor
o svých zvířecích pacientech. 200 s.

GF035905 249,- 199,-

Karel Čapek 
PUDLENKA ANEB MĚL 
JSEM PSA A KOČKU
Humorná vy právění, fotografie a kresby
Karla i Josefa Čapka. 96 s., čb. fotografie

GF034871 169,- 149,-

František Nepil
LIPOVÁ ALEJ
Oblíbené ranní rozhlasové pořady a fe   -
je tony o vztahu k do movu a rodnému
kraji. Il. Jiří Kalousek. 208 s., bar. il. 

GF036773 249,- 199,-

František Nepil 
HLEDÁNÍ RADOSTI 
Drobné prózy z man želovy pozůstalosti
vybrala paní Zdenka Ne pilová. 
Il. Karel Franta. 128 s., barevné il.

GF034610 179,- 159,-
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Ladislav Fuks 

PAN THEODOR
MUNDSTOCK 
Románový debut upoutal originalitou
autorova životního názoru a způsobem
vyprávění. Až podivně působí titulní
postava nenápadného, pasivního úřed-
níka, lpícího na lidské důstojnosti
a dobrotě a hledajícího způsob, jak
uniknout před blížícími se hrozbami.
Vypravěčova osobitá perspektiva vyvo-
lává nejistotu, nakolik je realita absurd-
ní a temná, nebo banální a obyčejná,
a zvědavost, zda je příběh groteskní, či
smutný. Dílo se i v překladech do
mnoha jazyků obracelo k těm, kdo se
trápili tragédií holokaustu a existenční
nejistotou. Váz., 208 s., 12,5 x 20 cm

GF037526  199,- 179,-

Miroslava Besserová 
CHLAPI NA ODSTŘEL 
I NA LÁSKU
Soubor povídek o mužích,
které my ženy v životě pot-
káváme. Většina z nás nara-
zila na zvláštní exempláře,
nebo o nich aspoň slyšela,
či se jí podařilo před nimi
včas utéct... Ale kolik z nás
si řeklo, že s chlapy je to
těžké, ale bez nich ještě
horší... 160 stran 

GF037334   199,- 179,-

Ladislav Fuks 
SPALOVAČ MRTVOL 
Vynikající psychologický
horor o podivínském panu
Kopfrkinglovi, zaměstnanci
krematoria, je podoben-
stvím o patologickém vývoji
malého člověka k přijetí zla.
Filmo vé zpracování z roku
1968 s Rudolfem
Hrušínským patří ke zlaté-
mu fondu české kinemato-
grafie. 144 stran

GF036050  199,- 179,-

Dalibor Vácha 
HRANICE
Druhá světová válka na východní fron-
tě, cesta československých vojáků na
západ. 320 stran

GF037336          299,- 249,-

Jiří Šulc 
DVA PROTI ŘÍŠI 
Strhující román o událostech kolem
atentátu na Heydricha. 480 s.

GF035732         279,- 249,-

Na všechno se
nelze připravit...

Když od vás 
stejně nikdo nic
dobrého nečeká...

Hana Hažíková 

LÁSKOŽROUT
Mladá Romka Brenda slaví právě čtrnácté
narozeniny, moc důvodů k radosti však
nemá. Existuje něco horšího než oslava
s rodiči, kteří se nesnáší, a ani se to ne-
snaží před svou adoptivní dcerou skrýt?
Bohužel existuje – dárek, jenž je zároveň
pomstou. Ten dárek se jmenuje Jana a má
Brendu doučovat. Oč je Jana zdatnější
v matematice, o to méně chápe svou svě-
řenkyni, z jejíchž poznámek i pohledu na
svět občas mrazí. Vzájemný despekt by

mohl trvat věčně, po kruté životní lekci ale Bren-
da pochopí, že Janinu pomoc potřebuje. A nejen v matematice.

Výčitkami zmítaná vysokoškolačka tak brzy stojí před rozhodnutím, zda má pře-
vzít plnou odpovědnost za někoho, koho zná pár měsíců. Podpoří ji její blízcí? A dokáže vůbec

něco Brendu zachránit před sebou samotnou? Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GF036912

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Radovan Menšík 

VEDLEJŠÍ POKOJE
Próza mladého autora je mozaikou situací, v nichž se ocit-
nou obyvatelé několika pokojů venkovského penzionu.
Díky rafinovanému způsobu vyprávění postupně vychází
najevo, že jejich příběhy spolu souvisejí mnohem víc, než
se zdálo... Autorův kultivovaný jazyk, jenž se ale nevyhýbá
ani zemitému výrazivu a erotickým aspektům, činí z půso-
bivě vypointované prózy nečekaně silný čtenářský zážitek.
Magický příběh ze současnosti. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GF037639

Literární cena Knižního klubu
Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání díla a odměňuje jej prémií 100 000 Kč.

Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena. Do soutěže může každý přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo 
(novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Práce jsou hodnoceny odbornou porotou.

Zajímavosti z historie Literární ceny Knižního klubu včetně fotografií najdete na www.lckk.cz

VÍTĚZ 20. ROČNÍKU

Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu,
které nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKO-
PISY DO 21. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. 12. 2015
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 nebo

prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.lckk.cz. Všechny zaslané
rukopisy posuzuje anonymně odborná porota. Totožnost autorů je odhalena až po
stanovení vítěze. Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se nekla-
de požadavek komerční úspěšnosti.

Ze všech doručených rukopisů vybere odborná porota jeden či více rukopisů. Vybrané rukopisy budou vydány a nejlepší rukopis bude oceněn Literární cenou Knižního klubu.

EUROMEDIA GROUP VYHLAŠUJE 
21. ROČNÍK LITERÁRNÍ CENY KNIŽNÍHO KLUBU!

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

RADOVAN MENŠÍK (1986)

vystudoval Masarykovu
univerzitu v Brně a pracuje
jako učitel. Mezi jeho 
literární vzory patří napří-
klad Dostojevskij nebo
Kafka. Dosud vydal sbírku
Moucha v kleci a jiné
povídky (2011). Vedlejší
pokoje jsou jeho románo-
vym debutem, za nějž zís-
kal Literární cenu Knižního
klubu. Jde o nejmladšího

laureáta v dosavadní 
dvacetileté historii tohoto
ocenění.
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

468,-jen

obj. č. GF037786
V JEDNÉ OSOBĚ

a PRAVIDLA MOŠTÁRNY

VÝHODNÝ 
KOMPLET

418,-jen

obj. č. GF037785
NORSKÉ DŘEVO

a KONEC SVĚTA

Roald Dahl 
MILOSTNÉ ROŠÁDY 
Čtyři příběhy ze sbírky Mi-
lostné rošády jsou precizně
vystavěné originální anek-
doty s až šokující pointou –
povídky o „bezbolestné
bolesti“, různě obměňující
české přísloví „kdo jinému
jámu kopá, sám do ní pa-
dá“. Jsou to mistrné, dějo-
vě sevřené grotesky napl-
něné černým humorem,
které často připomenou
vycizelované arabesky
Edgara Allana Poea. 160 s.
GF036323  199,- 179,-

Haruki Murakami 
NORSKÉ DŘEVO 
Milostný příběh zaujme i japonskými
reáliemi, portréty hrdinů a scénami
vášně a sexu. Přel. Tomáš Jurkovič.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GF037328          299,- 249,-

Haruki Murakami 
KONEC SVĚTA 
& HARD-BOILED WONDERLAND 
Kultovní román, mrazivé podo ben ství
o cestě do temnot, skrývajících se za
reklamní realitou našeho světa. 512 s.

GF034533          299,- 269,-

John Irving 
V JEDNÉ OSOBĚ
Svět odlišné sexuality. 496 stran

GF036073          379,- 329,-

John Irving 
PRAVIDLA MOŠTÁRNY
Odysea Homera Wellse. 624 stran

GF036646          349,- 299,-

Ian McEwan 
POKÁNÍ 
Je to jen svědomí, co nutí
člověka stále znovu a zno-
vu zpytovat duši, anebo
existuje cosi mnohem
hlubšího, kam obyčejný
smrtelník nedosáhne, ale
o čem jen tuší, že číhá
vyrazit každým okamžikem
do útoku? Ian McEwan
dovedl tuto myšlenku
k dokonalosti. Podle romá-
nu byl natočen stejno-
jmenný film oceněný
Zlatým glóbem. 328 stran
GF036439   299,- 259,-

Ian McEwan 
BETONOVÁ ZAHRADA 
Čtyři sourozenci se po smrti rodičů rozhodnou žít sami,
po svém si hrát na dospělé. Od prvního vydání roku 1978
román neztratil nic ze své „nemorální“ naléhavosti. 
Přel. Ladislav Šenkyřík. Váz., 160 s., 12,5 x 20 cm

GF036955                     249,- 199,-

Kámel Daúd 

MEURSAULT, PŘEŠETŘENÍ
Více než sedmdesát let po slavném Camusově
Cizinci slaví v řadě zemí úspěch Kámel Daúd
s románem Meursault, přešetření. Převrací
v něm příběh Cizince, který v koloniálním
Alžírsku coby běloch jménem Meursault zabije
bez zjevného důvodu Araba. V Daúdově díle je
to právě naopak: Arab zabíjí bělocha. Díky lite-
rárním kvalitám a aktuálnímu tématu se román
dostal mezi čtyři finalisty Goncourtovy ceny.
Kontroverzní dílo vyvolalo i negativní odezvu –
v rodném Alžírsku byla na autora vyhlášena
fatva. Přeložila Alexandra Pflimpflová. 

Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm

GF037459

Román, za který
byl autor odsouzen
k smrti!

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Chuck
Palahniuk 
PROGRAM
PRO 
PŘEŽIVŠÍ 
Tender Branson
vyrostl v uza-
vřené komunitě
přísné sekty
a jako jiní byl
jednoho dne
vyslán „ven“,
aby za stravu
a byt vykonával
různé podřadné
práce. Když zji-
stí, že členové

sekty spáchali kolektivní sebevraždu, znamená to jediné: zabít
se. Autor se vysmívá moderním kultům, sektám i mesiášství
amerických televizních kazatelů. Mluví i o vlivu médií a propa-
gandy, o masové kultuře a manipulaci. Přel. Richard Podaný.
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GF037412                         269,- 229,-

John Lanchester 
CHCEME TO, 
CO MÁTE VY
Obyvatelé jedné londýnské
ulice jednoho dne objeví
v poště pohlednici svých
dveří se vzkazem CHCEME
TO, CO MÁTE VY... 552 s. 

GF036311   399,- 199,-

Jonathan Littell 
LASKAVÉ BOHYNĚ 
Fiktivní memoáry nacisty
a důstojníka SS Maximiliena
Aueho; neobhajuje se, jen
po svém vysvětluje, jak fun-
guje jedno kolečko ve smr-
tící mašinérii. 872 stran 

GF037181  499,- 399,-

Chuck Palahniuk 
STRAŠIDLA
Hrdinové knihy jsou zavře-
ní ve zchátralém bývalém
divadle, kde chtěli v klidu
napsat mistrovské dílo.
Místo tvůrčího zápalu je ale
čeká boj o holý život: or -
ga nizátor pobytu zešílel
a zničil zásoby jídla. Třia -
dvacet zajatců musí najít
způsob, jak přežít! 392 s.

GF036440  349,- 279,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GF037787
TĚLO A KREV

a ZA SOUMRAKU

Michael Cunningham 

SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA
Hrdiny příběhu jsou dva
bratři. Tyler, barman a ne-
úspěšný zpěvák, se snaží
napsat aspoň jednu do-
konalou píseň, svatební
píseň pro svou umírající
přítelkyni. Barrett touží
najít pravou lásku, ale je-
den přítel za druhým ho
opouští. Jejich přátelé,
milenci a partneři se za
pomoci drog, lásek a iluzí
zuby nehty drží předsta-
vy, že ještě není pozdě,
že ještě najdou svou
„sněhovou královnu“
a dostanou od ní to, po
čem touží – dokonalou
lásku, dokonalou píseň
nebo třeba jen obyčejný
zázrak. Přel. Veronika
Volhejnová. Váz., 264 s.,
12,5 x 20 cm

GF036857 

Michael Cunningham 
ZA SOUMRAKU
Kla pe jim to – dokud se
manžel nezamiluje do man-
želčina bratra. . . 224 s.

GF034631   249,- 219,-

Michael Cunningham 
TĚLO A KREV
Rodinná sága, v níž hraje
roli i menšinová sexuální
orientace či transvestitis-
mus. 432 s. 

GF036342  379,- 329,-

Michael Cunningham (1952) debutoval prózou Zlaté
státy, v níž zpracoval oblíbené anglosaské téma ztráty
dětské nevinnosti. Následovaly romány Domov na
konci světa (č. 2005), Tělo a krev
(č. 2014), Vzorové dny 
(č. 2006). Pulitzerovu cenu
a Faulknerovu cenu ame-
rického PEN-klubu zís-
kala próza Hodiny 
(č. 2002).

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Ernest Hemingway 
STAŘEC A MOŘE
Z příběhu rybáře, jenž se v malém
člunu pouští do zápasu s obrovským
marlínem a potom do posledních sil
bojuje s žraloky, kteří napadnou jeho
úlovek, dokázal spisovatel na malém
prostoru vytvořit existenciální drama
o hrdinství, vůli a vnitřní síle. 112 s.

GF036899        199,- 169,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GF037784
2X ERICH MARIA

REMARQUE

Historie, napětí, akce 
i romantická láska...

Erich Maria Remarque 

ZASLÍBENÁ ZEMĚ 
Zaslíbená země je poslední autorův ro-
mán. Jako v některých dalších knihách se
i v této nedokončené věnuje tematice
německých uprchlíků, které fašisté donu-
tili k emigraci. Děj se odehrává v USA,
„zaslíbené zemi“, v níž za války našla úto-
čiště řada Evropanů, ať už Židů nebo
jiných osob nepohodlných nacistickému
režimu. Přel. Olga Kolečková. 

Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GF037142   299,- 259,-

Erich Maria Remarque 
ČAS ŽÍT, ČAS UMÍRAT
Román nabitý napětím, ale 
i zoufalstvím nad beznadějí
lidských osudů a ničivým
společenským fanatismem,
se odehrává v době, kdy Ně-
mecko rozpoutalo dru hou
světovou válku. Mladému
německému vojákovi jen
krátce během dovolené 
v rozbombardovaném rod-
ném městě svitne naděje na
nový život – láska. 360 stran

GF035550    299,- 249,-

Johannes Mario Simmel 

NEMUSÍ BÝT VŽDYCKY
KAVIÁR 
Thomas Lieven, atraktivní, inteli-
gentní muž, má dvě lásky: ženy 
a vaření. S úsměvem a šarmem
zvládá nebezpečí, do nichž se za
války dostává jako agent tajných
služeb spojeneckých zemí a záro-
veň německého abwehru.
Sympatický hrdina „bez bázně a ha-
ny“ dokáže i podvádět a svádět,
nikdy však nezradí své zásady –
odpor k násilí, hlouposti a fanatis-
mu, ale i schopnost racionálního
jednání a pochopení pro lidské sla-
bosti. Přel. Ivana Führmann
Vízdalová. Váz., 512 s., 12,5 x 20 cm

GF037312   399,- 349,-

Ernest Hemingway 

SBOHEM, ARMÁDO! 
Slavný protiválečný román, ve kterém se prolínají hrůzy
první světové války s tragickým příběhem lásky mladého
Američana – dobrovolníka v italské armádě – a anglické
ošetřovatelky, nese výrazné autobiografické rysy. 
Přeložili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka.  

Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GF036902      299,- 259,-

KLUBOVÁ NOVINKA
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 64. 33
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Příběh, o jakém
sní každý 

scenárista! 

Emily Brontëová 
NA VĚTRNÉ HŮRCE 
Slavný román odehrávající se v tajuplném prostředí samo-
ty uprostřed mokřin je v současné době považován za stě-
žejní dílo anglické literatury, zejména pro působivé
a nepřikrášlené vylíčení venkovských poměrů na severu
Anglie začátkem 19. století. Kniha vychází v novém překla-
du Kateřiny Hilské. 384 stran

GF034829                        359,- 299,-

Charles Dickens 

DAVID COPPERFIELD 
Slavný román, v němž sledujeme hlavního hrdinu od nera-
dostného dětství po dobu, kdy se z něj stává úspěšný spiso-
vatel a nachází štěstí a klid v rodinném životě. David
Copperfield, kterého Dickens považoval za „nejoblíbenější
dítě“ své představivosti, je velkolepé dílo plné dobrodruž-
ných, tragických i komických pasáží, jež dodnes okouzluje
nové čtenáře. Nový překlad. Přeložila Petra Diestlerová. 

Váz., 960 stran, 12,5 x 20 cm

GF036201                      599,- 499,-

Charles Dickens je nejvýznamnějším a nejpopulárnějším představitelem vikto-
riánského románu a jeden z největších realistických autorů 19. století. V mno-
hých svých knihách uplatnil zkušenosti ze svého dětství a jeho celoživotním
tématem se tak stal tragický osud chudých dětí. Jeho romány mají promyšle-
nou stavbu a Dickens se v nich nevyhýbal ani policejním a kriminálním námě-
tům. Byl mistrem dějových zápletek, výstižných osobních charakteristik a usi-
loval i o citovou působivost. 

Carlos Ruiz Zafón 
STÍN VĚTRU
Barcelona, 1945. Malý
Daniel touží dozvědět se
víc o knize, kterou našel,
pátrání mu však obrátí
život naruby… 536 s.

GF035713  359,- 159,-

Carlos Ruiz Zafón 
NEBESKÝ VĚZEŇ
Daniel a Fermín čelí osu-
du. Neznámý muž před-
znamená odhalení tajem-
ství ukrytého roky v temné
paměti Barcelony. 288 s.

GF035709  259,- 159,-

Carlos Ruiz Zafón 
ANDĚLSKÁ HRA
V Barceloně počátku 20.
století se rodí fascinující
variace na faustovský
motiv o pokušení a touze
po nesmrtelnosti… 560 s.

GF033518  359,- 159,-

Stendhal

ČERVENÝ A ČERNÝ 
Dnes oblíbený román, který
však ve své době zapadl –
tehdejší autority soudily, že
nestojí za přečtení. Traduje
se autorův výrok: „Sázím na
los v loterii, jejíž hlavní výhra
je být čten v roce 1935.“
Měl naprostou pravdu. Dílo
patří k nejčtenějším a nejo-
ceňovanějším klasickým
románům vůbec. Příběh
Juliána Sorela – ctižádostivce

a učenlivého intrikána, jenž ale v rozhodujících okamžicích jedná podle
diktátu srdce –, milující, zoufalé paní de Renal a přímé, hrdé, možná
naivní Matyldy de la Mole. Nově přeloženo, moderní jazyk.
Přeložila Helena Beguivinová. Váz., 576 stran, 12,5 x 20 cm

GF036768   449,- 379,-

KLUBOVÁ NOVINKA

KLUBOVÁ NOVINKA
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Diana Feyová 

DENÍK 
BULIMIČKY
Děsivě upřímný, tra-
gikomický příběh,
v němž zvítězila ži-
votní odvaha. Dianě
bylo čtrnáct let, když
začalo její martyrium:
po slavnostní vánoč-
ní večeři si poprvé
v životě strčila prsty
do krku a zažila bláz-

nivou radost z toho, že se jí
povedlo jídlo vyzvracet. Drsné zážitky líčí

s nádechem černého humoru, popisuje neuvěřitelnou sílu
nemoci, která člověka dostane až na samotné dno, i to, jak nad ní přece jen

dokázala zvítězit. Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GF036751

Céline Raphaëlová 

CENA ZA DOKONALOST
Když malá Céline projevila hudební nadání, kou-
pil jí otec klavír a rozhodl se z dcerky vychovat
virtuosku. Jeho praktiky však byly netradiční –
ponižování, týrání, bití, odpíral dcerce jídlo, ne-
bo ji naopak nutil sníst zbytky smíchané v od-
pornou šlichtu. Běžně ji zamykal, vyhrožoval jí
a jeho slova: Jsi horší než pes, se dítěti nesma-
zatelně vryla do paměti. Holčička se nakonec
ocitla na pokraji smrti. Kniha je otřesný a neuvě-
řitelně silný dokument, který se ve Francii zařa-
dil mezi bestsellery. Váz., 208 s., 12,5 x 20 cm

GF036983 nečlenská cena 199,- 179,- 

Jennifer Worthová 
ZAVOLEJTE SESTŘIČKY
Život v East Endu byl po válce
tvrdý. Autorka, porodní asis-
tentka, líčí osudy žen a dívek,
které se ve své těžké hodince
musely vypořádat s často
otřesnými podmínkami. 360 s.
+ 8 s. čb. fotopříloha
GF035970      349,- 299,-

Juliet Macurová 
KOLO LŽÍ
Příběh Armstrongovy rodiny,
jeho zápas s rakovinou, strmá
sportovní kariéra... a jak to, že
se mu dařilo tak dlouho udržo-
vat mýtus o své bezúhonnosti,
a proč se nakonec tak rychle
zbortil. 456 s. + 8 s. bar. příl.
GF036410     399,- 349,-

T. Hamilton, D. Coyle 
TAJNÝ ZÁVOD
Profesionální cyklistika, do-
 pin g, který ji provází, a cyklis-
tická ikona Lance Armstrong.
Kniha vznikla z rozhovorů
best sellero vé ho autora s býva-
lým olympijským vítězem
Tylerem Hamilto nem.  280 stran
GF036197      299,- 259,-

Jíst, zvracet,
nakupovat… 

B. O'Reilly, M. Dugard 
ZAVRAŽDĚNÍ JEŽÍŠE
Kniha líčí Ježíše jako člo-
věka, který zburcoval od-
lehlou část Římské říše,
kázal o míru a lásce 
a znepřátelil si mocné.
256 stran 
GF036784  279,- 229,-

Katie Nichollová 
KATE
Příběh Kate od idylického
dětství až po univerzitu,
kde se zrodil vztah s prin-
cem Williamem, který na-
konec dospěl ke šťastné-
mu konci. 328 stran

GF036843  299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

V ŘÍJNU 

V KINECH

VIP
199,-
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   Simona Smith 

TOVÁRNA NA ŠTĚŇATA
aneb Šmejdi v psím světě

Užitečný manuál, který všem, kdo si chtějí pořídit pejska, radí, čeho se
mají vyvarovat při výběru. Varuje především před technikami, taktikami
a postupy komerčních množitelů. Tito „šmejdi“ množí štěňata v otřes-
ných podmínkách, jež se dají označit jako týrání. Feny rodí jak na běží-
cím páse dvakrát ročně; štěňatům se nedostává ani minimální péče...
Autorka uvádí nejčastější lži a polopravdy, jimiž se „šmejdi“ snaží pro-
dat nemocná a jinak neprodejná štěňata, bez příkras popisuje praktiky
množíren a její příběhy z praxe šokují. Váz., 160 stran, 12 x 16,5 cm

GF037415

Cheryl Strayedová 
DIVOČINA
Cheryl se snaží vyrovnat
sama se sebou a rozhod-
ne se zdolat hřebenovku
Pacific Crest Trail. Netuší
však, jak těžká zkouška ji
čeká… 400 stran

GF036081 299,- 269,-

DIVOČINA 
Reese Witherspoon září
v hlavní roli filmu natoče-
ného podle skutečného
příběhu. Cheryl se vydala
na neuvěřitelně náročný
pochod napříč západním
pobřežím USA. 

GF254571  DVD 299,-

Sophie Hayesová 
ODVLEČENÁ
Albánec Kas, dosud k So-
phii pozorný a zdvořilý, jí
na dovolené v Itálii ozná-
mí, že má dluhy a peníze
musí Sophie vydělat pro-
stitucí. 240 stran

GF036295  279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GF037809
SVĚT PODLE BOBA

a KOCO     UR BOB

James Bowen 

SVĚT PODLE BOBA
Autor doplňuje další příhody, vy-
práví, jak mu nečekaná populari-
ta proměnila život, nejen pozitiv-
ně. V závěru líčí, jak probíhalo
vydání první knihy, která měla
v Anglii nesmírný úspěch – dlou-
hé fronty na autogramiádách, zá-
jem médií. Pro autora to zname-
nalo i finanční soběstačnost a ta-
ké usmíření a obnovení kontaktů
s rodiči. Váz., 240 s., 12,5 x 20 cm

GF037197 
nečlenská cena 279,- 239,-

James Bowen 
KOCOUR BOB
James si vydělává jako pouliční
muzikant a to poslední, co si může
dovolit, je starost o kocoura! 248 s.

GF036046         279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

DVD
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Bernd Ingmar Gutberlet 

MÝTY A OMYLY 
SVĚTOVÝCH DĚJIN
Renomovaný historik Bernd
Gutberlet se v této knize věnuje
původu a pravdivosti nejrůzněj-
ších mýtů a legend světových
dějin – a jak je jeho zvykem,
vždy napínavě a poutavě.
Historie je živější, než si myslí-
me. A nejen proto, že nabízí
spoustu látky pro filmy a knihy.
Historie je živá i proto, že se
domnělé dějinné skutečnosti
musí vždy znovu revidovat.
Opravdu si Vandalové zaslouží
svou nelichotivou pověst nekul-
turních ničitelů? Skutečně
předpověděli Mayové konec
světa? Je pravda, že antikon-
cepční pilulka rozpoutala se-
xuální revoluci? OMYL! 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm, čer-
nobílé ilustrace

GF036935

Thomas Jeier 

DIVOKÝ ZÁPAD
Průkopnická 
doba Ameriky

Přehledná a zajímavá
encyklopedie důklad-
ně mapuje skuteč-
nosti i mýty – hrdin-
ské příběhy i realitu.
Před čtenářem ožívá
Divoký západ, kam
táhli do neznámé ze-
mě osadníci, kde se
stavěla první trans-
kontinentální železni-
ce a mísili se tam
osadníci, kovbojové,
šerifové, bandité,
dobrodruzi, zlatoko-
pové a statečné ženy. Váz., 304 stran, 16,5 x 24 cm, čb. foto
GF036980                   nečlenská cena 399,- 359,-

Thomas Jeier 
INDIÁNI
Praobyvatelé Severní
Ameriky
Minulost i současnost nejzná-
mějších skupin. Kniha zachycu-
je způsoby lovu a válčení, před-
stavy o řádu světa či rituály, ale
také dnešní osudy přežívajících
Indiánů. Čtivý text doplňují uni-
kátní fotografie.  
304 stran, čb. fotografie

GF035630     399,- 359,-

David
Glockner,
Dušan Spáčil 
CÍSAŘŮV
PREZIDENT
Císař František
Josef I. a prezi-
dent T. G. Ma-

saryk – mají něco společného? Již od počátku
minulého století se vynořují teorie o Masary-
kově pravém otci. 296 stran, čb. foto 

GF035844               299,- 249,-

Günter Lucks,
Harald Stutte 
HITLEROVA 
DĚTSKÁ
ARMÁDA
Bylo jim tepr-
ve šestnáct let.
Z Hitlerových
chlapců vyce-
povali v rych-
lokurzech vo-
jáky a na jaře
1945 povolali do Waffen-SS a nasadili do
dávno prohrané války. 200 s., čb. foto

GF036951              249,- 219,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

348,-jen

obj. č. GF037790
2X

HABSBURKOVÉ

Hanne Egghardtová 
MILOSTNÉ SKANDÁLY V DOMĚ
HABSBURKŮ 
I urození chtějí žít podle svého. 192 s., čb. foto

GF036591                259,- 219,-

Gerhard Tötschinger 
HABSBURKOVÉ A JEJICH PROFESE 
Nejen císaři a králové... 152 s., čb. foto                                     

GF035221                 229,- 199,-

VŠECHNO 
BYLO ÚPLNĚ
JINAK!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VIP
287,-

VAŠE

NEJ
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Thomas Piketty 
KAPITÁL V 21. STOLETÍ
Dílo profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetko-
vou nerovnost a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí
současného systému. Autor upozorňuje, že majetková
nerovnost je stejná jako před sto lety a roste způsobem,
který ohrožuje jak demokracii, tak ekonomiku. 664 s. 

GF037078                       799,- 599,-

Darren Crown 
ANGLIČTINA NA ROVINU
Autor už dvacet let učí Čechy
anglicky, ví, co jim dělá potíže,
a dokáže vše zábavně a přitom
logicky vysvětlit. Hlavně se
však snaží, aby si čtenáři uvě-
domili, že učení jazyka může
být zábavou. 208 stran, čb. il.

GF035559      199,- 179,-

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU II
Volné pokračování oblíbených
fejetonů o nástrahách angličti-
ny. Podrobně a přitom zábav-
ně rozebírá další jazykové jevy.
Část je zaměřena na úskalí an-
glických sloves, i s praktickými
cvičeními. 248 s.,  čb. il.

GF037223    199,- 179,-

Dominic O’Brien
CVIČTE SVOJI PAMĚŤ
Autor proslul osminásob-
ným vítězstvím na mistrov-
ství světa v paměťových
dovednostech, přelstil kasi-
na v Las Vegas. Jeho ús-
pěch je založen na brilantní
technice. 208 s., čb. il.

GF036207   299,- 229,-

Velké objevy, jednoduchá vysvětlení !

KNIHA POLITIKY
Velcí myslitelé předklá-
dají způsoby, jak nejlépe
vládnout. 352 s., bar. p.
GF037067 599,- 499,-

KNIHA EKONOMIE
Výstižná objasnění poj-
mů, diagramy, citáty 
a rčení. 352 s., bar. p. 

GF036745 599,- 499,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
Publikaci osvěžují diagra-
my, klasická rčení a různé
citáty. 352 s., bar. publ. 
GF036593 599,- 499,-

KNIHA FILOZOFIE
Srozumitelně napsaná
kniha s vtip nými ilustra-
cemi. 352 s., bar. publ. 
GF035495 599,- 499,-

KNIHA VĚDY
Kniha vědy je další ze
série přehledových
oborových publikací
(Kniha filozofie, Kniha
psychologie, Kniha
ekonomie), určených
pro nejširší veřejnost
od úplných začáteční-
ků až po pokročilé stu-
denty a odborníky.
Provází nás vývojem
vědeckého myšlení,
objevů a vynálezů od
počátků až do součas-
né doby a v chronolo-
gickém řazení sezna-
muje s nejvýznačnější-
mi vědci a jejich teori-
emi. Kniha zaujme
i svou moderní, pře-
hlednou grafickou
úpravou. Váz., 352
stran, 19,5 x 23,5 cm,
barevná publikace

GF037322

ČESKÁ PREMIÉRA

499,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VAŠE
NEJ
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DĚJINY
Fotografie, mapy, časové osy a texty podávají historii
utříděně a přehledně. 612 stran, barevná publikace

GF036974 899,- 699,-

UMĚNÍ 
Mistrovská díla a profily nejvýznamnějších umělců. 
612 stran, barevná publikace 

GF036973 899,- 699,-

VĚDA 
Příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola po
řešení klimatických změn. 512 stran, bar. publikace 

GF036987 899,- 699,-

Knihy, bez kterých se domácí knihovna neobejde!

ZEMĚ 
Výpravný obrazový průvodce zachycuje drama, sílu a krásu
procesů utvářejících Zemi. Klíčové útvary pevniny a moří
i atmosférické jevy jsou podrobně popsány v poutavých profi-
lech, doplněných vynikajícími fotografiemi a názornými mapa-
mi. Kniha zohledňuje i působení člověka na životní prostředí
ve zcela unikátních kapitolách o zemědělské, průmyslové

a urbanizované krajině.
Grafická schémata a nákresy,
stejně jako srozumitelný a fun-
dovaný text seznamují čtenáře
i s počátky Země a silami, které
dodnes ovlivňují tvář naší pla-
nety. Váz., 520 s., 25,2 x 30,1 cm,
bar. publikace

GF037520    899,- 699,-

Připravujeme k vydání 
v září 2015
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Nový typ
průvodce
přírodou

HOUBY 
Více než 450 hub z Evro-
py, u každé jsou uvedeny
údaje o výskytu, charakte-
ristiky a zajímavosti. Foto-
grafie zachycují vzhled 
a typické detaily. Rámeček
upozorňuje na nejedlé
nebo jedovaté dvojníky.
320 stran, bar. publ.
GF037151  299,- 249,-

ATLAS 
ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Přehledný atlas přináší je-
dinečný a ucelený pohled
na svět zvířat a rostlin. De-
tailní a obsažné popisky,
bohatý ilustrační doprovod
a zajímavosti o každém
druhu tvoří atraktivní celek.
544 stran, bar. publ. 

GF036999  499,- 429,-

STROMY 
Průvodce obsahuje více
než 350 druhů stromů
a keřů z celé Evropy.
Obsažný text, výstižné ilus-
trace a fotografie i podrob-
né popisky představí jeh-
ličnany, listnáče, keře
i popínavé dřeviny. 
256 stran, bar. publikace 
GF037195  299,- 249,-

PTÁCI
Publikace představuje více
než 440 ptačích druhů
z celé Evropy. Podrobný 
a zajímavý text doplňují
výstižné barevné fotografie
a ilustrace, nechybí ani
přehled nejdůležitějších
ptačích vajec. 
256 stran, bar. publikace
GF037196  299,- 249,-

Heiko Bellmann 

HMYZ
Výpravná publikace obsahuje
přes 450 druhů hmyzu z celé
Evropy. Výstižné barevné foto-
grafie, přehledné popisky
a podrobné texty podávají
mnoho zajímavostí a přibližují
hlavní poznávací znaky jednotli-
vých druhů, stavbu těla a vývoj,
způsob výživy, velikost a obdo-
bí výskytu a mnoho dalšího.
Rychlá orientace pomocí barev-
ného kódu. Brož., 256 stran, 
11,5 x 19,3 cm, barevná publikace

GF037143

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Kolektiv autorů
OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN
Biografie významných osobností vyprávějí
o našich dějinách. Texty odborníků a bo-
hatý obrazový doprovod přibližují jejich
osudy a záslužné činy. 432 s., bar. publ. 

GF035638           999,- 199,-

Kolektiv autorů
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ
Publikace Dějiny českých zemí sleduje
historický vývoj na našem území od prv-
ních stop člověka v době kamenné po
počátek 21. století. 432 stran, bar. publ.

GF032952            999,- 499,-

HUDBA
Kompletní obrazové dějiny
Chronologicky a s exkluzivním obrazovým
doprovodem představuje publikace vývoj
hudby celého světa. 400 stran, bar. publ.

GF036763           999,- 899,-
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Tess
Whitehurstová 

UMĚNÍ
ŠŤASTNÉHO
ŽIVOTA
Ve své další
inspirativní kníž-
ce nabízí oblíbe-
ná autorka Tess
Whitehurstová
prověřené
a osvědčené
postupy, které
čtenáře přive-
dou k harmonič-
tějšímu a šťast-
nějšímu životu.
Vždyť kdo by
netoužil po lásce, zdraví, úspěchu a bohatství? Umění šťastného
života vám prozradí, jak těchto cílů dosáhnout. Žádoucí je praco-
vat na svém přístupu ke světu a poznat i vhodné byliny či rituály,
ale v zásadě platí nejdůležitější recept: při všech životních krocích
máme šetřit svou energií a oddat se přirozenému plynutí věcí.

Váz., 296 stran, 14,5 x 20,6 cm

GF036320                   nečlenská cena 259,- 199,-

Hartwig Hausdorf 
ČÍNSKÝ ROSWELL 
Zasahovali v Asii mimo-
zemšťané? 224 stran

GF036813 249,- 199,-

Theresa Cheungová 
SPATŘÍŠ SVOJE 
ANDĚLY 
Jak poznáte, že jsou ve va-
šem životě andělé? Jak to,
že dokážou přinášet útě-
chu, uzdravení a inspiraci?
Porozumíte poselstvím,
díky nimž bezpečně zvlád-
nete úskalí života. 296 s.

GF036492  349,- 279,-

Erich von Däniken 
OČI SFINGY 
Známý záhadolog hledí
do očí sfingy… 272 s. 

GF036313 299,- 249,-

Viktor Farkas 
NEVIDITELNÉ
FRONTY
„Skrytá“ válka. 280 s.

GF035232 299,- 269,-

Theresa
Cheungová 

ŽIVOT
SMRTÍ
NEKONČÍ 
Ve své nové
knize Theresa
Cheungová,
úspěšná
autorka díla
Spatříš svoje
anděly, před-
kládá čtená-

řům strhující příběhy lidí,
kteří uprostřed všedního dne zahlédli

záblesk nebes. Dotyční navázali kontakt s „oním svě-
tem“, ocitli se na prahu smrti, nebo zažili jiný úkaz, přesvědčivě
nasvědčující existenci posmrtného života. Pomocí těchto přímých
svědectví autorka zodpovídá zásadní otázky, jež si v určité životní fázi
klade každý z nás: Co se stane, až umřu? Setkám se znovu se svými
milovanými? Existuje posmrtný život? Váz., 264 stran, 14,5 x 22,7 cm

GF036629

Autentické příběhy lidí, kteří uprostřed
všedního dne zahlédli záblesk nebes

THERESA CHEUNGOVÁ je uznávaná odbornice
na paranormální jevy, sny a duchovní růst. Je
autorkou téměř dvou desítek knih, které byly pře-
loženy do dvaceti jazyků, její články se objevují 
v mnoha časopisech. 

Rosalinde Haller 
VĚŠTĚNÍ 
Autorka roky vede  parapsychologickou po-
radnu, v knize popisuje techniky věštění a při-
dává zajímavosti o této tradici od starověku.
Věštění v zásadě vychází z intuice a dá se nau-
čit: stačí jen vůle a jisté nadání, abyste
nahlédli do budoucnosti. 272 stran

GF034537   249,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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696,-jen

obj. č. GF037352
4X LORNA BYRNEOVÁ

Lorna Byrneová 
ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH 
304 stran

GF037183         279,- 249,-

Lorna Byrneová 
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE
160 stran

GF035808         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
SCHODY DO NEBE
280 stran
GF034987         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
NEBESKÁ LÁSKA 
144 stran

GF036807         259,- 229,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY
Kompletní průvodce
Ovlivněte svou fyzickou,
emociální a duševní pohodu
prací s čakrami – energetic-
kými centry těla, ovlivňující-
mi rozvoj a zdraví. Naučte
se meditovat a objevte způ-
sob, jak se léčit a duchovně
růst. 144 s., čb. i bar. il., 

GF036510   299,- 259,-

Hanns Kurth 
SNÁŘ 
Lexikon snových symbolů
Kniha renomovaného autora
fundovaně po radí všem,
kdo se chtějí dozvědět více
ne jen o so bě, ale i o svých
snech. Najdete v ní přes
6000 sno vých symbolů
vysvětlených v téměř 2300
po jmech! 368 s., čb. il. 

GF034384    229,- 199,-

Noriyuki Ueda 
Jeho Svatost Dalajlama

CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Před několika lety vedl významný kul-
turní antropolog Noriyuki Ueda dvou-
denní osobní rozhovor s dalajlamou.
Vzešla z něj tato knížka obsahující pře-
kvapivé pravdy a poznání, velmi auten-
tická a založená na zdravém přístupu.
Otevřete knihu na kterékoli straně
a dočtete se moudrá slova o tom, co
v životě hraje největší roli. Není třeba
přimknout se k nějaké doktríně či poli-
tickému systému, ale podstatné je žít
s otevřenou myslí a srdcem.

Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GF036628

Jeho Svatost Dalajlama
JAK ŠÍŘIT LÁSKU 

Je žádoucí, aby láska rozpus-
tila nesnášenlivost, moudrost
porazila nevědomost, aktivita
nahradila pasivitu, dialog vy-
střídal vyčítání a spravedl-
nost pomstychtivost... 128 s.

GF037419      199,- 179,-

Rozhovory o hněvu, 
soucitu a lidském konání

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Poselství naděje v rozbouřené době...
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Richard Taylor

ŽIVOT
S ALZHEIMEREM
Co prožívá člověk postižený alz-
heimerem? Co se mu honí hla-
vou, když sleduje, jak za něj
ostatní mluví, rozhodují,
a dokonce i myslí? Autor, který
touto chorobou sám trpí, se po
počátečním šoku z diagnózy
rozhodl vydat svědectví ze živo-
ta „těch druhých“ a začal si
zapisovat své postřehy a úvahy.
Věnuje se složitým problémům,
jako jsou ztráta nezávislosti,
změna vlastní osobnosti,
neschopnost komunikace, vzta-

hy s bližními, narůstající pocit nemohouc-
nosti a nekonečná nejistota z budoucnosti. S mrazivou

upřímností přibližuje vlastní pozvolnou transformaci a mentální deterioraci
a zachycuje prohlubující se propast mezi svým vnímáním reality a realitou ostatních.

Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GF037302

Ruediger Schache 
TAJEMSTVÍ 
PŘITAŽLIVOSTI
SRDCE 
Nic v našem životě
se nestane náho-
dou. To, jak jedno-
tlivé vztahy vznikají
a vyvíjejí se, nemá

nic společného se štěstím nebo smůlou. Příčinou všeho, co se
nám děje, je tajemná síla, která nás všechny spojuje. Má vliv na to,
zda jeden druhého najdeme nebo nikoli. Je původcem toho, co
cítíme a jak se chováme. A rozhoduje také o tom, zda vznikne
láska. Jakmile této síle porozumíme a vědomě ji formujeme, bude
v našem životě přitahovat přesně ty lidi a jevy, po nichž toužíme.
Brož., 208 stran, 14 x 18 cm, barevná publikace

GF037179                      nečlenská cena 249,- 199,-

Michelle Buchananová 
PRAKTICKÁ 
NUMEROLOGIE
Podrobný rozpis čísel a jejich
vlastností: silné a slabé strán-
ky, tipy na povolání i další
praktické rady: například do
jakého čísla domu se nastě-
hovat, jaký je správný čas pro
početí potomka nebo založe-
ní firmy. 312 stran  

GF037193    279,- 229,-

Tony Crabbe

PROČ NIKDY NESTÍHÁM
Autor odbourává mýtus, že spokojenosti
v práci dosáhnete zvládáním všech úkolů.
Naopak! Musíte uchopit život do svých
rukou, rozpoznat a soustředit se na to, co
je důležité, věnovat se rodině a koníčkům,
zmobilizovat v sobě sílu ke změnám, které
vám umožní prospívat a život si smyslupl-
ně užít. Váz., 352 stran, 14,6 x 22,7 cm

GF252305  nečlenská cena 359,- 319,-

Rhonda Byrne 
KOUZLO
Slova jsou jako hádanka, jak-
mile ji vyluštíte, odha líte jedi-
nečné tajemství, jež vám
otevře nový svět. S touto kni-
hou se naučíte porozumění
využít v běžném životě. Není
důležité, kdo jste či jaká je
vaše momentální situace, váš
život se změní. 272 s., čb. il.

GF035676    299,- 259,-

Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ 
Kniha vděčnosti
Na každý den je v diáři uve-
dená myšlenka vycházející ze
zákona přitažlivosti a slova
Děkuji. Každý den si zapište,
zač jste vděční, nakonec
vznikne soubor myšlenek,
přitahující nekonečné bohat-
ství. 192 stran

GF037230 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 43
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Procvičte si mozek
křížovkami!

Jan Beer 

KŘÍŽOVKY – HÁDANKY A KVÍZY
Soubor klasických křížovek pro nejširší čte-
nářskou obec. V tajence naleznete hádanky
– inteligentní zábava i poučení. 

KŘÍŽOVKY – CITÁTY
Brož., 2x 352 stran, 14,5 x 20,6 cm

GF037791 198,- cena za obě publikace 178,-

Allan a Barbara Peasovi 
PROČ MUŽI CHTĚJÍ 
SEX A ŽENY 
POTŘEBUJÍ LÁSKU
Vysvětení a rady podané 
s typickým humorem a štipla-
vou nadsázkou, protože auto-
ři dobře vědí, že pár výstiž-
ných slov často znamená více
než dlouhá řada čísel. 
320 stran, čb. il.

GF037228    259,- 229,-

Allan a Barbara Peasovi
PROČ MUŽI LŽOU 
A ŽENY PLÁČOU
Být mužem je těžké. Ale ani
ženy to nemají jednoduché.
Očekává se od nich role mat-
ky, otce i živitelky. Tato kniha
poskytuje mapu, díky níž zís-
káte návod, jak se ve vznik-
lém bludišti vztahů zoriento-
vat. 360 stran, čb.  il. 

GF035804    259,- 229,-

Larry Winget 
JSTE NA MIZINĚ? 
VAŠE CHYBA
Zvedněte se z gauče a ně-
co dělejte, začíná autor,
než poradí, jak si ujasnit
cíle, sledovat výdaje, roz-
počet, určit priority, ne-
dělat dluhy a včas platit
účty, prostě užívat zdravý
selský rozum. 152 s. 

GF036819   199,- 169,-

Larry Winget 
LIDI JSOU IDIOTI 
A JÁ TO MŮŽU 
DOKÁZAT
Autor, proslulý svým kon-
troverzním přístupem,
nabízí akční miniplány
a praktické seznamy jed-
notlivých kroků, které
vám ukážou, jak konečně
v životě uspět. 208 stran

GF036820 249,- 199,-

Larry Winget 
ZA SVOJE DĚTI 
SI MŮŽETE SAMI
Příručka pro rodiče, kteří
to s výchovou myslí váž-
ně. Autor proslul tím, že
si nikdy nebere servítky,
a říká jasně: za špatně
vychované dítě můžou
rodiče, protože odvedli
špatnou práci. 280 stran

GF034997   259,- 229,-

Jan Novotný-Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK
Téměř 250 000 ekvivalentů!
Jedinečný slovník a nepostrada-
telný pomocník pro křížovkáře
nabízí vyčerpávající množství
hesel a poslouží jako užitečný
rádce pro všechny, kteří si rádi
tříbí znalosti a namáhají hlavu. 
A jak napovídají poslední výzku-
my, kdo procvičuje mozek, zůsta-
ne dlouho mladý. 1248 stran

GF034801   299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ 
KOMPLET

447,-jen

obj. č. GF037792
3X

LARRY WINGET

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko44
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Nicola Hallová 

PRINCIPY 
REFLEXOLOGIE
Reflexní terapie spočívá
v masáži reflexních bodů na
chodidlech. Autorka důklad-
ně vysvětlí, co můžete oče-
kávat, rozhodnete-li se tako-
vou léčbu podstoupit.
Podrobně popisuje jednotli-
vé léčebné postupy.

U každé nemoci uvádí přímé reflexní ploš-
ky i ty s nimi související. Přímé reflexní plošky se vztahují

k hlavním symptomům nemoci a hlavní oblasti v těle, kterou nemoc posti-
huje. Reflexologie umí léčit migrénu, zánět dutin, bolesti zad, problémy s kyčlemi, poru-
chy štítné žlázy, astma, vysoký krevní tlak a mnohé další.

Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GF037164

Anna Strunecká

STOP CUKROVCE
Autorka bestsellerů o době jedové nabízí způ-
soby a prostředky včasné a účinné prevence
diabetu. A zároveň předkládá možnosti spolu-
práce pacienta s lékaři pro úspěšnou kom-
penzaci symptomů a vážných komplikací této
obávané choroby. Knížka vede čtenáře nejen
k účinným opatřením, ale i k pochopení, že
zodpovědnost za své zdraví má každý jednotli-
vec. Brož., 272 s., 13,7 x 20 cm

GF253209           279,- 249,-

Petr Hoffmann 
NA FREKVENCI ČÍNSKÉ
MEDICÍNY 
Autor, lékař, se věnuje jedno-
tlivým oblastem zdraví a se-
znamuje s používáním bylin.
Radí, jak se stravovat podle
svého typu, jak uvést tělo
i mysl do harmonie. Nechybí
seznam čínských léčivých
prostředků. 240 s.

GF037418   279,- 229,-

Tanja Brauneová 
PŮST S POLÉVKOU
Při dodržování dietního plánu
na 14 dní můžete snížit váhu
až o 4 kilogramy. Seznam
nejúčinnějších zabijáků tuku
vám poradí, jaké další ingre-
dience zařadit. Stravu můžete
obohatit o zdravé snídaně,
nápoje pro štíhlou linii a tipy
na pohyb. 128 s., bar. foto

GF037158   249,- 199,-

Stephen Harrod Buhner 
PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA
Autor podrobně popisuje
dvacet léčivých bylin, uvádí
jejich výskyt, složení, způso-
by přípravy preparátů a dáv-
kování, vhodnost užívání na
jednotlivé příznaky onemoc-
nění, obecné posilující účinky
i účinky vedlejší, tipy, jak byli-
nu optimálně pěstovat. 416 s.

GF036296   399,- 339,-    

Lubomír Kříž, Milan Koukal 
POVÍDÁNÍ 
V MAGICKÝCH 
ENERGIÍCH
Známý parapsycholog a by -
linkář, nadaný mimořádným
mimosmys lovým vnímáním,
uvádí na osm desát prověře-
ných směsí bylin, které léčí
různé zdravotní problémy.
336 stran

GF037083   299,- 259,-

Rudi Beiser
ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE
Přehled ný atlas nabízí 68 by -
lin. Umož ňuje bylinky v pří ro -
dě bezpečně rozpoznat a při -
pravit si smícháním originální
směsi. Nechybí ani kalendář
sběru a tipy pro pěstování
bylinek na zahradě. 

176 stran, barevné fotografie

GF034954   229,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

169,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké... 45
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Osmý
den
budete
zdraví!

Eva-Maria Kraske

ACIDOBAZICKÁ
ROVNOVÁHA
Nerovnováha kyselých
a zásaditých látek v těle
spolu s nezdravým stra-
vováním, stresem
a nedostatkem aktivní-
ho pohybu je příčinou
většiny našich zdravot-
ních potíží. Obnovení rovnováhy, zejmé-
na díky vyvážené stravě, vede k postupnému vyléčení.
V knize najdete vše, co potřebujete vědět o příčinách a příznacích
narušené rovnováhy kyselin a zásad, návod, jak si sami pomoci,
a to díky praktickému návodu na vyváženou stravu a změnu životního stylu a navíc osmi-
denní kúru s chutnými recepty a vyrovnávací cvičení. Váz., 128 stran, 16,5 x 20 cm

GF252308 

Doris Fritzscheová

INTOLERANCE
LAKTÓZY
Poznejte příčiny lak-
tózové intolerance

a zjistěte, jak se bezpečně vyhnout mléčnému cukru. Publikace nabízí
řešení problémů, jako jsou bolesti a křeče v žaludku, nadýmání, prů-
jem. Díky třífázovému programu s množstvím praktických tipů budete
mít intoleranci na laktózu trvale pod kontrolou a můžete si vychutnat
život bez potíží.

Váz., 125 stran, 16,5 x 20 cm

GF252306                 nečlenská cena 279,- 249,-

N. Schaenzlerová, 
U. Riker 
MALÝ LÉKAŘSKÝ 
LEXIKON
Sto nejčastějších onemoc-
nění, jejich příčiny, přízna-
ky, diagnóza a způsob
terapie. Navíc zajímavosti
o vyšetřovacích postupech
a klinické i alternativní
terapii a lékařská termino-
logie od A do Z. 280 s.  

GF036444   299,- 269,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Superpotravina 
na dlouhé tratě
Ucelený program pro sní-
žení hmotnosti, jídelníček,
cvičební program a 75 jed-
noduchých receptů, které
vám pomohou dosáhnout
cvičebních cílů a dodají
vám dostatek životní ener-
gie. 248 s., čb. foto

GF036636   299,- 249,-

Sven-David Müller 
100 NEJÚČINNĚJŠÍCH
ZABIJÁKŮ RAKOVINY
Věděli jste, že majoránka
stimuluje programovaný
zánik nádorových buněk?
Znáte brokolici jako anti-
karcinogenní zeleninu?
Nevhodné stravovací návy-
ky nejsou hlavní příčinou
vzniku rakoviny, ale výživa
má důležitou roli. Autor
představuje 100 tzv. zabijá-
ků rakoviny – od ananasu
po ženšen a žitný chléb –,
které nemají jen preventiv-
ní vlastnosti, ale pomáhají 

i během léčby. 128 s., bar. publ.

GF037157                     249,- 199,-

Pierre Pallardy 
ZDRAVÉ BŘICHO 
Všechny potíže vycházejí
z břicha. Pomocí této
metody se můžete zbavit
mnoha obtíží, zhubnout,
odstranit únavu, v případě
nemocí dokáže ulevit od
bolesti a pomoci v práci
ošetřujícímu lékaři. 152 s.

GF036365  259,- 229,-

Rajko Doleček, 
Leoš Středa, 
Kateřina Cajthamlová 
NEBEZPEČNÝ SVĚT
KALORIÍ
Je mnohem snazší, zdra-
vější a jednodušší zhub-
nout včas, když se kila na
jedince začínají „lepit“,
nežli se později pokusit
zhubnout o 20–30 i více
kilogramů při rozvinuté
obezitě. 416 stran

GF035867   359,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 64.46
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Liebman Hollis Lance

STŘED TĚLA – CORE
TRÉNINK
Svaly v oblasti spodní části trupu
poskytují tělu podporu a mobilitu
a právě jejich prostřednictvím
vzniká veškerý tělesný pohyb. Při
procvičování, protahování a posi-
lování svalů středu těla je nezbyt-
né precizní provádění cviků.
Zpevněte střed těla core trénin-
kem, cviky s gymballem, medicin-
balem, činkami, kladkou, s balanč-

ní podložkou bosu nebo s pěnovým
válcem. Pak zvolte některou ze speciálních sestav a for-

mujte si postavu. Pomůžete tím své fyzické kondici a odstraníte napří-
klad bolesti zad. Brož., 160 stran, 19,4 x 25,4 cm, barevná publikace

GF037156

Dokázali byste se
ubránit náhlému
útoku?

Bruno Lichtblau 

KANCLROBIK
Zejména ti, kdo pracují v kanceláři, mají dras-
tický nedostatek pohybu. Autor po celém svě-
tě nasbíral postřehy o životě v kanceláři, o bo-
lestech a neduzích zaměstnanců na kancelář-
ských židlích. Shromáždil tipy, triky, cviky
a pohybové sestavy „první pomoci“, které mu
prozradili grafici, redaktoři, sekretářky, vedou-
cí oddělení, manažeři i nejrůznější šéfové.

Brož., 128 stran, 12,5 x 20 cm, čb. il.

GF037202           199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA

BĚH A MARATON
Úplný průvodce
Příručka pro každého, kdo
začíná běhat, nebo chce
běhat o něco líp. Zabývá
se svaly, následují trénin-
kové plány a doporučená
cvičení a rady ohledně
vybavení, výživy, motivace
i taktik. 192 s., bar. publ.

GF036702  349,- 199,-

Alexandra 
Heminsleyová 
KDYŽ BĚHÁ ŽENA
Autorka podle vlastní zku-
šenosti dodává odvahu že-
ně, která se chce hýbat,
ale ve fitku se stydí, jóga ji
nudí a na běhání si vždyc-
ky připadala moc líná nebo
moc neohrabaná. 224 s.

GF036597  279,- 229,-

Radim Pavelka,
Jaroslav Stich

SEBEOBRANA
Každý z nás se mů-
že stát obětí násilí
a každý z nás by se
měl naučit co nej-
rychleji a nejefek-
tivněji bránit. Autoři
se věnují změnám,
probíhajícím v lid-
ském těle, přede-
vším v mozku, bě-

hem konfliktní situace. Dále se zabývají výukou sebeobrany, popi-
sují jednotlivé techniky. Věnují se zvlášť sebeobraně žen a dívek.
Kniha obsahuje cenné rady v oblasti prevence střetu, rozebírá
chování v případě hrozícího konfliktu i praktické návody pro pří-
pad, že k němu již došlo. Výklad doprovázejí názorné fotografie.

Váz., 112 stran, 16,5 x 23,5 cm, barevná publikace

GF037163                nečlenská cena 249,- 199,-

BĚŽECKÝ DIÁŘ
MILOŠE ŠKORPILA
Už jste dnes vyběhli,
nebo se teprve chystá-
te? Pokud ano, pak vás
potěší diář s novými tipy
a plány pro běžce od
zkušeného autora
Miloše Škorpila. 
184 stran, 15 x 21 cm

GF251931 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 65 47
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Kolejnice, 
co vedou kamsi
„do dálky“... 

Petr David, Vladimír Soukup, Petr Ludvík 

RODINNÉ TOULKY: NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÝLETY VLAKEM 2
Pokračování "Nejkrásnějších výletů vlakem".
V prvním dílu je uvedeno, že spousta cílů musela
zůstat v "šuplíku". Nyní se dostalo i na ně, vždyť
pěkných úseků železničních tratí je u nás tolik, že
je vlastně nestačí všechny zaznamenat ani pokra-
čování "vlakových rodinných toulek". Publikace
obsahuje 40 tras. V každé je uvedena kilometráž,
informace o historii a současnosti vybrané trasy,
i stručný popis toho nejzajímavějšího, co z okén-
ka vlaku vidíme. Najdeme zde i tipy na místa, kde
se vyplatí vystoupit a vydat se třeba na krátký
výlet.

Flexivazba, 168 stran, 12,5 x 215 cm,
barevná publikace

GF037433

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Radek Jaroš, 
Arnošt Tabášek 
HORY SHORA
Poutavá kniha shrnuje ús-
pěchy našeho předního
horolezce. 176 s., bar. p.  

GF036518  399,- 349,-

Břetislav Tureček
SVĚTLA A STÍNY
ISLÁMU
Drama Blízkého východu a
sonda do duší jeho obyva-
tel. 216 s. + 48 s. bar. foto

GF032245 289,- 259,-

Petr Ludvík 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY NA KOLE
Výlety zvlášť pro cyklisty,
kteří se rádi kochají krásou
okolí či osvěží na koupališ-
ti. Navíc mapy, kilometráž,
výškový profil, fotografie.
168 s., bar. pub.

GF036880   299,- 259,-

Vladimír Soukup, 
Petr David 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY AUTEM
Jízda autem může být i sa-
ma příjemným zážitkem.
Proto často odbočíme na
úzké komunikace. 
168 stran, bar. pub.

GF036881   299,- 259,-

Petr Ludvík, Petr David,
Vladimír Soukup 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY VLAKEM
„Kuchařka“ 40 výletů po
nejkrásnějších tratích
u nás. Nechybí ani nabíd-
ka navazujících pěších
výletů. 168 s., bar. publ.

GF036882   299,- 259,-

Petr David, Vladimír
Soukup, Petr Ludvík:

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY LANOVKOU
40 pečlivě naplánovaných
výletů i pro méně zdatné
turisty, nejstrmější partie
hor zdoláme  pomocí lano-
vé dráhy. 168 s., bar. publ.

GF037431   299,- 259,-

Petr David, Vladimír
Soukup, Petr Ludvík:

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
LODÍ
Výlety, při kterých využije-
te výhradně veřejnou lodní
dopravu. Popisy tras, zají-
mavosti a praktické infor-
mace. 168 s., bar. publ. 

GF037432   299,- 259,-
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Philip Carlo 
LEDAŘ
Zpověď nájemného
vraha
520 s. + 8 s. čb. fotopříl.

GF036329   369,- 79,-

Tom Egeland 
LŽI OTCŮ
Opravdová lahůdka 
pro milovníky sever-
ských příběhů. 472 s.

GF035097   349,- 79,-

Owen Laukkanen  
PROFESIONÁLOVÉ
Původně to byl vtip,
pak se z toho stala vý-
nosná živnost… 368 s.

GF036308  349,- 79,-

Stacey Lannertová,
Kristen Kempová 
VYKOUPENÍ
Zabila otce, aby zachrá-
nila sestru. 416 stran

GF035685   299,- 79,-

R. J. Palaciová
(NE)OBYČEJNÝ KLUK
Auggie Pullman se narodil s deformovaným
obličejem. Podaří se mu přesvědčit nové spolu-
žáky, že je přes svůj vzhled stejný jako oni?
Nebo o tom dokonce přesvědčí spolužáci jeho
samotného? Pro děti od 10 let. 320 stran

GF036114                    279,- 79,-

Někdy prostě 
nezapadnete...

Daphne Sheldricková 
AFRICKÝ PŘÍBĚH
LÁSKY
Africká zvířata. 360 s. +
24 s. bar. i čb. foto

GF035607  279,- 79,-

Agatha Christie
PARKER PYNE ZASAHUJE 
Puntičkářský Parker Pyne od-
halí zloděje i vraha! 216 stran

GF034622      249,- 79,-

Agatha Christie 
PLAVÝ KŮŇ 
Vražda kněze vracejícího se od
umírající že ny. 232 stran

GF034628      249,- 79,-

Agatha Christie 
SITTAFORDSKÁ ZÁHADA
Spiritistická sean ce vyjeví
smrt... 232 stran

GF034742      249,- 79,-
Renate Fabelová 
NAPOLEONŮV SYN
Život celým světem
opuštěného „císařské-
ho prince“... 216 stran

GF035668   249,- 79,-

SMRTONOŠ
Soubor dvanácti povídek
s duchařskou tematikou vyšel
poprvé v roce 1933.224 s.

GF033859      249,- 79,-

TŘETÍ DÍVKA
Detektiva Hercula Poirota na -
vštíví dívka, jež tvrdí, že možná
spáchala vraž du. 240 stran

GF035117      249,- 79,-

VRAŽDA V MEZOPOTÁMII
Manželka vě hlas ného archeolo-
ga je zavražděna. Poirot nakonec
ukáže na vraha. . . 240 stran

GF033858      249,- 79,-

SLEVA
aÏ

80%

NABÍDKA KNIH
ZA SKVùLÉ CENY

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoÀ 
jeden dal‰í titul, máte nárok získat knihy 

z této dvoustrany za uvedené, v˘raznû sníÏené ceny! 
Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
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KRAJOVÉ SPECIALITY – VALAŠSKÁ KUCHYNĚ
Ochutnejte typické pokrmy a obohaťte svou
slovní zásobu! 248 s., čb. il. 

GF035366                  229,- 79,-

Jaroslav Vašák
KRAJOVÉ SPECIALITY – SLEZSKÁ KUCHYNĚ
Čoskula nebo grochula, kelerubková mačka,
pampúšiky, frajták... 216 s., čb. il. 

GF035368                  229,- 79,-

KRAJOVÉ SPECIALITY – SLOVÁCKÁ KUCHYNĚ
Boha tý receptář tradičních pokrmů. Nechybí
ani gast ro nomický slovníček. 208 s. čb. il. 

GF035364                  229,- 79,-

Jaroslav Vašák
KRAJOVÉ SPECIALITY – CHODSKÁ KUCHYNĚ
Chodský koláč a další recepty: na báč, táč, sví-
tek, klechty... 152 s., čb. il.

GF035367                  229,- 79,-

Anna Bella Hýblová 
MĚSÍČNÍ ZNAMENÍ
Objevte, jak můžete
využívat sílu Měsíce.
192 stran, čb. ilustrace

GF035014   199,- 79,-

Mohsin Hamid 
JAK NECHUTNĚ 
ZBOHATNOUT
V ROZVOJOVÉ ASII

Parodie. 160 s.

GF036409   249,- 79,-

Ladislav Pecháček 
HOŘKÁ ČOKOLÁDA
Povídky s nečekaným
závěrem od mistra čer-
ného humoru. 192 s. 

GF035740   229,- 79,-

Colleen Dorseyová 
GUMIČKOVÁNÍ NA
STÁVKU
Tipy, nákresy a varian-
ty. 56 stran, bar. publ.

GF037187   99,- 79,-

Elizabeth M.
Kollmarová
GUMIČKOVÁNÍ
S HÁČKEM
48 stran, bar. publikace

GF037188   99,- 79,-

Ondřej Suchý 
ÚSMĚVY 
Z HISTORIE 
PRAŽSKÉ ZOO
120 s.,bar. i čb. foto

GF034816   199,- 79,-

Andrea H. Jappová 
MONASTERIUM
Historický román, 
při jehož četbě mrazí.   
304 stran

GF035446   329,- 89,-

Ethan Cross 
PASTÝŘ SMRTI
Než vzal spravedlnost
do svých rukou, byl
detektivem... 328 s. 

GF035957   299,- 89,-

Colleen
McCulloughová 
NAHÁ KRUTOST
Kdosi krutě znásilňuje
mladé ženy. 320 stran

GF035320   299,- 89,-

Anders Roslund,
Börge Hellström 
BOX 21
Počátek mistrovských
kri mi. 400 stran

GF035049   289,- 89,-

John Grisham 
POROTA
Případ plný intrik, zne-
užívání zákonů a korup-
ce. 448 stran

GF036427   349,- 89,-

John Grisham 
AMATÉŘI
David se pouští do
boje s obří farmaceu-
tic kou firmou! 384 s. 

GF035418   279,- 89,-

John Grisham
FIRMA
Kultovní právnický thril-
ler nabízí stále žhavé
téma. 384 stran

GF035575   269,- 89,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 64.

K. Dennis-
Bryanová, 
T. Morganová 
PLEMENA
PSŮ
Vyberte
správného!
Obsažný pře-
hled plemen 
s výstižnými

fotografiemi a detailními informacemi. Jedna část
se věnuje péči a výcviku. Nechybí ani třídění ple-
men podle FCI a originální názvy. 352 s., bar. p.

GF035703                  499,- 99,-

Robin Cook 
TOXIN
Lékař odhalí po chyb né
praktiky v masném
průmyslu... 272 stran

GF035528   279,- 99,-

Lion Feuchtwanger
GOYA ANEB
STRASTNÁ CESTA
POZNÁNÍ
640 stran

GF032788   399,- 99,-

Jason Matthews 
RUDÁ VOLAVKA
Ruská špionka bojuje
o přežití v džungli taj-
ných služeb. 488 stran

GF036310  399,- 99,-

Gino
D’Acampo 
ITALSKÁ
KUCHYNĚ
JEDNODUŠE 
A RYCHLE 
Šéfkuchař vy-
svět lu je, jak
uvařit jedno-
duché, sexy, 
ale nesmírně
uspokojivé jídlo, složené 
ze snadno dostupných přísad.176 s., bar. publ.

GF035929                 359,- 99,-
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Danielle Steel – RODINNÉ POUTO
Adoptivní mat ka se ve dvaačtyřiceti stává znovu nezávislou… 272 stran

GF034413                                       229,- 99,-

Danielle Steel – DOMOV 

Trojice sou sedů by se za normálních okolností vůbec nesetkala... 296 stran

GF035465                                       229,- 99,-

Danielle Steel – ZRCADLOVÝ OBRAZ 

Manželský život bez lásky inspiruje k šílenému plánu záměny. . . 336 stran

GF034414                                       249,- 99,-

Danielle Steel – PŘÁTELÉ NAVŽDY

Dvě neobyčejná děvčata a tři výjimeční chlapci. 264 stran

GF036011                                       249,- 99,-

Danielle Steel – VŠECHNY MATČINY HŘÍCHY

Každý úspěch je vždy vykoupen nějakou obětí. 336 stran

GF036012                                       259,- 99,-

Siegfried Rietschel 
HMYZ –
PRŮVODCE 
PŘÍRODOU 
240 stran, bar foto

GF251263   249,- 99,-

Willeford Charles
MIAMI BLUES
Román navazující na
tradice americké drsné
školy. 224 stran

GF234805   249,- 99,-

SLOVÍČKA – VELKÁ
OBRÁZKOVÁ 
KNÍŽKA
Velké celostránkové
ilustrace. 26 stran

GF241940   249,- 99,-

Stefan Seip 
CO VIDÍME NA
OBLOZE?
Průvodce po pozemské
obloze, 160 stran

GF035730   229,- 99,-

Monty Roberts
O KONÍCH
A LIDECH
Autor rozumí koním 
i lidem... 280 stran

GF034520  229,- 129,-

Frank Huss 
VÍDEŇSKÝ 
CÍSAŘSKÝ DVŮR
392 stran + 20 stran bar.
fotopřílohy.

GF035744  399,- 149,-

Sarah Lotzová 
TROJICE
Tři děti, které přežily
katastrofu, prý zvěstují
apokalypsu. 472 s.

GF036290  399,- 149,-

William J. Broad 
JÓGA
Fakta a mýty
Všechno o józe v jedné
knize. 312 s., čb. il.

GF035837  349,- 129,-

Zdeněk Ježek
ORCHIDEJE
Půvabný a různorodý
svět orchidejí a základ-
ní rady. 304 stran

GF215252   229,- 99,-

Mark Pryor 
KNIHKUPEC
Bukinistu Maxe unesli
přímo před očima šéfa 
bezpečnosti... 328 stran

GF036338  299,- 129,-

Eva Lohmannová 
OSM TÝDNŮ 
V BLÁZINCI
Strašlivá únava – a dia-
gnóza deprese. 192 s. 

GF036190  229,- 129,-

Joshilyn Jacksonová 
SMOLNÝ ROK
Mrazivý román o rodin-
ných vazbách, matkách
a dcerách. 304 stran

GF036545   279,- 99,-

Iva Hlaváčková
LOVEC OSUDŮ
Fotoreportér David je
vždy tam, kde se něco
děje. 352 stran

GF032916   279,- 99,-

Gaelen Foley
MŮJ HŘÍŠNÝ 
MARKÝZ
Pověst zhýralce nic
neznamená. 344 stran 

GF233738   269,- 99,-

Jennifer Clementová 
UKRADENÉ 
MODLITBY
Drogové kartely v Me-
xiku. 224 stran

GF036515   259,- 99,-

Jan Novák 
CO ROSTLO
U BABIČKY 
NA ZAHRADĚ
304 stran, bar. ilustrace

GF036168   399,- 99,-

Jiří Tomek 
KRÁLOVNA
ZENOBIE
Královna Zenobie pora-
zila i Peršany. 400 stran

GF036065   349,- 99,-

Robert O. Young,
Shelley Redfordová
Youngová
PH ZÁZRAK
360 stran
GF140826   329,- 99,-

Julie Garwood
NEMŮŽEŠ MĚ
MILOVAT
Detektivka i romance 
v jednom. 336 stran

GF222957   329,- 99,-

CÉZANNE
Francouzský impresio-
nista významně ovlivnil
umění dvacáté ho stole-
tí. 256 s., bar. publ.

GF036102   299,- 99,-

Margot Potterová 
INSPIRACE 
Z KORÁLKŮ
Zhotovte si šik bižuterii! 
128 stran, bar. publ.

GF035965   299,- 99,-

D. Preston, L. Child 
CHLADNOKREVNÁ
MSTA
Agent Pender gast
chystá pomstu! 328 s.

GF211356   299,- 99,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVùLÉ CENY
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51On-line objednané knihy můžete odebrat i osobně! 

M. R. Hall
KORONER
Mladá právnička Jenny
je jmenována koroner-
kou. 400 stran

GF234827  349,- 149,-

Peter J. Bentley
KNIHA O ČÍSLECH
Zábavný a okouzlující vhled do dějin nejdůležitějších
matematických objevů. 272 stran

GF222923                      499,- 149,-

Adam Hart-Davis
KNIHA O ČASE
Čas ovládá naše životy i všechno kolem. 256 stran

GF222922                      499,- 149,-

James Peterson 
JEDNODUCHÁ
KUCHYNĚ
Hodina na vaření stačí!
256 stran, bar. publ. 

GF035893  399,- 149,-

James Hankins
POUTA
Ten bezdomovec přece
nemůže být dávno ztra-
cený bratr? 400 s.

GF236391  339,- 149,-

R. Voosen, 
K. S. Danielsson
MOTÝLÍ DŮM
Pátrání vede hluboko
do historie. 380 stran

GF233662  329,- 149,-

Agnete Friisová, 
Lene Kaaberbølová
CHLAPEC V KUFRU
Jak může někdo strčit
dítě do kufru? 288 s.

GF035539  299,- 149,-

Aleš Pilař, Jiří Basl 
ELITNÍ KOMANDA 
ZBLÍZKA
Podle televizního doku-
mentu. 128 s., bar. p. 

GF036452  299,- 149,-

Virginia C.
Andrewsová
VYKOUPENÍ
OHNĚM
344 stran

GF241995  299,- 149,-

Tess Gerritsenová 
ELIXÍR MLÁDÍ 
Zdá se, že v luxusním
sanatoriu něco není 
v pořádku… 376 stran

GF035991  279,- 149,-

Helon Habila
MRTVÁ VODA
Mladý novinář hledá 
v deltě Nigeru unese-
nou ženu. 232 stran

GF241996  269,- 149,-

Jules Silver 
NUMEROLOGIE
Na známých lidech se
naučte zjistit charakter 
a dispozice lidí. 224 s.

GF034585  249,- 149,-

Ewald Gerhardt
HOUBY
Určování hub na zákla-
dě tří charakteristic-
kých znaků.240 stran

GF237641  249,- 149,-

Iny Lorentzová 
LVICE
Mladá italská šlechtična
sama vede své vojsko
do bitvy. 480 stran

GF035831  359,- 159,-

Bernard Bertrand
HERBÁŘ
Fakta, mýty a legendy
o jedovatých rostli-
nách. 192 stran

GF238421  500,- 199,-

Éléa Baucheron,
Diane Routex
ZÁHADNÉ MUZEUM
Umělecká díla s tajem-
stvím. 176 stran

GF246239  500,- 199,-

Anna Ehrlichová 
DĚJINY NEŘESTI
Po stopách Josefíny Mutzenbacherové
Žádná Vídeňanka se nestala duchaplnou kurti-
zánou, žádná neřídila jako metresa osudy ze-
mě. Bezpočet milostných historek však spojuje
všechny společenské vrstvy. 240 s., bar. publ.

GF035962                   399,- 199,-

Dějiny
(ne)mravů...

Esther Verhoef-Verhallen
KOČKY
Přehled známých i méně známých plemen koček s infor-
macemi, které pomohou při výběru vhodného plemene 
a péči o ně. Kromě údajů o jednotlivých druzích, jejich
původu, historii, povaze, stavbě těla, srsti, zbarvení, náro-
cích na péči a zvláštnostech přináší mnoho zajímavých
informací o historii chovu koček, šlechtění nebo barvách
srsti či očí a také potřebné praktické rady. 476 stran

GF249747                            399,- 199,-

Michail Gorbačov 
VZPOMÍNKY
A ZAMYŠLENÍ
Biografie výjimečného
muže. 472 s. čb. foto

GF035870  399,- 199,-

Zajímavosti, tipy 
a užitečné rady!

Čísla a čas 
všechny fascinují 
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Mirka van Gils Slavíková 
DEZERTY JEDNA BÁSEŇ
Kniha plná opravdových deli-
kates. Vedeni krok za krokem
mistryní cukrářkou je snadno
připravíte i doma a upečete
vynikající francouzské dezer-
ty: makronky, madlenky, can-
nelés, financiers, kokosky,
trubičky... 128 s., bar. publ.. 
GF037080     299,- 259,-

MUFFINY 
Muffi ny jsou trendem dnešní
kuchyně. Příprava je jednodu-
chá, rych lá a rozmanitost pří-
sad je (sko ro) bez hranic.
Kniha přináší více než 70 chut-
ných re ceptů – od klasiky až
k vyna lé zavým kreacím: oře-
chové, s krůtím masem. . .
128 str., barevná publikace 
GF036447      249,- 199,-

Zdeněk Pohlreich 
PROSTŘENO 
BEZ SERVÍTKŮ
Známý kuchař nabízí své re-
cepty od předkrmů po dezerty,
které jsou hvězdami jeho pod-
niků. Zároveň vás seznámí i se
svou životní cestou. Pokrmy
provází fotografie A. Hrbkové.
248 s., bar. p.

GF034132    349,- 299,-

Bettina Matthaeiová 
VEGETARIÁNSKÁ 
KUCHYNĚ 
PRO LABUŽNÍKY
S jednoduchými i rafinovaný-
mi recepty můžete hýčkat ne-
jen sami sebe, ale také hosty,
kteří se rádi vzdají masa, nikoli
však gurmánského požitku.
200 stran, bar. publ.

GF035834     399,- 349,-

Eva Filipová 
S EVOU V RÁJI 
Autorka se věnuje čisté, mo-
derní a kultivované kuchyni.
Jídlo prezento vané na talíři má
podle ní působit jako výtvarné
dílo. Miluje vymýšlet úpravy
tradičních, klasických návodů
podle moderních požadavků.
216 stran, bar. publ.  
GF036503     299,- 149,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Padesát 
kulinářských  
dárků 
Gabriele Gugetzerová 

ORIGINÁLNÍ JEDLÉ DÁRKY
Uvařit, upéct, ozdobit a vymyslet origi-
nální obal, to vše svědčí o pozornosti,
kterou věnujeme ručně vyráběným dár-
kům. V knize najdete na padesát re-
ceptů. S domácími pralinkami, kando-
vanými citrusy, ořechovým chlebem
v květináči, grilovacím kořením, ručně
připraveným sýrem, mramorovanými
vejci na řeřichovém lůžku nebo čočko-
vou polévkou, uchovanou v kouzelném
retro kastrůlku, darujete také radost
a požitek. A možná i téma k hovoru.
Vždyť nejhezčí dárek je ten, na který
bude obdarovaný dlouho vzpomínat.
Flexivazba, 128 s., 19,5 x 21 cm, bar. publ.

GF037203

VAŠENEJ
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VAŘÍME S LÁĎOU HRUŠKOU
LEVNĚ A CHUTNĚ
Sbírka 68 unikátních, chutných
a většinou jednoduchých receptů
na domácí pečivo, polévky, hlavní
jídla a nejrůznější další dobroty
doslova za pár korun. 
160 stran, barevná publikace

GF037107        199,- 179,-

Rose Levyová Beranbaumová 
BIBLE DOMÁCÍHO PEČENÍ 
Kompletní „učebnice“ domácího
pečení. Kromě klasického chleba
nebo ciabatty si připravíte muffiny,
challu, pizzu... Nechybí ani finesy
profesionálů a zasvěcené rady. 
728 s. + 32 s. bar. příl.

GF037285       399,- 349,-

Christian Guth,
Burkhard
Hickisch

ZELENÉ
SMOOTHIE
Lahodné ener-
getické nápoje
dodají tělu to, co

potřebuje. Mixují se z plodů a zelených listů, mají úžasné
zdravotní účinky. Jejich tajemství tkví v koncentrovaných
vitálních látkách, jež upevňují imunitní systém a obrany-
schopnost. Chcete zhubnout, regulovat funkci střev, po-
silovat svaly, podpořit vnitřní klid či jen lépe spát? 
Váz., 128 stran, 16,5 x 20 cm

GF252198          nečlenská cena 279,- 249,-

Michel Roux 

VŮNĚ FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
Autor je držitelem tří michelinských hvězdiček.
Základem jeho knihy je 100 receptů, které tvoří
samou podstatu francouzské kuchyně a ovlivňova-
ly různé styly vaření po celém světě. Kuchařka
také obsahuje podrobné postupy klasických tech-
nik, nabízí fascinující příběhy o původu jednotli-
vých receptů a informace o přísadách a regionál-
ních kulinárních tradicích. Navíc tu najdete zajíma-
vé postřehy o uzeninách, sýrech a vínech. Váz.,
272 stran, 21,6 x 28 cm, barevná publikace

GF037159

Francouzi nevaří, 
Francouzi oslavují jídlo....

ČESKÁ PREMIÉRA

599,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

KALENDÁŘ HRNÍČKOVÉ MOUČNÍKY – 56 stran, 22 x 23 cm

GF252320 69,-
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Chad Poole 

VÁŽEME Z PADÁKOVÉ ŠŇŮRY
Padáková šňůra se pro pevnost a odolnost využívá k různým účelům, v knize ji
představíme jako výborný materiál pro kreativní práci. Pro začátek stačí jen šňůra,
nůžky, pravítko a zapalovač. Kromě toho se mohou hodit oboustranné spony
z tvrzeného plastu či jiné druhy zapínání a karabinky. Naučíte se vázat počáteční
smyčku, základní, kroucený a dvoubarevný Šalamounův sloupek, náramky, řemín-
ky a přívěsky, chránič rukojeti nebo nejrůznější dekorativní uzly. 
Brož., 112 stran, 19,1 x 23,5 cm, barevná publikace

GF037185

Překrásné ozdoby 
z neobvyklého materiálu

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ 
Praktický průvodce 
technikami šití
Seznámíte se s šicím strojem
a overlockem. Naučíte se
dělat střihy. Zvládnete stehy
a švy, vypracujete rukávy,
manžety... 320 s., bar. publ.

GF037362   499,- 399,-

Mary Beth Templeová 
PLETEME BEZ JEHLIC
29 skvělých návrhů s pod-
robným návodem. Pletení na
ruce a na prstech je zábavný
způsob, jak vytvořit během
chvilky originální doplňky. 
96 stran, barevná publikace

GF037366   199,- 179,-

Tish Jettová 
V KAŽDÉM 
OKAMŽIKU ŠIK
Některé součásti osobitého
stylu Francouzek zůstávají
neměnné. Zdůrazňují své
přednosti a jen zřídka hovoří
o svých slabinách, chybách
nebo obavách. 240 s., bar. il.

GF037049    269,- 229,-

Jamie Cat Callanová 
FRANCOUZKY 
NEZTRÁCEJÍ ŠMRNC
Francouzky se od dětství učí,
jak se v nitru cítit krásné, se-
bejisté a sexy, což se projeví
i navenek. Vsaďte na krásu
plynoucí z darů, které jste
dostaly od přírody. 192 s.

GF036522   229,- 199,-

PLETEME KLOBOUČKY,
ČEPICE A BARETY
50 stylových pokrývek hlavy.
Dočtete se o pletení v rov-
ných i kruhových řadách,
volbě příze či pletení podle
diagramu. 176 s., bar. publ.,

GF036502    349,- 299,-

Jakub Vágner 
MŮJ ŽIVOT S RYBAMI
Jakub Vágner dokazuje, že
nic není nemožné, když člo-
věk vytrvá. Text doplňují
ohromující dokumentární
fotografie. 192 s., bar. p.
GF035611     349,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Anca Oprea 

ORIGAMI KVĚTINY
Rádi se věnujete orientálnímu
umění origami? Přidejte si do
sbírky skládanek také 23 typů
překrásných květin – lilii, růži,
lotosový květ, plamének, sa-
sanku, tulipán, gerberu nebo
cesmínu, složené z jediného
kousku barevného papíru. Nej-
dříve se naučíte základní sklady
a techniky při použití čtverco-
vého a obdélníkového papíru
a pak můžete začít skládat pře-
krásné květiny jako dárek nebo
do interiéru… Brož., 128 stran,
21,6 x 25,4 cm, barevná publikace

GF037293

Jessica Alexandrakisová 
NÁPADITÝ PATCHWORK
Seznámíte se s nezbytnými
pomůckami k ručnímu proší-
vání neboli quiltování, techni-
kami, návrhy výrobků, pře-
hledem vzorů. Podle návodů
ušijete přehoz na pohovku,
pouzdro na notebook, pol-
štáře, kabelu... 144 s., bar. p.
GF036860    279,- 229,-

Maria Diazová 
BORDURY KŘÍŽKOVÝM
STEHEM
Bordury můžete použít na
ozdobu polštářů, běhounů
na stůl, ubrusů, kapesníčků,
šál, ručníků – brzy zjistíte, že
mají široké využití pro mno-
hé předměty v interiéru. 
64 stran, barevná publikace

GF037186    129,- 99,-

Maria Diazová 
ZAHRADA A KVĚTINY
200 motivů 
pro křížkové vyšívání
Vedle více než 200 nádher-
ných květinových návrhů si
můžete vy brat z něko lika dru-
hů vyšívaných písmen abece-
dy a dalších projektů!
112 stran, barevná publ.

GF035684   149,- 129,-

PROSTÍRÁNÍ, 
POLŠTÁŘE A SPOL.
Křížková výšivka je snadná,
půvabná a moderní. Vyšijte si
podle předloh a rozkresů ko-
pre ti ny, tulipány, vlčí mák, le-
vanduli – květinové motivy
z křížkových stehů na kvalitní
vyšívací látky v bohaté barev-
né škále. 96 s., bar. publ. 

GF035822    149,- 129,-

Donatella Ciottiová 
SOUČASNÉ 
TRENDY DRHÁNÍ
Pantoflíčky, opasky, náram-
ky... řada návrhů s podrob-
ným popisem, vysvětlivkami
a obrázky nabízí nové moti-
vy, které zvládne nejen zruč-
ný tvůrce, ale i začátečník.
96 stran, bar. publikace

GF036327   199,- 169,-

Dárek pro všední
i nevšední příležitosti 

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Lars Mytting 

DŘEVO
Kniha se věnuje tradi-
ci topení dřevem.
Spisovatel a novinář
Lars Mytting shro-
máždil poznatky
nejen od zkušených
lidí z nejchladnějších
oblastí Norska, ale
také od mnoha uzná-
vaných vědců.
Popisuje, na co je
důležité dbát při
nákupu dřeva, uvádí

různé způsoby stavby hráně
a zajímavé informace o schnutí dřeva a jeho

spalování. Pojednává rovněž o péči o les, ekologických
aspektech topení dřevem a o historii motorových pil a kamen. V neposlední řadě
se v knize dočtete o osobních setkáních s lidmi, kteří mají ke dřevu zcela specific-
ký vztah.

Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm, barevná publikace 

GF037224

Peter Warren 

BONSAJE
Výpravná publikace o pěstování a prezentaci bonsají shr-
nuje základní zásady péče o rostliny, obsahuje podrobné
obrazové návody k jednotlivým technikám a věnuje se
výběru nejvhodnějších dřevin. V závěru knihy je praktický
přehled všech využitelných druhů a u každého jsou uve-
deny jeho základní nároky na umístění, zálivku, hnojení,
prořezávání i množení.

Váz., 224 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

GF037390              nečlenská cena 399,- 329,-

J. Gottfried Mayer,
Bernhard Uehleke, 
p. KIlian Saum
BYLINKY Z KLÁŠTERNÍ
LÉKÁRNY 
Jedinečná encyklopedie spo-
juje staleté moudrosti s nej-
novějšími poznatky, objevuje
fascinující kapitolu evropské
kultury: klášterní léčitelství.
408 stran, bar. publ.

GF037389   349,- 299,-

Louise Riotteová
MRKEV MILUJE RAJČATA
Tajemství úspěšného zahrad-
ničení spočívá ve výsadbě
rostlin, které se doplňují. Ne-
konvenční a čtivý průvodce
plný užitečných tipů a prak-
tických informací o pěstování
zeleniny, stromů a keřů, ale
i různých bylin a polních plo-
din. 176 stran 

GF037565    99,-

John Brookes 
MALÉ MODERNÍ 
ZAHRADY
Publikace se zaměřuje na
řešení malých prostor. Pro-
bírá nejrůznější styly, zabývá
se spojením interiéru s příro-
dou, designem, probírá tvary,
cestičky, schody... Obsahuje
i seznam rostlin podle růz-
ných kritérií. 352 s., bar. publ. 

GF037605   499,- 399,-

VŠE O ZAHRADĚ
Váš zelený rádce
Vše, co byste měli vědět o za-
hradničení: zakládání zahra-
dy, zásady feng-šuej, půda
a kompost, potřebné nástro-
je, zavlažování, hnojení, 
ochrana rostlin, zahradničení
podle Měsíce, balkony a tera-
sy... Zahrádkářský slovník
i poradna. 416 stran

GF037634   299,- 249,-

Rudi Beiser 
JEDLÉ ROSTLINY 
V PŘÍRODĚ
Více než sto divoce rostou-
cích jedlých rostlin je řazeno
podle typického stanoviště
a hlavního období sklizně.
Kniha informuje o určování
jednotlivých druhů, o správ-
ném sběru i bezpečné konzu-
maci. 176 stran, bar. publ. 

GF036272   249,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VAŠE

NEJ

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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Lovecké příběhy 
z dlouho zakázaných lesů
Jiří Křivánek 

OZVĚNY ZELENÝCH REVÍRŮ
Vydejte se s autorem do rozlehlých honiteb vojenských lesů,
v nichž prožil většinu profesního života, do člověkem nedotčené
krajiny Doupovských hor, Ralska, Drahanské vrchoviny či Brd
a znovu se setkáte s loveckými příběhy, které vám umožní pohled
nejen do malebné přírody a života zvěře, ale také do života
a osudů lovců. Váz., 240 stran, 14,5 x 22,7 cm, barevná publikace

GF037115

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Sam Atkinson 

KOMPLETNÍ PÉČE
O KOČKU
Praktická a názorně pro-
vedená příručka obsahuje
veškeré informace, které
je třeba o péči vědět.
Přináší podrobnosti
o tom, která plemena jsou

nejvhodnější do bytu, jak si vybavit domov, aby byl pro nového člena rodiny
bezpečný a pohodlný, co je vyvážená dieta, jaké jsou nutriční potřeby, jak
kočku koupat a pečovat jí o srst nebo jak si poradit s problémovým chováním.
Samostatná kapitola se věnuje zdravotním otázkám a nechybí ani péče o kočičí-
ho seniora. Autor uvádí rovněž základy první pomoci a praktické rady při nalé-
havých případech, jako jsou úrazy, otravy či popáleniny. Brož., 96 stran, 19,5 x
23,3 cm, barevná publikace

GF037073                           nečlenská cena 199,- 169,-

Alethea Morrisonová 
VČELAŘENÍ KROK ZA KROKEM
Rady pro začínajícího včelaře: typy
úlů, kam je umístit, jak je zabezpečit,
čistit a chránit před škůdci. Dozvíte
se, jak vzniká plást, jak se zachovat
při rojení, jaký je životní cyklus
včely... 152 s., bar. publ. 

GF036293 299,- 259,-

Ulrike Amlerová, Gabriele Metzová 
KONĚ
Kniha poskytuje detailní názorné
návody. První část se věnuje základ-
ním informacím o koních a ježdění,
druhá podává vyčerpávající přehled
plemen. 344 stran, bar. publ.

GF035731               599,- 149,-

Stanley Coren 
ZDAJÍ SE PSŮM SNY?
Vtipná i poučná kniha o psychologii
psů: jak vnímají svět, jak se dorozumí-
vají, jak se učí, jejich vývoj od štěněte.
Mnoho zajímavostí, které v kynologic-
kých příručkách nenajdete. 272 stran

GF036994 279,- 229,-

Nejlepší 
tipy, 
techniky
a rady

MYSLIVECKÝ KALENDÁŘ
Týdenní, 60 stran, 22,6 x 13,9 cm

GF250768 49,-

Jiří Křivánek 
LOVECKÁ 
OHLÉDNUTÍ
V loveckých příbězích
z vlastní praxe vás autor
zavede do nenarušené
přírody vojenských vý-
cvikových prostorů 
a malebných krajin Dou-
povských hor, Ralska či
Brdské vrchoviny. 
224 s., bar. publ.
GF035746  299,- 269,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

468,-jen

obj. č. GF037793
OZVĚNY ZELENÝCH REVÍRŮ

a LOVECKÁ OHLÉDNUTÍ

ČESKÁ PREMIÉRA
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NŮŽKY NA BYLINKY
Třířadé nůžky na bylinky jsou ideální ke stříhání
čerstvých bylinek. Materiál čepelí je nerez, délka
12,5 cm, rukojeti plastové. Výrobce z Itálie.

Mix barev, bez možnosti výběru barvy.

GF250209 99,-

ČAJOVÁ SADA – DEKOR LEVANDULE
Třídílná čajová sada obsahuje 1x hrnek o objemu 340 ml, horní průměr hrnku 
7,6 cm, výška 10,8 cm, 1x nerezové sítko, 1x tácek pod sítko. Materiál keramika,
nerez. Myčka ano – ale pro zachování dokonalého vzhledu doporučujeme umývat
ručně.

GF252768 159,-

DVANÁCTIDÍLNÁ SADA PROSTÍRÁNÍ –
DEKOR LEVANDULE
Sada plastového prostírání obsahuje: 6 ks prostí-
rání 43x28cm a 6 ks coaster 10x10 cm. Materiál
plast PP, tloušťka prostírání 0,4 mm. Myčka ne. 

GF252769 135,-

... nádherná
levandulová,
famózně
levandulová!

AROMA LAMPA –
DEKOR LEVANDULE
Bílá keramika s dekorem
levandule, výška 10,2 cm.

Myčka ano – ale pro za-
chování dokonalého
vzhledu doporučujeme
umývat ručně. 

GF252767 109,-

HMOŽDÍŘ 
S PALIČKOU – DEKOR LEVANDULE
Ideální na čerstvé bylinky, přípravu pesta atd.

Materiál: keramika. Rozměry: průměr 11,5 cm, výška 6 cm, délka paličky cca 
12,5 cm. Myčka ano – ale pro zachování dokonalého vzhledu doporučujeme umý-
vat ručně.

GF252766 189,-

SADA TŘÍ SVÍČEK – LEVANDULE 
OD ČESKÉHO VÝROBCE
Příjemnou atmosféru umocní vonné svíčky z kva-
litního parafínu. Výška cca 10 cm, Ø cca 5 cm

GF240362        světle fialová barva 109,-
GF240363        bílá barva 109,-
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob! 59

SAMOLEPICÍ
DEKORACE 
NA OKNA
„PODZIM“ 
Působivá dekorace
na okna, zrcadla,
skla atd. Dva archy
s 18 samolepicími
podzimními motivy,
např. listy, dýně,
ovoce, sova atd..
Používat můžete
opakovaně.
Velikost od cca 
6 do cca 20 cm.

GF252765 99,-

PODZIMNÍ VĚNEC
Věnec jiřin s physalisem a hortenzií prozáří
váš byt optimistickými barvami. Materiál
plast a látka. Umístění vnitřní i vnější, ale
déšť by ho mohl poškodit. Průměr 25 cm.

GF252252 159,-

PODZIMNÍ KYTICE
Kytice slunečnic s hortenzií po-
slouží jako hezká dekorace. Roz-
měry cca: výška 27 cm, horní
průměr kytice  25 cm.

GF252253 125,-

SADA LEVANDULOVÁ MAST A SŮL
DO KOUPELE
Bylinná mast s levandulovou silicí 125 ml
má zvláčňující, zjemňující a zklidňující
účinky. Je ideální k ošetření suché a citli-

vé pokožky. 

Sůl do koupele 220 g
se zvláčňujícími pří-
sadami s osvěžujícím
účinkem mořských
minerálů blahodárně
působí na tělo i mysl.

GF253338 125,-

TĚLOVÉ MLÉKO
S LEVANDULO-
VÝM OLEJEM 
Krémové zvláčňující
mléko 500 ml na-
vrací pokožce pruž-
nost, svěžest a hyd-
rataci. Vhodné ke
každodennímu pou-
žití pro všechny typy
pokožky, dobře se
vstřebává a příjemně
voní.

GF253339 99,-

SADA BYLINNÉ KAPKY
SPÁNEK, NERVY
A RELAXAČNÍ ČAJ 
Kapky (50 ml) obsahují pět
bylin s relaxačními účinky.
Třezalka udržuje emoční rov-
nováhu, přispívá k relaxaci
a spánku. Srdečník posiluje
nervy, meduňka pomáhá
usínání a relaxaci. Levandu-
le podporuje spánek a rela-
xaci a chmel posiluje nervo-
vou soustavu, uklidňuje, při-
spívá k dobrému spánku.

Relaxační čaj obsahuje: me-
duňka nať, zelený čaj, jablko
plod, vřes nať, skořice kůra,
třapatka nať a květ, která
pomáhá udržovat přirozenou
obranyschopnost. Bez aro-
mat a barviv. (20 sáčků)

GF253337 119,-

KUCHYŇSKÁ SADA – 
PUNTÍKOVANÁ
Nádherná sada v retro stylu potěší každou
ženu. Veselé puntíky vykouzlí úsměv na
tváři vám i vašim společníkům. Sada obsa-
huje: kuchyňskou zástěru s kapsou (75 x
60 cm), kuchyňskou chňapku s magne-
tem a poutkem (17 x 17 cm), podložku
pod hrnec (17 x 17 cm). Materiál bavlna.

GF253342 99,-

NŮŽ S TEFLONOVÝM POVRCHEM
A KUCHYŇSKÁ CHŇAPKA
Ocelový nůž s teflonovým barevným povr-
chem. Délka nože 24 cm, délka čepele
13 cm. Teflonová vrstva zajišťuje snadné,
hladké krájení bez nalepování potravin na
povrch nože. Nože lze brousit brouskem na
nože a mýt v myčce. Chňapka je bavlněná. 

GF253345 99,-

Pro podzimní pohodu  
a zklidnění!
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PROVENCE
Měsíční, 14 l. se samolepkami, 30 x 30 cm

GF250699 149,-

PUTOVÁNÍ PO ČESKU
Měsíční, 14 listů, 45 x 31,5 cm

GF250700 149,-

IVA HÜTTNEROVÁ
Měsíční, 14 stran, 24,5 x 34,3 cm

GF252672 249,-

ALFONS MUCHA
Měsíční, 14 stran, 33 x 46 cm

GF250876 159,-

JOSEF LADA
Měsíční, 14 stran, 33 x 46 cm

GF251594 149,-

KOČKY 
– se jmény koček
Týdenní, 29 listů, 
16,5 x 13 cm

GF251719       45,-

1 2 3

1

2

3

4

5

Stolní kalendáře na rok 2016

Stolní kalendáře obsahují i nová jména. Dětské kalendáře nabízí Klubko. 

6

Krásné kalendáře na rok 2016

4 5

PSI 
– se jmény psů
Týdenní, 29 listů, 
16,5 x 13 cm

GF251720        45,-

7 NEJKRÁSNĚJŠÍ
MÍSTA ČECH 
A MORAVY
Týdenní, 29 listů, 
16,6 x 13 cm

GF251728      45,-

8

BYLINKY 
– rady a tipy
Týdenní, 30 listů, 
23,1 x 14,9 cm

GF251712      59,-

9 ČESKÁ
KUCHYNĚ
Týdenní, 60 stran, 
22,6 x 13,9 cm

GF250739      49,-

10
NOVÝ 

LUNÁRNÍ 
KALENDÁŘ
Týdenní, 34 listů, 
33 x 12,5 cm

GF251695 99,-

11

Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 64.60
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 61

FI
LM

Y
, 

H
U

D
B

A
, 

M
LU

V
EN

É 
S

LO
V

O

KOMPLET VÁLEČNÝCH FILMŮ/4 
Hraniční přechod; Mise smrti; Dny a noci; Sedm
červených baretů; Svědek války

GF254597  5 DVD 159,-

5
DVD

HOBIT / 1–3
Filmová trilogie 
Kolekce obsahuje
DVD s bonusy: Hobit:
Neočekávaná cesta;
Hobit: Šmakova dračí

poušť; Hobit: Bitva pěti armád.

GF254537  6 DVD 599,-

Báječná směs zábavy a dobrodružství pro celou rodinu! 
Prožijte si znovu nejslavnější animované filmy všech dob.

Edice Disney klasické pohádky 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
GF254547  DVD 199,-

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
GF254548 DVD 199,-

KRÁSKA A ZVÍŘE
GF254549  DVD 199,-

PINOCCHIO 
GF254550  DVD 199,-

DUMBO 
GF254551  DVD 199,-

BAMBI
GF254552  DVD 199,-

Tomáš Klus 
ANAT ŽIVOT NENÍ
Tomáš Klus přichází se svým pátým albem. CD je
protkané protiválečnými tématy a názvem odkazuje
k semitské bohyni války Anat. Skladby: Úvodem;
Tamaře; Zmrzlým; Přeju Ti; Okuropění; Poprvé;
HarmoNico; PutOff; JdeVoZem; Anat; MořeŠtik

GF254594                 CD 349,-

CD
Jeffery Deaver 
SBĚRATEL KOSTÍ 
Newyorské bezpečnostní složky jsou v pohotovosti
kvůli konferenci OSN, když je nalezeno tělo bizarně
zavražděného muže. Policie požádá o pomoc býva-
lého detektiva Lincolna Rhyma, jenž je po úrazu
ochrnutý a upoutaný na lůžko. Čte Jan Vondráček.

GF253459                CD mp3 339,-

CD
mp3

Ladislav Špaček
DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ 
aneb etiketa pro kluky a holčičky od 3 let
Vyprávění o světě etikety pohledem malého děvčát-
ka a jejího trpělivého a laskavého dědečka. Určeno
dětem od tří let. 
GF246641                  CD 199,-

6
DVD

30 PŘÍPADŮ
MAJORA
ZEMANA
Televizní seriál
režiséra Jiřího
Sequense.
Hlavní posta-
vou je přísluš-
ník SNB Jan
Zeman, kterého

hraje Vladimír Brabec. Dále hrají: Rudolf Jelínek,
Miloš Willig, František Němec, Ladislav Mrk-vička,
Vladimír Ráž, Josef Větrovec, Emil Horváth ml.,
Jaroslava Obermaierová, Renáta Doleželová…

GF254311                30 DVD 1499,-

30
DVD

CD
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KINGSMAN: 
TAJNÁ SLUŽBA
Hrají: C. Firth, T. Egerton, 
M. Strong, S. L. Jackson...

GF254569    DVD 299,-

KÓD ENIGMY 
Příběh matematického génia,
který pomohl zkrátit 2. světo-
vou válku. Režie M. Tyldum.

GF254540    DVD 299,-

AŽ PO UŠI 
Drzý romantický seriál v režii
Jana Hřebejka. Hrají: A. Geis-
lerová, H. Čermák... 

GF254546    3 DVD 399,-

POŘÁD JSEM TO JÁ 
Život s Alzheimerem. V hlavní
roli Oscarem odměněná
Julianne Moore.
GF254574     DVD 299,-

VYBÍJENÁ 
Komedie podle M. Viewegha.
Hrají: M. Suchánek, O. Sokol,
R. Genzer, S. Krainová…
GF254538     DVD 299,-

LE MANS 
Rekonstrukce jednoho z nej-
náročnějších automobilových
závodů – Le Mans. 
GF254545     DVD 149,-

POLICIE MODRAVA 
Kompletní první řada krimi-
nálního seriálu včetně bonu-
sů. S. Norisová, F. Tomsa... 
GF254576   6 DVD 699,-

WHIPLASH 
Mladý hudebník Andrew sní
o slávě, kde je ale hranice
mezi šílenstvím a genialitou?
GF254566    DVD 299,-

TEORIE VELKÉHO 
TŘESKU 6. SÉRIE 
Seriál o čtyřech sociálně
nemožných géniích.

GF254541   3 DVD 499,-

HRA O TRŮNY 4. SÉRIE 
Další napínavá řada seriálu
natočeného podle bestselleru
George R. R. Martina.

GF254542   5 DVD 699,-

MUŽ, KTERÝ VĚDĚL 
PŘÍLIŠ MNOHO 
Vynikající thriller A. Hitchcoc-
ka. Hrají J. Stewart a D. Day.

GF188523     DVD 99,-

PROFESIONÁLOVÉ / 3
Sympatické trio z oddělení
CI5, důmyslné zápletky
a skvělé dialogy.

GF242419  9 DVD 399,-

POSLEDNÍ MOHYKÁN 
Příběh o lásce v době koloni-
zace Ameriky a sága o válce
tomahavků proti puškám.

GF254544    DVD 149,-

VELKÁ ŠESTKA 
Nejlepší animovaný film roku
2014! Komediální dobrodruž-
ství o Baymaxovi.

GF254539    DVD 199,-

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ
BOHŮ
Celá Galie trpí v obležení
Římanů... Celá?!? Ale kdeže!

GF254543    DVD 299,-

DOBRODRUŽSTVÍ FERDY
MRAVENCE
Jak se šly ploštice koupat; Jak
nastala velká vedra…

GF254312   8 DVD 655,-

USA
Kalifornie; Los Angeles; San
Francisco; New York; Florida
a Havajské ostrovy.

GF245936    5 DVD 99,-

HODINOVÝ MANŽEL
Nová česká komedie. D. No-
votný, B. Polívka, D. Matásek,
J. Čvančarová, Z. Norisová...

GF254577     DVD 199,-

3
DVD

3
DVD

TEORIE VŠEHO 
E. Redmayne předvádí životní
výkon v roli proslulého vědce
Stephena Hawkinga.
GF254570     DVD 299,-

BABOVŘESKY 3 
Pokračování komedie Z. Troš-
ky. Hrají: V. Žilková; L. Vond-
ráčková; L. Langmajer...  
GF254573    DVD 199,-

6
DVD

5
DVD

5
DVD

9
DVD

8
DVD

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 6562
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Frank Sinatra 
DUETS 
New York, New York; Exactly
Like You; When You re
Smiling; Birth Of The Blues;
Them There Eyes…
GF254602       CD 99,-

JOHNNY CASH 
Ballad Of A Teenage Queen;
Folsom Prison Blues; Guess
Things Happen That Way;
You’re The Nearest Thing To
Heaven; Get Rhythm...
GF254601     3 CD 179,-

GREAT SINGERS 
ON STAGE
Donna Summer; Tina Turner;
Aretha Franklin; Elvis Presley;
Tom Jones; Ray Charles; Ella
Fitzgerald; Edith Piaf... 

GF254600    5 CD 199,-

Fredrik Backman
BABIČKA POZDRAVUJE
A OMLOUVÁ SE
Audiokniha od Fredrika
Backmana. Čte V. Zawadská.
Délka nahrávky 13 hodin.

GF254880 2 CDmp3 339,-

Edith Piaf
THE BEST CD COLLECTION
La Vagabond; Le Brun Et Le
Blond; Les Deux Rengaines;
Monsieur Saint-Pierre; Les
Trois Cloches…
GF255053      CD 99,-

Petr Novák 
ZLATÁ KOLEKCE
To nejlepší z kariéry s kape-
lou George & Beatovens i té
sólové. Povídej; Klaunova
zpověď; Hvězdička blýskavá...

GF254583    3 CD 399,-

Wabi Ryvola 
LETOKRUHY 
Hejno vran; Island; Hobo;
Hobo a pes; Dálka; Dlouhá
cesta; Cesta zpátky; Bejt sta-
rej chlap; Šestačtyřicátej... 

GF254584     CD 249,-

THE BEST OF OPERAS
To nejlepší z opery: La
Traviata – Giuseppe Verdi;
Carmen – Georges Bizet;
Romeo a Julie – Sergej
Prokofjev... 

GF255052      CD 99,-

Alena Ježková 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
A MORAVSKÉ 
Vyprávění z dávných dějin.
Čte J. Kačer, J. Potměšil, 
V. Gajerová, B. Polívka.

GF252691   3 CD 349,-

Kryštof 
SRDCEBEAT 
Optimismus, euforie, láska
i trochu melancholie - to vše
skrývá nové album. Ty a já;
Každé ráno; Srdcebeat... 

GF254587     CD 379,-

50 DŮVODŮ PROČ MÍT
RÁD PÍSNĚ K TÁBORÁKU 
Zvedněte kotvy; Tulácký
blues; Zelené pláně; Hráz;
Bláznova ukolébavka; Panen-
ka; Rodné údolí, Buráky…

GF254590    3 CD 229,-

NEJ FOLKOVÉ BALADY 
Jaromír Nohavica; Čechomor;
Robert Křesťan; Vlasta Redl;
Hana a Petr Ulrychovi; Záviš;
Wabi Daněk; Radůza; Bron-
tosauři; Luboš Pospíšil... 

GF254592    2 CD 229,-

RETRO STEREO PÁRTY 
Lady Carneval; Lékořice;
Včera neděle byla; Krajina
posedlá tmou; Hrom, aby do
tě lásko má; Náhrobní ká-
men; Tak prázdná; Sen…

GF254589    2 CD 199,-

Miloš Macourek 
MACH A ŠEBESTOVÁ -
KOMPLET 
Komplet všech dobrodružství
Macha a Šebestové – co vše
zmůže kouzelné sluchátko... 

GF252689   5 CD 499,-

Martha a Tena
NEJKRÁSNĚJŠÍ ŘECKÉ
PÍSNĚ
Pedi Ap Tin Anavisio; Mikro
Mu Alfavitari; Garifalo St’ Afti;
Stu Belami To Uzeri... 

GF254581      CD 199,-

VAŘILA MYŠIČKA 
KAŠIČKU 
101 písniček a říkadel
Marjánko, Marjánko; Měla
babka; Pekař peče housky;
Červený šátečku...

GF234214     CD 129,-

NAJLIPŠE DALMATINSKE 
Originální chorvatské písně.
Ribari; Dvi Riči; Bili Cvit;
Vagabundov Sin; Tri San Ti
Dana; Bogu Hvala; Tu Je Moj
Dom; Dalmatinska Duša…

GF254598     CD 229,-

ADRIATIC MEGAMIX 
Zavzpomínejte si na dovole-
nou s těmito 39 písněmi. 

Diridonda; Sanja; Sedam
Suza; Varaš Me Ti; Marijana;
Plovi Mala Barka… 
GF254599      CD 229,-

Jan Kraus & Ivan Kraus
ODPOLEDNE S LABUTÍ 
Originální a autentické autor-
ské čtení z knihy Ivana
Krause doplňuje řada vtip-
ných glos a poznámek.

GF254908     CD 199,-

TŘI ČUNÍCI JDOU,
V ŘADĚ ZA SEBOU
Tři čuníci; Hlupáku najdu tě;
Soňa ví; Lachtani; Rumcajs;
My jsme žáci III.B; Pramen
zdraví; Trpasličí svatba

GF254595      CD 129,-

3
CD

3
CD

3
CD

3
CD

2
CD

2
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CD

5
CD

2 CD
mp3
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 64.
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Z katalogu PODZIM 4/2015 je výhodné objednat do 13. 10. 2015.

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než
objednané knihy, pošlete je laskavě co nejdřív s kopií

dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adre-
su: Knižní klub, U Rybníka 1161, 271 81 Nové Strašecí.
Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Co
nejdříve Vám vyexpedujeme náhradní titul.

Zakoupe né zboží máte právo do 14 dnů od jeho pře-
vzetí na poště vrátit a od smlouvy tak odstoupit. Toto
právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste 
poru šili jejich originální obal.  

Klubová pravidla 
a VIP program
1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než

ti, kdo členy klubu nejsou. 

2. 5x ročně Vám poštou doručíme klubový katalog, který Vás
provede nejzajímavějšími knižními novinkami. 

3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství, stačí
si zakoupit alespoň 1 titul z každého katalogu, a to buď
v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího 
lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte včas
nakoupit (objednací termín je uveden vždy na titulní straně
katalogu), zašleme Vám další katalog, v němž Vám doporu-
číme top tituly z naší nabídky. Jestliže ani pak žádný titul
nenakoupíte, pošleme Vám námi vybranou atraktivní knihu
z aktuální nabídky Knižního klubu – tzv. hlavní nabídku.
Pokud se Vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů
vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).

4. Knihy objednané z katalogu nebo přes internet Vám pošleme
na dobírku, popř. Vám nabízíme také možnost předplatby se
sníženým expedičním poplatkem. Při jakékoliv formě objed-
návky nad 2 000 Kč (pro členy Knižního klubu) a nad 
1 500 Kč (pro VIP členy Knižního klubu) je poštovné a balné
zdarma. 

5. Vaše členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od svého prvního nákupu v Knižním klubu
(písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte každý další rok.

6. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč, nebo kdo
pravidelně odebírá z každého katalogu v době jeho platnosti alespoň jednu knihu, bude automaticky zařazen do
VIP programu a obdrží nálepku VIP s platností na daný kalendářní rok. VIP nálepku si přilepí na svou členskou
kartu. VIP člen získává k členské slevě (činící cca 15 %) navíc 20% slevu na tituly v katalogu označené jako VIP
(tj. celkem cca 35% slevu z běžné ceny) a dále poštovné a balné zdarma při nákupu nad 1 500 Kč. 
VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní nabídky
(viz bod č. 3). Více informací k VIP programu na www.knizniklub.cz.

Expediční poplatek
● platba po doručení:
Při telefonické objednávce, objednávce pomocí objed-
nacího kuponu či objednávce přes internet můžete
využít doručení poštou, kurýrní službou Geis. 
On-line objednané knihy lze také vyzvednout osobně
na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna.
Více na straně 65.

● platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 65.
Knihy Vám zašleme po připsání platby na náš účet.
Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 128251829/0300
Konst. symbol: 0008, variabilní symbol: viz dále

● Při internetové objednávce na www.knizniklub.cz
vyberte v košíku způsob platby Platba předem.

● SMS objednávky zadávejte ve tvaru členské číslo- 
-číslo titulu-PP (bez mezer). Poté od nás obdržíte 
dvě SMS zprávy: první s potvrzením objednávky
a druhou, v níž bude uveden variabilní symbol. 

● Zavoláte-li nám na tel. 296 536 660, sdělíme Vám
variabilní symbol telefonicky. 

Pokud platbu neobdržíme do 10 dnů od objednávky,
bude Vaše objednávka zrušena. 
V případě dotazů se obracejte na zákaznický servis
nebo na www.knizniklub.cz/platbypredem.

● expediční poplatek: 0 Kč
Při nákupu nad 2 000 Kč (pro člena Knižního klu bu),
resp. při nákupu nad 1 500 Kč (pro VIP člena Knižního
klubu), poštovné a balné zdarma!

STAČÍ SE PŘIHLÁSIT NA WWW.EBUX.CZ STEJNÝM HESLEM A UŽIVATELSKÝM JMÉNEM, 
KTERÉ JIŽ POUŽÍVÁTE PŘI SVÝCH NÁKUPECH NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
Pozor! V případě, že jste dosud přes webové stránky www.knizniklub.cz nenakupoval/a, je třeba si na www.knizniklub.cz
nejprve aktivovat svůj klubový účet a teprve poté se přihlásit stejným heslem a uživatelským jménem na www.ebux.cz.
Jen tak se Vám Vaše nákupy na ebux.cz zaznamenají na Váš klubový účet a budou započítány do Vašich členských 
nákupů. Více informací o aktivaci svého klubového účtu najdete na www.knizniklub.cz.

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z E-KNIH 

V TOMTO KATALOGU? ZAKOUPÍTE

JI SNADNO NA WWW.EBUX.CZ!

64
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Brno: Knihkupectví Neoluxor Books, 
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891
Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Avion Shopping Park, Skandinávská 2, 
tel.: 532 199 895-6
České Budějovice: Knihkupectví Neoluxor Books,
U Černé věže 15, tel.: 389 058 910-1
Frýdek-Místek: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Frýda, Na Příkopě 3727, tel.: 597 490 993
Hradec Králové: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Futurum, Brněnská 1825/23a, 
tel.: 498 501 110  
Chomutov: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Chomutovka, Dr. Farského 4732, 
tel.: 416 419 920-921
Jihlava: Knihkupectví O. P., Masarykovo nám. 47, 
tel.: 567 308 158
Kladno: Knihkupectví Neoluxor, OC Central, Petra
Bezruče 3388,tel.: 321 338 985   
Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Forum,
Soukenné nám. 669/2a, tel.: 487 919 940-1 
Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Nisa, 
České mládeže 456, tel.: 487 919 945-946 
Olomouc: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Galerie Moritz, 8. května 465/24, 
tel.: 587 301 830-1 
Olomouc: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Olomouc City, Pražská 255/41, tel.: 587 301 836
Opava: Knihkupectví Neoluxor Books, 
SC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 
tel.: 558 889 820-1
Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Laso, 
Masarykovo nám. 15, tel.: 597 490 990-1
Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1 
Praha 1: Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, 
1. patro, tel.: 221 111 314 
Praha 1: Knihkupectví Neoluxor, OC Quadrio,
Spálená 2121/22, tel.: 296 110 703 
Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, Hlavní nádraží, 
Wilsonova 8, tel.: 296 110 404 
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor, OC Chodov, 
Roztylská 2321/19, tel.: 296 110 750
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136, 
tel.: 296 110 455-456 
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books, OC DBK,
Budějovická 1667/64, tel.: 296 110 450-451 
Praha 5: Knihkupectví Neoluxor, OC Nový Smíchov,
Plzeňská 8, tel.: 296 110 552-3 
Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 
tel.: 296 110 460-461 
Praha 10: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Europark Štěrboholy, Nákupní 389/3, 
tel.: 296 110 500–1
Tábor: Knihkupectví ORION, OD Dvořák, 
9. května 2886, tel.: 381 251 678
Ústí n. L.: Knihkupectví Beran, Revoluční 179/7,
tel.: 475 220 427
Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Zlaté jablko,
nám. Míru 174, 1. patro, tel.: 576 201 900-1

VÁŠ KLUB JE TU PRO VÁS 24 HODIN DENNĚ!
NAKUPUJTE POHODLNĚ...

Katalog ZIMA 5/2015 budeme rozesílat začátkem listopadu 2015.

Z DOMOVA PŘES INTERNETV PRODEJNÁCH

Prostřednictvím SMS: 

Pro doručení Českou poštou pošlete SMS ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou např. 12345678-GF123456,GF234567.
Nedělejte prosím žádné mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-GF123456,GF234567-PP

Pro doručení kurýrní službou Geis pošlete SMS 
ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou a kód GP např. 12345678-
GF123456,GF234567-GP. Nedělejte prosím žádné
mezery.
Při platbě předem doplňte podle příkladu kód PP: 
např. 12345678-GF123456,GF234567-PP-GP

SMS zašlete na číslo: 604 249 161
(Platí pro všechny operátory.)

Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze 
je opravit ani doplnit. Zásilka Vám bude doručena
podle zvoleného přepravce.

Telefonicky: 296 536 660
(Po–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 hod., jinak záznamník)

Písemně: jednoduše s objednacím lístkem

Máte dotaz? Kontaktujte 
náš zákaznický servis!
Po–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 hod. 
● informace 296 536 662
● reklamace 296 536 661
● přihlášky 296 536 663
● kontaktní formulář: www.knizniklub.cz/kontakty
Při každém kontaktu prosím uvádějte své členské číslo.

www.knizniklub.cz
Možnosti doručení objednaných knih:

• osobní odběr na některém z výdejních míst
společnosti Zásilkovna po celé ČR za 36 Kč
(při platbě předem 29 Kč)

• osobní odběr na některém z výdejní míst
společnosti Baliczech po celé ČR za 60 Kč
(při platbě předem 45 Kč)

• kurýrní služba Geis za 95 Kč 
(při platbě předem 65 Kč)

• pošta – Balík do ruky – za 99 Kč 
(při platbě předem 69 Kč)

Ochrana osobních údajů
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA GROUP, k. s., dali souhlas,
byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme Vás
upozornit, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo
požádat o vysvětlení závadného stavu a jeho odstranění a další prá va stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme informovat, že v současné době
jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, k. s., tyto firmy: CEMOD – CZ a.s., 4home, a.s., Eurex station
s.r.o., Schober Information Group CZ, Orion s.r.o., Mail Order Finance GmbH, Egmont ČR, s. r. o., Sieh an!
Handelsgesellschaft mbH, Česká mailingová společnost, s. r. o., OTTO Central Europe Kft., Business Media CZ,
s. r. o., decoDoma, s.r.o., Alpen Media GmbH, AIG Europe Limited, Tarsago Česká republika, s. r. o., Starkl zahrad-
ník spol. s r. o.
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Knižní klub 
Nádražní 896/30 
150 00 Praha 5

PALNÉ ZBRANĚ – OBRAZOVÉ DĚJINY
Obrazová encyklopedie palných zbraní zachycuje vývoj a dějiny tohoto typu zbraní od
prvních pistolí, mušket a pušek po poloautomatické a automatické pušky, děla a revol-
very. V knize je popsáno více než 300 zbraní ze všech dějinných období a ze všech
oblastí. Podrobné dvoustrany jsou věnovány význačným výrobcům, značkám či mo-
delům jako Colt, Smith and Wesson, Maxim nebo Kalašnikov AK-47. Ideální příručka,
která potěší každého zájemce o dějiny vojenství a zbraní.

Váz., 320 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publikace

GF037235

ČESKÁ PREMIÉRA

699,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Kompletní historický přehled 
s nádhernými fotografiemi
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