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  Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte... 

1. F. Forsyth: SEZNAM SMRTI – s. 18

2. J. Whittinghamová: PRVNÍ POMOC 
V ZAHRADĚ – strana 58

3. F. Francis: ODMÍTNUTÍ POSLUŠNOSTI
– strana 12

4. R. L. Pennyová: ZÁTIŠÍ – strana 12

5. J. Wells: VŠICHNI MÍ PACIENTI KOPOU 
A KOUŠOU – strana 34

6. J. Probstová: MANŽELSKÝ OMYL – s. 10

7. H. J. Lang: ŽENY Z BLOKU 10 – strana 38

8. K. Janečková: DENÍK GRÉTY 
KAISEROVÉ – strana 27

9. D. Ciottiová: SOUČASNÉ TRENDY 
DRHÁNÍ – strana 57

10. S. Spencer: NEKONEČNÁ LÁSKA – str. 7

VAŠE NEJ Z KATALOGU 3/2014: VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

navzdory podmanivé barevnosti podzimu v této roční době mnohdy propadáme nostalgii. Ale i pro
takové chvíle najdete v našem katalogu spřízněné společníky, např. v knihách Moudrost soucitnosti
nebo Síla moderní spirituality (s. 45 – 46). Stejně účinným lékem proti splínu může být i dobrá
detektivka či historický román. Příznivci napětí ocení thriller Harlana Cobena Šest let (s. 15) nebo
brilantní detektivku Agathy Christie Nekonečná noc (s. 13). Pokud jste si oblíbili romány Jiřího
Hanibala, pak pro Vás máme příběh z české historie Kat lidumil (s. 26). Snad Vás mile překvapí i dva
české povídkové soubory, jeden od současných autorů na téma svatba a rozvod (s. 34) a druhý
z pera klasiků – V cizích zemích a dalekých krajích (s. 28). 

K velmi oblíbeným podzimním činnostem určitě patří zavařování. Spoustu užitečných rad od zkušených profesionálů vám při-
nášíme v knize Malá škola zavařování (s. 53). A ti, co zahánějí podzimní chmury pobytem v přírodě, by měli do batohu přibalit
aspoň jednu z knih ze série Rodinné toulky (s. 68). 

Přejeme Vám krásné babí léto a příjemné chvíle s našimi knihami.

Helena Čudová, programová ředitelka

-20 %
z klubové ceny

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 66. 

NOVÉ MOŽNOSTI DORUČENÍ 
ON-LINE OBJEDNANÝCH KNIH

• osobní odběr na jednom z výdejních míst 
společnosti Zásilkovna.cz po celé ČR za 35 Kč

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

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

Více informací na www.knizniklub.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU!
Denně aktuální informace 

o novinkách, zajímavé recenze 
a názory našich čtenářů.

A navíc každý týden nová soutěž
o knížky!

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 66. Uvnitř katalogu najdete stickery s příklady, kolik ibodů můžete získat za nákup knihy. 

VIP
159,-

VIP
239,-

VIP
143,-

VIP
239,-

VIP
239,-

VIP
191,-

VIP
159,-

VIP
215,-

Výhody pro VIP!
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Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2014. 3

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Kate Mortonová 

TAJEMSTVÍ LETNÍHO ODPOLEDNE 
Parný letní den v Suffolku. Zatímco zbytek rodiny
vyráží na piknik, šestnáctiletá Laurel sní v koruně
stromu o chlapci jménem Billy, o Londýně a zářivé
budoucnosti. Než však odpoledne skončí, stane se
svědkyní otřesného zločinu. O třicet let později je z Laurel oblíbená
herečka, stále ji však tíží stíny minulosti. Vrací se proto na rodinnou farmu a začíná
skládat střípky tajené historie – příběh Dorothy, Vivien a Jimmyho, tří osob ze zcela odlišných světů,
které za války svedla v Londýně dohromady náhoda a jejichž životy se krutě propletly. Strhující příběh o záhadách a tajem-
stvích, o divadle a krádeži, o vraždě a věrné lásce, odehrávající se střídavě ve třicátých a šedesátých letech minulého století. Přeložila Hana Krejčí.
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA036376

Knihy Australanky Kate Mortonové jsou vydávány v 38 zemích po
celém světě. Už její prvotina Dům u jezera se stala literární senzací,
když se v Británii vyšplhala na první místo prestižního žebříčku
bestsellerů Sunday Times, pohybovala se na čelních místech New
York Times Bestseller Listu a byla nominována na nejoblíbenější
knihu British Book Awards za rok 2008. S obdobným úspěchem
se vedlo i dalším dvěma knihám, především Zapomenutá zahrada
z roku 2008 (česky Ikar 2011) posbírala vedle nadšených čtenář-
ských ohlasů a pochvalných recenzí i několik ocenění. 

Tajemství, které mělo zůstat
 zapomenuto... ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
239,-
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Nepropásněte objednací termín 15. 10. 2014!4

Více o velkých obrazových průvodcích

dějinami, uměním a světem zvířat na

www.knizniklub.cz

899,-
AKČNÍ CENA 

499,-
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Knihy pro celou rodinu... 5

Členové Knižního klubu, kteří si zakoupí nebo objednají z tohoto katalogu
další tituly v celkové hodnotě nad 499 Kč, si mohou vybrat jednu z těchto

publikací za zvýhodněnou cenu. Platí do 31. října 2014.

ZVÍŘE 
Nepřekonatelné encyklopedické dílo o tvorech žijících v přírodě – od největšího savce po nejmenšího motýlka. Ukazuje jejich krásu a rozmanitost
snímky a ilustracemi vysoké technické kvality a umělecké hodnoty, oceněnými mnoha mezinárodními cenami. Vychází v nápadité grafické úpravě.
Přeložil Jiří Šmaha. Váz., 624 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

DA036893       akční cena                                            499,-
GA036893                            nečlenská cena 899,-                                                                  699,-

DĚJINY 
Velkolepá encyklopedie nabízí komplexní mozaiku
světových dějin od pravěku po současnost a díky
unikátnímu grafickému zpracování, množství fotogra-
fií, mapek, časových os a věcným, čtivým textům při-
bližuje čtenáři minulost lidstva tak přehledně a v sou-
vislostech jako žádná jiná kniha. Přeložil Jaroslav
Valkoun. Váz., 612 s., barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

DA036974 akční cena 499,-
GA036974 nečlenská cena 899,- 699,-

UMĚNÍ 
Pozoruhodná výprava za uměním celého světa, při níž si
můžete prohlédnout dva a půl tisíce mistrovských výtvarných
děl, od jeskynních maleb po moderní malířství a sochařství.
Kromě nich zde najdete profily nejvýznamnějších umělců.
Přeložila Markéta Zbavitelová. 
Váz., 612 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

DA036973 akční cena 499,-
GA036973 nečlenská cena 899,- 699,-

19
ibodů

Získáte

VÝHODNÁ AKCE 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Ostatní zájemci si mohou
objednat publikace za plnou
členskou cenu 699 Kč.
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!6

Byl miláčkem Štěstěny – až ho
jednou opustila...

NAŠE TIPY PRO VÁS

9 16

21 Ironický pohled na generaci
závislou na počítačích 

Nedocenitelný průvodce dětem 
po planetě Zemi!

Soudní lékařka Kay
Scarpettová řeší další případ! 

35

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!

Příběhy dvou lásek, které se
nečekaně propletou.

str. 1
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu. 7

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Darcie Chanová 

SAMOTÁŘKA Z MILL RIVER
Mill River ve Vermontu je jedním z řady zapadlých městeček, ve kterých se
zdánlivě nic neděje. Místní lidé žijí poklidným životem. Mezi nimi i vdova
Mary McAllisterová, kterou však skoro nikdo nikdy neviděl. Zná ji snad jen
místní blázen, kněz a zdravotní sestra. Její krásná vila, tyčící se na vršku nad
městem, je polozapomenutým místem – o její obyvatelce místní mnoho
nevědí a už po ní po těch dlouhých letech ani nepátrají. Teprve když se do
města přistěhuje policista Kyle Hansen s dcerou Rowen, odhaluje se příběh tajemné
ženy… Přeložila Petra Pachlová, Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GA036517

S. J. Watson 

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 
Vzpomínky definují, kým jsme. Bez pa-
měti člověk neexistuje. Christine po
autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když
usne. Každý den je pro ni prvním i po-
sledním zároveň. Manžel Ben jí každé
ráno vypráví o jejich životě a obětavě se
o ni stará… Anebo ji klame? Christine
si za pomoci doktora začíná psát deník,
jehož stránky jí následně prozradí, že
nemá věřit svému muži. Napsala to však
vůbec sama? A jak se dopátrat pravdy
o minulosti, když to jediné, co si pama-
tujete, je dnešek? Světový bestseller,
který vychází ve více než 40 zemích.
Přel. Šárka Kadlecová. 
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GA037146  nečlenská cena 199,- 169,-

Darcie Chanová se narodila v malém
městečku Fond du Lac ve
Wisconsinu. Její rodina se často stě-
hovala, vždy do dalších městeček.
Není proto divu, že se její romány
odehrávají právě v prostředí malých
komunit, kde každý zná každého. Po
neúspěchu v nakladatelstvích se
autorka rozhodla vydat Samotářku
z Mill River sama jako e-knihu –
a téměř okamžitě se zrodil bestseller.

Příběh o vítězství nad tragédií,
ceně přátelství a lásce 
přicházející z nečekaných míst

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Scott Spencer 
NEKONEČNÁ LÁSKA
Strhující příběh vášně a po-
sedlosti dvou mladých lidí,
které jejich vztah zavede dál,
než dokážou chápat. Vznikly
podle něj už dva filmy, ale
v češtině vychází poprvé. 
456 stran

GA036830    359,- 299,-

Susanna Kubelka 
ADIEU, VÍDNI –
BONJOUR, PAŘÍŽI
Kitty se bezhlavě vrhá do
velké lásky. Idylku ale začne
brzy rušit alkohol, hněv a zá-
vist. Kitty musí sebrat všech-
nu odvahu, aby se z tohoto
vztahu osvobodila. 320 stran 

GA036312    299,- 249,-

11
ibodů

Získáte

Filmové zpracování 

v kinech od 18. září!

VAŠE

NEJ

K dispozici od 10. 9. 2014.

*POUZE 
V KLUBU
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz8

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Danielle Steel 
KALEIDOSKOP 
Osud rozdělil tři sestry na třicet
let. Po tragické smrti obou ro-
dičů se musí Hilary, Alexandra
a Megan protloukat životem
každá zvlášť. Mladší sestry si
ani nepamatují, že byly adopto-
vány. Prožily šťastné dětství
s milujícími rodiči. Jen nejstarší
Hilary si pamatuje všechno. Její
dětství a mládí byly sledem utr-
pení a žalu, mnohdy ji při živo-
tě držela pouze naděje, že jed-
nou Alexandru a Megan opět
najde. Ale možná je už pozdě.
Budou všechny tři ochotné
podstoupit oběti a snášet
bolest, kterou návrat do minu-
losti přináší? 384 stran
GA036728      279,- 249,-

Danielle Steel 
DO SKONÁNÍ ČASU
Když zemřou ti, kdo se milují, prý
se v dalším životě zase setkají.
Dojemný příběh dvou podobných
osudů a veliké lásky. 288 s. 

GA036658       259,- 229,-

Danielle Steel 
PALOMINO
Úspěšnou manažerku Samantu
nečekaně opustí manžel. Zklamaná
žena od jede k přítelkyni na farmu.
A tam se znovu zamiluje… 320 s.

GA036245         259,- 229,-

Åsa Schwarz 

NEFILIM
Napínavý román švédské autorky, s originální zápletkou a dramatic-
kými zvraty, se odehrává v současném Stockholmu a vypráví příběh
Nory Barakelové, mladé aktivistky hnutí Greenpeace. Tato přitažlivá,
moderní hrdinka vystupuje spolu se svými nejbližšími přáteli proti
těm, kteří nejvíce přispívají ke klimatickým změnám. Po náhlé smrti
své matky je podezřelá z mnoha podivných vražd, a proto prchá
před policií. Souběžně pátrá po nadaci FON, což jsou lidé odvozující
svůj původ od biblických „nefilim“ a bojující i za cenu vraždění proti
globálnímu oteplování. Autorka dramaticky kombinuje dávné biblické
události se současností. 
Přeložila Viola Somogyi. Váz., 232 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA035470

R. Pilcherová 
JARNÍ VÁNICE 
Jarní bouře s vánicí
dokáže nadělat zmatky
a měnit plány… 200 s.

GA036020

249,- 219,-

R. Pilcherová 
HLEDAČI MUŠLÍ
Legendární sága, ale ta-
ké intimní příběh neo-
byčejné ženy. 632 s.

GA036018 

349,- 299,-

R. Pilcherová  
ZIMNÍ SLUNOVRAT 
Elfrida a Oscar netuší,
kolik kouzel skrývá
staré sídlo! 544 stran

GA036019

349,- 299,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

647,-jen

obj. č. GA037030
3X R. PILCHEROVÁ

VÝHODNĚ

Švédská spisovatelka Åsa Schwarz se
narodila roku 1973 ve Stockholmu.
Věnuje se psaní knih a je konzultant-
kou v oblasti bezpečnosti IT. Ráda
čte a poslouchá rockovou
hudbu, s potěšením také lyžuje
a objevuje svět. Je autorkou
pěti knih. Sama říká, že její
díla představují směs krimi,
hororu a mystiky. Román
Nefilim zaujal čtenáře
v mnoha zemích světa.

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 66. 9

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Nicholas Sparks
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Zvolí Katie život na útěku, nebo bude čelit stínům minu-
losti? V těžkých chvílích člověka zachrání jen láska. 304 s.

GA035297   269,- 229,-

Sandra Brown 
BÍLÝ ŽÁR 
Až podivná smrt bratra přimě-
je Sayre pokusit se urovnat
rodinné spory, jejichž vlákna
sahají do dávné minulosti,
k dávno zapomenutému zloči-
nu a násilí. 440 stran

GA036633    299,- 249,-

Paullina Simonsová 
MĚDĚNÝ JEZDEC 
616 stran
GA036213 399,-  349,-

TAŤÁNA A ALEXANDR
408 stran
GA036048 349,- 299,-
LETNÍ ZAHRADA
632 stran

GA036049 399,-  349,-

Nicholas Sparks 

NEJDELŠÍ JÍZDA
Jednadevadesátiletý Ira chce ještě
jednou zajet do hor, kde strávil s mi-
lovanou Ruth líbánky. Ve vánici však
přehlédne zatáčku a se zlomenou ru-
kou a rozbitou hlavou mu nezbývá
než doufat, že si havarovaného auta
někdo všimne. Při vědomí ho udržují
vzpomínky na manželku, která před
lety zemřela. 
Sophia poprvé v životě jede na ro-
deo, aby zapomněla na nepříjemný
rozchod. Seznámí se s Lukem, který
tvrdě pracuje na ranči, aby zachránil
rodinný majetek. Sophia se ocitá ve
světě, jenž má jen pramálo společné-
ho s životem studentky dějin umění.
Luke navíc skrývá tajemství. Osudy
všech se nečekaně propletou. Kdo
koho vlastně zachrání? Přeložila Dana
Stuchlá.
Váz., 432 stran 12,5 x 20 cm

GA036516

Elizabeth Chadwicková 
CÍSAŘOVNA
Odpůrci Matyldy Anglické,
následnice trůnu, netuší,
jakou vůli a odhodlání mladá
žena má. Kdo nakonec vze-
jde z nelítostných bojů jako
vítěz a usedne na anglický
trůn? 416 stran

GA036344   299,- 259,-

Eva Lohmannová 
OSM TÝDNŮ 
V BLÁZINCI
Mila je unavená, strašně
unavená a smutná. Zaměst-
nání ji užírá a smysl života
se ztrácí. A tak se s diagnó-
zou deprese octne na psy-
chosomatické klinice. Ale
copak je blázen? 192 s. 
GA036190    229,- 199,-

Nicholas Sparks (* 1965) patří k nejpopulárnějším
americkým spisovatelům současnosti, jeho knihy
se pravidelně umísťují na prvních místech žebříč-
ků bestsellerů. Kromě legendárního Zápisníku
jedné lásky v nakladatelství Euromedia Group
vyšel román Útěk do samoty, Svatba, Noci
v Rodanthe, Milý Johne, Poslední píseň, 
Talisman, Bezpečný přístav a To nejlepší z nás. 

Velká láska
nekončí ani
smrtí...

VÝHODNÝ
KOMPLET

847,-jen

obj. č. GA036787
3X PAULLINA SIMONSOVÁ

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

259-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

11
ibodů

Získáte
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ROMÁNY O LÁSCE

Lisa Renee Jonesová 
V TVOJÍ KŮŽI
Deník plný erotiky Saru uvádí do
světa drsného sexu...  320 s.

GA036429 299,- 249,-

Sherrilyn Kenyonová 
MILENEC SNŮ
Julian Makedonský,
spartský generál, byl
zrazen a proklet a stal 
se otrokem lásky.
Ženám přináší rozkoš,
ale sám navěky prahne
po ukojení své touhy.
Grace v něm však vidí
víc než jen otroka…
Prolomí staletou kletbu?
320 stran

GA035994  299,- 249,-

Sherrilyn Kenyonová 
NOČNÍ ROZKOŠE
Kyrian Thrácký dva tisíce let chrá-
ní lidi před Démony, myslí jen na
své povinnosti a poslání. Dokud
nepotká Amandu, které je na
hony vzdálené vše nadpřirozené.
Když se spolu ženou za nepříte-
lem, stále víc si uvědomují, že je
čeká ještě jedna bitva – a sice
uvěřit v opravdovou lásku. 344 s. 
GA035995       299,- 249,-

Jennifer Probstová
MANŽELSKÁ 
SMLOUVA 

Mělo to být manželství
s jednoduchými pravidly:
nezaplést se, nezamilovat,
ale jeden rok předstírat
bláznivě zamilovaný pár 
a získat tak dědictví. Je to
jen obchod. To nemůže být
těžké, ne? Jenomže fyzická
touha může tenhle obchod
dost zkomplikovat... 224 s.

GA036085  259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÝ OMYL 
Carinu a Maxe, nejlepšího
přítele jejího bratra a ředi-
tele společnosti, v níž pra-
cuje, to k sobě přitahuje
víc, než by bylo zdrávo.
Když je po společné noci
přistihne Carinina matka,
podle italské tradice se
musejí vzít. Oba ale smýš-
lejí stejně – tohle byl
omyl... 256 s.

GA036708   259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÁ PAST 
Pohledný multimilionář
hrabě Michael Conte nijak
netouží vlézt do chomou-
tu, ale podle staré italské
tradice se nejprve musí
oženit on, a teprve potom
se může vdát jeho mladší
sestra. A ta po sňatku
doopravdy touží. Michael
proto vymyslí malý pod-
vod... 224 stran

GA036639  259,- 229,-

Lisa Renee Jonesová 

SAMA SEBOU
Fascinovaná temnými erotickými fantaziemi z dení-
ku, který náhodou objevila, lapená mezi dvěma
muži, které při pátrání po jeho autorce potkala, při-
bližuje se Sara krok za krokem k odpovědi na otáz-
ku, co se s Rebekou stalo. Zároveň si začíná uvědo-
movat, že její nový život je sice o poznání zajímavější
než poklidná kariéra učitelky, kterou vedla, než přija-
la nabídku galeristy Marka a podvolila se charisma-
tickému umělci Chrisovi, ale že je také mnohem
nebezpečnější – a až příliš se začíná podobat příbě-
hu Rebeky. Je však ještě cesty zpět? Saře tak nezbý-
vá než doufat, že Chris je opravdu princem na bílém
koni, a ne jen dalším pěšákem na šachovnici, na níž
se hraje tajemná hra plná nebezpečných a zvráce-
ných vášní a zlověstně mizejících figurek… Přeložil
Čeněk Hubáček. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GA036430

Než začala Lisa Renee Jonesová psát, vlastnila
uznávanou personální agenturu. Roku 1998 ji do-
konce časopis Entrepreneur Magazine zařadil mezi
sedm nejprogresivnějších podnikatelek. Od té doby
vydala více než 40 titulů. Kritici o knihách V tvojí
kůži a Sama sebou říkají, že se v nich Padesát
odstínů šedi potkává se Základním instinktem.

VÝHODNÝ
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GA037120
NOČNÍ ROZKOŠE

a MILENEC SNŮ

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Tajemná hra nebezpečných vášní pokračuje!

11
ibodů

Získáte

VAŠE

NEJ
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 67. 11

ROMÁNY O LÁSCE

Sally MacKenzie 

JAK SVÉST LORDA
NEDA
Eleanor „Ellie“ Bowmanová touží
po dětech, a proto se rozhodne
najít si manžela. Konečně si umí
představit, že jím nebude Ned,
jehož od dětství miluje a který si
vzal její nejlepší kamarádku. Když
ovdověl, byla mu oporou, teď ale
chce jít dál. Muž jejího srdce měl
dost času, aby se vyjádřil, a neu-
dělal to. Ellie se proto vypraví na
jeden ze Zamilovaných plesů,
které pořádá Nedova matka,
vévodkyně z Greycliffu, přezdíva-
ná pro svůj dohazovačský um
Vévodkyně lásky. Ellie ovšem
nenapadne, že by se plesu mohl
zúčastnit i Ned, který se po le-
tech truchlení také rozhodl
pohnout z místa. 

Přeložila Renáta Tetřevová. Váz., 288 s., 12,5 x 20 cm

GA036412 nečlenská cena 249,-              199,-

Samantha Youngová 
DUBLIN STREET
Joss se ukrývá v samotě – Braden ji však chce za každou cenu! 336 s.

GA036343       299,- 259,-

Samantha Youngová

LONDON ROAD 
Johannu Walkerovou vnímá okolí jako vypočítavou zlatokopku nechávající se vydr-
žovat bohatými muži. Vlastní matka ji považuje za neschopnou a i Jo má tendenci
těmto předsudkům podléhat a uvěřit jim. A přitom jen pár nejbližších zná její nezá-
viděníhodný osud a ví, že Jo je přesným opakem toho, co se o ní povídá. Vždyť jen
na jejích bedrech vždy leželo břemeno starosti o rodinu –
zvlášť o mladšího bratra Colea. Jo při rozhodování o svém
životě vždy na první místo staví především jeho budouc-
nost, a to i při výběru partnera. Rozum však dostane košem,
když Jo pozná nevázaného Camerona MacCabea, který se
přistěhuje do bytu o patro výš na London Road. Drzý
Cameron si Jo hned zaškatulkuje jako vypočítavou mrchu,
ale zároveň nepopírá, že ho přitahuje... i když je zadaná.
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GA036640

Robin Schoneová

UČITEL LÁSKY

Elizabeth navštíví lorda
Safyrea, muže, jenž pro-
slul milostnými zkuše-
nostmi, a požádá ho, aby
ji naučil probudit v man -
želovi vášeň. Ani jeden
z nich netuší, co bude
následovat… 352 stran

GA036004 229,- 199,-

Julia Quinnová 
NOC JAKO TA DNEŠNÍ
Nejen že má Daniel Smythe-Smith
nepřítele, jenž přísahal, že ho bude
pro následovat, dokud ho neuvidí
ležet na zemi mrtvého. Ještě ke
všemu se bláznivě zamiloval do
dívky bez šlechtického původu,
které zřejmě také hrozí smrtelné
nebezpečí… 264 s. 

GA036318       249,- 209,-

Svůj život řídila sama
dokud nepoznala Camerona…

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
159,-
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 48–51)!12

DETEKTIVKY

Felix Francis 
ODMÍTNUTÍ 
POSLUŠNOSTI
Sida Halleyho, býva-
lého vyšetřovatele,
požádá předseda
dostihového vedení,
aby prošetřil podiv-
né výsledky. Ten
odmítne, ale pak je

předseda nalezen mrtvý a Sida kdosi nutí, aby
vypracoval očišťující zprávu. 296 stran

GA036547                 299,- 249,-

Peter Robinson 
AŽ MĚ ULOŽÍ 
DO ZEMĚ
Chris se po letech vrací do
rodné Anglie a kupuje starý
dům, jenž ho od začátku
znepokojuje. Pak se dozví,
že se v domě kdysi odehrála
vražda. Bývalého majitele
prý otrávila jeho krásná
manželka. Chris začne pát-
rat, stále přesvědčenější, že
Grace byla nevinná. 408 s.   

GA036242  349,- 299,-

Luke Delaney 
VRAŽDY BEZ SVĚDOMÍ
Detektiv Sean Corrigan má
podezření, pak i důkazy, kdo
je vrah, ten ale pracuje pro
vlivnou finanční instituci.
Vraždy přibývají, stejně jako
nesrovnalosti. Seanovi
nezbývá než se spolehnout
na svůj instinkt, díky které-
mu přežil děsivé dětství –
ten v něm však zároveň pro-
bouzí i něco jiného… 408 s.

GA036076    349,- 299,-

Louise Pennyová 
ZÁTIŠÍ
Útulný kanadský
venkov, kde se ani
nezamyká, a zavraž-
děná vážená stará
dáma... i ta nejidylič-
tější místa však mají
svá tajemství. „Na
vraždě je zvláštní, že
bývá spáchaná často desítky let předtím, než k ní
skutečně dojde,“ říká vrchní inspektor Gamache
a čtenáře čeká přímo literární hostina. 328 s.
GA036325                349,- 299,-

Dick Francis

SMRTÍCÍ ZKOUŠKA
Bývalý žokej Randall Drew je nejvyššími
místy požádán, aby se vydal do předolym-
pijské Moskvy a rozptýlil obavy z nebezpe-
čí hrozícího jednomu z členů královské
rodiny, který chce na olympiádě v roce

1980 bojovat o zlato. Okolnosti však Randalla
brzy přesvědčí, že v žádném případě nešlo o fámy, nýbrž

o akci, kterou připravili a řídí profesionálové. Klíčem k celému případu je
podle všeho jakýsi Aljoša. Patří snad ke KGB? Kdo by jinak stál za útoky na amatérského

detektiva? Přeložila Jaroslava Moserová-Davidová. Váz., 208 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA036890                                     nečlenská cena 259,-  229,-

Nele Neuhausová 

KDO SEJE VÍTR
Na schodišti ve firmě stavící
větrné elektrárny ležel celé tři
dny mrtvý noční hlídač. Chybí
však stopy vloupání a nebylo
nic ukradeno. Vyšetřování při-
vede komisařku Piu Kirchhof-
fovou a jejího šéfa k občanské
iniciativě, bojující s firmou
o plánovanou větrnou farmu.
Mluví se o korupci. Pak se ob-
jeví další mrtvý. Počet pode-
zřelých stoupá. Motivy sahají
od chamtivosti přes pomsty-
chtivost až k čiré nenávisti.
Přeložila Blanka Pscheidtová.
Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm

GA036257   
nečlenská cena 349,-  299,-

Kdo seje vítr,
sklidí vraždu

ČESKÁ PREMIÉRA

KLUBOVÁ NOVINKA

DICK FRANCIS (1920–2010) jako úspěšný žokej vy-
hrál přes 350 dostihů. Své zkušenosti vložil do čtyři-
ceti dvou románů, které mu vynesly řadu ocenění,
ale především obrovský obdiv čtenářů. Od roku
1962 vydával jednu knihu ročně, psát přestal v roce
2000 po smrti své ženy. Od roku 2006 začal znovu
tvořit spolu s mladším synem Felixem.

E-kniha na ebux.cz

VAŠENEJ

VAŠE

NEJ
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 13

DETEKTIVKY

Denisa Prošková 
OD BABINSKÉHO PO KAJÍNKA
Kniha se vrací ke zlosynům a zlodcerám,
kteří ve své době děsili, pohor šovali i fasci-
novali. Vzývané „staré dobré časy“ jsou jen
pověra. Vždycky se lhalo, kradlo, zabíjelo,
vždycky se prchalo před zákonem. 248 s.

GA036188             229,- 199,-

Caroline Grahamová 

BEZPEČNÉ MÍSTO
Pod idylickým povrchem anglického venko-
va dokáže bublat pěkně temný tyglík lid-
ských vášní. 336 stran
GA035552           259,- 229,-

Caroline Grahamová 
DUCH VE STROJI
Na počátku je jen malé ne dorozumění, na
konci smrt tichého muže. Záhadu řeší zku-
šený vy šetřovatel Barnaby! 576 stran

GA034456             339,- 289,-

Agatha Christie

NEKONEČNÁ NOC
Co přiřkl osud Ellie Goodmanové,
závratně bohaté dědičce, která se
rozhodla vdát se za Michaela
Rogerse – z pohledu jejích poruč-
níků naprosto nevhodnou partii?
Jaký osud čeká na Michaela, jenž
celý život touží po krásném domě?
A co osud nadělil Gretě
Andersonové, která své svěřence
Ellii pomohla uniknout ze zlaté
klece? Smrtelně nemocný archi-
tekt Santonix vystavěl novomanželům
Rogersovým dům jejich snů, avšak jejich štěstí a dlouhému
životu v něm jako by něco bránilo – místo, kde stojí, zvané Cikánský revír,
je prý prokleté… Psychologicky laděná detektivka z roku 1967, nesoucí ve svém názvu část
verše Williama Blakea, je ojedinělá tím, že (podle slov Maxe Mallowana, druhého manžela
Agathy Christie) přináší „chápavý pohled na pokroucený charakter, jenž měl šanci vydat se na
cestu dobra, ale zvolil si směřování ke zlu“. Přeložila Eva Hrubá. Váz., 232 stran, 12 x 20 cm

GA036496 nečlenská cena 249,-  219,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GA037121
BEZPEČNÉ MÍSTO

a DUCH VE STROJI

Agatha Christie
HERKULOVSKÉ ÚKOLY PRO HERCULA
POIROTA 
Dvanáct příběhů, považovaných za nejlepší
sbírku povídek královny zločinu. 264 s. 

GA036498               249,- 219,-

Někdo se rodí
pro lásky 
sladkou moc, 
jiný se zrodí 
pro nekonečnou
noc...

Agatha Christie 
RANÉ PŘÍPADY
HERCULA POIROTA 
Soubor povídek, který
určitě nesmí chybět 
v knihovně žádného
milovníka detektivek 
a nesmrtelného
Bel gi čana. 280 stran

GA035949  249,- 219,-

KLUBOVÁ NOVINKA

Agatha Christie
3X VRAŽDY
Poirot hledá vraha v románu
Vraždy podle abecedy. Rý-
movačka Deset malých čer-
noušků inspirovala další
vraždy. A do třetice násilná
úmrtí ve starém Egyptě: Na-
konec přijde smrt… 568 s.
GA036499   399,- 339,-

E-kniha na ebux.cz
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NAPĚTÍ

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Nick je obviněn z vraždy své ženy.
Tvrdí, že je nevinný, vše ale svědčí
proti němu… Zdánlivě jednoduchá
zápletka s překvapivými zvraty. 528 s.

GA036174         329,- 289,-

Gillian Flynnová
OSTRÉ PŘEDMĚTY 
Malé městečo je ještě v šoku z vraždy
holčičky, a už je tu další. Pro reportérku
Camille je to vítaná senzace,  ta má ale
osudovou podobu... 272 s.

GA035530         329,- 289,-

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY 
Psychothriller Temné kouty byl v roce
2009 vyhlášen časopi sem Publishers
Weekly knihou roku a stal se předlohou
k filmu s Ch. Theronovou. 448 stran

GA035531            329,- 289,-

Mark Pryor 
KNIHKUPEC
Bukinistu Maxe unesli přímo před
očima jeho přítele Huga, šéfa 
bezpečnosti na velvyslanectví
USA. Policie řeší vraždu drogové-
ho bosse, schyluje se k válce
gangů a zároveň mizí další buki-
nisté. Hugo se pouští do pátrání.
Jde o vzácné knihy i válečné zloči-
ny. 328 stran

GA036338        299,- 249,-   

Liza Marklundová 

PRIME TIME
„Chtěla jsem popsat to, co se děje s člověkem,
který se stane známou osobností, ale také to,
jakou mu sláva dává moc a jak změní nejen jeho,
ale i lidi v okolí,“ píše o vzniku tohoto příběhu
jeho autorka. Annika Begtzonová, novinářka pra-
cující v kriminální rubrice Večerníku, je vyslána
získat podrobnosti o vraždě celebrity showbyz-
nysu – došlo k ní na zámečku nedaleko
Stockholmu, obětí se stala populární moderátor-
ka televizní talkshow Pohovka pro ženy Michelle
Carlssonová. Společně s ní bylo na místě dva-
náct osob, pachatelem může být kdokoli z nich,
navíc v inkriminovanou noc se tu hosté odvázali
skutečně ve velkém stylu – alkohol tekl prou-
dem, došlo k několika prudkým hádkám, o bizar-
ních sexuálních nevázanostech nemluvě. V prů-
běhu pátrání Annika zjistí, že obdivovanou star
téměř všichni z branže nesnášeli. Motivů měli
nespočet – žárlivost, závist, kariérismus. Kdo ale

Michelle nenáviděl natolik, že se neštítil ji brutálně usmrtit?
Přeložil Jaroslav Bojanovský. Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA035755

Jeden z dvanácti 
je vrah! 

Robin Cook 
POJISTKA SMRTI
Doktor Rothman se nakazí virem
salmonely, který zkoumal. Byla to
nehoda, nebo promyšlená vraž-
da? 320 stran 

GA035548     269,-  239,-

Robin Cook 
SLEPOTA 
V New Yorku náhle ze mře něko lik
mladých, zdravých lidí: na první
pohled vypadají tyto případy jako
předávkování kokainem… 288 s.
GA035115     269,-        239,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GA037122
POJISTKA SMRTI

a SLEPOTA

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Gillian Flynnová šokuje celý svět!

11
ibodů

Získáte

Filmová verze 

od října v kinech!
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 66. 15

NAPĚTÍ

Harlan Coben 

ŠEST LET 
Šest let uplynulo od chvíle, kdy zoufalý Jake Fisher sledoval, jak si
Natalie, jeho osudová láska, bere jiného muže. Šest let dodržel
slib, že ji nechá na pokoji, a trápil se mučivými představami
o Nataliině šťastném životě s Toddem. Když po šesti letech náho-
dou narazí na oznámení o Toddově úmrtí, neodolá a vydá se na
pohřeb. Doufá, že tam zahlédne tu, co mu kdysi zlomila srdce –
ale vdova po Toddovi není Natalie… a navíc se zesnulým prožila
spokojené dvacetileté manželství. Jakeův slib bere rázem za své,
jakákoli snaha najít Natalii však znamená nejen odhalit krutá tajem-
ství i bolestivé lži, ale především riskovat život. A nejen svůj…
Harlan Coben je stálicí na celosvětovém knižním bestsellerovém
nebi s více než 60 miliony prodaných výtisků, 25 publikovanými
kriminálními romány a 41 jazyky, v nichž vycházejí. Společnost
Paramount Pictures chystá filmovou adaptaci Šesti let s Hughem
Jackmanem (Kate & Leopold, X-Men, Austrálie, Bídníci) v titulní
roli. 
Přeložila Drahomíra Michnová, Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA036649

Harlan Coben (4. ledna 1962) je americký autor detektivních románů
a thrillerů. Studoval politickou vědu na Amherst College, kde byl členem
bratrstva Psi Upsilon spolu s Danem Brownem. Nyní žije v Ridgewoodu
v New Jersey s manželkou, dětskou lékařkou, a jejich čtyřmi dětmi. Za své
knihy obdržel ceny Edgar Award, Shamus Award a Anthony Award, a je
prvním spisovatelem, kterému se podařilo získat všechny tři. 

„Ohromující… 
Strhující čtenářský zážitek.“ 

– Booklist

„Skvělý příběh, který bude 
ve čtenářích rezonovat dlouho poté, 

co přečtou poslední stránku.“ 
– Library Journal

Světový bestseller,

román o lásce 

i napínavý thriller!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

11
ibodů

Získáte

VIP
239,-
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NAPĚTÍ

John Grisham 
PŘÍPAD PELIKÁN
Ve Washingtonu jsou během
jedné noci zavražděni dva
soudci. Studentku práv Darby
případ zaujme a pustí se do
jeho objasňování. Její zpráva
se dostane až na nejvyšší
místa a od toho okamžiku se
Darby ocitá v nebezpečí živo-
ta, několikrát o vlásek unikne
smrti. Napínavý příběh Darby
Shawové se dočkal i filmové
verze s Julií Robertsovou 
v hlavní roli. 352 stran

GA034562     299,- 259,-

Anders de la Motte 
BUBBLE
Henriku Petterssonovi

se stále nedaří uniknout ze Hry.
Ovládá ji otcův starý kamarád, nebo
je všechno jinak? Jak poznat přítele?
Završení trilogie originálních krimiro-
mánů o prostředí IT technologií
a sociálních sítí, jejich ovládání a zne-
užívání. 448 s. 

GA035717          329,- 289,-

Patricia Cornwellová 

NALEZIŠTĚ
Na nalezišti pozůstatků pravěkých zvířat v Kanadě zmizí
paleontoložka. Video z jejího posledního dne, zakončené
záběrem uříznutého ucha, se náhle objeví tisíce kilomet-
rů odtud – v mailu bostonské hlavní soudní lékařky Kay
Scarpettové. Ta tuší, že to souvisí se sérií vražd, k nimž
došlo mnohem blíž. Noří se do případu, zároveň se cítí
osaměle, jako by všichni kolem něco tajili: její manžel,
forenzní psycholog FBI, se možná až příliš věnuje kolegy-
ni, neteř Lucy mluví v hádankách a hlavní vyšetřovatel
Pete Marino se nejspíš zapletl se ženou, jež byla také
zavražděna. Kay – kterou navíc nebezpečně přitahuje

mladý patolog Luke – pátrá po vychytralém a krutém vra-
hovi. Přeložila Marcela Nejedlá. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GA036752

Veit Etzold  

FINAL CUT
Vrah z internetu

Vrah, který si počíná jako
počítačový virus: je nevidi-
telný a všudypřítomný. Říká
si Bezejmenný a jeho činy
vyvolávají hrůzu a strach
po celém Berlíně. Postupy
tohoto zločince vyrážejí
dech i vrchní komisařce
Claře Vidalisové a jejímu
týmu oddělení patopsycho-
logie. Pachatel je vždy
vychytrale navede na faleš-
nou stopu. Komisařka si
uvědomuje, že Bezejmenný
svou děsivou hru hraje
pouze s jedním člověkem:
s ní samotnou. Zatímco se
vyšetřovatelé stále snaží odhalit vrahovu identitu, mediální magnát Albert
Torino rozjíždí novou show. A je tu někdo, kdo chce tuto show využít pro své
vlastní účely: Bezejmenný. Přeložil Vítězslav Čížek. Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GA036199                         nečlenská cena 399,- 329,-

Anders de la Motte 
GAME
Henrik Pettersson se vrací z nočního
tahu podzemkou. Mo bil na protějším
sedadle zabliká a esemeskou ho zve
do Hry. Z té ale není cesty zpět…
360 stran
GA035715         299,- 259,-

Anders de la Motte 
BUZZ
Hrdina thrilleru Game
se vrací a Hra s ním!
Co je skutečné a co
virtuální? Řídí nás jen
síť manipulátorů? 

416 stran

GA035716    

329,- 289,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Patricia Cornwellová (*1956) se
stala pro širší veřejnost známou
pokusem o vyřešení záhady Jacka
Rozparovače. Její hrdinka,
soudní patoložka Kay
Scarpettová, si mimo jiné
roku 1999 vysloužila cenu
Sherlock Award pro nej-
lepšího detektiva, který se
zrodil z pera amerického
autora. 

Vrah jako 
počítačový 
virus...

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

11
ibodů

Získáte

VÝHODNÝ
KOMPLET

657,-jen

obj. č. GA037015
BUBBLE, BUZZ

a GAME
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NAPĚTÍ

Jason Matthews 

RUDÁ VOLAVKA
Ruská vyzvědačka Dominika Jegoro-
vová bojuje o přežití v džungli post-
sovětských tajných služeb. Donutí ji
projít výcvikem „volavek“, školených
svůdnic, a poté nasazena na Natha-
niela Nashe, mladého důstojníka
CIA, který řídí nejdůležitějšího vy-
zvědače CIA v Rusku. Dominika
a Nate se ocitají uprostřed souboje
vůlí, špionského řemesla a nevyhnu-
telně také touhy. Jeden z nich se bu-
de muset převtělit do dvojí existence
v tajné operaci na život a na smrt…
Autor do své románové prvotiny
vkládá nejen své zkušenosti z let
strávených u CIA, ale propašoval do
něj originálním způsobem i svou
zálibu, vaření. 
Přeložil Jiří Balek. Váz., 488 stran, 
12,5 x 20 cm

GA036310

Nebezpečí, sex 
a dvojití agenti 
v nejvyšších kruzích! 

Olen Steinhauer 
TURISTA
Tajní agenti jen málokdy odcházejí do důchodu... 448 stran
GA033960   299,- 249,-

NEJBLIŽŠÍ VÝCHOD
Skvělý špionážní román s nečekaným závěrem. 448 stran

GA034933                        299,- 249,-

AMERICKÝ ŠPION
Závěr úspěšné trilogie špičkových thrillerů. 432 stran

GA035738                                     299,- 249,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

547,-jen

obj. č. GA036816
3X OLEN STEINHAUER

VÝHODNĚ

Tom Rob Smith 
AGENT 6
Bývalý člen ruské tajné policie ne-
hodlá jen přihlížet, jak mu politická
mašinerie 60. let ničí rodinu. 448 s.
GA035439       349,- 299,-

Tess Gerritsenová 
KRVAVÁ LÁZEŇ 
Malebné městečko se mění v peklo,
Rvačky dětí přerůstají ve vražedné
útoky... 368 s.

GA035992         279,- 229,-

Tess Gerritsenová 
GRAVITACE
Na palubě Mezinárodní vesmírné
stanice ISS probíhá řada vědeckých
experimentů. Během jednoho se ze
zkumavky uvolní podivné kuličky
a v laboratoři se začnou dít nevy-
světlitelné věci. Testované myši hy-
nou, záhy umírá i jeden astronaut.
Lékařka Emma Watsonová ho
nedokázala zachránit, navíc marně
hledá příčinu. Pro ostatky zemřelé-
ho přilétá raketoplán, na Zem se
však nikdo nevrátí živý. Lidstvo je
ohroženo záhadnou chorobou:
žádný astronaut ze stanice už

nesmí zpět. Emmin manžel Jack se však nehodlá vzdát naděje, že svou ženu dostane
dolů, živou a zdravou. Začíná souboj s časem, nestvůrným nepřítelem i těmi, kdo se
snaží utajit jeho původ. Přeložil Jaroslav Rek. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm
GA035993   279,- 229,-

Ze všech svých knih
jsem nejpyšnější 
na Gravitaci....

Jason Matthews pracoval u CIA, jako šéf
několika zahraničních expozitur získával
informace, vedl projekty proti zbraním hro-
madného ničení a terorismu. Má dvě
dcery, manželka je rovněž veteránkou CIA.
Mezi jeho koníčky patří vaření.

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

*POUZE 
V KLUBU
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NAPĚTÍ

Frederick Forsyth 
BOŽÍ PĚST 
Západ zneklidněl – Irák patrně zís-
kal novou smrtící zbraň. . . 656 s.
GA034482       349,- 299,-

Frederick Forsyth 
SEZNAM SMRTI
Na seznamu smrti přibylo nové
jméno: terorista Kazatel. 272 s,
GA036479       299,- 259,- 

VÝHODNÝ
KOMPLET

547,-jen

obj. č. GA037123
LOUTKA a NEVIŇÁTKO

a LOVKYNĚ INFORMACÍ

Anders Roslund, Börge Hellström 

TŘI VTEŘINY
Piet Hoffman je bývalý zločinec a nejlepší tajný
agent švédské policie. Pracuje pod krycím jménem
Paula a o jeho existenci ví pouze jeden člověk. Nyní
má splnit nejtěžší úkol svého života: doručit do
jedné z nejpřísněji střežených švédských věznic
zásilku amfetaminu pro polskou mafii, a tím získat
její důvěru. Úspěch pro Pieta znamená dosažení
nové identity a šanci začít nový život se svou man-
želkou a syny. Dobře si uvědomuje, že je ve světě
zrady a násilí na všechno sám a že nesmí nikomu
věřit... Strhující akční thriller z pera nejprodávanější
švédské dvojice Anders Roslund a Börge Hellström
(autorů Boxu 21 a Odplaty) – oceněný ve Švédsku
jako nejlepší krimi roku 2009 a v angloamerickém
světě jako nejlepší přeložené krimi roku 2011 –
vyšel ve 29 zemích. Přeložila Azita Haidarová.

Váz., 560 stran, 12,5 x 20 cm

GA035051   

Taylor Stevensová 

LOUTKA
Vanessa Michael Munroeová, úspěšná lovkyně informací, má
pověst člověka, který dotáhne do konce i nebezpečné zakázky
na hranici zákona. Její schopnosti jí však nadělaly i mnoho ne-
přátel. Jednoho dne je unesena a uvržena do podzemního světa,
kde ženy jsou pouhým zbožím a každý jejich pohyb řídí záhadná
postava jménem Loutkář. Munroeová musí využít své jedinečné
nadání, aby dopravila ostře sledovanou dívku do rukou bohaté-
ho sadisty, do stejného pekla, jaké kdysi sama prožila. Pokud
neuspěje, odsoudí tak osobu, kterou nadevše miluje, k mučení
a jisté smrti… Další napínavý příběh postavy srovnávané s Lis-
beth Salanderovou. Přel. I. Steinerová. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GA036585                   nečlenská cena 299,- 249,-

... píší výbušné kriminální romány
stejně tak dobré, ne-li lepší, než jsou
ty od Stiega Larssona...

USA Today

LOVKYNĚ INFORMACÍ

Senzační debut, jehož hrdinka
si v ničem ne zadá s hlavní
posta vou kultovních best sel lerů
Stiega Larssona. 320 stran

GA035016     259,- 229,-

NEVIŇÁTKO
Podaří se Vanesse osvobodit
Hannah, kte rá byla unesena kul-
tem Vyvolených? 352 s.

GA035917      279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

11
ibodů

Získáte

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

Agnete Friisová, 
Lene Kaaberbølová
CHLAPEC V KUFRU
Nestává se každý den,
aby si někdo vyzvedl
z úschovny kufr a našel
v něm malého chlapečka.
Právě to se však přihodilo
Nině: neměla se do kufru
dívat a neměla by se ani
starat o osud chlapce, ale
to by nesměla být sama
matkou. Záhy zjistí, že
o neobyčejnou „zásilku“
je vel ký zájem – až příliš
velký, a smrtelně ne bez -
pečný… 288 stran

GA035539  299,- 259,-

VAŠE

NEJ
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Osobní odběr on-line objednaných knih (vice na str. 67)! 19

SVĚTOVÁ LITERATURA

Bruno Apitz 

NAHÝ MEZI VLKY
Příběh, který hluboce zapůsobil na čtenáře na
celém světě – na jaře roku 1945 se dostane
s transportem do koncentračního tábora
Buchenwald tříletý chlapec, schovaný v kufru.
Kdyby ho objevili esesáci, čekala by ho jistá smrt.
S pomocí ilegálního táborového výboru se mu
dostává úkrytu, ale vzniká obava, že to ohrozí veš-
kerou konspirativní práci. Navzdory zdravému
rozumu se někteří vězňové vzepřou příkazu
Mezinárodního táborového výboru nebránit pře-
místění kloučka v rámci transportu do vyhlazovací-
ho tábora v Bergen-Belsenu. Srdce a svědomí vítě-
zí nad stranickou kázní, neboť přežití dítěte symbo-
lizuje vůli vězňů přežít. Román vznikl volně na
motivy skutečné události, ale byl přijímán spíš jako
literatura faktu a symbol protifašistického hnutí
odporu. Vychází v novém překladu. 
Přeložil Jiří Lexa. 

Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm

GA035963

Bruno Apitz (28. 4. 1900 – 7. 4. 1979)
se narodil v Lipsku jako dvanácté dítě
pradleny. Už během první světové války
se stal nadšeným stoupencem vůdce
německé komunistické strany Karla
Liebknechta. Od 20. let publikoval
básně a povídky, později i hry. Během
vlády nacistů byl několikrát odsouzen
za šíření protiválečné propagandy a ak-
tivní členství v komunistické straně. Od
roku 1937 do roku 1945 byl vězněn 
v koncentračním táboře Buchenwald.
Do tohoto prostředí umístil děj svého
nejslavnějšího románu Nahý mezi vlky.
Román vyšel roku 1958, byl přeložen
do více než třiceti jazyků a svému auto-
rovi získal celosvětové uznání. 

Boj o záchranu malého chlapce se stává
bojem o záchranu vlastního svědomí 
a důstojnosti...

Johannes Mario
Simmel 

LÁSKA JE POSLEDNÍ
MOST 
Filip Sorel, odborník na viry
v programech, zjistí, že uni-
kátní objevy jeho firmy,
nadnárod ní společnosti,
slouží pokroku, ale také
napomáhají zločinu a mezi-
národnímu teroru. 464 s. 

GA035370   349,- 299,-

Johannes Mario
Simmel
AFÉRA NINY B. 
Robert Holden, bývalý voják,
který ve zlosti zabil svou ženu,
teď pracuje pro bezskrupulózní-
ho milionáře Brummera. Holden
ho nenávidí, a když se sblíží
s jeho ženou Ninou, rozhodne se
svého šéfa zlikvidovat. Vymyslí
rafinovanou léčku s pomyslným
dvojníkem… 320 s. 

GA036436      299,- 259,-

Gabriel Chevallier 
ZVONOKOSY
Děj skandální kroniky fran-
couzského městečka se
točí kolem zdánlivě okrajo-
vé záležitosti – vybudování
obecního pisoáru. Šťavnatá
a jazy kově bohatá karikatu-
ra, s vtipem a šarmem líčící
svět maloměstské honorace
a byrokracie. 320 s.

GA035666   259,- 229,-

Elia Kazan 
TICHÁ DOHODA 
Eddie je úspěš ný muž,
pracuje v prestižní reklam-
ní agentuře, má skvělé
postavení, krásnou sta-
rostlivou manželku a luxus-
ní dům. Navenek ztělesňu-
je americký sen, ale ve
skutečnosti je všechno jen
přetvářka… 584 s.

GA035889   359,- 299,-

Truman Capote 
SNÍDANĚ
U TIFFANYHO
Holly využívá svůj půvab
a slabosti bohatých pánů,
touží však po lásce…
Obraz nastupujícího ži -
votního stylu určovaného
reklamou a „ame rického
snu“ za sazený do ulic New
Yorku. 96 stran

GA036331   199,- 169,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

498,-jen

obj. č. GA037124
2X JOHANNES

MARIO SIMMEL

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko.20

ODEON

Michael Chabon 

TELEGRAPH
AVENUE
Nový román nositele
Pulitzerovy ceny před
námi otevírá hudební
a filmovou scénu
sedmdesátých let
v USA. Dostáváme se
do doby, kdy stále
ještě frčí obchůdky
s gramofonovými des-
kami, ale jejich místo
brzy převezmou velké
prodejní řetězce. Ne-

jde ale o boj proti nadnárodním
koncernům, dílo je příběhem o lásce partnerské

i rodičovské – příběhem o tom, jak snadno otcové opouštějí své
syny a jak těžce k nim hledají cestu zpět. 
Přeložila Olga Walló.     Váz., 504 str., 12,5 x 20 cm

GA035689

Michael Chabon (1963) je americký spi-
sovatel. Za knihu Úžasná dobrodružství
Kavaliera a Claye získal roku 2001
Pulitzerovu cenu. Mnoho cen (Hugo,
Nebula aj.) mu přinesla i kniha Židovský
policejní klub z roku 2007. V obou využil
svůlj oblíbený žánr takzvané alternativní
historie. Píše i scénáře, dětské knihy či
komiksy.

Michael Chabon 
ŽIDOVSKÝ POLICEJNÍ KLUB 
Do aljašského města Sitka byli před 2. světovou válkou
deportováni východoevropští Židé. Platí tady zvláštní
režim židovské samosprávy, ale brzy i zde mají moc pře-
vzít Američané. Obyvatelé, po generace žijící podle svých
pravidel, jsou proto zneklidnění. V této situaci detektiv
Landsman pátrá po vrahovi narkomana a proniká do
místní ortodoxní komunity… Autor vzdává hold svým
oblíbeným žánrům, komiksu a detektivce. 400 stran,  

GA035701                      349,- 299,-

Mika Waltari
CIZINEC PŘICHÁZÍ
Mistrovské literární dílo nás za vádí na syro-
vý, okouzlující finský ven-
kov. 144 s., čb. il.

GA036052  199,- 179,-

Mika Waltari 
DOHRA 
Severská nostalgie, hra
motivů a symbolů tvoří
dobrou prózu, oslovující
i po 70 letech.
176 s., čb. il.
GA036053  229,- 199,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

298,-jen

obj. č. GA036456
CIZINEC PŘICHÁZÍ

a DOHRA

Chuck Palahniuk 
KLUB RVÁČŮ
Život úředníka je rázem jiný,
když potká Tylera, který vy-
myslí klub rváčů. . . 200 s.
GA033959   249,- 219,-

Michael Cunningham 
TĚLO A KREV
Rodinná sága, v níž hraje roli
i menšinová sexuální orienta-
ce či transvestitismus. 432 s.
GA036342    379,- 329,-

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na13
ibodů

Získáte

Jennifer Eganová 

HRAD
Mezi bratranci Ho-
wiem a Dannym
byl vždycky zvlášt-
ní vztah. Když byli
malí, byl Howie
ten „divný“, zatím-
co Danny byl zlatý
hoch, co všechno
umí. Teď je to nao-
pak: Danny nemá
úspěch u žen ani v práci, zato dluhy ano. Howard zbohatl,
šťastně se oženil a kdesi ve střední Evropě koupil hrad
a pozval Dannyho, aby mu pomohl. Magické místo,
tajemná postava v okně, jezírko s mrtvými dětmi přináší
kafkovskou atmosféru nejasných vztahů a souvislostí…
Přeložil Jiří Hanuš. Váz., 248 s., 12,5 x 20 cm 

GA035246   nečlenská cena 279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz
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ODEON

John Irving 

V JEDNÉ OSOBĚ

William Abbott se ohlíží za
životem, líčí svět homose-
xuálů a transsexuálů, od let
padesátých přes veselá se-
dmdesátá až po osmdesá-
tá s hrozbou AIDS. 496 s.
GA036073   379,- 329,-

Sofi Oksanen 
OČISTA
V době krátce po rozpadu
sovětského impéria ukryje
Aliide před mafiánským
pasákem dívku Zaru, to
však vyvolává nepříjem né
vzpomín  ky. 304 s.

GA033812   279,- 249,-

Haruki Murakami 
1Q84 – Kniha 3
Co kdyby kdosi přehodil
ima ginární výhybku a svět,
jak ho znáte, najednou
skončil? Knihou číslo 3 se
završuje devět měsíců,
které spolu s pro ta gonisty
Murakamiho románu strá-
víme v jiném světě roku
1Q84. 464 stran

GA034648   359,- 299,-  

Haruki Murakami 
1Q84 – Kniha 1 a 2
Aomame a Tengo, bývalí
spolužáci. Ona je geniální
fyzioterapeutka, on talen-
tovaný, neprůbojný mate-
matik a spisovatel. Neviděli
se roky, ale myslí na sebe.
Vlastně se nezmě nili, jen
svět kolem nich je nějak
jiný a podivný… 768 stran

GA034647   499,- 399,-

Dorota Masłowská 

ZABILA JSEM NAŠE
KOČKY, DRAHÁ
Po deseti letech od debutu
Červená a bílá vydává autorka
nový román, učesanější a bez
křiklavých vulgarismů. Ty
nahrazují neotřelá slovní spo-
jení a metafory, jako by se
čtenář neocital v prostoru
amerického velkoměsta,
prázdných frází a pustého
nitra hlavní hrdinky Farah, ale
v bohatém světě fantazie. Jako
by si příběh vyprávěný kýmsi
shora – který vše zná a doká-
že to ironicky glosovat – žil
vlastní život mezi řádky textu.
Nebo jako kostlivec číhal ve
skříni čtenářových fobií a běž-
ných činností, od holení
nohou po nákupy v obchod-
ních centrech. Sledujeme pro-
stý příběh – na počátku jsou dvě
kamarádky před třicítkou, Farah a Joanne,
jejichž svět naplňuje nakupování, sledování
nejnovějších trendů či TV seriálů a časopisů.
Předstírají šťastný singl život, ale jen do
doby, než Joanne potká hungaristu… 
Přeložila Barbora Gregorová. Váz., 160 stran, 
12,5 x 20 cm

GA036364           

Solange 
Bied-Charreton 

ENJOY
Typický hrdina
dneška: čtyřiadva-
cetiletý Charles,
snaživý nováček

ve velké firmě, slibná kariéra – a závislost na sociálních sítích. Svůj
život vede na síti ShowYou, kde panují neúprosná pravidla: uživatelé
musí alespoň jednou týdně sdílet video ze svého soukromí, jinak
jim zruší profil. A to si Charles nemůže dovolit – zůstat na síti zna-
mená zůstat naživu. Jeho protikladem je studentka Anne-Laure. Se-
známí se, on se do ní zamiluje – a zjišťuje, že NEMÁ PROFIL na síti!
Zjišťuje, že čte papírové knihy, že si pouští klasické desky… Portrét
„Generace Y“ – lidí, kteří nepoznali život bez internetu a chytrých
telefonů, je velice kousavým, ironickým i krutým portrétem součas-
nosti. Přeložila Michaela Řezáčová. Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

GA036431                 nečlenská cena 249,- 199,-

John Irving 
POSLEDNÍ NOC 
NA KLIKATÉ ŘECE
Působivý příběh se odvíjí 
v dřevorubecké osadě,
kde si chlapec splete pří-
telkyni místního konstábla
s medvědem. . . 576 s.

GA034204  369,- 329,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

558,-jen

obj. č. GA036829
1Q84: KNIHA 1 + 2 + 3

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Současní třicátníci, motající se v kruhu prázdných frází
a odposlouchaných myšlenek... 

E-kniha na ebux.cz

20 a 21 svetova_sablona lista  8/22/14  2:19 PM  Stránka 3



Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2014.22

ODEON

Vášeň a nuda, láska 
a zrada, vina a trest

Franz Kafka 
ZÁMEK
Hrdina K., který se vydává za
zeměměřiče, přichází do vesnice
a marně se pokouší kontaktovat
úředníky ze zámku. Prožívá milost-
ný vztah s výčepní Frídou.
Bezvýsledně usiluje o uznání své
profese a existence. Naše edice
představuje první překlad do češti-
ny podle kritického německého
vydání. 304 stran

GA036185      299,- 269,-

David Herbert Lawrence 
MILENEC LADY
CHATTERLEYOVÉ 
Skandální román z konce dvacá-
tých let, jehož vydání bylo v Anglii
zakázáno až do roku 1960 – byl
klasifikován jako pornografie. Dílo,
popisující náruživý sexuální vztah
mezi aristokratkou a mužem z děl-
nické třídy, vzbudilo pohoršení
i kvůli tvrdé kritice tehdejší kon-
venční společnosti. 384 stran

GA036211      359,- 299,-

Giovanni Boccaccio 
DEKAMERON
Stovka novel zasazených do
rámcového příběhu, v němž
si na venkovském sídle
v době, kdy ve Florencii
řádil mor (1348) deset mla-
dých šlechticů po deset dnů
krátí čas vyprávěním – a to
rozpustilých, žertovných,
naučných i úsměvných pří-
běhů, které o mnoho přežily

dobu svého vzniku. 680 stran, černobílé ilustrace

GA034817 499,- 449,-

Jerome David Salinger 
KDO CHYTÁ V ŽITĚ
Příběh vyprávěný sedm-
náctiletým Holde nem
Caufieldem je vlastně popi-
sem necelých tří dnů jeho
cesty domů předvánočním
New Yorkem. Spíše než
putováním prostorem je
však tato cesta putováním 
od ne vinnosti k vědouc-
nosti...  Jeden z nejpopulár-
nějších amerických po válečných románů. 192 stran

GA034304            199,- 179,-

Émile Zola

TEREZA RAQUINOVÁ
Nešťastná Tereza Raquinová
touží po změně a hledá únik
z monotónního všedního živo-
ta v manželství. Známost
s jistým mladým mužem vyústí
nejen v milenecký poměr, ale
i v hrůzný čin vraždy manžela.
Bezvýchodnost situace i osu-
dová touha uniknout končí
i pro milence tragicky – spo-
lečnou sebevraždou. Přeložila
Dana Melanová. 

Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GA036743
nečlenská cena 299,-  249,-

Carlos Ruiz Zafón 
NEBESKÝ VĚZEŇ
Daniel Sempere a jeho pří-
tel Fermín, hrdinové romá-
nu Stín větru, čelí osudové
výzvě. Když se zdá, že život
Sempereo vých nabírá klid-
ný směr, navštíví je nezná-
mý muž, jenž předznamená
odhalení tajemství ukrýva-
ného dvě desetiletí v temné
paměti Barcelony. 288 s.

GA035709   259,- 229,-

Carlos Ruiz Zafón 
STÍN VĚTRU
Barcelona, 1945. Malý Da-
niel Sempere na pohřebišti
zapomenutých knih objeví
Stín větru. Touží dozvědět
se víc o spisovateli i knize,
pátrání mu však obrátí život
naruby… Strhující próza
s prvky historického i gotic-
kého románu patří mezi
světové bestsellery. 536 s.

GA035713   359,- 299,-

Carlos Ruiz Zafón 
ANDĚLSKÁ HRA
David Martin, novinář a spi-
sovatel, přijme nabídku zá-
hadného vydavatele, aby
napsal knihu, jakou ještě
nikdo nenapsal. V měnící se
Barceloně první poloviny
20. století se rodí fascinující
variace na faustovský motiv
o pokušení a touze po
nesmrtelnosti… 560 s.

GA033518   359,- 299,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

647,-jen

obj. č. GA036390
3X ZAFÓN

VÝHODNĚ

E-kniha na ebux.cz

KLUBOVÁ NOVINKA
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Nepropásněte objednací termín 15. 10. 2014! 23

HISTORICKÉ ROMÁNY

Sandra Byrdová 

NA ŽIVOT A NA SMRT 
Román o Anně Boleynové

Příběh věrného přátelství, které pře-
žilo strmý vzestup i pád slavné ang-
lické královny, nabízí portrét Anny
Boleynové jako ženy, jejíž osobní
kouzlo a důvtip změnily běh dějin.
Odvážná Meg, nerozlučná Annina
dvorní dáma, líčí prostředí tudorov-
ské Anglie plné intrik, vítězství
i porážek, vášnivých citů a dramatic-
kých událostí. Přízeň mocných je vrt-
kavá a závist bývá často dochucená
jedem. Pod pozlátkem dvorského
prostředí prosvítá zlato pravých citů.
Anna a Meg mohou všechno ztratit –
je-li vaše nejlepší přítelkyně provda-
ná za krutého Jindřicha VIII., můžete
brzy skončit bez přítelkyně nebo bez
hlavy... Přeložila Karla Korteová.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA036009

Veliká láska 
a zoufalství 
opuštěné 
královny...

Philipp Vandenberg 

HETÉRA
Když se athénský vojevůdce Themis-
toklés setkal s mladičkou zajatkyní
Dafné, přikázal, aby ji prodali na trhu
s otroky… Život dívce zachránil jeho
sok Aristeidés, který jí určil osud he-
téry. Milostný příběh krásné hetéry
a statečného vojáka se odehrává ve
vznešených Athénách, v neklidném
ovzduší hrozícího střetu s perským
králem Xerxem, jenž vyvolá rozbroje
mezi mocnými muži města. Celé
polis se připravuje na rozhodující bit-
vu… Román o neodvratitelnosti osu-
du, tragické lásce i o velkém vítěz-
ství. Přel. Ivana Führmann Vízdalová.
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GA035972   259,- 229,-

Nancy Bilyeauová 
KORUNA
Joanna se snaží najít nejen vraha
vlivného šlechtice, ale i vzácnou
korunu s děsivou mocí. 480 s. 
GA036306      379,- 329,-

Alma Katsu
ELIXÍR
Strhující příběh o síle lás ky, která
dokáže člověka povznést, ale 
i zaslepit nebo zničit. 432 stran
GA035509      349,- 299,-

Philipp Vandenberg 
ZAPOMENUTÝ 
PERGAMEN
Na počátku 15. století se
hroutí velké katedrály a lid
zachvacuje panika. Je to dílo
ďábla? Krásná Afra zachrání
život staviteli katedrál Ulri-
chovi a ti dva se do sebe
zamilují. Když Afru nařknou
z čarodějnictví, vzpomene si
na tajemnou skříňku s per-
gamenem... 400 stran 

GA035747   279,- 239,-

Zuzana Koubková 
RYTÍŘ ZELENÉ RŮŽE

Padl král Pře  mysl Otakar II.
a v českých zemích  vlád ne
chaos a bezvládí. Zoufalá
krá lov  na Kunhuta se uchýlí
do Hradce, opuš těná,
nešťastná a tak řka bez pro-
středků. A pak se na hradě
objeví rytíř a snaží se o ne-
mož né: sjednotit ze mi a vrá-
tit na trůn krále… 
592 stran
GA033769 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!24

HISTORICKÉ ROMÁNY

Iny Lorentzová 

LVICE
Rodina mladé italské šlechtičny Kateřiny padne za oběť rozsáhlé intrice a dívka
je nucena protloukat se životem na vlastní pěst. Podezřelý bratranec Fabricio
od ní chce údajně odkoupit žoldnéřskou rotu, kterou podědila. Kateřina ale
brzy začne Fabricia podezřívat, že měl se smrtí jejího otce a bratra něco společ-
ného, a vede své vojsko do bitvy sama. Pod brněním bojovnice však tepe
srdce ženy toužící po lásce, jíž hrozí, že podlehne kouzlu ctitele z nepřátelské-
ho tábora … Přeložil Milan Kouřimský. Váz., 480 stran, 125 x 200 cm

GA035831

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Román sleduje osudy několika lidí, kteří zasvětili život
výstavbě katedrály. Strhující
dobová freska líčí středověkou
Anglii i mozaiku lidských vztahů,
statečnost a lásku, nenávist,
násilí, intriky i zradu... 928 s.

GA037026     499,-         449,-

Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ
Ve svém druhém románu s his-
torickým námětem nás autor
opět zavádí do středověké
Anglie. Do života obyvatel
Kingsbridge tentokrát zasáhne
epidemie moru... 928 s.

GA036442 499,- 449,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

748,-jen

obj. č. GA037125
PILÍŘE ZEMĚ

a NA VĚKY VĚKŮ

VÝHODNÝ
KOMPLET

448,-jen

obj. č. GA036792
2X VÁCLAV KŘÍSTEK

VÝHODNĚ

Václav Křístek 
CESTA NA POLEDNE 
Kniha o Jakubu Krčínovi, oceněná Lite rární cenou Kniž-
ního klu bu a nomino vaná na Mag nesii Literu. 656 s.

GA034924      299,- 249,-

PROHRÁT SLUNCE PŘED SVÍTÁNÍM
Další osu dy slavného rybníkáře i jiných historických po -
stav a pestrobarevný obraz 16. století… 680 s.

GA034270       349,- 299,-

Iny Lorentzová je pseudonym spisovatelského manželského páru Iny Klocke (* 1949) a Elmara
Wohlratha (* 1952). Seznámili se mezi fanoušky sci-fi a fantasy. Píší i pod několika dalšími
pseudonymy, jako Iny Lorentzová především historické romány a špionážní thrillery, které se
okamžitě stávají bestsellery. Jejich knihy se prodávají v mnoha zemích a získávají na miliony čte-
nářů, kteří se znovu a znovu nechávají unášet jejich příběhy do minulosti. 

Celosvětově 
prodáno přes 
23 milionů výtisků!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

11
ibodů

Získáte

VIP
239,-
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67. 25

HISTORICKÉ ROMÁNY

Wolf Serno 

LOUTKÁŘ
Břichomluvec Julius Klingen-
thal a plačka Alena se za ne-
zvyklých okolností sblíží a sta-
nou se z nich milenci, ale ne-
odvažují se to dávat najevo –
a už vůbec ne před pastorem
Matthiesem, který Juliovi na
zimu poskytne přístřeší
a Alenu zaměstná jako hospo-
dyni. Julius si s pastorem
dobře rozumí, přestože se mu
zdá, že ten je Alenou až moc
nadšený. V té době obyvatele
městečka vyděsí strašná udá-
lost: byl zavražděn radní
Angerstein – hrdlo mu pro-
střelil šíp z kuše. Kdo měl
důvod ho zavraždit? Všichni
stojí před záhadou – i Alena,
která je požádána, aby zpívala
žalozpěv. Zanedlouho je spá-
chána druhá, stejně děsivá
vražda, provedená řeznickým nožem. Potom
třetí… Julius Klingenthal nenápadně pátrá po pachateli a sám se
ocitá v nebezpečí života. Přeložila Ivana Führmann Vízdalová. Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GA036108

Dva zamilovaní mladí lidé ve víru 
převratných historických událostí 
Ricarda Jordanová 

NÁVRAT NA LAUENSTEIN 
V Mohuči se roku 1212 u příležitosti korunovace Fridricha II. setkají dva mladí lidé – rytíř
Dietmar z Ornemünde a krásná Sofie. Zamilují se do sebe na první pohled, ale jejich sňa-
tek je nemyslitelný. Sofiin otec si totiž neprávem přivlastnil statky Dietmarovy rodiny
a pokusil se dokonce zabít jeho rodiče. Když se Dietmar rozhodne podstoupit riziko
a dobýt své dědictví zpět, má to nedozírné a hrozné následky, které se nedotknou jen
obou zamilovaných. Jejich cesty se po mnoha peripetiích opět setkávají v jižní Francii, kde

právě zuří křížová výprava proti albigenským. Spolu s přáteli se ocit-
nou přímo ve víru válečného dění, a dokonce sami zasáhnou do
dějinných událostí... Přeložila Jarmila Doubravová. 
Váz., 512 stran, 12,5 x 20 cm

GA036422   nečlenská cena 379,- 299,-
Ricarda Jordanová 
DĚDICTVÍ LAUENSTEINŮ
Na hradě Falkenberg v Horním Falcku se Gerlin z Falkenbergu na přání svého
otce provdá za teprve čtrnáctiletého dědice hrabství Lauenstein, i když její srdce
náleží rytíři Florísovi. Manžela má ale upřímně ráda a brzy mu porodí syna. Když
však mladý hrabě nečekaně zemře, obrátí se osud k ženě zády… 520 s.

GA035561 379,- 299,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

498,-jen

obj. č. GA037126
NÁVRAT NA LAUENSTEIN

a DĚDICTVÍ LAUENSTEINŮ

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

Noah Gordon
RANHOJIČ
Bouřlivý příběh nadané-
ho léčitele, který 
v 11. století bojoval
s nemocemi v primitiv-
ních podmínkách 
středověké Anglie
a Persie a poznal nád-

heru zlatého věku arabské a židovské civilizace... 680 stran

GA036726     399,- 349,-

Jiří Bílek 
PRVNÍ KNĚŽNA 
ANEB ZÁVRAŤ MOCI
Biografický román o      -
prvním českém knížeti
Bořivoji I. a jeho ženě
Lud mile. Po ovládnutí
luckého knížectví se
Bořivoj stává nejmoc-
nějším knížetem v zemi
a po stupně dostává 
do podřízeného posta-
vení i ostatní knížata. . .
496 stran

GA034138   299,- 259,-
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Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2014 najdete na str. 59.26

HISTORICKÉ ROMÁNY

Katův syn nemusí kráčet 
ve stopách svého otce...

Jiří Tomek 
KRÁLOVNA ZENOBIE
Slavná královna Zenobie
dobyla mnohá území,
porazila i Peršany a vzdo-
rovala Římu. Její osudy
inspirovaly představivost
řady umělců. 400 stran

GA036065   349,- 299,-

Vladimír Přibský 
MILENEC KRÁLOVNY
VDOVY
Závi š z Falkenštejna jako
významná osobnost dějin,
ale i jako obyčejný člověk,
který měl své přednosti
i slabiny. 192 s.

GA035015  219,- 199,-

Jiří Šulc 
DVA PROTI ŘÍŠI 
Román o atentátu na Hey-
dricha. Přináší i řadu málo
známých fakt a zaujme str-
hujícím dějem i výbornou
psychologií postav. 480 s.

GA035732   279,- 249,-

Jiří Hanibal
STŘEPY 
Z KRÁLOVSKÉ ČÍŠE 
Život českého krále Jana
Lucem burského. Na po-
čátku čtrnáctého století,
zmítaného boji o titul řím-
ské ho císaře, byla Janovi
z dynastie Lucemburků
českou šlechtou nabídnu-
ta koruna a ruka princez-
ny Elišky. Poté se stal čes-
kým králem. Sledujeme
jeho život až do osudné
bitvy u Kresčaku... 472 s.

GA033696  349,- 299,-

Jiří Hanibal 
NEKLIDNÁ DUŠE 
EVY Z ROŽMBERKA
Eva z Rožmberka byla sest-
rou Petra Voka a Viléma
z Rožmberka. Zůstává 
v jejich stínu, přitom byla
úžasnou osobností. Odmí-
tala se podřídit dobovým
konvencím, toužila být rov-
nocenná mužům, ve vzdělá-
ní i v lásce. Vzdorovala pří-
kazům doby, bouřila se
proti všemu, co omezovalo
její svobodu. 272 s.

GA035933   279,- 229,-

Jiří Hanibal 

KAT LIDUMIL
Nový historický román oblíbeného autora
vypráví pravdivý příběh obdivuhodné
osobnosti a význačné postavy dějin –
Karla Hussa z Chebu, který se dokázal
vzepřít svému životnímu údělu i předsud-
kům a názorům své doby. Tento samouk,
na svou dobu mimořádný vzdělanec, se
z kata stal uznávaným léčitelem, znalcem

mineralogie a významným sběratelem. Obdiv k tak
mimořádnému člověku cítil také J. W. Goethe. I zásluhou tohoto přá-

telství se Jan Huss stal nakonec správcem sbírek kancléře Metternicha na zámku
Kynžvart. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GA036448   

Jiří Hanibal se narodil v Táboře v únoru roku 1929,
vystudoval filmovou režii a potom pracoval ve
Filmovém studiu Barrandov, nejprve jako pomocný
režisér s Vojtěchem Jasným, Karlem Kachyňou,
Zbyňkem Brynychem a Martinem Fričem, jako režisér
později natočil pětadvacet celovečerních filmů a zís-
kal mnoho ocenění. K řadě filmů napsal také scénář.
V roce 1975 vyšla jeho knižní prvotina a od té doby
publikoval řadu románů, v Euromedia Group kromě
děl Konec časů medových, Život s chutí cyankáli
a S pečetí viny také historické romány Úděl královský
o Václavu II., Velmož tří králů o Jindřichovi z Lipé,
jedné z nejzajímavějších postav českých dějin,
a Střepy z královské číše. Mimořádný ohlas měl jeho
román Král a císař. Příběh dlouhého panování
Zikmunda Lucemburského, stejně jako Neklidná duše
Evy z Rožmberka.

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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ČESKÁ LITERATURA

Knížky, které se vejdou do každé kabelky!

Klára Janečková 
DENÍK GRÉTY
KAISEROVÉ
Dvojčata Agáta a Gréta
vyrůstají ve Vídni, ale jejich
matka pochází z Čech. Když
si otec po smrti matky
najde novou ženu, hledá
Gréta nový domov u tety 
v Čechách. Záhy zjistí, jak
moc se mýlila... 344 stran

GA036774   299,- 249,-

Arnošt Lustig 
ZLODĚJ KUFRŮ 
Ludvíkovi je čtrnáct, Mar -
kétě dvanáct. Oba jsou už
dva roky v Tere zíně. Chla -
pec si přivydělává jako no -
sič kuf rů, zametá ulice, vo  zí
mrtvé. Do Markéty je zami-
lovaný až po uši. Mo hou
být i v tom hle pekle na ze mi
šťastní? 352 stran

GA033140    249,- 219,-

Vladimíra Klimecká 
DRUHÝ ŽIVOT 
MARÝNY G.
Válka, osvobození, procesy,
pražské jaro, normalizace,
naděje i rezig nace. To vše
najdete v kronice velké
valašské rodiny. Autorka za
tuto knihu obdržela v roce
2013 Literární cenu
Knižního klubu. 304 stran

GA036425   279,- 239,-

H. M. Körnerová 
DĚKUJI, SESTŘIČKO…
Sylvie ztrácí zaměstnání
i bydlení. Vrací se k rodi-
čům, ale napjaté ovzduší ji
brzy vyžene. Nový život
přináší problémy, ale také
nové přátele a lásku. 
296 s.
GA035223 

249,-      219,-

H. M. Körnerová 
PROSÍM VÁS, 
SESTŘIČKO…
Citlivý příběh z nelehké doby nor-
malizace v sedmdesátých
letech minu  lé ho sto letí,
z náročného pro středí
nemocnice, kde se rozvíjí
křehký vztah mladé sest-
řičky. 264 stran

GA035222  

249,-    219,-

Lukáš Pazdera 

LÁSKA V ČESKU 
Atraktivní Zuzana se stále nemůže vzpamatovat
z rozchodu s Liborem. Pak se ale seznámí s postar-
ším galantním Andrejem, jehož exmanželka Lucie
se snaží zahnat myšlenky na přibývající věk se suk-
ničkářem Romanem. Toho naopak rozvod teprve
čeká. Když jeho stále ještě platná manželka Míša,
zlomená z jeho neustálých záletů, potkává Libora,
začíná příběh nesourodého šestiúhelníku postav,
jež spojuje jediné – každý z nich chtěl od svého
partnera něco úplně jiného, než čeho se mu nako-
nec dostalo. Brož., 240  stran, 10,5 x 17 cm

GA036508   

Dana Kovaľová 

SMRT PANA FOTOGRAFA 
Slavný fotograf Záviš Holý je nalezen s roztříštěnou hlavou v masážním salonu. Případu se
ujímá kapitán Petříček a o podezřelé není od začátku vyšetřování nouze. Byla příčinou vraždy
řevnivost mezi fotografem a jeho bratrem Ctiborem? Nebo snad byla důsledkem nenávisti
podřízeného? Vraždila masérka Lin? Anebo ještě
někdo jiný? Kam se kapitán podívá, tam se motá
nějaký fotograf – profesionální, amatérský, zneu-
znaný, namyšlený… A navíc se do případu plete
novinářka Nina, která si nejspíš neuvědomuje, že
by v honbě za článkem mohla snadno ohrozit
vlastní život. Brož., 264 stran, 10,5 x 17 cm

GA036894   

VÝHODNÝ
KOMPLET

338,-jen

obj. č. GA037127
2X HANA MARIE

KÖRNEROVÁ

ČESKÁ PREMIÉRA

129,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte naČESKÁ PREMIÉRA

129,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠENEJ
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.28

ČESKÁ LITERATURA

Z Čech až na konec světa...

Ženy jako 
nekonečný
zdroj příběhů!

Ladislav Fuks 
SPALOVAČ MRTVOL 
"Co abych tě, drahá, obě-
sil?" Vynikající psychologic-
ký horor o panu Kopfr-
kinglovi, zaměstnanci kre-
matoria. Filmo vé zpracová-
ní z roku 1968 patří ke zla-
tému fondu české kinema-
tografie. 144 stran

GA036050  199,- 179,-

Tereza Boučková 
ROK KOHOUTA
Ro mán je drásavě upřím-
nou výpovědí ženy střed -
 ního vě ku, která v sobě
hledá po rozpadu rodiny
a dalších krizích sílu
k nalezení nového smys  lu
života. Hledání je bolestné
a nekom pro misní… 336 s.

GA036432  279,- 249,-

Jaroslav Hašek
OSUDY DOBRÉHO 
VOJÁKA ŠVEJKA
Stále čtená i citovaná
kniha s jed nou z nejzná-
mějších postav nejen
české, ale i světové litera-
tury. Ilus troval Josef Lada.
656 s., čb. il.
GA036217  399,- 349,-

Božena Němcová 
BABIČKA 
Klasické dílo Boženy
Něm cové, kterým se
autorka vracela do iluze
dětství. Poslední kritické
vydání z roku 1999. 
Il. Z. Burian. 208 s., bar. il.

GA034763  349,- 299,-

Josef Lada 
KRONIKA MÉHO
ŽIVOTA 
Malíř a ilustrátor se vrací
do svého dětství v Hru -
sicích a s lehkým úsmě-
vem nás vede po ces-
tách svého plodného
života. 440 s., bar. il.

GA035640 499,- 399,-

Miroslava Besserová 

MATURITNÍ SRAZY 
RADŠI NE!
Soubor 25 povídek o bývalých spolužač-
kách jedné holčičí třídy na gymplu s roz-
manitými životními osudy, jež mohly
a můžou potkat každého z nás. Pojítkem
fiktivních příběhů jsou pomaturitní srazy.
Nejrůznější nešvary, komické okamžiky,
stejně jako vážné a smutnější momenty,
které nikoho z nás neminou. Osudy, které
potkaly či mohly potkat mnohé z nás,
a které se vyprávějí na pomaturitních sra-
zech. Tolik žen pohromadě, a ve věku, kdy
každá má už něco odžito, to je hotové
semeniště barvitých příběhů!

Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

GA036877    199,- 179,-

V CIZÍCH ZEMÍCH,
DALEKÝCH KRAJÍCH 
Když Čechy před více než stole-
tím okouzlila exotika, zmámila ta-
ké spisovatele. Sbírka uvádí po-
vídky inspirované dalekými kraji.
Hrdinou jedné je donský kozák,
jiná vypráví milostný příběh
z prostředí krymských Tatarů,
další přináší „erotický obrázek“
z černohorské vesnice, zatímco
Jan Neruda si podává první čes-
ké „turisty“. Nechybí ani dobová
„žaponerie“, dobrodružná povíd-
ka, jindy satira, následuje Haš-
kova groteska o Číňanovi z vel-
koobchodu v Praze. Výbor uzaví-
rá povídka Karla Čapka, která je
pátráním po vlastní identitě.
Povídky vybrala Lucie Kořínková
Váz., 256 s., 11 x 17 cm

GA036978   

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

169,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

VIP
143,-
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VÍTĚZ LCKK

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 19. ROČNÍKU

KDO BUDE OCENĚN PŘÍŠTĚ?
Rádi píšete? Chcete vydat Váš zatím nikde nepublikovaný rukopis? Možná
právě Vy získáte Literární cenu Knižního klubu! Získat ji může nejen zkuše-
ný spisovatel, ale také ten, kdo zatím žádnou knihu nevydal. 

JAK SE K NÁM VÁŠ RUKOPIS DOSTANE?
Rukopis zašlete do 31. 12. 2014 poštou (na adresu Knižní klub,
Literární cena, Nádražní 32, 150 00, Praha 5), nebo elektronicky 
prostřednictvím webových stránek www.lckk.cz.

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

NAKLADATELSTVÍ EUROMEDIA GROUP VYHLAŠUJE 
20. ROČNÍK LITERÁRNÍ CENY KNIŽNÍHO KLUBU!

Dalibor Vácha

ČERVENOBÍLÁ
Historický román líčí šest let československých legií v Rusku. V centru
pozornosti je cesta čtvrtého pluku a osudy spisovatele a pozdějšího
generála Rudolfa Medka. Mozaika střetů s bolševiky, setkávání s Rusy,
vnitřní sváry uvnitř legií, to vše vytváří obraz doby, která patří k zajíma-
vým obdobím našich dějin. Autor, občanským povoláním historik, pra-
cuje s fiktivními i historickými postavami. Autentický styl vyprávění,
drama bojů patří k dalším kladům tohoto pozoruhodného debutového
díla. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GA036879                          299,- 249,-

Dalibor Vácha (1980) absolvoval
Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk
a dějepis. V roce 2012 obhájil dizertační
práci v Historickém ústavu Filozofické fakul-
ty Jihočeské univerzity. Zabývá se přede-
vším dějinami každodennosti českosloven-
ských legií v Rusku a meziválečnými dějina-
mi Československa. Na tato témata již publi-
koval řadu odborných studií a článků. Je
také autorem knihy Bratrstvo – Všední
a dramatické dny československých legií
v Rusku 1914–1918. Jako prozaik se před-
stavuje poprvé: za román Červenobílá získal
roku 2014 Literární cenu Knižního klubu. 

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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SCI-FI

Justin Cronin 
DVANÁCTKA
Ve vylidněném světě přežívá hrstka lidí,
dosud nenakažená tajemnou „upírskou“
infekcí z vojenského experimentu. A s nimi
nezřetelné světlo naděje. 528 s.

GA033950            399,- 199,-

William R. Forstchen 
VTEŘINU POTÉ
Ovdovělý John poklidně žije v maloměstské
rutině. Až přestane fungovat elektřina. Za
vším je zřejmě výbuch elektromagnetické
bomby a výpadek nebude dočasný... 416 s.
GA035045 299,- 199,-

M. Scott, C. Freedmanová
TŘINÁCT RELIKVIÍ
Mají relikvie tento svět ochránit, nebo zni-
čit? Strážci je chránili celá desetiletí, teď jsou
však jeden po druhém vražděni. . .336 s.
GA035360            289,- 189,-

Pokud vás nezabijí lži, 
pravda určitě ano!

Hugh Howey 

SILO 
V silu pod zemí, zamo-
řenou jedy, se ukrývají
lidé: už po generace
představuje tento pro-
stor celý jejich vesmír.
Naučili se tu žít, milo-
vat se i umírat. A jed-
nou za čas někdo
z nich odchází do ven-
kovního světa čistit
senzory. Ví, že se
nikdy se nevrátí. Ví, že
jde na smrt… Po
letech udržování křeh-
ké rovnováhy se však
celý systém octne
před zhroucením.
Několik lidí zemře
nedobrovolně, jiní se
dobrovolně vydají ven
vstříc záhubě. Hluboko
ve spodních patrech,
ovládaných lidmi

z mechanického úseku, se vze-
dme vlna odporu proti takřka všemocnému IT

oddělení. Mají naději na úspěch? Odkryjí tajemství přísně
střežených serverů? A chtějí je vůbec znát? Hugh Howey
stvořil komplexní a jedinečný postapokalyptický příběh,
který lze číst jako vizi, varování i věštbu. Přeložil Jiří Engliš.
Váz., 496 s., 14,5 x 22,7 cm

GA036483

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Hugh Howey původně pracoval jako kapitán jachty.
Pak se z východního pobřeží Spojených států přestě-
hoval do hor Severní Karolíny, aby tam uskutečnil svůj
sen: živit se psaním. Dnes žije na Floridě. 

Silo (Wool), původně rozsáhlejší povídka, bylo poprvé
uveřejněno v létě 2011 na internetovém obchodu
Amazon v rámci systému Kindle Direct Publishing,
který umožňuje autorům vydat svá díla v digitální
podobě, nezávisle a vlastním nákladem. Z povídky se
rychle stal bestseller a Howey ji rozšířil na román. Silo,
uveřejňované na pokračování, se zrodilo ze spoluprá-
ce s čtenáři a dál bere v potaz jejich názory. Rozrostlo
se v třídílnou sérii (romány Shift a Dust vyšly v roce
2013), překládanou dnes do více než dvaceti jazyků. 
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku! 31

YOLI

Rebecca James 

CENA NEVINNOSTI
Tim pracuje v otcově restau-
raci, každý den si zasurfuje
a dá pivo. Spokojeně si žije,
dokud ho přítelkyně nevyho-
dí z bytu s tím, aby už  do-
spěl. Najde si podnájem ve
starém domě, který vlastní
uzavřená Anna, dívka s trau-
matickou minulostí. Nevy-
chází z domu, protože trpí
agorafóbií a záchvaty paniky.
Tim se rozhodne to neřešit,
ale když se v domě začnou
dít divné věci, bojí se, že by
Anna mohla být nebezpečná
– jenomže to už se mezi nimi
rodí křehké pouto…
Přeložila Marcela Nejedlá.
Brož., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GA035328   
nečlenská cena 279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

John Green 
HVĚZDY 
NÁM NEPŘÁLY
Hazel onemocněla a Au-
gusta nemoc navždy po-
znamenala. Tihle dva tee-
nageři se ale skvěle dopl-
ňují, spojuje je i originální
pohled na život i chorobu,
která je postihla.
„Nejvtipnější smutný pří-
běh“ je napsán s úžasným
smyslem pro humor a sar-
kasmus a vyznívá velmi
působivě. 240 stran
GA036959   249,- 199,-

Gayle Formanová
ZŮSTAŇ SE MNOU
Mia je v kómatu, ale vnímá, co se ko-
lem děje. A musí se rozhodnout, zda
na tomto světě chce ještě zůstat, nebo
zda o svůj život, který visí na vlásku,
bojovat přestane. Přel. Květa Palowská.
Váz., 184 s., 12,5 x 20 cm

GA037068           229,- 189,-

Filmové zpracování 

v kinech od 18. září!

Žije tak, jako 
by nikdy neměl 
přijít zítřek... 
a možná ani nepřijde!

J. A. Redmerski 

NA HRANĚ ZAPOMNĚNÍ
Camryn těžce zkouší osud. Rodiče se roz-
vedli, bratr je ve vězení. Její přítel tragicky
zahynul při autonehodě a nejlepší kamarád-
ka ji zrovna obvinila, že jí chce přebrat kluka.
Pak už stačí jediný den práce v obchodě
s oblečením, aby se rozhodla, že takhle
nechce žít. Musí vypadnout někam daleko
odsud, kamkoli. Vydává se na cestu napříč
Amerikou a v autobuse se seznamuje s tro-
chu tajemným Andrewem, který se také roz-
hodl dát svému předchozímu životu vale.
Dohodnou se, že budou cestovat spolu
– ale jen cestovat. Byť se oba dva brání 

vzájemným sympatiím, dodržet dohodu je
s rodící se láskou i narůstající touhou stále
těžší... Přeložila Jana Jašová. 
Brož., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GA036435 

Jessica Ann Redmerski debutovala trilogií Darkwoods,
uspěla však až s románem Na hraně zapomnění. Původ-
ně ho publikovala jen na internetu, ale po velkém ohlasu
vyšel i knižně a okamžitě se stal bestsellerem.

Colleen Hooverová 
BEZ NADĚJE
Dean sice Sky děsí, ale zároveň 
i okouzluje, navíc v ní probouzí
nepříjemné vzpomínky. 384 s.
GA036405       299,- 249,-

Colleen Hooverová 
ZTRACENÁ NADĚJE
Příběh Sky už známe. A teď se do-
zvíme pravdu o Deanovi. 336 stran

GA036867        299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
191,-
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 66.32

FANTASY

P. C. Castová, Kristin Castová 
ŠKOLA NOCI 11
ODHALENÁ
Bývalá velekněžka Neferet, su-
žovaná svou minulostí, utrpěla
první porážku. Díky své moci
přežila, ale než se Zoey a jejím
přátelům znovu postaví, musí
nabrat síly. Zoey by si mohla
vydechnout, jenže nebezpečí jí
a jejím kamarádům hrozí i na
půdě Školy noci, k tomu se ob-
jeví další nepříjemnosti a ztráty,
o problémech s kluky nemlu-
vě. Stále častěji má pocit, že
život se jí vymkl z rukou,
a nemůže se na nikoho spoleh-
nout. Za jak dlouho pohár její
trpělivosti přeteče? A co když
je sama sobě největším nepří-
telem? Přeložila Jana Kunová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GA036531

James Dashner 

LABYRINT: ÚTĚK
Thomas se probudí ve
výtahu a nepamatuje si
nic kromě vlastního
jména. Vynoří se do
světa, kde žije asi šede-
sát dospívajících chlap-
ců, kteří se naučili pře-
žít v naprosto uzavře-
ném prostředí. Každých
třicet dní se objeví nový
chlapec. Původní skupina je už na místě asi dva roky a marně se snaží
uniknout labyrintem, který obklopuje jejich životní prostor. Už se vzdá-
vají naděje. Pak se ale objeví dívka v bezvědomí a jejich svět se začne
měnit... Přeložil Petr Kotrle. Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GA036667  nečlenská cena 279,- 229,-

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 5
MĚSTO ZTRACENÝCH DUŠÍ
Démonka Lilith byla zničena a Jace sice unikl z její-
ho zajetí, ale zmizel. A zmizel i Sebastian, kterého
nenávidí. Clary se vydává sama do srdce temnoty
a hraje nebezpečnou hru, v níž sází nejen vlastní
život, ale také Jaceovu duši. Je ochotná pro Jace
udělat cokoli, ale může mu vůbec ještě důvěřovat?
Nebo je skutečně ztracen? 472 stran
GA036252                  359,- 299,-      

Studenty téhle školy netrápí 
jen známky a milostné trable...

P. C. Castová, Kristin Castová Škola noci 1–10 

OZNAČENÁ  GA033872

ZRAZENÁ     GA033873

VYVOLENÁ   GA033874

NEZKROTNÁ  GA033875

PRONÁSLEDOVANÁ   GA033876

POKOUŠENÁ GA034729

VYHOŘELÁ GA034730

PROBUZENÁ GA035096

PŘEDURČENÁ GA035345

SKRYTÁ GA036324

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

NÁSTROJE SMRTI 1
MĚSTO 
Z KOSTÍ
416 stran

GA036248         
359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 2
MĚSTO 
Z POPELA
392 stran

GA036249         
359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 3
MĚSTO 
ZE SKLA
480 stran

GA036250         
359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 4
MĚSTO PADLÝCH
ANDĚLŮ
384 stran

GA036251         
359,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

E-knihy na ebux.cz

VÝHODNÝ
KOMPLET

2289,-jen

obj. č. GA037128
11X ŠKOLA NOCI

VÝHODNĚ

Od poloviny září 

v kinech!
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FANTASY

Každou chvíli se
mohou zvednout
vlny potopy
a spláchnout vše...

Sally Green 
HALF BAD – NAPŮL ZLÝ
V současné Anglii mezi lidmi žijí
v utajení černí-zlí a bílí-hodní čaro-
dějové. Obě frakce rozděluje silná
nenávist a spojuje jedna jediná věc
– strach z chlapce, který pochází
z obou stran. 368 stran

GA036635       299,- 249,-

Abigail Gibbsová 
TEMNÁ HRDINKA 2
RŮŽE PODZIMU
Autumn Roseová žije v ospalém městečku, ale pod po-
klidným povrchem dřímají temná tajemství. Její babičku
kdosi zavraždil a na Londýn jen vzpomíná. V nové škole
se jí posmívají kvůli podivným vířícím znamením na kůži,
když se ale objeví hezký mladík se stejnými znameními,
je Autumn mezi spolužáky náhle populární. Hrozí ale, že

někdo odhalí její tajemství. A navíc se
jí vrací sen o dívce, kterou chce svést
temný princ... Přel. Jana Chartier.
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GA036800  nečlenská cena 359,- 299,-
Abigail Gibbsová
TEMNÁ HRDINKA
Když se Violet připlete k tomu, jak si parta
vampýrů vyřizuje účty s bandou nepřátel,
nabere její život rázem netušený směr. 480 s.

GA036180             379,- 299,-

Lauren Kateová 

ATLANTIDA: SLZA
Nikdy nesmíš plakat... Sedmnáctiletá
Eureka od své milované matky ví, že její
slzy mají sílu obnovit dávno ztracený konti-
nent Atlantidu. Nesmí nikdy uronit ani
slzu! Při podivné nehodě její matka neče-
kaně umírá a Eureka pomalu ztrácí chuť do
života. Potkává Andera, chlapce, jehož oči jsou
tyrkysové jako hlubiny oceánu. Ví spoustu věcí, které by vědět
neměl, a varuje ji před hrozícím smrtelným nebezpečím. Následně Eureka odha-
luje starověký a děsivý příběh nešťastné dívky, jíž někdo zlomil srdce a která tolik plakala, až pohřbila
pod vodu celý kontinent... Eureka zjišťuje, že to není jen pouhý příběh. Strhující milostná epická sága
plná ničivých tajemství a temné magie... První díl nové série od autorky Andělů. 
Přeložila Jana Jašová. Brož., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GA036608

Lauren Kateová je autorkou série Pád (Pád,
Muka, Vytržení, Vykoupení a Zamilovaní andělé) 
i románu Betrayal of Natalie Hargrove (Zrada
Natalie Hargroveové). Už krátce po dopsání této
série se nechala slyšet, že v hlavě nosí příběh
další knihy, ale jaký bude, úspěšně tajila až do
vydání Slzy. Její knihy byly přeloženy do více než
třiceti jazyků. Momentálně žije v Los Angeles se
svým manželem, dcerou a psem. 

VÝHODNÝ
KOMPLET

498,-jen

obj. č. GA037129
RŮŽE PODZIMU

a TEMNÁ HRDINKA

Co všechno bude muset 
obětovat pro svět, který miluje?

Lauren Kateová 
Andělé /1–4

PÁD              320 stran GA034425

MUKA           328 stran GA034426

VYTRŽENÍ     304 stran GA034427 

VYKOUPENÍ   312 stran GA034428  

249,- 219,- 
(cena za kus)

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

cz

E-knihy na ebux.cz

VÝHODNÝ
KOMPLET

646,-jen

obj. č. GA036687
ANDĚLÉ 1-4

VÝHODNĚ

32 a 33 sci-fi_sablona lista  8/22/14  4:23 PM  Stránka 3



Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 66.34

HUMOR

Jeff Wells 
VŠICHNI MÍ 
PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše.“
To slyšel Jeff Wells už
mockrát... ale ví svoje.
S laskavým humorem
a nadhledem popisuje

barvitou přehlídku malých i velkých zvířecích
pacientů, kteří se mu vystřídali v ordinaci.  200 s.

GA035905                249,- 199,-
SEDM SVATEB 
A JEDEN ROZVOD
Do jisté míry to přestává platit,
přesto ale bývá den svatby jed-
ním z nejdůležitějších v životě
většiny lidí. A nic na tom nemě-
ní, že leckdy neprobíhá tak
romanticky, jak by si zejména
ženy představovaly. Cosi tuší, ale
kvůli výpadkům paměti neví kdy,
kde a hlavně koho si má vzít
hrdina povídky Michala
Viewegha. O nabídce k sňatku,
která se neodmítá, píše Kateřina
Tučková. Mezi rozumem a citem
se rozhoduje nevěsta Petry
Soukupové. Barvitě a se smys-

lem pro humor líčí svatební den Hana Lasicová… Váz., 168 stran, 13 × 17,3 cm

GA241640

Marcela Mlynářová 

ZAČ JE ŽIVOTA LOKET
I když život není vždy růžový, nenechme
se tím zdeptat! Oblíbená autorka s humo-
rem líčí radosti i strasti při hledání partne-
ra, jaké je „vydýchávat“ partnery dětí, svat-
bu syna a nezapomíná ani na výlety s mat-
kou. Váz., 184 stran, 12,5 × 19 cm 

GA229733    nečlenská cena 269,- 239,-

Štěpán Mareš 

ZELENÝ RAOUL
Cesta do pozadí

Příběhy Zeleného Raoula, vycházející v ča-
sopise Reflex v letech 2009-2014, dopl-
něné o dosud nepublikované příběhy
a plakáty, publikace představuje i autora
komiksu. Váz., 248 stran, 21,5 × 28,5 cm

GA237738    nečlenská cena 499,- 449,-

Na svatbu se nezapomíná - a co teprv na rozvod!

Karel Čapek 
PUDLENKA 
ANEB MĚL 
JSEM PSA 
A KOČKU
Humor ná vy prá vění
o ži votě se čtyřnohými
přá teli doplňují fotogra-
fie a kresby, je jichž

autorem je kromě Karla Čapka i jeho bratr Josef. 

96 stran, černobílé fotografie

GA034871    169,- 149,-

Josef Fousek 
FOUSEK DO KAPSY
Fouskova tvorba je
stále aktuální. Výběr
Fouskových epigramů,
aforismů a myšlenek
není pouhou hříčkou
pro ukrácení dlouhé
chvíle. Je to osobní
zmapování uplynulých
deseti letí. Jeho satira je přímá, často hořká, bez
jinotajů. 152 stran, čb. foto

GA035913                 199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA

206,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Karel Čapek
DÁŠEŇKA
ČILI ŽIVOT 
ŠTĚNĚTE
Jedna z nejob íbenějších
českých dětských kní-
žek vznikla už před více
než sedmdesáti lety, ale
vů bec nezestárla. Pů-
vabná vyprávění o životě se štěnětem i obráz ky
jistě potěší také dospělé. . .  
80 stran, černobílé ilustrace a fotografie
GA034173                  149,- 129,-

17
ibodů

Získáte

Č

VAŠENEJ

KLUBOVÁ NOVINKA

KLUBOVÁ NOVINKA
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BIOGRAFIE

„Nemůžu se přece činností, které dělám
rád, vzdát jen proto, že by se mi při nich
mohlo něco přihodit. Pokud k něčemu
takovému jednou dojde, bude to osud.“

Karin Sturmová 

MICHAEL SCHUMACHER
Karin Sturmová je novinářka, motoristickému sportu se
věnuje řadu let a sleduje Michaela Schumachera od počátku
jeho kariéry. V této knize nám ho představuje nejen jako
proslulého závodníka, ale především jako člověka. Životopis
slavného jezdce Formule 1 Michaela Schumachera, jehož
nehoda na lyžích, k níž došlo 29. prosince 2013, vyvolala
rozruch nejen ve světě sportu. Průběhu a následkům neho-
dy je věnována první kapitola knihy. V dalších se již autorka
vrací k začátkům a průběhu Schumacherovy oslnivé kariéry,
přibližuje nám proslulého závodníka i jako člověka.
Schumacher si své soukromí vědomě chránil, striktně od
sebe odděloval osobní od profesního. Doma milující manžel
a otec, na dráze měl pověst „závodního robota“ – byl vyrov-
naný, precizní, perfektní, nezranitelný, všechno měl pod
kontrolou. Váz., 264 stran + 16 stran bar. příl., 12,5 x 20 cm

GA036985

Danuta Wałęsová 

TOUHY 
A TAJEMSTVÍ
Paměti manželky
někdejšího předáka
Solidarity a polského
prezidenta Lecha
Wałęsy jsou čtivou son-
dou do života v Polsku
od 70. let 20. století.
Danuta Wałęsová
pocházela z prosté rodi-
ny a jako matka osmi
dětí se v chudém komu-
nistickém Polsku musela
hodně otáčet, navíc byl
její manžel neustále pod
dohledem státní policie.
Ani když Lech Wałęsa

získával mezinárodní renomé a z dělníka v loděnicích se stal světově
uznávaný politik, to neměla lehké, ale díky houževnatosti, cílevědo-
mosti a zdravému  rozumu se dokázala vypracovat a získat si uznání
v rodné zemi i v zahraničí. Váz., 288 s. + 32 s. čb. fotografií, 12,5 x 20 cm

GA035863                    nečlenská cna 299,- 269,-

Jimi Hendrix 
ZAČÍNAT 
OD NULY
„Narodil jsem

se v Seattlu, stát Washington, USA, 
27. listopadu 1942 ve věku nula let.“ Tak
začíná ojedinělá kniha sestavená z roz-
hovorů a deníků. 256 s., čb. ilustrace

GA036361          299,- 259,-

Robert Lacey 
GRACE
KELLYOVÁ
Krásná Grace,

slavná filmová herečka, navždy zůstane
v povědomí jako Její Výsost, obdivovaná
monacká kněžna, která dosáhla pohád-
kového štěstí. 408 s. + 32 s. čb. příl.

GA036761           349,- 299,-

Juliet
Macurová 
KOLO LŽÍ
Příběh Lance

Armstronga. Jeho rodina, zápas s rakovi-
nou, strmá sportovní kariéra, ale hlavně
to, jak dlouho udržoval mýtus o své bez-
úhonnosti. 456 s. + 8 s. bar. příl.
GA036410           399,- 349,-

Blanka Matragi 
JEDU DÁL
Kniha módní
návrhářky, která

již přes třicet let obléká mnohé evrop-
ské celebrity a je drži telkou celé řady
mezinárodních ocenění. 200 s. + 80 s.
bar. příl.
GA035225          399,- 349,-

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
215,-

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

34 a 35 humor+biografie_sablona lista  8/22/14  4:27 PM  Stránka 3



Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 66.36

OSUDY

Prodávala
se, aby
zaplatila
dluhy, které
nebyly její...

Mahtob Mahmoodyová
NA ÚTĚKU
Dospělá dcera z knihy Bez
dcerky neodejdu vypráví
příběh ze svého pohledu,
těžké zařazování se do
běžného života, ale i to,
jak ji matka učila, aby
nezapomněla na své per-
ské kořeny. 320 stran

GA035975  299,- 249,-

Katja Schneidtová 
UVĚZNĚNA V RODNÉ
ZEMI
Katja se zamilovala do
Mahmuda a začali spolu
žít. Pak se ale přítel ukázal
jako tyran. Katja se náhle
uprostřed Evropy ocitla 
v islámské společnosti
s jejími zákony. 232 s.

GA035761   279,- 249,-

Lajla
PROVDANÁ
PROTI SVÉ
VŮLI 
Lajla sní o sňat-
ku z lásky, ale
přestože žije ve
Francii, ženicha
jí vyberou rodi-
če, mnohem
staršího muže,
kterého nikdy

neviděla. Dívka se brání, utíká z domova, pokouší se
o sebevraždu... marně.  A osud jí dává za pravdu.
Manžel se projeví jako slaboch chorobně podléhající
své matce, která udělá Lajle ze života peklo. Přeložila
Dana Melanová. Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GA036750                   249,- 199,-

Betty Mahmoodyová,
William Hoffer 
BEZ DCERKY 
NEODEJDU 
Když si Ameri čan  ka Betty
brala svého ošetřujícího
lékaře, netušila, že po -
hledný a pozorný Moody jí
uká že i druhou tvář. . .

368 stran

GA035944   299,- 249,-

Sophie Hayesová 

ODVLEČENÁ
Sophie pochází z Anglie, její
otec se projevoval jako agre-
sivní despota a dlouhá léta
ponižoval a zastrašoval manžel-
ku i děti. Jednoho dne se
Sophie seznámí s Kasem, který
pochází z Albánie a je zcela
jiný než její otec: pozorný,
charismatický a nesmírně
zdvořilý. Jejich přátelství záhy
přeroste v něco víc a Kas

pozve Sophii na výlet do Španělska, kde
prožijí nádherné časy. Sophie proto souhlasí i s další cestou

do Itálie. Tam však po dvou dnech dojde k zásadní proměně: Kas jí oznámí,
že má velké dluhy z nedoručené zásilky drog a že mu tyto peníze musí Sophie vydělat
prostitucí. Pomocí manipulace a fyzického i psychického násilí si dívku natolik podrobí, 
že ta jeho naléhání ustoupí. A začíná noční můra, která nemá konce... 
Přeložila Ivana Nuhlíčková. Váz., 240 stran, 125 x 200 cm

GA036295

Nicole Mtawa

ZLODĚJI
HVĚZD
Ve svém zava-
zadle nemá
Nicole nic víc než svobodu, když si jede splnit svůj životní sen: Af-
riku. V Tanzanii mladá Němka poznává skutečnou pohostinnost,
užívá si nekonečný obzor Indického oceánu a potkává lidi, jejichž
osudy se jí hluboce dotýkají. Získá si ji především černošský mla-
dík Juma, který za zářivým úsměvem skrývá zraněnou duši. Záhy
se mezi nimi vyvine něžný vztah. Juma odmítá uvěřit svému štěstí;
od sedmi let žije na ulici a nemá vlastní rodinu. Také Nicole se
zpočátku své lásce brání a posléze zažívá, jak blízko jsou si naděje
a zoufalství. Přeložila Eva Švestková.

Váz., 256 stran, 16 stran barevné přílohy, 125 x 200 cm

GA035890                  nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

239,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz
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DĚJINY

Než se stal stařičkým mocnářem,
byl mladý, okouzlující 
a líbily se mu ženy...

Friedrich Weissensteiner 

ŽENY V ŽIVOTĚ CÍSAŘE 
FRANTIŠKA JOSEFA 
František Josef nebyl jen autokrat bez emocí, který
zaspal svou dobu, jak nám ho představují histori-
kové. Byl to člověk z masa a kostí. Podléhal nála-
dám, které ovšem nestavěl světu na odiv, trápily
ho starosti a výčitky svědomí, musel se vyrovnat
s těžkými ranami osudu, uměl milovat a nenávi-
dět, být neúprosný a neoblomný, ale dokázal se
chovat i starostlivě a láskyplně, vznešeně a rytíř-
sky. Měl také slabost pro ženskou krásu. Udržoval
dlouholetý milostný poměr s o 29 let mladší že-
nou, o níž jeho Sisi pravděpodobně nic nevěděla.
Také s herečkou Kateřinou Schrattovou pojil císa-
ře třicetiletý mnohotvárný vztah, který určitě
nebyl pouze platonický. Kniha podává nový, ži-
voucí obraz monarchy – od poslušného syna
k panovníkovi z Boží milosti, od velkorysého man-
žela, milujícího otce a dobrotivého dědečka až
k žárlivému milenci. Nevyhýbá se přitom žádnému
tabu. Váz., 200 stran,čb. foto, 12,5 x 20 cm

GA036301

Sabine Fellnerová, Katrin
Unterreinerová 
DĚTSTVÍ V DOBÁCH
CÍSAŘSTVÍ
Autorky odkrývají tvrdou
skutečnost, život dělnic-
kých dětí i dusivou atmo-
sféru života měšťanských
dětí a poskytují dojemný
pohled do spartánských
císařských dětských pokojů
od Marie Terezie až po
korunního prince Rudolfa. 
184 stran, čb. fotografie

GA035864   249,- 219,-

Martina Winkelhoferová
ŠLECHTICTVÍ ZAVAZUJE
Osudy žen 
v c. k. monarchii
Co všech no se skrývalo za
vnější nádherou paláců,
šperků a slavností? Jak
vypadal všední život aristo-
kratek? Historické prameny
mluví o přís né výchově,
sňatcích z rozumu, spole-
čenských povinnostech,
zklamáních a depresích. 
248 stran, čb. foto

GA034831   259,- 229,-

Philipp Vandenberg 
NEFERTITI
Biografie legendární egyptské královny. Dosud nebyl obje-
ven její hrob, ale není pravděpodobné, že by se o svůj
posmrtný život nepostarala… 304 s. + 8 s. čb. fotopřílohy

GA033809   279,- 249,-

RAMSES VELIKÝ
Ramses II. vy budoval mnoho památníků, skalních chrámů
a měst. Zároveň patřil k nejbo jovnějším, ale i k nej po žit-
kářštějším faraonům. 352 s. + 8 s. bar. fotopřílohy, čb. il.
GA034860                      279,- 249,-

Wilhelm J. Wagner 
HABSBURSKÁ MONARCHIE
Výpravná kni ha přibližuje atmo sféru
někdejší rakousko-uher  ské mo  narchie.
S vy užitím do bo vých map, grafů či foto-
grafií z archivů líčí mnohotvárnost býva-
lých korunních zemí a jejich ná rodů 
a vytváří bo hatý, poutavý kaleidoskop
informací, do ku men tů a obrazových výje-
vů ze „starých časů“. 160 s., bar. publ.

GA034354             499,- 249,-

Friedrich Weissensteiner (25. listo-
padu 1927 v Bad Großpertholz,
Dolní Rakousko) je přední rakouský
historik. Své knihy píše s ohledem
na laiky, srozumitelně a zábavně,
což vede k vysokému počtu překla-
dů do jiných jazyků. Věnuje se pře-
devším rakouské monarchii a růz-
ným osobnostem z rodu Habs-
burků. Zasvětil život cestovatelce
Alžbětě Marii, odpadlíku arcivévodo-
vi Johannu Salvator a arcivévodovi
Františkovi Ferdinandovi de Este.

ČESKÁ PREMIÉRA

219,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VÝHODNÝ
KOMPLET

438,-jen

obj. č. GA037024
2X PHILIPP VANDENBERG

VÝHODNĚ
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz38

POLITIKA

Literatura faktu, 
která se čte jako thriller!

Michael Hebeis 
ČERNÁ KNIHA CÍRKVE
... A neuveď nás 
v pokušení
Katolická církev nepřestá-
vá děsit věřící svými nový-
mi a no vými skandály. . .
Povinná čet ba nejen pro
kritiky církve, ale i pro
všechny rozčarované věří-
cí. 256 stran

GA034966  239,- 199,-

Michail Gorbačov 
VZPOMÍNKY
A ZAMYŠLENÍ
Ojedinělá biografie býva-
lého sovětského preziden-
ta Michaila Gorbačova.
Svědectví o jednom výji-
mečném životě, prožitém
ve výjimečné době.
472 stran. čb. foto

GA035870  399,- 349,-

Hans Joachim Lang 
ŽENY Z BLOKU 10 
Lékařské pokusy
v Osvětimi
Na bloku 10 koncentrač-
ního tábora v Osvětimi
prováděli lékaři pokusy
na židovských ženách.
Autor líčí i to, s čím se
přeživší po válce vyrovná-
valy. 328 s., čb. foto 

GA035976  299,- 249,-

Blaine Harden 
ÚTĚK Z TÁBORA 14
Tábory pro politické vězně
existují v Severní Koreji dé-
le než ruské gulagy, žije
tam přes dvě stě tisíc lidí
a uprchnout je nemožné.
Nebo téměř nemožné, jak
dokazuje Sinův příběh... 
208 s. + 8 s. bar. fotopřílohy

GA035826  299,- 259,-

M. Bar Zohar, N. Mišal 
MOSAD
Kniha představuje vedení,
agenty a pozoruhodné mi-
se legen dár ní tajné služby.
Je to zřejmě nejvýkonnější
zpravodajská služba na
světě, veřejnost však o ní
mnoho neví. 360 s. + 
16 stran bar. fotopřílohy 

GA035599  399,- 359,-

P. Simkins, G. Jukes, M. Hickey 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
I po sto letech nás první světová
válka nepřestává fascinovat i děsit.
Tato kniha popisuje různé bitvy
a zabývá se některými dosud
nevyprávěnými příběhy válečného
konfliktu. Zkoumá ponížení Ruska
u Tannenbergu, slavné bitvy na zá-
padní frontě – na Sommě, u Ver-
dunu, Yper, v Belleauském lese –
či památná tažení v Palestině, Itálii
a Africe. Současně si všímá příčin
a pozadí války. Odhaluje novou
techniku a taktiku, která měla za
následek nehybnost frontových
linií a vedla ke vzniku stovek kilo-
metrů zákopů. Život vojáků i civi-
listů je působivě vylíčen v autentických osobních svědectvích. Váz., 352 s., 20 x 24,8 cm

GA235713                                     699,- 599,-

Dan Raviv, Josi Melman 

ŠPIONI PROTI
ARMAGEDONU
Živě napsaná historie izraelských
tajných služeb – v čele s proslu-
lým a obávaným Mosadem – od
získání nezávislosti v roce 1948
až po současné krize. Autoři
popisují, jak tajné služby mění
priority a podle politické situace
se zaměřují tu na Palestinu, tu na
Írán. Kniha také odhaluje některé
události, za něž se izraelští
vyzvědači stydí, skandály, které
by raději ututlali. Nicméně ve
věku internetu a vyzvědačských
satelitů je Izrael zemí, která nej-
kreativněji využívá špionáž jako
alternativu k válce. 

Váz., 552 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA036337   ČESKÁ PREMIÉRA

379,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na 

KLUBOVÁ NOVINKA

15
ibodů

Získáte

VAŠE

NEJ
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz 39

VZDĚLÁVÁNÍ

Díky studiu ekonomie nás
neoklamou ekonomové!

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU
Autor dvacet let učí Čechy
anglicky, a tak dobře ví, co
jim dělá největší problém,
a dokáže zábavně, a při -
tom logicky vysvětlit i ty
nejzapeklitější jevy. Hlavně
se snaží, aby si čtenáři
uvědomili, že učení jazyka
může a mělo by být hlavně
zábavou, jen tak vede
k výsledkům. 208 s., čb. il.

GA035559   199,- 179,-

Libor Budinský 
JEDENÁCT 
PREZIDENTŮ
Od T. G. Masaryka přes
Klementa Gottwal da či
prvního demokratického
prezidenta po roce 1989
Václava Havla až po Miloše
Ze mana. Autor čtivě líčí
jejich politické i soukromé
osudy, cestu k nejvyššímu
postu a u některých i ná-
sledný sestup do ústraní. 
312 stran, čb. foto

GA035880   249,- 219,-

PRAVIDLA
ČESKÉHO
PRAVOPISU
Srozumitelný pře-
hled pravopisných
pravidel a pravo-
pisný slovník. Hes-
lář doplňuje Doda-
tek MŠMT ČR. 
U každého hesla je
podrobně zpraco-
váno i tvarosloví.
Praktické je grafic-
ky naznačené
dělení slov. Váz.,
472 stran, čb. il.
11,3 x 16,9 cm

GA037081                   nečlenská cena 179,- 149,-

Vladimíra Dvořáková 
ROZKLÁDÁNÍ STÁTU
Známá politoložka hledá
odpověď na otázky, které
si často klademe: co se to
tu děje, proč se to děje
a zda existuje východisko.
Hledá kořeny a podstatu
nešvarů, zabývá se politic-
kou kulturou a fungováním
státu, do hloubky analyzu-
je kauzu plzeňských práv.
Text oživují četné příklady.
176 s., čb. il.

GA035533   229,- 199,-

KNIHA EKONOMIE
Co se děje při recesi? Jak fungují peníze? Proč platíme daně? Ekonomie ovliv-
ňuje každou stránku našich životů, od způsobu, jak cestujeme do práce, až
po rozhodování, za co utratíme své peníze – a velké ekonomické myšlenky
nepřetržitě utvářejí náš svět.   
Srozumitelně napsaná Kniha ekonomie, doplněná o krátká, výstižná objasně-
ní ekonomických pojmů, diagramy, které krok za krokem zpřehledňují složité
teorie, klasické výroky, jež činí ekonomii snáze zapamatovatelnou, a vtipné
ilustrace, které si pohrávají s našimi představami o velkých myšlenkách.

Váz., 352 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,5 cm

GA036745

KNIHA FILOZOFIE
Srozumitelně napsaná kniha s vtip nými
ilustracemi vás provede vývo jem filo-
zofie a seznámí vás s nejvýznač nějšími
filozofy a jejich teoriemi. 352 s., bar. p.
GA035495          599,- 499,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
Publikace provází vývojem psycholo-
gie a seznamuje s význačnými psycho-
logy. Text osvěžují diagramy, klasická
rčení a vtipné ilustrace. 352 s.
GA036593          599,- 499,-

ČESKÁ PREMIÉRA

499,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na 

ČESKÁ PREMIÉRA
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Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2014.40

OBRAZOVÉ PUBLIKACE

Kdo by netoužil 
po drahokamech!

Kolektiv autorů
OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN
Prostřednictvím biografií významných osob-
ností vypráví kniha o našich dějinách. 
432 stran, barevná publikace

GA035638                  999,- 599,-

Thomas Jeier 
INDIÁNI
Přehledná encyklopedie sleduje
dějiny původních obyvatel
Ameriky v uplynulých pěti stole-
tích z pohledu „bílého muže“.
304 stran, čb. fotografie

GA035630    399,- 359,-

R. Jaroš, A. Tabášek 
HORY SHORA
Kniha shrnuje úspěchy našeho
předního dobyvatele himálajských
vrcholů do roku 2005, kdy poko-
řil již šestou osmitisícovku.   
176 stran, barevná publikace

GA036518 399,- 349,-

Ronald Louis Bonewitz 

DRAHÉ KAMENY 
Bohatě ilustrovaná kapesní příručka uvádí klasifikaci nerostů, přírodní
tvary různých minerálů, optické vlastnosti kamenů a lesk, přičemž jsou
stručně vysvětleny různé efekty využívané v klenotnictví. Publikace
podrobně popisuje jednotlivé kameny, u každého druhu je uvedeno 
složení, chemický vzorec, krystalová soustava, hmotnost, tvrdost a jiné
základní vlastnosti. Nerost je představen v přírodní formě a v ukázkovém
výbrusu. 

Váz., 224 stran, 
barevná publikace, 
12,5 x 21,7 cm

GA036541 

13
ibodů

Získáte

Radek Jaroš (* 1964), český horolezec, v roce
2006 oznámil svůj cíl: „Chci zdolat všechny
vrcholy, které mají nad osm tisíc metrů.“ Na
poslední z nich, K2, nakonec vystoupil v čer-
venci 2014 a dokončil tak svůj projekt, který
nazval Koruna Himálaje – jako patnáctý ve
světě a první Čech vystoupil na všech 
14 osmitisícovek bez použití umělého kyslíku.

ČESKÁ PREMIÉRA
Kniha Drahé kameny 
za akční cenu
do 31. 10. 2014 279 Kč
klubová cena 349 Kč

nečlenská cena 399 Kč
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Nepropásněte objednací termín 15. 10. 2014!. 41

OBRAZOVÉ PUBLIKACE

Jak zařídit byt, ve kterém
se budete cítit doma

MÓDA 
Výpravná publikace provází vývo-
jem oděvů. Vizuálně bohaté kata-
logy sestavené z obrazů, soch
a fotografií, doplněné odborným
komentářem, zachycují významné
body dějin módy. 480 s., bar. publ. 

GA036355      1299,- 999,-

Caroline Jonesová 
PRINCEZNA KATE A JEJÍ STYL
Vévodkyně Kate je ikonou módy.
Kniha provází jejím šatníkem, ale
přináší i praktické tipy pro každý
rozpočet a poradí, jak s Kate držet
krok. 176 s., bar. publ.
GA036481      459,- 399,-

Susanna Partschová 
GUSTAV KLIMT
Kromě oddílů zabývajících se vývo-
jem umělce v knize nalezneme
i kapi toly o erotických kresbách
a interpretaci Klimtova vztahu k že-
nám. 224 s. + 96 s. bar. fotopříl.

GA036110      599,- 499,-

Kelly Hoppen 

ŠKOLA DESIGNU
Tato kniha radí, jak si zařídit byt
či dům ve stylu Kelly Hoppen.
Shrnuje vše, co Kelly vyučuje
ve své světoznámé Škole
designu. Obsahuje cenné rady
týkající se praktických otázek 
i rozhodnutí o stylu a designu.
Autorka vás také naučí, jak
dosáhnout toho, aby rekon-
strukce proběhla hladce, včas
a podle rozpočtu. Vysvětluje
také, jak vnímat geometrickou
strukturu a symetrii prostoru,
která je základem pro vybudo-
vání vyváženého interiéru.
Zásady tvorby funkčních interi-
érů odrážejících váš životní styl
jsou doplněny inspirujícími
fotografiemi interiérů, které
Kelly v poslední době navrho-
vala. Váz., 270 s., 23,5 x 28 cm

GA036984

Kelly Hoppen je britská interiérová designérka, návrhářka a majitelka Kelly
Hoppen Interiors. Svou kariéru zahájila jako šestnáctiletá, když navrhla
kuchyň pro přátele svých rodičů. Navrhovala interiéry pro řadu celebrit včet-
ně Davida a Victorie Beckhamových a Martina Shawa. Je autorkou osmi knih
o designu. Při navrhování používá neutrální paletu barev, jako je šedá a béžo-
vá. O své designové filozofii říká: „Moje filozofie zůstává stále stejná. Jde mi
o vytvoření klidného, vyrovnaného prostředí založeného na východních kul-
turách, tedy řádu a vytváření harmonie. Jak se lidé v určitém prostoru cítí je
stejně důležité jako to, jak vypadá, k úspěchu nemůže chybět jedno ani
druhé.“ 

35
ibodů

Získáte

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

ČESKÁ PREMIÉRA
Kniha Škola designu 
za akční cenu
do 31. 10. 2014 699 Kč
klubová cena 799 Kč

nečlenská cena 999 Kč
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Klubové prodejny – blízko Vašeho domova! Více na str. 67.42

OBRAZOVÉ PUBLIKACE

Co se skrývalo za lesklou 
zbrojí a barevnými chocholy 
středověkých rytířů?

Pavel Juřík 
ŠTERNBERKOVÉ
Monografie o rodu Šternberků vypráví
o minu losti rodu, významných osob-
nostech, heraldice a genea logii Štern-
berků, a o hradech, zámcích a palá-
cích, které vlastnili. Knihu doplňují
barevné a černobílé fotografie a pře-
hled rodokmenů. 208 str., bar. publ.

GA036413 399,- 329,-

V. Soukup, P. David 
DĚJINY HRADŮ A TVRZÍ 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Hrady od románských staveb po roman-
tické pseudohrady 19. století a život na
nich, jak se dobývaly, co bylo právo útrp-
né. Texty doplňují fotografie a nákresy
i různé zajímavosti a lokální pověsti. 
432 stran, bar. publ.

GA035637            999,- 599,-

Robert Jones 

RYTÍŘI 
Jejich svět a doba

Postava rytíře na váleč-
ném oři se stala symbo-
lem středověku. Za lido-
vým vypodobněním rytí-
ře se však nachází reali-
ta, která je jak složitější,
tak ještě více fascinující.

Tato kniha proniká vrstvami mýtů, aby odhalila skutečného rytířského váleční-
ka. Přibližuje životní prostředí středověkého dvorského bojovníka – od složi-
tostí jeho zbroje k jeho „kariérní“ cestě, zásadám rytířského chování a úloze 
v politice i společnosti. Kniha je bohatě ilustrovaným průvodcem, čerpajícím 
z bezprostředních líčení vytvářených samotnými rytíři, a znovu barvitým 
a realistickým způsobem oživuje bitvy jako Agincourt či Pavie i jednotlivé rytí-
ře, například Godfreye de Bouillon, Viléma Maréchala a Richarda Lví srdce.
Váz., 232 stran, 21,8 × 30,5 cm

GA232206                       nečlenská cena 699,- 599,-

V. Soukup, P. David 
DĚJINY ZÁMKŮ
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Vývoj zámků od renesančních paláců po
romantická historizující sídla. Zajímavé jsou
i speciální kapitoly o životě na zámcích
a stylech zámeckých zahrad. Fundované
texty doplňují stovky fotografií i různé zají-
mavosti a lokální pověsti. 424 s., bar. p.

GA036339              999,- 599,-

Aleš Jiránek, Jana Jůzlová 
PRAŽSKÉ VĚŽE
Pražské věže, jak je umělecky
ztvárnil malíř Aleš Jiránek.
Zasvěcen ý text napsala Jana
Jůzlová. 128 s., bar. il.

GA034949 
čes. verze 299,- 279,-

GA035960  
angl. verze 359,- 299,-

23
ibodů

Získáte

KLUBOVÁ NOVINKA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 66. 43

OBRAZOVÉ PUBLIKACE

Tuto verzi lze objednat (přes internet, telefonem, sms, písemně) na
dobírku nebo platbu předem, dopravit ji je možné poštou či kurýrní
službou Geis, ne přes Zásilkovnu. V Knižních koutcích ji zakoupit nelze. 

ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE
Bible převyprávěná a vysvětlená přístupně a vizuálně pouta-
vě přibližuje historické, sociální a geografické pozadí Bible
pomocí map a barevných fotografií. 512 s., bar. publ.

GA035879                  1299,- 899,-

P. Michael Collins – VATIKÁN

Doplněné vydání jedinečné publikace vatikánského
arcijáhna, bývalého průvodce Svatopetrskou bazilikou.
320 s., bar. publ.

GA036859                   699,- 599,-            

Bibli zakoupíte jen na

www.biblereynek.cz 

Více informací na

www.biblereynek.cz 

Jedinečné grafiky
Bohuslava Reynka!

BIBLE REYNEK
Luxusní zpracování Bible Reynek. každá kniha je
opatřena jedním originálním tiskem grafického
listu, vytištěného z původních matric. 912 stran

65 000,-

BIBLE REYNEK
Nové vydání Bible s doprovodem grafik Bohuslava Reynka
vychází při příležitosti pořádání výstavy umělcova výtvarného
díla ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Na titulu ji zdobí reliéfní
ražba grafiky B. Reynka „Ukřižování“. Přel. František X. a Dag-
mar Halasovi. Vázané v režném plátně, 912 stran, 25 x 33,5 cm

GA036924       nečlenská cena 7600,-              členská cena 6600,-
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 48–51)!44

RÁDCE

Olga Krumlovská 

HOROSKOPY 2015
Autorka třídí předpovědi na rok 2015
podle dekanů, takže základních horosko-
pů není dvanáct, ale třicet šest. Nechybí
výčet všech úplňků a novoluní. 240 s.

GA235695   nečlenská cena 259,- 229,-

Suzanne Evansová 

MACHIAVELLI PRO MÁMY
Inspirativní kniha o poměrně netra-
dičním způsobu výchovy. Autorka,
upracovaná matka čtyř dětí, se jedno-
ho dne rozhodne, že už má dost
hlučných neposlušných potomků,
a v zoufalství vyhledá pomoc v díle
italského filozofa Machiavelliho. Tento
geniální stratég, jehož proslavily pře-
devším výroky „účel světí prostřed-
ky“ a „je lepší být obáván nežli milo-
ván“, žil na přelomu 15. a 16. století,
ale Suzanne záhy pochopí, že i v ži-
votě moderní manželky a matky mají
jeho metody své přednosti. 
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GA036340 

Paulo Coelho 

ALCHYMIE –
DIÁŘ 2015
Diář s citáty z děl
Paula Coelha má
tentokrát téma „al-
chymie života“ a ob-
sahuje myšlenky, jež
pronášejí postavy je-
ho románů, ale také
autor sám. 
Ilustrovala Catalina
Estrada. V její práci
plné gejzírů barev se
odráží úžas nad nád-
herou světa.
Praktický a přitom
krásný plánovací
kalendář s dostat-
kem místa na vlastní poznámky. 
Flexivazba, 264 s., bar. publ., 13 x 20,5 cm

GA036781 nečlenská cena 299,- 249,-

Přestaňte
prosit, 
zavelte!

Elle Mendenhallová 
CHLAPEČEK / HOLČIČKA
Praktické památníčky, v nichž
mohou rodiče mapovat vý-
znamné události, úspěchy
i drob né karamboly až do tří let
děťátka. 96 s., bar. publ.

GA035798  chlapeček

349,- 299,-

GA035799  holčička 

349,- 299,-

JAK FRANCOUZKY HLEDAJÍ
ŠTĚSTÍ
Jak míň konzumovat a víc si užívat,
jak za pár halířů vypadat jako za
milion a mnoho dalšího. 216 stran

GA035319 229,- 199,-

FRANCOUZKY NEZTRÁCEJÍ
ŠMRNC
Francouzky se od raného věku
učí, jak se v nitru cítit krásné,
sebejisté a sexy. 

GA036522        229,- 199,-

Jamie Cat Callanová 
FRANCOUZKY NESPÍ SAMY
Osobitý průvodce chodbičkami
francouzské lásky. 176 stran

GA033905     199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ
KOMPLET

477,-jen

obj. č. GA037031
3X JAMIE CAT CALLANOVÁ

VÝHODNĚ

VIP
159,-

KLUBOVÁ NOVINKA
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Nepropásněte objednací termín 15. 10. 2014! 45

VÍRA

Jeho Svatost dalajlama 
SOUCITNOST
Základy učení světově proslulé-
ho myslitele, politického vůdce
a laureáta Nobelovy ceny. Ote-
vřením srdce a mysli, upřím-
ností, ale i pevností dokážeme
překonat špatné návyky myšle-
ní či chování ve vztahu k sobě
i ostatním; soucit se může stát
neutuchajícím pramenem štěstí
a šířit se ve stále větších kru-
zích. Autor hovoří o hluboce
duchovních záležitostech pří-
stupně a s nadhledem. 112 s.

GA035321 189,- 169,-

Andrea Tornielli 
FRANTIŠEK – PAPEŽ
CHUDÝCH
Pontifikát laskavého člově-
ka, jenž mluví o prostším
životě církve, naznačuje
novou cestu. 176 s.

GA036416   219,- 189,-

Papež František 
PROSÍM 
O PŘÁTELSKÝ DIALOG
Kniha shrnuje vše, co pa pež
řekl při příležitosti XXVIII.
světového dne mládeže.
192 s., čb. foto

GA036618   219,- 189,-

Jeho Svatost dalajlama, Victor Chan 

MOUDROST SOUCITNOSTI
Hluboce osobní portrét dalajlamy při-
náší vzácné pohledy do jeho života.
Čtenář má možnost vnímat tibetského
duchovního vůdce při setkáních
s pozoruhodnými lidmi ze čtyř růz-
ných světadílů, při kterých je stále
stejný, hluboce lidský a plný empatie.
Ke světu přistupuje s nezměrným opti-
mismem a obrovskou vstřícností.
O hluboce duchovních záležitostech
mluví přístupně a s nadhledem, kte-
rým si musí získat každého, kdo hledá
smysl života a touží po dosažení vnitř-
ního štěstí. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GA036366

VÝHODNÝ
KOMPLET

278,-jen

obj. č. GA037130
FRANTIŠEK

a PROSÍM O DIALOG

Anita Moorjani 
MUSELA JSEM ZEMŘÍT 
Anitě po čtyřech letech boje
se zákeřnou nemocí tělo vy -
povědělo službu. Když opět
nabyla vědomí, její stav se
zlepšoval tak rychle, že ji 

bez jakýchkoli známek 

rakoviny propustili 
z ne moc  nice. . . 208 stran

GA036013    299,- 259,-

P. Veselý, R. Lucková
SETKÁNÍ S DOMINIKEM 
KARDINÁLEM DUKOU 
Kniha je skromným svědec-
tvím kardinálova silného
životního příběhu, výjimeč-
ných skut ků a činů, stejně
jako obyčejných radostí
a strastí. 400 stran.

+ 24 stran bar. foto

GA036741 299,- 259,-

Alexa Krieleová 
ANDĚLÉ NÁM 
DÁVAJÍ ODPOVĚĎ 
Koho z nás by nezajímalo, 
jak si splnit svá přání, jak
pozitivně ovlivnit svůj život
a najít jeho smysl. Tyto otáz-
ky klade autorka andělům,
kteří nás doprovázejí životem
a vědí, co nás trápí. 272 s.

GA036421 249,- 219,-

… i ostatní cítící bytosti touží po štěstí a chtějí
se vyhnout utrpení právě jako vy. Chcete-li,
aby ostatní byli šťastní, chovejte se soucitně;
chcete-li být sami šťastní, chovejte se soucitně.

Jeho Svatost dalajlama

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 66.46

EZOTERIKA

Jak ve zmatku moderní
doby najít cíl a cestu...

Christiane Eisler-Mertzová 
VÝKLAD Z RUKY 
Ruce vyprávějí životní příběhy. Můžete
v nich číst jako v otevřené knize. Výklad
z ruky slouží odedávna v mnoha kulturách
jako osvědčený způsob k odhalení tajem-
ství našeho minulého i budoucího osudu.
V liniích, rýhách a znameních na rukou i ve
tvaru dlaní a prstů se skrývají pevně dané
schopnosti, dovednosti či utajený talent.
Tato knížka vás provede krajinou ruky,
ukáže vám, jak správně číst a interpretovat
hlavní a vedlejší linie rukou, a tak se dozvě-
dět mnohé o sobě i druhých.
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GA034487 199,- 179,-

Don Miguel Ruiz ml. 
PĚT STUPŇŮ 
PŘIPOUTANOSTI
Toltécká moudrost pro
moderní svět 
Syn autora Čtyř dohod
radí, jak od připoutanosti
dojít ke svobodě. 184 s.

GA036367  249,-   199,-

Anne Jirschová, 
Monica Cafferkyová 
ŽIVOTNÍ ENERGIE 
Jak využít sílu vesmíru 
a změnit svůj život
Naučme se pracovat 
s mocnou energií kolem
sebe. 320 stran 
GA035810   299,- 259,-

Skye Alexanderová 
HARMONIE V ŽIVOTĚ
Praktické rady feng-šuej 
Starodávná čínská nauka
feng-šuej dokáže nejen
přinést zdraví, štěstí a spo-
kojenost, ale zlepšit napří-
klad i milostný život. 208 s.

GA035560   259,- 199,-

Francis Melville 
ANDĚLÉ
Kniha popisuje role andělů
jako poslů, prostředníků,
strážců a společníků 
a uvádí také rituály k přivo -
lání andělské pomoci.  
128 stran, bar. publikace

GA034955 259,- 229,-

Lynne Laurenová 
ZÁKLADY MEDITACE
Příručka seznamuje s růz-
nými typy meditace a na-
bízí překvapivě prosté
návody k zvlád nutí náležité
techniky. 
160 s., bar. ilustrace

GA035239   229,- 199,-

Ileana Abrevová 
BÍLÁ MAGIE 
snadno a rychle
Uzná vaná čarodějka bílé
magie učí kouzla, k je-
jichž provedení stačí
běžné pomůcky, které
máte doma. 128 s.

GA034365   149,- 129,-

William Bloom 

SÍLA MODERNÍ SPIRITUALITY
Dnešní svět na nás klade stále vyšší nároky. V moderní spi-
ritualitě se však dají nalézt nadějná nová řešení, která nám
poskytnou energii, motivaci a inspiraci, abychom dokázali

rozvíjet sami sebe. Přední britský duchovní učitel William
Bloom se s námi v této knize dělí o svůj moudrý přístup
k duchovnímu naplnění. Bez ohledu na to, jaké náboženské
smýšlení je nám blízké, Bloomův srozumitelný a praktický
návod pomůže dosáhnout duševního klidu a pochopit smysl
života. Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

GA036023

William Bloom (1948) je britský spi-
sovatel a duchovní rádce. Vyrůstal
v Londýně, zapojil se do hnutí hip-
pies, patřil mezi Hells Angels. Pak
začal psát a pracovat jako nakladatel-
ský redaktor. Postupně se zaměřil na
zkoumání spirituality. Přednáší a učí
po celém světě, píše odborné publi-
kace.

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 67. 47

EZOTERIKA, ZÁHADY

„Lidé říkají, že mám zvláštní dar vidět anděly, 
ale já věřím, že ho máme všichni.“ 

Hartwig Hausdorf 
NÁVRAT Z ONOHO
SVĚTA
Co se děje, když tělo zem-
ře? Znamená to definitivní
konec? Nebo vše někde
jinde pokračuje? Fyzika
přece učí, že v univerzu se
nic neztrácí: hmota se pře-
měňuje v energii a naopak.

200 stran, čb. foto

GA036285   249,- 199,-

Erich von Däniken 
OČI SFINGY 
Nové pohledy na prastarou zemi na Nilu
Autor zkoumá dávné hrobky i zvířecí hřbitovy,
hledá ztracený labyrint, obdivuje bezejmenný div
světa a hledí do hlubokých očí sfingy… 272 s. 
GA036313               299,- 249,-

Erich von Däniken 
PROROK MINULOSTI 
Netradiční, osobitý pohled na „úsvit lidstva“. Se
slavným záhadologem se vydáme na cestu za
poznáním a odhalíme bílá místa v archeologii. 
224 stran, čb. fotografie

GA034541                249,- 219,-

Raymond A. Moody Jr. 
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ 
Autor shrnuje vzpomínky těch, kteří přežili klinic-
kou smrt, a dochází k pozoruhodnému zjištění.
Zdá se, že vjemy při umírání bývají shodné a ves-
měs naznačují možnost jakési další cesty. 160 s.

GA037032 229,- 189,-

R. A. Moody Jr., D. Arcangel 
ŽIVOT PO ZTRÁTĚ
Průkopník moderního výzkumu zážitků blízké
smrti v knize zkoumá, proč nám žal způsobuje
tolik utrpení. 288 stran

GA034971                249,- 219,-

Lars A. Fischinger 
ZAKÁZANÁ HISTORIE
Neuvěřitelné jevy, nálezy
a tradované příběhy kla-
dou vědě otázky, na které
neumí odpovědět. Kniha
nás dovádí k překvapují-
cím odpovědím, které sta-
vějí běžný obraz světa na
hlavu. 240 s. + 16 s. bar.
fotopříl.
GA035085   259,- 229,-

Kyle Gray 

ZAŘÍKÁVAČ ANDĚLŮ
Kyle se už ve svých šestnácti
letech stal nejmladším britským
jasnovidným médiem a je proslulý
tím, že jeho výklady jsou neobyčej-
ně přesné. Od dětství mu po boku
stojí andělé a pomáhají mu rozvíjet
ohromné nadání – díky paranor-
málním schopnostem se dokáže
napojit na energii lidí kolem sebe
a zjistit z ní neuvěřitelně mnoho
o osobě klienta, o jeho domově,
rodině, vztazích, práci i společen-
ském životě. Poté se pokouší
osvětlit temné aspekty minulosti
i přítomnosti a přesunout se
k budoucnosti. Zprostředkovává
tak andělskou moudrost, díky níž
můžete změnit způsob myšlení
a konečně dosáhnout všeho, 
po čem toužíte.

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GA036015

Kyle Gray (nar. 1988) komunikuje s anděly, působí
jako médium a motivační řečník. Žije ve Skotsku,
kde se narodil a vyrostl. Svět se mu změnil už jako
čtyřletému, kdy mu zemřela babička a navštívila 
ho z onoho světa. Jeho vnímavost vůči neviditelným
bytostem sílila, a proto se rozhodl tuto schopnost
využít ve své kariéře. Často cestuje a šíří poselství
andělů. Svým nadšením a energií dodává tématu
andělů nové světlo. 

VÝHODNÝ
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GA037132
OČI SFINGY

a PROROK MINULOSTI

VÝHODNÝ
KOMPLET

318,-jen

obj. č. GA037131
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

a ŽIVOT PO ZTRÁTĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Carol Cooperová,
Katy Hymasová 
DVOJČATA
Od těhotenství po první
rok. 128 s., bar. publ.

GA035823   299,- 79,-

Marty Klein 
SEXUÁLNÍ 
INTELIGENCE
Jak prožívat příjemný 
a radostný sex. 208 s.

GA217922   249,- 79,-

Albert Espinosa 
ŽLUTÝ SVĚT
O zápasu s rakovinou 
s optimismem i černým
humorem. 184 s.

GA035871   229,- 79,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY
NETLOUSTNOU
Kuchařka
272 s., barevné ilustrace

GA034564   299,- 79,-

Y. Hynaová, 
A. Schönfelderová 
CVIČÍME NA 
MINITRAMPOLÍNĚ
96 stran, bar. publ.

GA036051   229,- 79,-

Dagmar Jackson 
PILATES 
NA PĚNOVÉM
VÁLCI
96 stran, bar. publ.

GA035806   299,- 79,-

Kateřina Janouchová
KNIHA 
O ORGASMU
Pro dokonalý milostný
život. 192 stran

GA034441   219,- 79,-

Jiří Jiránek 
ZEMĚ JAKO 
VESMÍRNÝ TERČ
408 stran + 24 stran 
bar. foto, čb. foto

GA035645   329,- 79,-

Yann Kerlau 
ŠACHOVNICE 
KRÁLOVNY
Poutavý román o švéd-
ské královně. 448 stran

GA035067   349,- 79,-

Graham Moore 
SHERLOCK
Pátrání po ztraceném
deníku Sher locka
Holmese! 376 stran

GA035057   299,- 79,-

HUBNĚTE 
VE SPÁNKU
Kuchařka 

150 chutných receptů!

144 stran, bar. publ.

GA032905   249,- 79,-

Karin Pavlosková 
OSUDOVÁ PLAVBA
Loď neznamená jen
krásné dobrodružství!
240 s. + 48 s. bar. foto

GA034489   279,- 79,-

Stefan Bachmann
DĚTI VÍL
Mladý elf musí vypátrat
vraha vílích dětí, než se
sám stane obětí. 328 s.

GA036112   249,- 89,-

Simon Beckett 
CHEMIE SMRTI
Podaří se doktorovi
Hunterovi dopadnout
brutálního vraha? 336 s.

GA033961   259,- 89,-

Robin Cook
NÁKAZA
Choroba se symptomy
Eboly se objeví v USA!
208 stran

GA035114   249,- 89,-

Ruediger Dahlke, 
D. Neumayrová 
PŮST PLNÝ POHODY
Půst neznamená jen
odříkání. 136 s., bar. il.

GA034830   199,- 89,-

SLEVA
až

77%

NABÍDKA KNIH
ZA SKVĚLÉ CENY

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň 
jeden další titul, máte nárok získat knihy 

z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny! 
Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Alexandra Ripleyová 
SCARLETT
Scarlett se odmítá smířit
s životem bez milovaného
Rhet ta, jeho chlad ji však

donutí prchnout 
do Ir ska, rodné 
otcovy země. . .

SCARLETT /1
296 stran

GA032864   269,- 79,-

SCARLETT /2
432 stran

GA032865   269,- 79,-
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Tom Egeland 
LŽI OTCŮ
Opravdová lahůdka 
pro milovníky sever-
ských příběhů. 472 s.

GA035097   349,- 89,-

Veronika Hájková 
PES VE MĚSTĚ
Život jedné pozdní mat -
ky obrátí naruby štěně.
232 stran

GA035579   229,- 89,-

Veronika Matysová
PATRICIE
Lékařka se snaží za-
chránit dívku, propad-
lou alkoholu. 248 stran

GA035618   229,- 89,-

KÁMASÚTRA 365
Orientální sexuální
praktiky oživí váš
milostný život.
384 stran, bar. publ.

GA035312   259,- 89,-

Richard Preston 
PŘÍPAD KOBRA
Jak nalézt stvořitele
neznámého smrtícího
viru? 400 stran

GA036153   349,- 89,-

Adam Barna 
DRAVEC
Mimořádně agresivní a
inteligentní vrah si
hraje s policií… 312 s.

GA035930   299,- 99,-

Richard L. Bitner
Kapesní atlas
JEHLIČNANY
Text provázejí krásné
foto grafie. 224 s., bar. p.

GA034986   279,- 99,-

Sandra Brown 
ZÁVIST
Do nakladatelství dora-
zil vynikající rukopis,
kdo je ale autor? 464 s.

GA034603  279,- 99,-

Sandra Brown
ZDRAVÍM TĚ, 
TEMNOTO 
Moderátorce oznámí
muž plán vraždy. 416 s. 

GA034593   269,- 99,-

Francis Cottam
OBYVATEL
Vyjde Juliet živá z děsi-
vé hry na kočku 
a myš? 253 s.

GA232850   249,- 99,-

Tami Hoag 
HLUBŠÍ NEŽ HROB
Zastaví FBI řádění bru-
tálního psychopata?
472 stran

GA034756   299,- 99,-

Guido Knopp 
SEN 
O SVĚTOVÉ ŘÍŠI
Hledali ráj na zemi 
a zisk. . . 224 s., čb. foto

GA035331   399,- 99,-

Michael Lennox 
ŘEČ SNŮ
Snář s výkladovým
průvodcem 
368 stran

GA225897   199,- 99,-

K. MacMahonová 
TAKHLE TO KONČÍ
Náhodné seznámení
dodá dvěma osamělým
sílu. 320 stran

GA035200  259,- 99,-

Jiří Marek
PANOPTIKUM 
STARÝCH 
KRIMINÁLNÍCH 
PŘÍBĚHŮ 320 stran

GA032868   229,- 99,-

NEJPODIVUHODNĚJŠÍ 
OBJEVITELSKÉ
VÝPRAVY VŠECH DOB 
podle Koumáků
O mapování světa.64 s., 

GA034804   229,- 99,-

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

GA035740   229,- 99,-

Georges Simenon 
MAIGRET A ZÁLETNÝ
PAN CHARLES
MAIGRET A ZÁHADNÝ 
SAMOTÁŘ 288 stran 

GA033445   229,- 99,-

Dick Francis 
VYŠETŘOVACÍ KOMISE
Žokej Kelly přichází o li cen  ci
a pokouší se očistit své
jméno. 200 s.

GA034005      249,- 99,-

Dick Francis 
MOTIV KONÍ
Charles se pouští do pátrání
po vrahovi manželky svého
bratrance. 208 stran

GA035573      249,- 99,-

Dick Francis
RISK
Amatérský jezdec Roland
unikne únoscům, ale násle-
dují další útoky… 216 stran

GA035574      249,- 99,-

Dick Francis
HRA S ČÍSLY
Další brilantní vyprávění
krále dostihových detekti-
vek. 272 s.

GA035572      259,- 99,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.

Koně, dostihy, podvody, únosy 
a vraždy...
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 48)!50

Juliette Benzoni
V LOŽI KRÁLŮ
Příběhy svatebních
nocí králů a knížat,
často i peprné. 256 s.
GA215936  269,-149,-

Angela Donovanová 
PŘÁNÍ
Objevte své opravdové
já a změňte sny ve sku-
tečnost. 248 s., čb. il. 
GA035327  269,-149,-

Franz Herre
MARIE TEREZIE
Biografie velké habs-
burské panovnice. 280
stran

GA186151  279,-149,-

Jana Vagnerová 
PANDEMIE
Co začalo jako sezonní
chřipka, přerůstá v ka-
tast rofu. 424 stran
GA035868  339,-139,-

Alycea Ungarová 
PILATES
Praktický průvodce 
Pilates může cvičit kaž-
dý. 256 s., bar. publ.

GA034978  299,-129,-

Felix Baumgartner,
Thomas Becker 
VESMÍRNÝ SKOKAN
Skok z vesmíru šokuje.
232 s. + 32 s. bar. foto.
GA036580  279,-149,-

Marty Becker a kol.
VELKÁ KOČIČÍ
LÁSKA
Čtení pro všechny mi-
lovníky koček. 336 s. 

GA186981  330,-149,-

Meagan Francisová  
ŠŤASTNÁ MÁMA
Matka pěti dětí radí, jak
se stát šťastnou má-
mou. 144 stran
GA235253  249,-129,-

Loretta Chaseová 
NEPOKOUŠEJ MĚ
Podaří se Zoe napravit
svou pošramocnou
pověst? 288 stran
GA035605  259,-129,-

John Perry
UMĚNÍ 
PROKRASTINACE
Věci vyřídíte, i když je
odlo žíte. 94 stran
GA228787  229,-129,-

Antje Breuerová 
KOČKY
Péče o koč  ky a popis
oblí bených plemen. 
256 s., bar. publ.

GA035545  229,-129,-

Danielle Steel 
RODINNÉ ALBUM 
Šťastná rodina utrpí
otřes, když se octne na
mizině… 296 stran
GA034415   229,- 99,-

Saskia Brixnerová
KONĚ
Nejznámější koňská
plemena, rady a tipy.
256 s., bar. publ.

GA035544 229,- 129,-

Lion Feuchtwanger
GOYA ANEB
STRASTNÁ CESTA
POZNÁNÍ
640 stran

GA032788  399,-129,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVĚLÉ CENY

BRUEGEL
256 stran, bar. publ.

GA036235   299,- 149,-

SCHIELE 
256 stran, bar. publ.

GA036105   299,- 149,-

MANET 
256 stran, bar. publ.

GA036103   299,- 149,-

BOSCH
256 stran, bar. publ.

GA036236   299,- 149,-

MUNCH
256 stran, bar. publ.

GA036106   299,- 149,-

CHAGALL
256 stran, bar. publ.

GA036107   299,- 149,-

CÉZANNE
256 stran, bar. publ.

GA036102   299,- 149,-

DÜRER
256 stran, bar. publ.

GA036238   299,- 149,-

KAHLO
256 stran, bar. publ.

GA036104   299,- 149,-

RENOIR
256 stran, bar. publ.

GA036100   299,- 149,-

ARCIMBOLDO
256 stran, bar. publ.

GA036237   299,- 149,-

VAN GOGH
256 stran, bar. publ.

GA036101   299,- 149,-

OSOBNOSTI DĚJIN UMĚNÍ A JEJICH DÍLO  
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P. Kovařík, B. Frajerová 
PUTOVÁNÍ 
S KNIHOU 
Místopis české prózy
288 stran, bar. publ.

GA035089  399,-149,-

Lucie Křesťanová
POHÁDKY 
Z BABIČČINA 
KUFŘÍKU
144 stran

GA215933  269,-149,-

Karel Pacner
OSUDOVÁ 
TŘINÁCTKA
Jak státníci ovlivňují
dějiny. 288 stran 

GA195169  299,-149,-

Anne Jirschová, 
Monica Cafferkyová 
POZNEJTE SVOU
BUDOUCNOST
320 stran

GA035809  299,-149,-

Peter James 
V SEVŘENÍ 
MRTVÉHO
Detektiv Roy Grace
opět zasahuje. 328 s.
GA216106  399,-149,-

Michael
Jordan
KRÁSA
STROMŮ
Autor nezkou-
má stromy
pou ze z pohle-
du botanika,
ale seznamuje

nás i s legendami, fakty a příběhy souvisejícími
s jednotlivými druhy stromů. Přes 200 nádher-
ných fotografií. 224 stran, bar. publ.

GA035987                499,- 149,-

Henri Pigaillem
LESK RODU 
BORGIŮ
Cesta prokletého rodu”
k moci. 240 s. 

GA195223  299,-149,-

Ina von König-
Bunková 
JÍZDA NA KONI
Všechny potřebné
informace. 144 stran
GA036047 269,- 169,-

Thomas Thiemeyer 
KORÓNA
Bioložka Amy studuje
život goril v jejich pro-
středí. 432 stran

GA035843  349,-169,-

Jane Bingham
TUDOROVCI
Strhující i zábavný
pohled na „zlatý věk“
Anglie. 208 s. 

GA211313  349,- 199,-

Philip Carlo 
LEDAŘ
Zpověď nájemného
vraha
520 s. + 8 s. čb. fotopříl.

GA036329  369,-199,-

Mario Giordano 
APOKALYPSA
Mysteriózní řád po sta-
letí v ilegalitě bojuje
proti církvi. . . 560 stran

GA035680  399,-199,-

Mario Giordano 
APOKALYPSA II
Pradávné symboly uka-
zují cestu k největším
mys teriím. 528 stran

GA036489  399,-199,-

Kate Emerson
Z PŘÍKAZU KRÁLE–
TAJEMSTVÍ DVORA
TUDOROVCŮ
Intriky a vášně. 256 s. 

GA195219  329,-199,-

Alena Ježková
55 ČESKÝCH
LEGEND Z HRADŮ,
ZÁMKŮ A MĚST
205 stran

GA120734  359,-199,-

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

GA035320  299,-199,-

Karel Pacner
OSUDOVÉ 
OKAMŽIKY 
ČESKOSLOVENSKA
250 stran

GA215911  499,- 199,-

Claudia Palumbo
PROKLETÍ
Ne vždy láska vše za-
chrání. Jejím osudem je
bojovat proti Zlu. 344 s.

GA215937  329,-199,-

Keith Richards 
ŽIVOT
Keith Richards
vytvořil s Rol ling
Stones řadu písní.
Jeho život byl
rock and roll
sám. S odzbrojují-
cí otevřeností
vypravuje svůj
příběh. 488 s. + 32 s. bar. i čb. foto

GA034909                499,- 199,-

Michael Peinkofer 
KNIHA Z ASKALONU
Spis ukazující cestu
k největšímu tajemství
křesťanstva. 696 s.

GA035647  399,-199,-

Leonard Rosen
HLASY CHAOSU
Inspektor Poincaré si
při řešení případů sahá
až na dno…424 s.

GA234828  349,-199,-

Rainer M. Schröder
KRONIKA RODU
MEDICEJŮ 2 –
KMOTR Z
FLORENCIE 352 stran

GA195214 399,- 199,-

Chevy Stevensová 
POŘÁD SE DÍVÁ
Příběh pacientky pro-
bouzí v lékařce děsivé
vzpomínky... 416 s. 

GA036614  329,-199,-

V. Větvička, 
J. Rendek
ČESKO 
České historické
země nikdy ne-
byly izolované,
bez kontaktů
s okolím. Navíc
středem úze mí
vedla ještě zem-
ská hranice mezi

Českým královstvím a Morav ským markrabstvím,
a byly tu „jazykové ostrovy“. 160 s., bar. publ.
GA232646                 499,- 299,-

J. Podrazil, V. Dudák
ZAPOMENUTÉ
PAMÁTKY ČECH,
MORAVY 
A SLEZSKA 440 s. 

GA198667 970,- 499,-
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KUCHAŘKY

Jak zhubnout 
bez hladu a zlosti

CHLÉB
Upečte si klasické bochníky, sladké chleby a plně-
né speciality. Autor nabízí recepty na hranatý bílý
chléb, rychlý žitný chléb i na přípravu vlastního
kvásku, spoustu vědomostí a informací souvisejí-
cích s pečením chleba a podrobná vyobrazení
postupů krok za krokem. 168 s., barevná publikace

GA036443  299,- 269,-

Jaroslav Vašák
KRAJOVÉ SPECIALITY

SLOVÁCKÁ KUCHYNĚ
208 stran, černobílé ilustrace

GA035364        229,- 199,-

VALAŠSKÁ KUCHYNĚ
248 stran, černobílé ilustrace

GA035366 229,- 199,-

CHODSKÁ KUCHYNĚ
152 stran, černobílé ilustrace

GA035367         229,- 199,-

SLEZSKÁ KUCHYNĚ
216 str., černobílé ilustrace 

GA035368         229,- 199,-

Mary Berry 
ŠKOLA VAŘENÍ PRO CELOU 
RODINU
Vynikající učitelka vaření a propagátorka
domácí kuchyně v knize plné lákavých
fotografií představuje své nejoblíbenější
recepty. Rodinná kuchařka pro všechny
generace, ve které najdete vynikající
horké i studené polévky, pokrmy z vajec
a sýrů, ryb a mořských plodů, pečená
kuřátka a krůty, steaky i chutná jídla pro
vegetariány, lákavé těstoviny, lahodné
saláty i něco sladkého na zoubek – dorty,
koláče a horké dezerty, zákusky k čaji
i chlazené dezerty. Zkrátka neodolatelný
výběr jídel pro každou příležitost.
496 stran, barevná publikace

GA035898            799,- 499,-

Pierre Dukan

DUKANOVA DIETA 2014
S novými recepty

Dukanova dieta s novými recepty i pro
vegetariány vás provede čtyřmi fázemi
(útočnou, střídavou, konzolidační a stabili-
zační). V knize nalezete poslední zdokonale-
ní metody, stejně jako týdenní jídelníčky,
přepracované a přizpůsobené pro každou
fázi. K úspěšnému hubnutí je potřeba také
pohyb, proto rady týkající se stravování
doplňují i jednoduché a účinné cviky s ilus-
tračními fotografiemi. Nezůstalo opomenuto
nic z toho, co přineslo Dukanově dietě
úspěch: potěšení z jídla, jedinečné recepty,
okamžité a trvalé výsledky, absence hladu
a frustrace, „lékařsky předepsaná fyzická
aktivita“, smlouva o krátkodobé, střednědo-
bé a dlouhodobé stabilizaci – a především
největší a rozhodující pomoc: koučování po
internetu.

Váz., 256 stran, 13,3 × 20,7 cm

GA239534 

Lauren Slaytonová

MALÁ KNIHA 
ŠTÍHLOSTI
Expertka na výživu a zakladatel-
ka Stravovacího tréninkuTM
radí, co dělat, když se vám
nedaří být ve formě a vyhýbat
se nástrahám, které číhají
všude kolem – v práci, rodině,
ve společnosti, o svátcích
a podobně. Základem pro
redukci tělesné hmotnosti je
plánování, neboť předvídání
překážek, jež se vám každo-
denně staví do cesty za štíhlos-
tí, je stejně důležité jako to, co jíte. A v neposlední řadě nabízí strate-
gie, jak se s nimi vypořádat. Váz., 116 str., 11,3 x 20,3 cm, 

GA235256              nečlenská cena 279,-  249,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

646,-jen

obj. č. GA037133
4X KRAJOVÉ SPECIALITY

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na 

19
ibodů

Získáte

Jak projít minovým polem
dietních
nástrah

ČESKÁ PREMIÉRA
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KUCHAŘKY

MUFFINY 
Více než 70 re ceptů na
muffiny – klasické i vyna -
lé zavé kreace: ořechové,
s krůtím masem... Rozma-
nitost přísad je nekonečná.

128 s., bar. publ.

GA036447   249,- 199,-

Zdeněk Pohlreich 
PROSTŘENO 
BEZ SERVÍTKŮ
Známý kuchař nabízí své
recepty a zároveň seznámí 
i se svou životní cestou.
Pokrmy provází fotografie
A. Hrbkové. 248 s., bar. p.

GA034132  349,- 299,-

Eva Filipová 
S EVOU V RÁJI 
Eva Filipová miluje vymýš-
lení úprav tradičních, kla-
sických a nezřídka poloza-
pomenutých receptů
podle požadavků současné
gastronomie.

216 s., barevná publikace 
GA036503  299,- 269,-

MALÁ ŠKOLA ZAVAŘOVÁNÍ
Všechno, co potřebujete k úspěchu

Malá škola zavařování ukáže, jak zavařovat, mrazit, sušit
a nakládat ovoce, zeleninu i maso, jak připravit čatní,
marmelády, ovocné krémy, rosoly, želé či
alkoholické nápoje, jak nakládat ryby nebo
připravit úžasnou šunku. Za každým návodem
vysvětlujícím novou techniku následuje řada
báječných receptů popsaných krok za kro-
kem, a navíc doplněných spoustou rad, při-
pomínek a tipů. Během chvilky bude vaše
spíž přetékat těmi nejlahodnějšími domácími
pochoutkami, které se hned tak nezkazí.

Váz., 192 stran, barevná publikace, 17 x 21,7 cm

GA036730  

MALÁ ŠKOLA DEGUSTACE VÍNA
Ideální průvodce degustačními metodami a styly vín. Naučíte se rozeznávat základní chuťové vjemy, dozvíte se, jak
ochutnávat bílé, červené, růžové a šumivé víno, nebo jak určit svěží či ovocitý styl, vína suchá, polosuchá, sladká.
Rychle získáte jistotu a potřebnou dovednost. Řada srozumitelně popsaných degustací poskytne základy pro vaše
znalosti. Rady, připomínky a odborné tipy vám pomohou stát se brzy náročným milovníkem vína a vítaným společní-
kem mezi odborníky. 

Váz., 192 stran, barevná publikace, 17 x 21,7 cm

GA036731  

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Ukázky z knihy na 

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Ukázky z knihy na 

Při zavařování ochutnávejte víno!

Prodáno přes

80 000 výtisků!
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 66.54

FITNESS, ZDRAVÍ

Alexandra 
Heminsleyová 
KDYŽ BĚHÁ
ŽENA
Knížka dodá
odvahu každé
ženě, která pro
sebe chce něco
udělat, ale ve
fitku se stydí,

jóga ji nudí a na běhání si vždycky připa-
dala moc tlustá, moc líná nebo moc neo-
hrabaná... Autorka vychází 
z vlastní zkušenosti. 224 stran

GA036597           279,- 229,-

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.

GA036365  259,- 229,-

R. a R. Frankeovi 
BEZ BOLESTI 
ZA PÁR MINUT
Technika energie meridiá-
nů (MET) spočívá v kom-
binaci poklepávání
s mentálním naladěním
na řešení problému. MET
pomáhá při léčbě traumat
a řadě onemocnění. 

168 stran

GA035498  229,- 199,-

Sue
Hitzmannová 
CVIČENÍ
PRO ŽIVOT
BEZ
BOLESTI
Autorská
metoda MELT
je samolé-
čebný
systém, který znamená revoluční přístup
k tělesné kondici a dlouhému životu.
A stačí cvičit jen 10 minut denně.  
304 stran 

GA036428           349,- 279,-

Wayne Coates 

ZÁZRAČNÉ SEMÍNKO CHIA
Superpotravina na dlouhé tratě

Droboučká chia semínka rostliny z čele-
di hluchavkovitých mají jemně oříškovou
chuť a jsou velkou zásobárnou živin.
Pomáhají snižovat hmotnost, zamezují
dehydrataci, zvyšují vytrvalost a chrání
proti dlouhé řadě vážných zdravotních
komplikací. Užívají je maratonští a ultra-
maratonští běžci. Kniha nabízí ucelený
denní program pro snížení hmotnosti,
jídelníček, cvičební program a 75 jedno-
duchých receptů včetně lákavých svači-
nek a koktejlů, které vám pomohou
dosáhnout cvičebních cílů a dodají vám
dostatek životní energie. Flexivazba, 
248 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GA036636   nečlenská cena 299,- 249,-

Stačí si jen nazout
boty a vyběhnout... 

David Chalfen 

TRÉNUJEME NA MARATON 
A PŮLMARATON
Jak zlepšit výkon ve vytrvalostním běhu

Příručka pro sportovce, kteří chtějí zlepšit
čas a kondici na maratonské nebo půlmara-
tonské trati. Zkušený trenér a vytrvalostní
běžec poradí, jak se připravit pomocí struk-
turovaných tréninkových plánů. Atleti se
seznámí s principy tréninku, dozvědí se, jak

pracuje tělo při běhu, co je doplňkový aerobní trénink, kdy
nastávají problémy s klouby, kdy začlenit doplňkové sporty. Získají informa-

ce o požadavcích maratonců na výživu a hydrataci těla a přehled vybraných
evropských závodů. Flexivazba, 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 23,5 cm

GA036533

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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ZDRAVÍ

G. Guzeková, E. Langeová 
PLÍSŇOVÁ ONEMOCNĚNÍ 216 stran
GA035894 249,- 219,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PŘI ARTRÓZE A ARTRITIDĚ 88 str.

GA036227 179,- 149,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PRO DIABETIKY 96 str., čb. il.

GA035967 179,- 149,-

Gerda Pighinová 
CHUTNĚ BEZ CHOLESTEROLU 128 stran

GA035966 189,- 169,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PO INFARKTU 96 stran

GA036228 179,- 149,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Ženská typologie pomůže
uspořádat život. 240 s.

GA034646  199,- 169,-

Rudi Beiser
ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE

176 stran, bar. foto

GA034954    229,- 199,-

Stephen Harrod Buhner 

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA
Zevrubná publikace o rostlinách, které mohou
v řadě případů posloužit jako náhražka antibiotik.
Antibiotika v dnešní době ztrácejí účinnost, protože
jednotlivé bakteriální druhy se jim velice rychle při-
způsobují. Je proto nutné hledat alternativní způso-
by léčby. Autor podrobně popisuje dvacet léčivých
bylin, uvádí jejich výskyt, složení, způsoby přípravy
preparátů a dávkování, vhodnost užívání na jednotli-
vé příznaky onemocnění, obecné posilující účinky
i účinky vedlejší, tipy, jak bylinu optimálně pěstovat,
a příklady jejího užívání v historii i například v čínské
medicíně či ajurvédě. Váz., 416 s., 14,5 x 22,7 cm

GA036296        nečlenská cena 399,- 339,-    

Nesprávný způsob stravování a životní
styl ovlivňují naši kondici a zdraví. 
Ke zlepšení stavu často stačí malé 
úpravy jídelníčku. 

„Ve válce s mikroby nám docházejí zbraně.

Bakteriálních infekcí přibývá a farmaceutická 

antibiotika proti nim přestávají zabírat. Patogenní

bakterie porážejí moderní lékařskou vědu.“

ČESKÁ PREMIÉRA

13
ibodů

Získáte

Sven-David Müller,
Christiane
Pfeufferová

CHUTNĚ PŘI 
REVMATISMU
Farář Sebastian
Kneipp kdysi řekl, 
že revmatismus je
opravdu destruktiv-
ní živel mezi choro-
bami. Revmatické
potíže je možné
účinně mírnit správnou stravou.
Seznamte se s nejnovějšími poznatky z výzkumu revma-
tismu a zkuste dietu zaměřenou na potlačování zánětlivých procesů. Část
s recepty nabízí jídelníček speciálně upravený podle potřeb revmatiků, nicméně
jistě nadchne celou rodinu. Méně grilujte, více jezte syrovou stravu. 
Flexivazba, 80 stran, 12,5 x 20 cm

GA036445

ČESKÁ PREMIÉRA

149,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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HOBBY

BYLINKOVÝ KALENDÁŘ 
BÁBY KOŘENÁŘKY 2015
Méně známé byliny, které však naši
předkové používali k léčebným úče-
lům a někdy i v kuchyni. Obrázky
jsou převzaty ze starých malovaných
herbářů, kde jsou byliny názorně vy-
obrazeny.  Váz., 96 stran, 12 x 23 cm

GA242889 215,-

Kateřina Winterová, Linda Rybová 

VAŘÍME PODLE HERBÁŘE
200 receptů a rad

Spousta rad, receptů a tipů jak pracovat
s bylinkami a jak je co nejlépe využít
pro zdraví. Generacemi ověřené recepty
zvládne každý – většina surovin roste na
zahrádce nebo v přírodě. Autorky pora-
dí, jak vařit zdravě, bez zbytečné che-
mie, ale zároveň chutně. Připravíte si
léčivé a imunitu posilující přípravky i pří-
rodní kosmetiku. Propojení zdravého
životního stylu a lidových mouder ocení
všichni, kteří chtějí dát své rodině to
nejlepší, co příroda nabízí. 224 s.

GA236044         399,- 369,-

Radek Diestler
PIVOPEDIE
Pivopedie poskytuje přehled o „stavu piva“ v Čechách
a na Slovensku. Nabízí soupis českých a slo ven ských
pivovarů od nadnárodních koncernů po minipivovary,
jejichž pivo je k dostání jen v nich samých nebo „kolem
komína“. U každého je uvedeno, kde přesně se nachá-
zí, jaké byly jeho osudy a jaká piva nabízí. U jednotlivých
piv se pak předkládají informace o typu, stupňovitosti či
obsahu alkoholu. Nechybí ani údaje o tom, kde si může-
te produkci jednotlivých pivovarů nejsnáze pořídit. Od
prvního vydání vzniklo skoro 80 nových pivovarů.
Brož., 264 stran, barevná publikace, 10 x 19 cm

GA036847     299,- 259,-

Netradiční průvodce
nejen pro milovníky

zlatého moku

Jan Novotný-
Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ 
SLOVNÍK
Téměř 250 000
ekvivalentů!
Jedinečný slovník
nabízí vyčerpávající
množství hesel
a poslouží jako uži-

tečný rádce pro všechny, kteří si rádi tříbí znalos-
ti a namáhají hlavu. 1248 stran

GA034801   299,- 259,-

Jan Beer 
KŘÍŽOVKY – VTIPY 

KŘÍŽOVKY – CITÁTY
Brož., 2x 352 stran

GA035163      198,- cena za obě publikace 178,-

Bruno Tessaro 
HOUBY DO KAPSY
Sada zahrnuje nožík a fotografický kapesní atlas pro rychlé
určení hub v terénu. Na 160 přehledných dvoustranách jsou
uká zány charak teristické znaky druhu houby. U kaž dého
druhu je uvedeno místo výskytu, období růstu a v případě
jedlých hub kuchyň ské využití. 

384 stran, barevná publikace, 8,5 x 11,3 cm, baleno v dárkové
krabičce s nožíkem

GA035969                       359,- 299,-

14
ibodů

Získáte

KLUBOVÁ NOVINKA
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 67. 57

HOBBY

ŠÁLY, ŠÁTKY, 
NÁVLEKY
Když vezmete 20 neobvyklých
vzorů a z každého vytvoříte tři
pletené doplňky, dostanete 
60 modelů šál, šátků, návleků,
plédů a pelerín. V nádherné ple-
tené kolekci se odrážejí široké
možnosti použití barev, přízí
a různorodých ok. Každá návr-
hářka se chopila jednoho vzoru
a přetvořila ho do tří různých
podob. Všechny jsou zhotoveny
z přízí Classic Elite Yarns a za-
ujmou originalitou a mnohostran-
ným využitím. 

John McCann, 
Becky Thomasová 

GUMIČKOVÁNÍ
Hit letošní sezony pro holky
i pro kluky! Budete potřebovat
jen stávek, kupu barevných
gumiček, háček, trochu zruč-
nosti a hodně fantazie. Pak se
můžete pustit do zábavného
duhového tkaní! Vyberte si
z 25 nápaditých projektů: jsou
mezi nimi náramky, sportovní
talismany, přívěsky na klíče,
náhrdelníky, pouzdro na mobil,
rockerský nátepník, a dokonce
i plně funkční prak. Podlehněte
kouzlu tkaní z gumiček a přidej-
te nové výrazné doplňky ke
svému outfitu! Flexivazba, 
128 stran, bar. fotografie, 
15,2 x 22,8 cm

GA036805 
nečlenská cena 229,-199,-

Hit letošního roku zvedá teenagery od počítačů!

DIY LOOM BANDS COLORFUL SADA
Skvělá základní sada duhových gumiček a stavu k pletení duho-
vých náramků, přívěsků, prstenů, naušnic. Sada obsahuje stav, 
600 gumiček, háček a svorky.

GA238596 359,-

1

LOOM BANDS SADA
Vše, co potřebujete pro super cool výrobky. Obsahuje 10 barev
po 200 ks gumiček, stav, 3 háčky a 100 svorek.
GA238597 675,-

2

1 DIY LOOM BANDS COLORFUL SADA

2 LOOM BANDS
SADA

Donatella
Ciottiová 
SOUČASNÉ
TRENDY
DRHÁNÍ
Krajka macramé,
velký hit nové
sezony, je
umění, které
pomocí malých

uzlíků vytváří krásná dílka. Motivy pro zručné
tvůrce, ale i začátečníky. 96 stran, bar. publ.

GA036327                 199,- 169,-

Linda Franzová 
PLETEME
KOŠÍKY
Na každém 
z popisovaných
košíků se naučí-
te, jak vytvořit
košík s ruko jetí,
zhotovit dno a zvlád nete techniky na za kon čení
okraje košíku. 144 s., barevná publikace

GA035316    299,-    269,-

Dvacet módních
vzorů, každý 
ve 3 podobách!

Vyberte si svého favorita nebo si zhotovte všech-
ny návrhy – možností je nepřeberné množství!
Váz., 160 stran, barevná publikace, 20,3 x 22,9 cm

GA036501

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VAŠENEJ
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz58

PŘÍRODA

Nejkrásnější zvíře je kůň!

Brigitte Goedeová
ORCHIDEJE
Tyto překrásné exotické
rostliny nepotřebují speciál-
ní skleníky, ale lze je pěsto-
vat běžně například na pa-
rapetech doma. Kniha ob-
sahuje nádherné fotografie
uvedených druhů a pře-
hledně uspořádané infor-
mace o tom, jaké jsou je-
jich nároky na teplotu, svět-
lo, substrát i vodu, hnojení
a ošetřování po odkvětu 
a množení. 156 s., bar. publ.

GA034189 289,- 259,-

Karl Pieber, Peter Modl 
TVAROVÁNÍ 
OVOCNÝCH DŘEVIN
Praktická ovocnářská pří-
ručka je zaměřena na
pěstování ovocných dřevin
v malých zahradách. Shr-
nuje nejrůznější možnosti
využití ovocných dřevin
a uvádí užitečné pokyny.
Návody jsou důkladné
a kresby tak názorné, že
se jimi může řídit i na-
prostý laik. 

160 str., barevná publikace

GA035729  349,- 299,-

Martin Haller 

KONĚ Z CELÉHO SVĚTA
Obsažná publikace o koních popisuje
300 plemen koní a poníků z celého
světa. Většině plemen je věnována
celá strana, jednotlivé portréty uvá-
dějí informace o historii, exteriéru,
kohoutkové výšce, chovu či zbarve-
ní, a nechybí ani exotická plemena,
například jihoamerická, asijští nebo
afričtí poníci a další.Váz., 272 stran,
barevná publikace, 15,5 x 21,3 cm

GA036273

Alethea Morrisonová 

VČELAŘENÍ 
KROK ZA KROKEM
Nápaditě upravená kniha o včelách
čtivou a názornou formou popisuje,
jak si má počínat začínající včelař od
nákupu včelstva až po první sklizeň
medu. Autorka uvádí praktické rady,
jaké jsou typy úlů, kam je umístit,
jak je zabezpečit, čistit a chránit před škůdci. Čtenáři se dozvědí, jak vzniká plást, co jsou
mladušky, jaké funkce mají v úlu čističky, krmičky, kojičky, stavitelky, létavky nebo strážky-
ně česna, jak se zachovat při rojení, co jsou to oddělky a smetence, jaký je životní cyklus
od vajíčka, přes larvu, nymfu, kuklu až po včelu a mnoho dalšího. Váz., 152 stran, barevná
publikace, 17,8 x 22,9 cm

GA036293                                 nečlenská cena 299,- 259,-

Jerry Belanger, 
Sara Thomson
Bredesenová 
CHOV DOJNÝCH
KOZ
Podrobné rady pro cho-
vatele, informace o ko-
zím mléku a mase i re-
cepty. 296 s., čb. il. 

GA036292 349, 299,-

Axel Gutjahr 
PTÁCI V ZAHRADĚ
Nejatraktivnější zahradní
ptáci našich končin,
navíc rady a tipy na roz-
místění ptačích budek,
hnízdící pomůcky a kr-
mení. 256 s., bar. publ. 

GA035363 349,-299,-

Jo Whittinghamová 
PRVNÍ POMOC
V ZAHRADĚ
Jak poznat škůdce na
zahradě a poradit si
s nimi. Je možné pěsto-
vat plodiny bez chemie?
192 s., bar. publ.

GA036532 359,-299,-

Všechno, 
co potřebujete
znát ke sklizni 
vlastního
medu

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na 

ČESKÁ PREMIÉRA

13
ibodů

Získáte

VAŠENEJ

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz 59

KALENDÁŘE

STROMY 
měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GA240165 129,-

ALFONS MUCHA 
měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GA238861 139,-

IVA HÜTTNEROVÁ
měsíční, 12 listů, 24,5 × 34,2 cm

GA240048 249,-

TOULKY ČESKOU KRAJINOU
měsíční, 16 listů, 38 x 34 cm

GA239800 99,-

HRADY A ZÁMKY
měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GA240176 129,-

JOSEF LADA
Podzim
Spirála, 30 listů, 23,1 x
14,5 cm 

GA238572 63,-

1 2 3

1

2

3

4

5

Stolní kalendáře na rok 2015

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

6

Krásné kalendáře na rok 2015

4 5

KOČKY
Kalendář se jmény
koček. Spirála, 29 listů,
16,5 x 13 cm

GA239334        45,-

7 PSI
Kalendář se jmény
psů, Spirála, 29 listů,
16,5 x 13 cm

GA239335 45,-

8

LUNÁRNÍ
KALENDÁŘ
KRÁSNÉ PANÍ
2015
Kalendář s publikací.

GA240598 229,-

9
HRNÍČKOVÉ

MOUČNÍKY 
Spirála, 29 listů, 
22 × 23,1 cm

GA240449 62,-

10

NOVÉ 
RECEPTY 
Z DÁMSKÉHO
KLUBU
30 listů, 
13,9 × 22,6 cm

GA240907 69,-

11

K dispozici od 16. září 2014
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!60

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Podzimní
dekorace
na dveře
bytu nebo
na stůl!

S krásnou stuhou udělá každý
dárek ještě větší radost!

PODZIMNÍ VĚNEC 
Chvojový věnec zdobený
šiškami a podzimními
plody, průměr 30 cm. Čás-
tečně z umělých materiálů
a částečně z přírodních. Lze
použít k venkovní i vnitřní výzdobě.

GA240785 159,-

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

GA240362        světle fialová barva 109,-
GA240363              bílá barva 109,-

LÁTKOVÉ STUHY NA DÁRKY, SADA 9 KUSŮ
Sada obsahuje: 9 stuh (materiál: polyester a satén) v barvě růžové, červené,
zelené, světle modré, fialové, světle modré s puntíčky, růžové s puntíčky a čer-
vené s motivem srdce. Rozměry stuhy: délka 4,57 m, šířka 0,9 cm. Praktické
balení v kartonové krabici.

GA224740 145,-

KONVICE NA KÁVU A NA ČAJ
S FILTRAČNÍM PÍSTEM

Skleněná konvice na kávu a čaj
800 ml v plastovém dekoračním

obalu s výřezem ve tvaru srdce.
Konvice je vybavena filtračním pístem

z nerez oceli, stlačený oddělí kávovou
sedlinu nebo čaj od nápoje. Odolné sklo.

Není určeno k přímému ohřevu na plotýnce. 
Rozměry: průměr dolní 9 cm, výška 16,5 cm .
Materiál: sklo / plast / nerez. Objem: 800 ml

GA241774 Červená 199,-
GA241775 Oranžová 199,-

DVOUDÍLNÁ SADA MISEK
V KOŠÍKU – „OLIVY“
Dvě keramické misky
v proutěném košíku se
zelenobílou glazurou
s dekorem oliva.
Průměr cca
20,3 cm.

GA241777  199,-

ČTYŘDÍLNÁ SADA MISEK
V KOŠÍKU - „OLIVY“ 
Čtyři keramické misky v proutěném
košíku se zelenobílou glazurou
s dekorem oliva. Průměr cca 30,5 cm.

GA241779                          259,-

AROMALAMPA FENG-ŠUEJ –
„HOJNOST“
Replika tradiční čínské mince na aro-
malampě přináší do života hojnost
a prosperitu, je nepostradatelným
aktivátorem finanční energie, úspě-
chu, dobrého pracovního postavení,
prosazení se navenek. Aroma šířící se
prostorem očišťuje a aktivuje energie.
Výška aromalampy cca 9 cm, objem
misky na vodu s aromaolejem cca 2 cl.
Materiál: keramika, kov, bambus

GA241783 129,-

LEVANDULE – ÉTERICKÝ
OLEJ
Levandule uklidňuje, navozu-
je pocit klidu, tiší bolest hla-
vy. V koupeli odstraňuje
únavu, je vhodná při svalo-
vých a revmatických obtížích.
Obsah 10 ml

GA241656             99,-

K dispozici od 8. 9. 2014.
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 67. 61

DÁRKOVÉ ZBOŽÍSADA: ECHINAFIT A ČAJ ŽIVOTA
Echinaceové kapky speciál

DOPLNĚK STRAVY 

Echinafit je vyroben ze směsi bylin: třapatka nachová pod-
poruje imunitní systém, fyzickou pohodu a zdravé dýchací
cesty, červené lapacho chrání buňky a tkáně před oxidativ-
ním poškozením, udržuje normální krevní tlak. Vilcacora
podporuje imunitu.
Obsah 50 ml

Čaj života

DOPLNĚK STRAVY

Bylinný čaj, označo-
vaný jako „český
žen-šen“. Lahodný
bylinný čaj. 
Obsah 30 g

GA240786
135,-

AUTOŠKRABKA S RUKAVICÍ + AUTOLANO 
Plastovou škrabku na zamrzlá okna s kožešinovou rukavicí v sytě oranžové barvě
je možné využít i jako reflexní bod na zrcátko. Autolano vyrobené z vysoce kvalit-
ního materiálu (polyamid) je určeno pro tažení vozidel do 900 kg. Délka lana 4 m.

GA190864 99,-

UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA, SADA 6 KUSŮ
Panno – ekologická utěrka, vše dokonale čistí

bez použití saponátů, dlouhá životnost,
nepoškozuje povrchy, nepouští

vlákna, vysoká savost
a absorbce nečisto-

ty, lze použít za
sucha i za

mokra, lze
prát odděle-
ně v pračce

při teplotě 
60 °C bez avivá-

že.
Mikrovlákno PANNO,

30 x 40 cm, 220 g, sada
6 ks. Složení: 80 % polyes-

ter, 20 % polyamid.

GA220460                 99,-

Akční cena!

LEDVINOVÝ PÁS
Ledvinový pás využijete hlavně v období zimy,
ale i po celý rok, když pociťujete chlad nebo bolest
v oblasti bederní páteře. Pás velmi dobře udržuje teplo a dokáže
navodit příjemný pocit relaxace. Ocení zejména lidé s artritidou, revmatickými
a pohybovými potížemi. Připevnění ledvinového pásu pomocí pásku na gumu se
zapínacími sponkami. Doporučujeme prát v ruce v šamponu s lanolinem.
Délka: 60 cm, Výška: 26 cm

GA240793 289,-

KUCHYŇSKÁ SADA
Sada v retrostylu potěší každou že-
nu. Veselé kostky se hodí i pro cha-
lupáře. Zástěra 60 x 80 cm, utěrka
45 x 70 cm, chňapka s poutkem
a magnetem. Materiál 100% bavlna.

GA241230 Červená kostka 99,-
GA241233 Modrá kostka 99,-
GA243160 Žlutá kostka 99,-
GA243161 Zelená kostka 99,-
GA243162 Oranžová kostka 99,-

SADA DVOU OSVĚŽOVAČŮ
VZDUCHU RELAXAN
A RESPIRAN
Relaxan – aktivní osvěžovač vzduchu
pro relaxaci a uklidnění při psychické
únavě, stresu,  bolestech hlavy a mig-
rénách
Složení: alkohol denat., esenciální oleje
levandule, meduňka, citron, máta pepr-
ná, anýz. Obsah: 50 ml

Respiran – aktivní osvěžovač vzduchu
k dezinfekci ovzduší v místnostech
v období chřipek a viróz a při dýcha-
cích potížích
Složení: alkohol denat., esenciální oleje
máta peprná, eukalyptus, levandule, tea
tree olej. Obsah 50 ml

GA240789 185,-

Prevence i léčba 
nachlazení a bolestí zad!
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SEDMNÁCT ZASTAVENÍ JARA
Otto von Stierlitz je hrdinou série Juliana Semjonova
Sedmnáct zastavení jara. Unikátní barevná verze!

GA242800                 6 DVD 189,-

TRAGÉDIE
Kompletní historie druhé světové války
Unikátní záběry archivu British Movietone. 

GA242868                6 DVD                       499,-

1. SVĚTOVÁ VÁLKA V BARVĚ
Unikátní záběry 1. světové války prostřednic-
tvím barevného obrazu. Celá série byla za asi-
stence odborníků a speciálních techniků velmi
náročně kolorována. Zaznamenává vývoj války
v období pěti let. Obsahuje unikátní, nikdy
nevysílané rozhovory s lidmi, kteří ji přežili.

GA242799              4 DVD 199,-

NA VÍKEND DO EVROPSKÝCH MĚST
Průvodce po světových metropolích. 
Benátky, Řím, Paříž, Vídeň, Mnichov, Londýn,
Berlín
GA242818              7 DVD 349,-

Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na straně 66.62

HUDBA, FILMY

Sovětský superagent Stierlitz v akci!

15
DVD

DIVADLO JÁRY CIMRMANA 
Kompletní kolekce patnácti divadelních her českého
génia a všeumělce Járy Cimrmana. Záznamy předsta-
vení Divadla Járy Cimrmana plné inteligentního hu-
moru s prvky absurdity, grotesky a parodie. 

GA236416                15 DVD 1599,-

THE OPERA & BALLET COLLECTION
Fantastický set 10 CD uvádí díla světových umělců
jako je G. Rossini; G. Verdi; J. Offenbach; G. Bizet;
P. I. Čajkovskij; M. I. Glinka; J. Strauss; R. Wagner;
W.A. Mozart a další. Nepostradatelný doplněk kla-
sické hudební knihovny!

GA242864                10 CD 499,-

Moravanka
ZLATÉ HITY
Sběratelská edice 5CD. Hraje a zpívá Originál
Moravanka Jana Slabáka. Javorinka šedivá; Ka-
teřina; Počkaj, milá; Křepická; Skoro ráno; Na
zdraví; Na vojnu; Popovická; Už je to dávno…

GA242862              5 CD 299,-

10
CD

5
CD

10
DVD

7
DVD

Nejkrásnější destinace, panenská místa naší planety,
monumenty, staré civilizace, exotická fauna, mořská
monstra a to nejkrásnější a nejzajímavější ze světa zvířat.

GA218085    10 DVD 599,-

TEORIE VELKÉHO
TŘESKU 1. SÉRIE 
Dva fyzici Leonard
a Sheldon rozumí úplně
všemu, od nepřekona-
telné gravitace černých
děr po spletitou struktu-
ru atomů. Jenže když

vezmete ty atomy a zformujete z nich ženu, jsou oba
vědátoři v koncích. Oblíbený seriál poprvé s českým
dabingem!

GA242474   3 DVD 499,-

3
DVD

6
DVD 6

DVD

4
DVD

V teorii jsou
dokonalí... ale
co praxe?

Objevte úžasnou tvář naší planety

FASCINUJÍCÍ
PLANETA 
Unikátní výběr toho
nejlepšího z naší
planety na 
10 DVD. 
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 67. 63

FILMY

NEKONEČNÁ LÁSKA
Plnokrevná romance natoče-
ná podle slavného románu
Scotta Spencera. 

GA242805     DVD 299,-

12 LET V ŘETĚZECH
Film na motivy neuvěřitelné-
ho skutečného příběhu o boji
jedince za přežití a svobodu.

GA242809     DVD 299,-

CAPTAIN AMERICA
Návrat prvního Avengera
Vážnější, akčnější a dospělejší
ztvárnění slavné předlohy. 

GA242473     DVD 399,-

PŘÍBĚH KMOTRA
Kriminální thriller natočený
na motivy skutečných 
událostí. Film P. Nikolaeva.

GA242469     DVD 149,-

BABOVŘESKY 2
Pokračování úspěšné kome-
die. Hrají L. Langmajer, V. Žil-
ková, L. Vondráčková a další.

GA242806     DVD 199,-

KANDIDÁT
Velká moc médií, která ma-
nipulováním s událostmi
mohou ovlivňovat celý svět. 

GA242468     DVD   199,-

NOE
Pozoruhodné zfilmování bib-
lického příběhu. Hrají R.  Cro-
we, E. Watson a další.

GA242471    DVD     399,-

MANDELA: DLOUHÁ
CESTA KE SVOBODĚ
Snímek podle autobiografie
jihoafrického prezidenta. 

GA242810     DVD    299,-

ARMSTRONGOVA LEŽ
Otevřený portrét amerického
sportovního hrdiny, odhaluje
síť lží a přiznání k dopingu.

GA242807      DVD 299,-

HISTORIE FOTBALU
Edice, které představují záku-
lisí, dobré i špatné stránky
hráčů i fotbalu samotného. 

GA242798   6 DVD    249,-

DAN BROWN: 
FAKTA NEBO FIKCE 
Speciální kolekce 4 DVD
podle mistra svého žánru. 

GA221238   4 DVD 299,-

CESTOVATELÉ HANZELKA
A ZIKMUND 
Kompletní sběratelská kolek-
ce filmů slavných cestovatelů.

GA235764   9 DVD 990,-

ADINA MANDLOVÁ 
Děvčata, nedejte se!; Život je
pes; Panenství; Přítelkyně pa-
na ministra; Šťastnou cestu  

GA221222   4 DVD   299,-

RADA VACÁTKO
Pěnička a Paraplíčko, Partie
krásného dragouna, Vražda
v hotelu Excelsior...

GA242820   4 DVD 199,-

WINSTON CHURCHILL
Kolekce 3 DVD zobrazující
významného státníka Win-
stona Churchilla. 

GA242866   3 DVD   299,-

LEGO PŘÍBĚH
Historicky první celovečerní
film se stavebnicí LEGO®
v hlavní roli!
GA242472    DVD 199,-

ZVONILKA A PIRÁTI
Zvonilka a piráti k nám tento-
krát přicházejí přímo ze světa
Petra Pana!
GA242470    DVD      299,-

POHÁDKY 
O MAŠINKÁCH 
Desetidílný večerníček
s vyprávěním Vladimíra Ráže.

GA240616   2 DVD 299,-

SANDOKAN /1. - 6. 
Dobrodružné příběhy tygra
Sandokana a jeho přátel
v kompletní sérii 26 dílů. 
GA221264   6 DVD   199,-

JÁJA A PÁJA /1. - 2.
Nezapomenutelné příběhy
dvou kluků Jáji a Páji a jejich
přítele dědy Lebedy.
GA242819   2 DVD 149,-

4
DVD

4
DVD

3
DVD

2
DVD

2
DVD

6
DVD

9
DVD4

DVD

6
DVD
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Georges Brassens 
AUPRÈS DE MON ARBRE
Chanson Pour L'auvergnat;
Une Jolie Fleur; Le Cane De
Jeanne; La Marine; Hécatom-
be; Comme Hier; Marinette...

GA242796   2 CD     129,-

Tom Jones
THE SINGLES 2
A Minute Of Your Time;
Smile; Day By Day; Looking
Out My Window; My Way;
Puppet Man; Kiss; La La La...

GA242801      CD 99,-

HERBERT VON KARAJAN
Exkluzivní sada 3 CD jednoho
z nejvýznamnějších dirigentů
20. století. 212 minut klasic-
ké hudby – Mozart, Dvořák,
Beethoven, Wagner...

GA242797   3 CD 189,-

The Tenors 
LEAD WITH YOUR HEART
V pořadí již třetí album čtyř
kanadských tenorů, kteří
vystoupí 26.11.2014 v Praze.
You And I; Amazing Grace...

GA242813    CD       399,-

FRANK SINATRA
V kompletu 5CD najdete 74
skladeb: Young At Heart; The
Lady Is A Tramp; Love Is The
Tender Trap; My Funny Va-
lentine; Where Are You? …

GA242795    5 CD 269,-

Marta Kubišová
MAGICKÝ 
HLAS REBELKY
Soundtrack z dokumentu
Olgy Sommerové obsahuje 
23 zpěvaččiných písní.

GA242804     CD      299,-

Pavel Bobek
V LUCERNĚ
Slavný titul, který představuje
nestora české country v nej-
lepší formě. Největší hity
v živém provedení. 

GA242816 CD + DVD 329,-

PERLY HANY ZAGOROVÉ
Známé písně Hany Zagorové:
Studánko stříbrná, Maluj zase
obrázky, Duhová víla, Já se
vznáším, Málokdo ví, Na věky
zůstane čas a další.

GA242811    2 CD    299,-

Lucie
LIVE 
Dvojalbum LUCIE 1+2, obsa-
hující dnes už raritní koncert
v pražské Lucerně z r. 1992. 

Oheň; Maria; Černí andělé...
GA242812  2 CD       299,-

Karel Gott
NOČNÍ KRÁL
Pokračování ediční řady audi-
ovizuálních důkazů brilantní
kariéry Karla Gotta. Videokli-
py a televizní vystoupení.

GA242803    DVD 349,-

COUNTRY HEROES
Country hity v podání legen-
dárních amerických zpěváků.
Johnny Cash & The Tenne-
ssee Two, Hank Williams, Lee
Hazlewood a další.

GA242867      CD 99,-

THE ROMANTIC
COLLECTION
Nejoblíbenější kousky z dob
romantismu. J. Brahms; 
C. Franck; F. Schubert; S.
Rachmaninov; M. Ravel...

GA242865   10 CD    499,-

  GOSPEL  
SPIRIT MUSIC
Zaposlouchejte se do výběru
nejlepších gospelů. Poznejte
sílu písní, které vznikly v čer-
nošských kostelech. 

GA242869     CD      99,-

RELAXAČNÍ HUDBA
Příjemná relaxační hudba
určená k uvolnění a zklidnění
na 3 CD – Healing; Zen
Spirit; Rejuvenation. Bell In
The Sky; Lotus a další.   

GA242863    3 CD    249,-

Karel Vlach
ZLATÁ KOLEKCE HITŮ
Z POVÁLEČNÉ ÉRY
Karel Vlach a jeho orchestr
byli na vrcholu v poválečné
době, z níž vychází tento titul. 

GA242817     2 CD 199,-

BUDOVATELSKÉ PÍSNĚ 
Píseň práce; Budujeme; Pí-
seň havířů; Píseň paťročnice;
Údernická; Usměvavá trakto-
ristka; Splň celý úkol; Píseň
míru; Stavíme nový svět

GA243052     CD 129,-

BYL TO VÁŠ ROK 1984
„Retro“ knížka s DVD je urče-
na jubilantům, pamětníkům
a vůbec všem, pro které byl
rok 1984 nezapomenutelný!

GA226577 
DVD + kniha 199,-

KROKODÝL CHŇAPÍK 
a další hity o zvířátkách
Nejznámější dětské písničky
v originálních verzích. Svátek
zvířat; Medvědi nevědí;  Vel-
ryby; Krokodýl vegetarián …

GA242815      CD 179,-

ZA PÍSNIČKOU 
DO POHÁDKY
Písničky z pohádek: Arabela,
Lotrando a Zubejda, Zlato-
vláska, Mrazík, Popelka, 
Koloběžka první a další.

GA242802     CD 129,-

NEJ HITY 80. LET
Největší československé hity
osmé dekády dvacátého sto-
letí. Zpívají: Peter Nagy; Žlutý
pes; Olympic; Katapult; Elán;
Věra Špinarová; Karel Zich…

GA242814     CD 229,-

Bodujte za každý nákup! Více na str. 66.64
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PŘÍHODY FERDY
MRAVENCE A BROUKA
PYTLÍKA
Skvělou dramatizaci knih 
O. Sekory čte V. Brodský, 
K. Höger a J. Bohdalová. 

GA154015     2 CD 249,-

Eduard Petiška
MARTÍNKOVA ČÍTANKA 
Oblíbená kniha malých čtená-
řů v audiopodobě! Příhody
kluka Martínka vypráví hereč-
ka Naďa Konvalinková.

GA236743    2 CD 199,-

Nikolaj Nosov
NEZNÁLKOVY PŘÍHODY
Dobrodružné vyprávění
o malém Neználkovi a jeho
kamarádech z Kvítečkova. Čte
Petra Biache.

GA221461     CD 299,-

ZLATÁ BRÁNA
64 písniček a říkadel pro děti.

Čtyři koně ve dvoře; Sviť mě-
síčku, sviť; Šly panenky silni-
cí; Chodí pešek okolo; Kala-
majka; Kolo, kolo mlýnský…
GA069453     CD 129,-

BOB A BOBEK KRÁLÍCI
Z KLOBOUKU
Dobrodružství králíků z klo-
bouku si můžete poslechnout
pohromadě v tomto komple-
tu. Vypráví Josef Dvořák.

GA238082    3 CD 299,-

Jules Verne
CESTA DO STŘEDU
ZEMĚ, DĚTI KAPITÁNA
GRANTA, HVĚZDA JIHU
Dramatizace tří románů 
z archivu Českého rozhlasu.

GA232516    3 CD 299,-

VINNETOU A OLD
SHATTERHAND
Pavel Liška jako Vinnetou
a Tomáš Matonoha jako Old
Shatterhand! Adaptace klasic-
kého románu Karla Maye. 

GA241714     2 CD 199,-

Divadlo Járy Cimrmana
PROSO
První a jediné koncertní pro-
vedení slavných melodií odci-
zených z operetní fresky Járy
Cimrmana v audiopodobě! 

GA232524 CD + DVD 299,-

Jan Werich
ITALSKÉ PRÁZDNINY
Známý literární cestopis Jana
Wericha poprvé na 2CD 
v rozšířené rozhlasové podo-
bě autorského čtení.

GA236238    249,- 219,-

Jo Nesbø
DOKTOR PROKTOR
A PRDICÍ PRÁŠEK 
Originální příběh plný humo-
ru a fantazie na CD v podání
Davida Novotného. 

GA241158 CD mp3 268,-

Mark Logue, Peter Conradi
KRÁLOVA ŘEČ
Skutečný příběh, podle nějž
vznikla úspěšná divadelní hra
Davida Seidlera a oceňovaný
film režiséra Toma Hoopera. 

GA239567      CD 279,-

Fredrik Backman
MUŽ JMÉNEM OVE 
O lásce, pořádném nářadí
a proč je důležité jezdit saa-
bem. Audiopodoba humorné-
ho románu. Čte Jan Vlasák.
GA241207  CD mp3 329,-

Vilma Kadlečková
MYCELIUM I.
Jantarové oči 
Velkolepá audio adaptace 
sci-fi ságy. Účinkují J. Plesl, 
K. Issová, J. Vlasák a další.

GA241205  2 CD mp3   329,-

Gabriel Chevallier 
ZVONOKOSY
Audioverze vznikla podle 
překladu J. Zaorálka. Vypráví 
J. Kemr,K. Höger, M. Růžek, 
J. Adamová, J. Grus...

GA240098  349,- 319,-

Jonas Jonasson
ANALFABETKA, KTERÁ
UMĚLA POČÍTAT
Audiopodoba druhého romá-
nu švédského autora. Čte
Martin Stránský. 

GA241160     CD 379,-

Peter May
MUŽ Z OSTROVA LEWIS 
Minulost temnější a city hlub-
ší než rašeliniště ukrývající
mrtvolu. Audiokniha v podání
Jiřího Dvořáka. 

GA241204  CD mp3 299,-

Henning  Mankell
VRAZI BEZ TVÁŘE
Audiopodoba prvního knižní-
ho případu komisaře Wallan-
dera. Čte Jiří Vyorálek. Délka
9 hodin 25 minut.

GA236690  CD mp3  299,-

Henning Mankell
PSI Z RIGY
Druhý díl detektivní série nej-
prodávanějšího švédsky píšící-
ho autora Henninga Mankella.
Čte Jiří Vyorálek.

GA243314   CD mp3 299,-

Gabriela Filippi
LÉČIVÁ MEDITACE 
Meditační CD zprostředková-
vá léčení, ztišení, uvolnění se,
a to prostřednictvím harmoni-
zace čaker.

GA235141      CD 199,-

Jiří Šulc
DVA PROTI ŘÍŠI 
Strhující románové zpracová-
ní atentátu na Reinharda Hey-
dricha ve vynikajícím podání
Ladislava Freje. 

GA239449  2 CD mp3 349,-

Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 66. 65

MLUVENÉ SLOVO

3
CD

3
CD

3
CD

2
CD

2
CD

2
CD

2
CD

CD
+ DVD

CD
(mp3)

CD
(mp3)

CD
(mp3)

CD
(mp3)

2 CD
(mp3)

2 CD
(mp3) CD

(mp3)

64 a 65 hudba_sablona lista  8/22/14  4:02 PM  Stránka 3



Z katalogu PODZIM 4/2014 je výhodné objednat do 15. října 2014.66

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

lem dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na
adresu: 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:
SMS objednávka Vám bude doručena jako Balík do
ruky. Při telefonické objednávce, objednávce pomocí
objednacího kuponu či objednávce přes internet
můžete využít doručení kurýrní službou Geis. 
On-line objednané knihy lze také vyzvednout osobně
na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna.cz.
Více na straně 67.

● platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 67.
Po připsání Vaší platby na náš účet Vám poštou zašle-
me objednané tituly.
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!
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Brno: Knihkupectví Neoluxor Books, 
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 890-1
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
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
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 2: Knihkupectví Neoluxor, Hlavní nádraží, 
Wilsonova 1618, 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
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VÁŠ KLUB JE TU PRO VÁS 24 HODIN DENNĚ!
Nakupujte pohodlně...

Katalog VÁNOCE 5/2014 budeme rozesílat začátkem listopadu 2014.

Z DOMOVA PŘES INTERNETV PRODEJNÁCH

Prostřednictvím SMS: 

Pro doručení Českou poštou pošlete SMS ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou např. 12345678-GA123456,GA234567).
Nedělejte prosím žádné mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-GA123456,GA234567-PP

Pro doručení kurýrní službou Geis pošlete SMS 
ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou a kód GP např. 12345678-
GA123456,GA234567-GP. Nedělejte prosím
žádné mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-GA123456,GA234567-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
Českou poštou jako Balík do ruky.

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

Písemně: jednoduše s objednacím lístkem

Ochrana osobních údajů
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA GROUP, k. s., dali sou-
hlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolu-
jeme 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 informo-
vat, že v současné době jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, k. s., tyto firmy: International Masters
Publisher s.r.o., CEMOD – CZ a.s., Neckermann s.r.o., Kosmetika Fleur de Santé s.r.o., Stabenfeldt s.r.o.,
4home, a.s., Eurex station s.r.o., Schober Information Group CZ, Reader’s Digest VÝBĚR s.r.o., 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. 

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 jednom z výdejních míst
společnosti Zásilkovna.cz po celé ČR za 35 Kč

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

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

Knižní klub najdete
také na Facebooku!
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ČESKÁ PREMIÉRA

Petr Ludvík, Petr David, Vladimír Soukup 
RODINNÉ TOULKY

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY VLAKEM
Ideálním prostředkem k putování krajinou je vlak, staleté lokálky míří i do těch nejzapadlejších koutů.
Autoři připravili „kuchařku“ 40 výletů po těch nejkrásnějších tratích či jejich úsecích u nás. Nebu-

deme se však pouze dívat z okénka, nechybí ani nabídka pěších vý-
letů. Cestování vlakem milují i děti. A když se místo běžného
motoráčku objeví parní lokomotiva… 
Flexivazba, 168 stran, barevná publikace, 12,5 x 21,5 cm

GA036882               nečlenská cena 299,- 259,-

Vladimír Soukup, Petr David 
RODINNÉ TOULKY

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY AUTEM
Jízda autem může být i sama o sobě příjemným zážitkem. Proto ze
širších frekventovaných silnic nejednou odbočíme na úzké komuni-
kace. Hlavní cíle jsou představeny stručně – nejedná se o výčet pa-
mětihodností, ale o výběr toho nejzajímavějšího a nejhezčího. Texty
doplňují mapky a nezbytná kilometráž, řada praktických informací
a tipy „Vystup a jdi“. Flexivazba, 168 s., bar. publ., 12,5 x 21,5 cm

GA036881             nečlenská cena 299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ
KOMPLET

677,-jen

obj. č. GA037134
3X NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY

VÝHODNĚ

Petr Ludvík 
RODINNÉ TOULKY

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY NA KOLE
Publikace určená zejména cyklistům, kteří se rádi zastaví na pěk-
ných místech, pokochají se krásou přírody, nebo osvěží na koupa-
lišti. Nabízí 40 tras pro každého, pro rodinu s dětmi i příležitostné
výletníky. Komunikacím s hustou dopravou se zcela vyhýbají. Sa-
mozřejmostí jsou mapy, kilometráž, výškový profil a pěkné fotogra-
fie. Flexivazba, 168 stran, barevná publikace, 12,5 x 21,5 cm

GA036880             nečlenská cena 299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Podzim je čas výletů! 
Vlakem, autem, či na kole?
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