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-20 %
z klubové ceny

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 58. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK
NA EMAIL.KNIZNIKLUB.CZ

a využijte výhod Knižního klubu naplno!
V pravidelných newsletterech Vás budeme informovat o aktuálních knižních novinkách, 

soutěžích a slevových akcích, které nejsou uvedeny v běžném katalogu.
Představíme Vám zajímavé recenze a ukázky z knih. Upozorníme Vás na tipy ostatních 

čtenářů a aktuálně nejprodávanější tituly v Knižním klubu.
Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.

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 58. 

Výhody pro VIP!

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 59.2
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  Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte... 

1. Andy Weir: MARŤAN – strana 17

2. F. Hecker a kol.:
ATLAS ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN – s. 43

3. Agatha Christie: BRÁNA OSUDU – strana 19

4. R. Lyndon: CÍSAŘSKÝ OHEŇ – strana 11

5. J. Grisham: PLATANOVÁ ALEJ – strana 14

6. Andrea Coddington:
MĚL TO BÝT HEZKÝ ŽIVOT – strana 6

7. Ursula Poznanski: PĚT – strana 15

8. Liane Moriarty: 
NA CO ALICE ZAPOMNĚLA –  strana 7

9. G. Pauly: PORODNÍ BÁBA NA SYLTU – s. 8

10. R. Herber: BABIČČINA LÉKÁRNA – s. 42

VAŠE NEJ Z KATALOGU 2/2015: VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

vítáme vás na stránkách letního katalogu, který vás prostřednictvím nabízených knih zve 
na napínavý výlet do světa fantazie, emocí, dobrodružství, humoru i zajímavých poznatků.
Nejvíce asi potěšíme příznivce historických románů, Ken Follett uzavírá románem Hranice
věčnosti (str. 13) rozsáhlou ságu příznačně nazvanou Století. Pokud dáte přednost české
historii, doporučíme vám nový příběh od Jiřího Hanibala z rudolfinské doby nebo válečný
román Hranice (str. 20) z pera vítěze loňské Literární ceny KK Dalibora Váchy.
Jestli se však rozhodnete okořenit si volné chvíle raději humorem, pak nepřehlédněte titul
Ellen Bergové Já ti to opepřím miláčku (str. 7). Cítíte-li se unavení, vyčerpaní a nic vás

nebaví, zvolte titul známého britského léčitele a odborníka Síla dechu (str. 48), který vás naučí účelně odpočívat 
a poradí, jak získat zpět ztracenou duševní rovnováhu.  
Užívejte si léta plnými doušky a nezapomeňte si na dovolenou přibalit knihu.
Příjemnou zábavu vám přeje

Helena Čudová, programová ředitelka

VIP
159,-

VIP
199,-

VIP
279,-

VIP
239,-

VIP
199,-

VIP
159,-

VIP
479,-

VIP
319,-
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Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2015. 3

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
VÝHODNÁ AKCE

Mirka van Gils Slavíková 

DEZERTY JEDNA BÁSEŇ
Kniha plná opravdových delikates. Vedeni krok za
krokem mistryní cukrářkou je snadno připravíte
i doma. Společně s ní procházejte základním
postupem, nic nevynechávejte ani nepřeskakujte,
vyvarujte se chyb, na které upozorňuje, a upečete
vynikající francouzské dezerty – makronky, mad-
lenky, cannelés, financiers, kokosky, vaflové tru-
bičky, lodičky z Marseille nebo bretaňské karamel-
ky. Je až fascinující, jakou minulost mají některé
sladké lahůdky! 

Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 18,3 x 23,3 cm

DA037080      akční cena 159,-
GE037080     nečlenská cena 299,- 259,-

Jeden sladký
příběh 

za druhým...

Cena pouze 159 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního klubu, 
kteří si objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč!  
Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci za plnou
členskou cenu 259 Kč.

Objednací číslo při akční ceně: DA037080

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

299,-
AKČNÍ CENA 

159,-

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

Všechny ženy sní o princi –
a Kate se sen splnil!

7 13

25 Někdo je na blondýny, někdo
na Kateřiny!

Odpovědi na 200 dětských 
otázek v jedné knize!

Závěr trilogie a bouřlivé 
události sklonku 20. století!

29

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!

Jak rychle a definitivně řešit
partnerské problémy...

str. 4
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Nepropásněte objednací termín 17. 7. 2015! 5
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NOVÝ VELKÝ RUSKÝ ROMÁN 
O LÁSCE A NENÁVISTI

Marina Stěpnova 

LAZAROVY ŽENY
Lazar Lindt je člověk bez minulosti. Po skončení první
světové války se zjevuje na prahu moskevské státní
univerzity s touhou studovat, matematik Sergej
Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální
talent, nabídne mu místo přednášejícího a mladíka se
ujímá. Tak začíná kariéra mimořádně úspěšného a pro-
minentního vědce, který může mít všechno, na co si
vzpomene... a zároveň je sám, neboť miluje manželku
svého ochránce Čaldonova. Marusja je Lazarova první
a životní láska, pro ni je ovšem mladík synem, který se
jí nikdy nenarodil. Teprve mnoho let po její smrti po-
znává mladičkou Galinu, jejímuž kouzlu propadne, pro-
tože mu Marusju připomíná. Dívka si mocného muže
vezme ze strachu a po zbytek společného života ho
nenávidí. Třetí Lazarovou osudovou ženou je vnučka
Lidočka, talentovaná baletka, které se po smrti obou
rodičů ujímá babička Galina, přestože jí připomíná
Lindta, jenž jí zkazil život... Románová sága klenoucí se
přes celé 20. století, ověnčená dvěma třetími místy
v ruské Big Book Prize Award 2012 a nominovaná
mimo jiné na The Russian Booker 2012 a The National
Bestseller 2012. Přeložila Kateřina Kyslíková.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

GE036644

VÍC NEŽ BESTSELLER

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Objednávky po telefonu: 296 536 6606
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GE037619
BELLMAN & BLACK

a TŘINÁCTÝ PŘÍBĚH

Diane Setterfieldová 

BELLMAN & BLACK
Do života desetiletého Williama Bellmana
právě vstoupila smrt. Umřel ale jen oby-
čejný havran – a to nic neznamená. Jenže
roky plynou a jedna tragédie stíhá dru-
hou, až Williama zoufalství přivede na
hřbitov, kde hodlá skoncovat se životem.
Objeví se však tajemný muž v černém,
představí se jako pan Black a opilý Wil-
liam s ním uzavře zvláštní dohodu. Na dů-
kaz, že na svého společníka nezapomněl,
otevře v Londýně obchodní dům „Bell-
man & Black“, který nabízí veškeré „smu-
teční zboží“, od rakví po černé deštníky –
vše, co se hodí při pohřbech. Viktorián-
ská Anglie si zakládá na pompézních roz-
loučeních, obchod proto vzkvétá. Nadání
a podnikavý duch dláždí Williamovi cestu
k úspěchu a on věří, že už minulost
nechal za sebou. Jenomže havrani nikdy
nezapomínají... Přeložila Věra Klásková.

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GE036817    nečlenská cena 299,- 249,-

Diane Setterfieldová 
TŘINÁCTÝ PŘÍBĚH 
Spisovatelka Vida Winterová píše strhující příběhy,
ale ten nejúžasnější si dosud nechávala pro sebe.
Když si uvědomí, že se blíží konec, rozhodne se
odhalit třináctý příběh: tajemství svého života. Ale
i Margaret, která má napsat její životopis, v sobě
dusí bolest z minulosti. 392 stran 

GE037482                    299,- 249,-

Sandra Brown 
DŮM S MINULOSTÍ 
Laura zdědila jen dluhy, mu-
sí proto prodat dům. Jediný
kupec je James Paden, muž
se špatnou pověstí. Přichá-
zejí s ním problémy a pře-
kvapení, ale také vášeň, kte-
rou Laura neznala. 152 s. 

GE036493    199,- 179,-

Barbara Woodová 
KLETBA SVITKŮ 
Dva tisíce let staré svitky
vyvolávají v Benovi potlačo-
vané vzpomínky na orto-
doxní výchovu a na otce za-
vražděného nacisty. A dáv-
né události začnou ovlivňo-
vat současnost… 256 stran

GE036734   249,- 199,-

Andrea Coddington 
MĚL TO BÝT HEZKÝ
ŽIVOT
Příběh o lásce, americkém
snu, ale i pádu. Dara využije
nabídnutou příležitost
a odjíždí studovat do USA.
Žije svůj sen... Osud jí ale
nepřeje. 256 stran 

GE037044    249,- 199,-

Diane Setterfieldová (* 1964) vystudovala
francouzskou literaturu, potom vyučovala
francouzštinu v Yorkshiru. Zaměstnání však
opustila, aby se soustředila na psaní svého
prvního románu. Na Třináctém příběhu, který
vyšel v roce 2006, pracovala pět let. Román
se hned po vydání stal bestsellerem, jehož se
dodnes prodalo v 38 zemích světa na tři mili-
ony výtisků.

VAŠE

NEJ

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GE037620
TAJEMSTVÍ LETNÍHO...

a ZAPOMENUTÁ ZAHRADA

Kate Mortonová 
TAJEMSTVÍ 
LETNÍHO 
ODPOLEDNE 
Laurel tíží stíny minulos-
ti. Vrací se do rodinné-
ho domu a snaží se od-
halit tajemství. 408 stran  

GE036376 359,-299,-

Kate Mortonová 
ZAPOMENUTÁ
ZAHRADA
Nell se od otce dozví,
že není jeho pravá dce-
ra. Vypátrat pravdu se
však rozhodne až po
desetiletích. 512 stran

GE034757 299,- 239,-
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Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 7
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Liane Moriarty 
NA CO ALICE 
ZAPOMNĚLA 
Alice po ráně do hlavy za-
pomněla posledních deset
let. Najednou se vidí jinýma
očima a sama sobě se moc
nelíbí. Dokáže se znovu stát
tou, kterou bývala? 432 s.

GE036886 399,- 329,-

Suzanne Redfearnová 
ZAVŘI OČKA SVÝ
Jill snáší a tají domácí nási-
lí – kvůli dětem a navíc, její
muž je policista. Když ko-
nečně i s dětmi uteče, začí-
ná nerovný souboj... 336 s. 

GE036512   299,- 249,-

Arthur Golden
GEJŠA
Chudá Čijo se ne stane oby -
čejnou prostitutkou. zvolí
nelehkou ce stu k po stavení
profesionální gejši. . . 448 s.

GE035741   259,- 229,-

Ellen Bergová 
JAK TY MNĚ, 
TAK JÁ TOBĚ
Při srazu spolužáků se
setkají tři kamarádky.
Beatrix, atraktivní úspěš-
ná manažerka marketin-
gu, je věčně na cestách
a má skvělého manžela
a dceru. Milencem poli-
tičky Kateřiny je vlivný
ministr. Eva má s man-
želem, bohatým podni-
katelem, dva syny.

S přibývajícími sklenkami však vychází pravda najevo: jejich
muži je podvádějí, využívají nebo opouštějí. Bývalé kamarádky
se opět sblíží. A rozhodnou se pro pomstu. Jejich protějšky
budou pykat! 216 stran 

GE035724  259,- 229,-

Ellen Bergová 

JÁ TI TO 
OPEPŘÍM, 
MILÁČKU
Poprvé se jed na
krysy ocitne na talíři
nedopatřením – a Vivi se konečně zbaví
tyranského manžela. Když si na její
dědictví brousí zuby prohnaný hoch-
štapler, chopí se znovu vařečky. Dál už
to pokračuje samospádem a Vivi má
brzy sbírku „smrtelně spolehlivých“
receptů. Pak se zamiluje do Jana a s va-
řením by měl být konec. Jenže jí zniče-
honic selžou brzdy u auta. Rozpoutá se
bitva muže proti ženě, při níž se nikdo
neubrání smíchu... Přeložila Hana Krejčí.
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GE036833

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Ellen Bergová (* 1969) vystudovala germanistiku, pra-
covala v gastronomii a jako průvodkyně. Dnes je spiso-
vatelkou na volné noze a žije s dcerou na malém statku
v Allgäu na jihu Německa. 

K smrti dobré recepty 
na řešení krizí!

VAŠE
NEJ
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz8
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Mary Jo Putneyová o sobě říká, že byla odmalič-
ka závislá na čtení a dlouho snila o tom, že se
stane spisovatelkou. První román vydala v roce
1987 a od té doby napsala přes čtyřicet dal-
ších. Její knihy se pravidelně umisťují v žebříč-
cích bestsellerů a získaly řadu ocenění. Autorka
lituje jen jednoho: „Proč mi nikdo neřekl, že
psaní úplně změní můj pohled na to, co čtu?“

Mary Jo Putneyová 

DÁMA S TAJEMSTVÍM
Alexander Randall dostane dopis od strýce, hraběte z Daventry. Píše
mu, že je jeho jediným dědicem, a měl by se proto vrátit z armády na
hrabství a najít si vhodnou nevěstu. Mladý lord žasne. Když mu zem-
řeli rodiče, vyrůstal u strýce, nevycházeli spolu dobře a armáda před-
stavovala vysvobození. A navíc ho uhranula obyčejná vesnická žena.
Jaký je však opravdový původ Julie Bancroftové, která pomáhá ženám
u porodů? A proč tak tají svoji minulost? Když se v jejím životě objeví
lord Randall, ptá se sama sebe, zda ještě někdy dokáže nějakému

muži důvěřovat. Přeložila Zdeňka Zvěřinová. 
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GE036350

Mary Jo Putneyová 
LORD V NESNÁZÍCH
Adama vyplaví moře na pláž,
kde ho zachrání neznámá dív-
ka. Nepamatuje si nic, a tak při-
jme roli, kterou mu Mariah určí.
Pak si ale začne vzpomínat...
352 stran

GE036349       279,- 229,-

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

GE036438          349,- 269,-

Robyn Carrová 
MĚSTEČKO THUNDER POINT
Hank přijel jen na pár dní, pak ale zji-
stil, že mu přítel odkázal celý majetek
včetně pozemků, a že tak má osud
městečka ve svých rukou... 312 stran 

GE036961         279,- 229,-

Johanna Lindseyová 
LÁSKA SI TĚ NAJDE
Devin měl nelehké dětství.
Otce nepoznal a matka ho
dala na výchovu k příbuzným.
Nad matčiným hrobem přísa-
hal, že už nikdy nikomu neo-
tevře své srdce. Je o tom ne-
ochvějně přesvědčen i tehdy,
když se seznámí s půvabnou
Amandou, která má vážný
problém: je krásná, bohatá
a urozená, ale nedaří se jí
najít toho pravého. Nečekaně
se však její city promění
a ona poprvé v životě pocítí
vášeň... 296 stran

GE036713   249,- 199,-

Johanna Lindseyová 

OTROKYNĚ 
Urozená Kristen, dcera Vikingů, utíká z do-
mova, aby se vyhnula dávno dohodnuté-
mu sňatku. Dostává se na loď námořníků,
kteří podnikají loupežnou výpravu do sas-
kého pohraničí. Saský šlechtic Royce cho-
vá silnou nevraživost k severským doby-
vatelům, kteří ho už jednou o všechno při-
pravili. Pak však mezi norskými zajatci od-
halí ženu v mužském přestrojení. A vzá-
jemná přitažlivost obou mladých lidí je
velmi silná.. Přeložila Renata Tetřevová. 

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GE036370   nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GE037621
DÁMA S TAJEMSTVÍM

a LORD V NESNÁZÍCH

VAŠE

NEJ

08 a 09 laska_sablona lista  5/19/15  3:06 PM  Stránka 2



Bodujte za každý nákup! Více na str. 58. 9
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Danielle Steel 

NÁDHERNÝ ŽIVOT
Blaise McCarthyová je oblíbená
reportérka, denně připravuje po-
řady o závažných tématech. Lidé
obdivují její energii, profesionalitu,
elán a optimismus. V soukromí ale
není tak šťastná. Její dcera Salima
trpí těžkým typem diabetu, jehož
následkem ztratila zrak. Blaise pro
ni našla speciální školu, kde posky-
tují nepřetržitou asistenci a lékař-
skou péči. Když je škola uzavřena,
Salima se vrací k matce v doprovo-
du svého asistenta Simona. Salimin
návrat s sebou přináší velké výzvy,
ale i problémy. Blaise musí koordi-
novat péči o dceru s prací. Salima si
zvyká na nové prostředí a matka na
její limity. A obě se musí vypořádat
s přítomností Simona, z něhož ani
jedna není nadšená. Přeložila
Dagmar Čápová. Váz., 224 stran,
12,5 x 20 cm

GE037170

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Danielle Steel 
STŘÍPKY VZPOMÍNEK 
Serena se vrací do válkou zničené Itálie a vdá se
za majora Brada Fullertona, ale ani sňatek, ani dítě
ji neochrání před zlobou dynastie Fullertonů. Přel.
Zdeňka Zvěřinová. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GE037173                 299,- 249,-

Danielle Steel 
NEVÝSLOVNÁ LÁSKA 
Zkáza Titaniku připravila Edwi-
nu o rodiče i snoubence. Sama
vede rodinný podnik a stará se
o sourozence. Až když děti do-
spějí, zbaví se přízraků minu-
losti. Nakonec prožije život pl-
něji, než kdy očekávala. 264 s.

GE036727   249,- 199,-

Danielle Steel 
VÍTĚZOVÉ
Lyžařka Lily usilovně trénuje na
blížící se olympiádu, nehoda
však zhatí všechny její sny. 
V rehabilitačním sanatoriu na-
jde odvahu znovu objevovat ži-
vot, nenechat se zlomit a přes
překážky zvítězit. 288 stran

GE036660   279,- 229,-

Danielle Steel 
UZAVŘENÝ KRUH 
Tana chce jít studovat, její
matka by si ale přála, aby se
rychle provdala. Nako nec si
Tana prosadí svou, je z ní ús-
pěšná právnička, ale její mi -
lost  ný život jako by pronásle-
dovalo prokletí… 256 stran

GE036720   249,- 199,-

Danielle Steel 
LÁSKU, NE VÁLKU
Novinářka Paxton odjíždí do
válečného Saigonu. Z nezku-
šené dív ky se stává schopná
žurnalistka. Válečné hrůzy líčí
objektivně, ale vnímá i zoufa-
lé lidi, vyděšené vojáky
a zpustošenou zemi. 368 s.

GE036118 279,- 249,-

Danielle Steel 
DŮM 
NA CHARLES STREET
Sen Francescy a Todda, že
ve svém domě zůstanou
navždy spolu, nevyšel.
Francesca se musí rozhod-
nout, jestli se vzdá svého
vysněného domu. 264 stran

GE035078   229,- 199,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

497,-jen

obj. č. GE037622
3X DANIELLE STEEL

VÝHODNĚ

129 titulů, přes 550 milionů 
prodaných výtisků!
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.10
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Lisa Renee Jonesová 

JEDINĚ S TEBOU
Charizmatický Chris si podmanil Sařinu duši i její tělo. Na-
prosto mu podléhá, vyhoví všem jeho erotickým touhám,
i když jí občas nahánějí strach. I Chris ale má své démony
minulosti. Ona bojuje s jeho temnými stránkami, aby u ní
mohla jeho rozervaná duše najít klid, on před nimi utíká.
Ale nelze bojovat se vším a nelze utíkat navždy... 
Přeložil Čeněk Hubáček. Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GE036818

LÉTÁNÍ SÓLO 
JE MÁLOKDY
ZÁBAVA.
ZVLÁŠŤ, 
KDYŽ CHCETE
LETĚT HODNĚ
VYSOKO…

Jill Shalvisová 

CHYTRÁ A SEXY
Noah Fisher se po tragédii, při
níž mu zahynula jeho velká
láska, zapřisáhl, že se už nebu-
de vázat a nikoho dalšího si již
tak blízko k tělu nepustí. Brání
se velkým citům a především zklamáním. Aby si pročistil hlavu, rozhodne se
odjet na hory, s nadějí, že na něj čeká i něco víc než jen zasněžené svahy
a dobře vychlazené pivo. Proti nezávaznému románku by nic nenamítal. Ale to
ještě netuší, jaké dobrodružství ho na cestě čeká… Plány mu totiž zhatí Bailey
Sinclairová, sexy kráska, která se jen tak neopouští, a vdova po jednom z nejvá-
ženějších klientů Sky High, letecké společnosti, jíž je Noah spolumajitelem a kte-
rou si Bailey vyhlédla pro realizaci svého plánu...
Přeložila Petra Klůfová. Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GE036990               nečlenská cena 249,-                                                             199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Lisa Renee Jonesová 
SAMA SEBOU
Sara se pomalu blíží k odpovědi
na otázku, co se s Rebekou sta-
lo. Sama se přitom ale dostane
dál, než kdy chtěla... 336 stran

GE036430     299,- 249,-

Lisa Renee Jonesová 
V TVOJÍ KŮŽI
Sara najde deník jakési Rebeky
plný divokého sexu, vášeň ale
provází i strach. Rozhodne se zji-
stit, co se s Rebekou stalo. 320 s.

GE036429     299,- 249,-

Samantha Youngová 
JAMAICA LANE 
Olivia při každém setkání
s mužem panikaří. Naštěstí
má kamaráda, sukničkáře
Natea. Ten nestojí o závazky,
a proto nabídne Olivii, že ji
naučí flirtovat a pomůže jí zís-
kat sebevědomí v posteli.
Lekce svádění ale nesmí
ohrozit jejich přátelství! 328 s. 

GE037062   299,- 259,-

Samantha Youngová 
DUBLIN STREET
Braden je úspěšný, bohatý 
a přitažlivý muž, zvyklý do-
stat, co chce. Teď chce Joss.
Tu ale vztahy děsí. Když jí
Braden navrhne dohodu, že
spolu budou jen spát, Joss
souhlasí. Když chce ale Bra-
den víc, Joss se hlasu svého
srdce neubrání. 336 stran

GE036343    299,- 259,-

Samantha Youngová
LONDON ROAD 
Jen pár přátel ví, že Jo je přes-
ným opakem toho, co se o ní
povídá. Má na starosti celou
rodinu, zvlášť mladšího bratra.
Jo vždy myslí především na
jeho budoucnost, a to i při
výběru partnera. Rozum však
dostane košem, když pozná
nevázaného Camerona. 384 s.

GE036640   299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

567,-jen

obj. č. GE037623
3X LISA RENEE JONESOVÁ

VIP
159,-
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Kate Manningová 

MADAM X
Můj nechvalně známý
život

Milostný román, rodinná sá-
ga i obraz bouřlivého politic-
kého klimatu viktoriánské
doby. Předkládá skandální
příběh Axie Muldoonové,
dcery chudých irských vy-
stěhovalců, která se stala
úspěšnou porodní bábou.
Záhy zjistí, že správná cesta
nemusí být vždy v souladu
se zákony a že nelze spolé-
hat na muže, který říká: „Jen
mi věř!“ A když se dostane
do střetu s fanatickým zakla-
datelem Společnosti pro
potírání hříchu, musí nasadit
všechny síly i bohatství, aby
zachránila sebe i svou rodi-
nu. Přeložila Věra Klásková. 

Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm

GE036606 

Robert Lyndon
CESTA SNĚŽNÝCH
PTÁKŮ
Strhující román se odehrává
v drsných časech vlády Vi-
léma Dobyvatele. Výprava
dobrodruhů se vydává na
cestu za vzác nými bílými so-
koly. Cesta se mění v boj 
o přežití. Prověří odvahu,
lásku i přátelství. 592 stran

GE035061   399,- 349,-

Corina Bomannová 

ZAHRADA 
V MĚSÍČNÍM SVITU
Když antikvářka Lilly dostane
darem staré housle, které jí údajně
patří, je velice zmatená. Neumí si
vysvětlit, proč právě ona má zdě-
dit – jak se záhy ukáže – velice
slavný nástroj. Cítí však, že ty
housle změní její život, když se
pokusí záhadu vypátrat. Vydá se po
stopách odkazu úchvatné houslist-
ky, které nástroj kdysi patřil. A brzy
odhalí tajemství, které nejen její
minulost ukáže v úplně jiném svět-
le. Přeložila Jana Pecharová.

Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GE037013  
nečlenská cena 349,- 299,-

Robert Lyndon 
CÍSAŘSKÝ OHEŇ 
Uplynulo devět let a hrdino-
vé knihy Cesta sněžných ptá-
ků se opět setkávají. Byzant-
ský císař chce získat zázrač-
ný vybuchující prášek, jež
údajně mají na druhém konci
světa v Číně. A tak se Vallon
s přáteli vydává po Hedváb-
né stezce... 488 stran

GE036714   399,- 329,-

Margaret Mitchellová 
JIH PROTI SEVERU 1 
Dramatický milostný pří-
běh dodnes dojímá i pro-
vokuje čtenáře. Miliony lidí
stále oslovuje filozofie víry
a naděje v další den, jež
pomáhá přežít těm, kteří
přišli o všechno. 456 s.

GE037105  399,- 329,-

Donald McCaig 
ŽIVOT RUTH
Příběh o síle charakteru, vů-
li a statečnosti. Po mnoha
dramatických osudech se
Ruth dostává na americký
Jih a přivádí nás k osudům
Solange, Ellen a Scarlett,
legendárních postav romá-
nu Jih proti Severu. 368 s.

GE037074  299,- 249,-

Margaret Mitchellová 
JIH PROTI SEVERU 2 
Román o dramatických
osudech Scarlett O’Harové
a Rhetta Butlera se hned
po vydání v roce 1936 stal
světovým bestsellerem. 
V češtině vždy vycházel ve
dvou svazcích. 480 s.

GE037106  399,- 329,-

Osudy ženy, která se stala hrdinkou
své doby – i když trochu 
netradiční…

VÝHODNÝ 
KOMPLET

498,-jen

obj. č. GE037497
JIH PROTI SEVERU

1 + 2

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VAŠE

NEJ

ČESKÁ PREMIÉRA

VIP
239,-
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Jiří Hanibal 
KAT LIDUMIL
Z kata se stal léčitelem, mineralogem
a významným sběratelem. 224 stran 

GE036448        279,- 229,-

Brigitte Riebeová 
KRÁSNÁ FILIPÍNA
Filipína Welserová a Ferdi-
nand II. Habsburský se tajně
vezmou a mají spolu čtyři
děti. Avšak čím silnější je
jejich vztah, tím větší jsou
překážky. Nakonec Filipína
ve svých třiapadesáti letech
onemocní nevyléčitelnou ne-
mocí. Existuje podezření, že
byla otrávena... 288 stran

GE036556   279,- 229,-

Anna Šochová 
KARMÍNOVÝ KÁMEN
Hrdinkou čtivého příběhu
zasazeného na odlehlé Ašsko
pobělohorské doby je šlech-
tična Anna Dorothea Zedwit-
zová. Potká starou cikánku,
která ví, co Anna tají, a věští
jí, že se její osud rozdvojuje:
buď bude bohatá, spokojená
a uvidí své děti vyrůstat, ne-
bo ji čeká brzká smrt... 328 s. 

GE036631   299,- 249,-

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 prostředků.
A pak se na hradě objeví rytíř
a snaží se o nemož né: sjed-
notit ze mi a vrátit na trůn
krále… 592 stran
GE033769 299,- 249,-

Antonín Polách 
AŤ ZEMŘE KRÁL
Slyšeli jste už o císaři, který
ovládal mnoho jazyků a sám
psal knihy? Jedná se o Frid ri -
cha II., který chtěl řídit politi-
ku tehdejšího světa. Román
nás zavádí do Itálie v polovině
13. století, kdy nenávist mezi
císařem a papežem do sáhla
vrcholu a papež vyzval k za bi -
tí panovníka… 360 stran

GE036450     349,- 299,-

Vladimír Přibský 
VALDŠTEJN 
A ELEONO RA
Historikové mnoha generací
již několik staletí hledají pád -
 ný důkaz o Valdštejnově
zradě a krocích, jež ho měly
dovést až na český trůn. Vše -
obecně se má za to, že
Valdštejna odrovnaly dvorské
intriky. Autor však nabízí ještě
jiné vysvětlení... 216 stran

GE033356     209,- 189,-

Jiří Hanibal 
NEKLIDNÁ DUŠE 
EVY Z ROŽMBERKA
Žena vzdorující své době. 272 s.

GE035933          279,- 229,-

Jiří Hanibal

VÁŠNĚ A BOJE POLYXENY
Z LOBKOVIC
Ve svém novém románu náš přední
romanopisec líčí pohnuté, často drama-
tické osudy „první dámy království“ –
Polyxeny z Pernštejna a Lobkovic. 
Její bohatý a bouřlivý život se odvíjel
v době střetů, které zmítaly tehdejší
českou společností, a provázely ho
mnohé osobní vášně. Po brzké smrti
Viléma z Rožmberka se stala paní na
Roudnici a projevovala ještě větší samo-
statnost než dřív. Rudolfinská Praha
byla nejen střediskem umělců a astrolo-
gů, ale také místem, kde se střetávaly
různé myšlenkové proudy. Polyxena
rozhodně nezůstávala stranou... 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GE036929

Žena, která 
se narodila 
v nesprávném 
století...

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

*POUZE 
V KLUBU

12 a 13 historicke romany_sablona lista  5/19/15  3:29 PM  Stránka 2



Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! 13
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líčí bouřlivá léta 
období studené války
    Ken Follett 

STOLETÍ 3: HRANICE VĚČNOSTI 
Po Pádu titánů a Zimě světa, mapujících fiktivní osudy pěti rodin
v různých částech světa, dramaticky poznamenané první a druhou
světovou válkou, přichází poslední díl ságy, Hranice věčnosti. Do
životů Maud von Ulrich a jejích potomků v Berlíně, rodu
Dewarových ve Spojených státech, Ethel Williamsové a její lon-
dýnské rodiny i rusko-amerického klanu Peškovových tentokrát
zásadním způsobem vstoupí dějinné události a konflikty od počát-
ku 60. do konce 80. let 20. století –  kubánská krize, stavba ber-
línské zdi, atentáty na bratry Kennedyovy, boj amerických černo-
chů za lidská práva, válka ve Vietnamu, zhroucení komunistického
bloku, ale také kulturní fenomény příznačné pro tuto dobu – sa-
mizdat, média či hudba a jejich role v boji za mír a svobodu.
Dějinné i osobní peripetie příběhu se uzavírají, ve čtenářích však
zanechají trvalou stopu v podobě nezapomenutelného zážitku.
Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.
Váz., 928 stran, 14,5 x 22,7 cm

GE034755  nečlenská cena 499,- 449,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

997,-jen

obj. č. GE037624
TRILOGIE STOLETÍ

Ken Follett pracoval jako repor-
tér, potom začal psát knihy,
nejprve kriminální či špionážní
příběhy. Světovou popularitu
mu však přinesly až dva rozsáh-
lé romány z prostředí středově-
kého městečka Kingsbridge:
Pilíře země a Na věky věků.
Zatím posledním jeho dílem je
třídílná sága Století. 

Ken Follett 
STOLETÍ 1: PÁD TITÁNŮ
752 stran

GE034753 499,- 449,-

Ken Follett 
STOLETÍ 2: ZIMA SVĚTA 
736 stran

GE034754 499,- 449,-

Ken Follett 
KAVKY
Felicity „Flick“ Clairetová,
agentka britské tajné služ-
by, sestavuje zvláštní žen-
ský tým, který má pronik-
nout do ústředny na seve-
ru Francie spojující němec-
ká vojska s nejvyšším vele-
ním v Berlíně, a před oči-
ma Němců ji zničit. 480 s. 

GE037051  379,- 299,-

Ken Follett 
MUŽ S PODIVNOU
MINULOSTÍ 
Londýn, léto roku 1914.
Anarchista Felix se chystá
zabít carova vyslance,
v rozhodující chvíli však
potkává ženu, kterou kdysi
vášnivě miloval… Román
z klíčového období moder-
ních dějin. 352 stran 

GE037050  329,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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Shane Kuhn 

JAK ZABÍT
SVÉHO
ŠÉFA.
PŘÍRUČKA 
STÁŽISTY
Divoký, vražedně
ironický thriller.
„Stážisté jsou ne-
viditelní. Můžete

svoje jméno opakovat ve-
dení stokrát dokola, a stejně si ho nikdy

nezapamatují, protože k někomu, kdo je ztracený případ
a pracuje zadarmo, nemají žádný respekt. Ironií je, že na vás budou s naprostým
klidem vršit důležité úkoly. Čím víc takových úkolů na sebe dobrovolně naberete,
tím víc z toho vytěžíte; získají vám PŘÍSTUP A DŮVĚRU. Nakonec vám váš terč
bude ochotný svěřit i svůj život. A právě tehdy ho o něj připravíte.“ 
Přeložila Šárka Kadlecová. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GE037206

Tom Rob Smith 

DÍTĚ ČÍSLO 44 
Sovětský režim tvrdí, že v socialistické společnosti je zlo-
činnost vymýcena. Mrtvý chlapec nalezený v Moskvě
tedy nemohl být zabit. Lev Děmidov pomůže utajit fakta,
pochybuje však. Záhy se i s manželkou ocitne ve vy-
hnanství na Urale. K vraždám dětí ale dochází i tam… 
Přeložil Josef Hanzlík. Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GE037451                    249,- 199,-

John Grisham 
PLATANOVÁ ALEJ 
Těsně než zemře, napíše
Seth Hubbard novou závěť.
To vyvolá otázky. Ovlivnily
léky jeho úsudek? 552 stran

GE036776    399,- 329,-

John Grisham 
POSLEDNÍ POROTCE 
Porota se neshodla na trestu
smrti, vrah dostal doživotí.
Po letech je propuštěn a zač-
nou umírat porotci… 400 s. 

GE036603     349,- 279,-

John Grisham 
...A JE ČAS ZABÍJET 
Otec znásilněné černošky se
rozhodne pachatele, bělo-
chy, potrestat sám. To rozdě-
lí celé městečko. 624 stran 

GE036604    399,- 329,-

Kelly Parsons 
ŠKŮDCE
Steve Mitchell je mladý chirurg.
Má krásnou ženu, dvě děti. Pak
jeden pacient zemře podezřelou
smrtí a vrah si se Stevem začne
pohrávat. Ta hra může Steva při-
pravit o kariéru i o manželství.
Ale také další nevinné o život…
416 stran

GE036478 359,- 299,-

Všichni občas chceme zabít svého šéfa...

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Strhující kriminální příběh
z období stalinské totality

PRÁVĚ V KINECH 

VIP
199,-

VAŠENEJ
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 15
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Lisa Gardnerová 
CHYŤ MĚ 
Charlene je přesvědčena, že ji
někdo zabije. Dva roky po sobě
zemřely dvě její kamarádky –
obě 21. ledna, obě zavražděné.
Blíží se další 21. leden a Char-
lene počítá hodiny do smrti.  
V seržantce Warrenové však
hlodá podezření: Je Charlene
obětí, nebo pachatelkou? A co
ji spojuje s vraždami boston-
ských pedofilů? 384 stran

GE036244      349,- 299,-

Ursula Poznanski 
PĚT
Zavražděná žena
má na nohou vyte-
tované souřadnice.
Na označeném mís-
tě čeká příšerný ná-
lez: ruka zatavená
do fólie a hádanka,
jež vede ke schrán-

ce s další částí těla. V ohavné formě geocachingu,
hledání pokladů s pomocí navigace, posílá vrah
kriminalisty k dalším částem mrtvol. Vyšetřovatelé
tuší, že teprve na poslední zastávce dostanou do
rukou zásadní dílek skládačky… 320 stran

GE036477                   299,- 249,-

Robin Cook 
VRAŽEDNÁ
APLIKACE
Mobilní aplikace
iDoc umí diagnosti-
kovat líp než živý
lékař. Snoubenka
radiologa Wilsona
však zemřela poté,
co se zúčastnila testu aplikace. Po smrti dalších
pacientů se Wilsona zmocní podezření. Je možné,
že iDoc nějak narušují hackeři? A že se problémy
s aplikací snaží zastřít americké vládní úřady?
Georg se pouští do nebezpečného pátrání, které
může mít fatální důsledky nejen pro něj, ale i pro
nespočet dalších lidí. 288 stran 

GE036870       299,- 259,-

Elizabeth Littleová 
NEJDRAŽŠÍ
DCERA
Jane se právě díky
formálnímu pochy-
bení policie dostala
po deseti letech 
z vězení. Kdysi pat-
řila mezi společen-

ské celebritky, ale pak ji odsoudili za vraždu matky.
Utíká před médii a zároveň sleduje stopy a doufá,
že ji dovedou k matčinu vrahovi. Jenže si není
úplně jistá, jestli jím není ona sama… 432 stran 

GE036484 299,- 249,-

Lisa Gardnerová 

NEBOJ SE
Detektivka D. D. Warenová
se po setmění vrátila na
místo činu. A pak zaslechla
zavrzání podlahy, ozvala se
tichá ukolébavka... a na víc
už si nevzpomíná. Je vážně
zraněná, trpí bolestmi, není
schopná pohnout levou ru-
kou a nemůže se vrátit do
práce, kterou tolik miluje.
O šest týdnů později je
nalezena další zavražděná
dívka. Na místě jsou stejné
rekvizity jako u předešlé
vraždy: láhev šampaňského a čer-
vená růže. A jediná osoba, která se možná ocit-
la v blízkosti vraha, je D. D. Warenová, jež si však nevzpomí-
ná na jediný detail z oné noci, kvůli které by mohla tolik ztratit.
To jediné, co může ale nyní udělat, je ničeho se nebát. 
Přeložila Tatjana Jandourková. Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GE036844

ČESKÁ PREMIÉRA

279,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Lisa Gardnerová je autorkou 16 kriminálních románů (a 13 ro-
mánů pro ženy, vydaných pod pseudonymem Alicia Scottová).
Její knihy vycházejí ve 30 zemích, počet prodaných výtisků
(více než 22 milionů) a kvalita jejích příběhů – Tess Gerrit-
senová ji nazvala Mozartem mezi spisovateli thrillerů – řadí Lisu
Gardnerovou k současné světové špičce tohoto žánru.

Když ti na
krk dýchá
smrt...
nesmíš 
se bát

VAŠENEJ
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 58.16
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Sebastian Fitzek 

LOVEC OČÍ
Volné pokračování thrilleru Sběratel očí.
Doktor Zarin Suker vede dvojí život. Ve
dne provádí ty nejtěžší a nejsložitější
operace lidského oka. Jeho vášeň však
patří pacientkám v noci: ve sklepě své
kliniky jim pečlivě odstraní oční víčka
a potom je znásilní – a nechá odejít.
Následně všechny oběti spáchaly sebe-
vraždu. Policie kvůli nedostatku svědků
a důkazního materiálu požádá znovu
o spolupráci Alinu Gregorievovou. Ne-
vidomá fyzioterapeutka, jež má od přípa-

du Sběratele očí pověst média, dostane za úkol
získat stopu vedoucí k Sukerově příští „pacientce“. 

Přeložil Vítězslav Čížek. Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GE036766

SBĚRATEL OČÍ
Úchylný sériový vrah unesl malé děti a vyšetřovatelům
předhodil časové ultimatum, do kterého lze děti najít.
Pak je nechá udusit v úkrytu… 392 stran

GE036191                           349,- 299,-

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY 
Libby byla kdysi svědkyní vražd matky
a dvou sester. Usvědčen a odsouzen byl
za ně její bratr Ben. Po letech případ

znovu otevírají členové spolku zaměřené-
ho na slavné zločiny. Hlavní roli ve filmo-
vé adaptaci přijala oscarová herečka
Charlize Theron.… 448 stran

GE037511     249,- 199,-

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Zdálo se to jako ideální manželství. Jenže
Amy v den pátého výročí svatby zmizela
a její muž Nick byl obviněn z vraždy. Jestli
je ale nevinný, kde je Amy? 528 stran
GE037069          299,- 239,-

Otevře 
pacientkám 
oči, i když to 
nechtějí...

Frederick Forsyth 
PŘÍBĚH BIAFRY
Příběh z války v africké Biafře. Ani po čty-
řiceti letech od prvního vydání neztratilo
vylíčení si tuace a krvavé občanské války
na zajímavosti a poučnosti. 296 stran

GE034932           259,- 229,-

Patricia Cornwellová 
KRVAVÁ MLHA
Kay Scarpettová se setkává s od  souze-
nou Kathleen Law le  ro vou, matkou sério-
vé vražedkyně. Záhy poté Kathleen za
záhadných okolností umírá… 400 stran

GE035907           329,- 289,-

Tess Gerritsenová 
POSLEDNÍ NA ŘADĚ
Detektiv Jane Rizzoliová odveze chlap-
ce, který dvakrát unikl vraždě, do spe-
ciálního internátu. Ale ani tady není
podle všeho bezpečno… 304 stran

GE036243           249,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

498,-jen

obj. č. GE037625
LOVEC OČÍ

a SBĚRATEL OČÍ

„Flynnová nepíše
pro slabé povahy 

a číst se má jen na
vlastní nebezpečí.“ 

MF DNES

V KINECH OD 18. 6.

16 a 17 napeti_sablona lista  5/19/15  3:19 PM  Stránka 2



Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 59. 17

Svět končí, 
dobrodružství 
začíná...

Adam Blake 

DÉMONŮV KÓD
Z Britského muzea v Londýně někdo odcizil knihu ze 17. sto-
letí – spisek šíleného věštce, který předpověděl konec
světa. Žádná z jeho vizí soudného dne se neuskutečnila. Do
této chvíle.
Lidstvo začínají ochromovat nevysvětlitelné události a zna-
mení. Nikdo netuší, zda spějí k jeho záchraně či zkáze.
Nikdo kromě Jidášova kmene – tajných a nebezpečných
stoupenců evangelia prokletých. Mají však mezi sebou něko-
ho, kdo přestává jejich proroctví věřit. A chce ho zvrátit.
Působivý konspirační román o kódech, legendách, nebi,

pekle a hrdince, na kterou nikdy
nezapomenete. Přeložil Petr Mikeš. 

Váz., 496 stran, 12,5 x 20 cm

GE036907

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Adam Blake 
EVANGELIUM PROKLETÝCH
Záhadně zemřelo několika vědců – analy-
zovali středověký kodex, jenž měl osvětlit
texty novozákonních evangelií… Příběh
plný napětí a provokativních otázek. 560 s.

GE035553  399,- 349,-

Gene Brewer 
SVĚT PODLE
PROTA, NA
SVĚTELNÉM
PAPRSKU
Příběh o ne-
všedním bláznu
uprostřed bláz-
nivého světa. Na
psychiatrii při-
jmou muže bez
totožnosti. Tvrdí,
že je prot, mi-
mozemšťan. Ně-
některé jeho
bludy někdy 

s humorem, jindy až nemilosrdně odhalují nemorální 
a leckdy i nenormální chování lidstva. 416 stran

GE037394                     359,- 299,-

Simon Toyne

SANCTUS

Tajemný řád střeží v nepří-
stupné Citadele největší ta-
jemství lidstva. Chránit ho
chce za každou cenu. 456 s.

GE034616   349,- 299,-

Simon Toyne 
KLÍČ
Novinářka Liv Adamsenová
je klíčem k odhalení tajem-
ství Sanctu, aniž by ona sa-
ma věděla proč... 408 stran

GE035964  349,- 299,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

697,-jen

obj. č. GE037626
TRILOGIE VĚŽ, 

SANCTUS a KLÍČ

ČESKÁ PREMIÉRA

Simon Toyne 

VĚŽ
Po staletích mlčení otevírá Citadela, nejstarší
obydlené místo, brány. Pohled dovnitř je však
děsivý – téměř vše zničila dál se šířící smrtel-
ná nemoc. Gabriel Mann umírá a bývalá novi-
nářka Liv Adamsová tak musí sama čelit zabi-
jákům, kteří ji chtějí za každou cenu umlčet.
Mezitím v USA pátrá agent FBI Joe Shepherd
po vědci z NASA a zjišťuje, že se blíží něco
nepředstavitelného… Závěrečný díl strhující
konspirační trilogie. Přeložil Pavel Pokorný. 
Váz., 472 stran, 14,5 x 22,7 cm

GE037045          nečlenská cena 379,- 299,-

Andy Weir 
MARŤAN 
Mark Watney uvízl na Marsu,
ostatní odletěli bez něj, pře-
svědčení, že je mrtvý. Šance
na záchranu je mizivá, ale
neztrácí naději. 344 stran

GE036586   349,- 299,-
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VAŠE

NEJ

VIP
279,-
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.18

Felix Francis 

OHROŽENÍ
Jeff Hinkley pracuje jako vyšetřovatel bezpečnostní
služby dostihového vedení. Přímo na závodišti zabije
distancovaný trenér, kterého sledoval, bookmakera.
Pak kdosi sabotuje dostihy. Jeff se ale může těžko
soustředit, když jeho sestra právě podstupuje dras-
tickou léčbu a navíc ho švagr požádá, aby pomohl
jeho synovi, který byl zatčen za držení drog.
Přeložila Edda Němcová. Váz., 296 s., 14,5 x 22,7 cm

GE037205       nečlenská cena 299,- 249,-

Felix Francis 
ODMÍTNUTÍ 
POSLUŠNOSTI
Sida Halleyho, bývalého vy-
šetřovatele, požádá předse-
da dostihového vedení, aby
prošetřil podivné výsledky.
Ten odmítne, ale pak je
předseda zavražděn a Sida
kdosi nutí, aby o podezře-
lých dostizích vypracoval
očišťující zprávu. 296 stran

GE036547   299,- 249,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÉ POMĚRY
V rybářské vesnici Pont Aven byl za-
vražděn stařičký majitel legendární-
ho hotelu, v němž bydlela řada slav-
ných umělců. Záhy je na mořském
břehu objevena další mrtvola... Tlak
veřejnosti sílí, umínění vesničané
zarytě mlčí a komisař Dupin se dere
houštinou bretaňských poměrů
a odhaluje tajemství…  288 stran

GE036151       279,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GE037627
ODMÍTNUTÍ POSLUŠNOSTI

a OHROŽENÍ

Agatha Christie 
BRÁNA OSUDU
Tommy a Pentlička hodlají
strávit penzi na venkově. 
V novém domě najdou 
v knize zašifrovanou zprávu
o vraždě. Řešení vede
k další vraždě a Tommymu 
s Pentličkou hrozí smrtelné
nebezpečí. 288 stran 

GE037332   279,- 229,-

Agatha Christie 
ZÁHADA 
NA ZÁMKU STYLES
V tomto příběhu se poprvé
objevil Hercule Poirot 
a hned dostal těžký úkol:
kdo zavraždil bohatou ma-
jitelku rozlehlého sídla?
Manžel? Syn? Jeho žena?
Nebo někdo jiný? 224 stran 

GE037208   279,- 229,-

Agatha Christie 
VRAŽDA 
NA GOLFOVÉM HŘIŠTI
Milionář Renauld žádá Poi-
rota o pomoc. Ten se za
ním s Hastingsem okamžitě
vydává, ale je pozdě – ode-
silatel zoufalé žádosti byl
nalezen mrtev v čerstvě
vykopaném hrobě. 232 s.

GE037064     279,- 229,-

*POUZE 
V KLUBU

ČESKÁ PREMIÉRA

K

Jean-Luc Bannalec 

BRETAŇSKÝ PŘÍBOJ
Druhý případ komisaře Dupina z letní Bretaně okořeně-
ný humorem, venkovským koloritem a místními kulinář-
skými specialitami.
Legendami opředené souostroví Glénan působí svými
bílými písečnými plážemi a křišťálově průzračnou vodou
jako karibský ráj – dokud jednoho krásného květnového
dne moře nevyplaví na břeh tři mrtvoly. To komisaři
Dupinovi ještě chybělo: cesta ve vratkém člunu hned po
ránu, nervy drásající prefekt, málo kávy a žádný záchyt-
ný bod. Kdo jsou ti tři mrtví na pláži? Stali se obětí prud-
ké noční bouřky? Vše nasvědčuje tomu, že se utopili.
Vyšetřování zavede komisaře hluboko do historie ostro-
vů a jejich svérázných obyvatel. 
Přeložil Jiří Vodvárko. 

Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GE036862
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Objednávejte po telefonu na 296 536 660. 19

Peter Robinson 

POHLED DO TMY
V yorkshirském rehabilitačním zařízení pro policisty byl zabit
uznávaný inspektor Bill Quinn. Vyšetřování se ujme místní
detektiv Alan Banks, kompromitující fotografie nalezené
v Quinnově pokoji by však mohly ohrozit pověst strážců záko-
na, proto se o vraždu začne zajímat i Joanna Passerová z oddě-
lení inspekce. Svérázný Banks, neochotný s kýmkoli spolupra-
covat, trpí její přítomnost jen nerad. Na snímcích, kde zavraž-
děný Quinn dovádí v hotelu s neznámou dívkou, je něco po-
dezřelého. Něco je spojuje s místním podsvětím. A s několik
let starou kauzou, která byla pro Quinna léta noční můrou… 
Detektivní série případů inspektora Alana Bankse ze severo-
anglického hrabství Yorkshire vychází ve Velké Británii již čtyři
desetiletí (od roku 2010 se točí také televizní adaptace). Od
prvních dílů sbírá doma i v zahraničí – vychází ve dvaceti jazy-
cích – jedno žánrové ocenění za druhým a získává si stále více
příznivců moderní britské kriminální školy nejvyšší kvality. 
Přeložil Martin Pokorný. Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GE036967

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Agatha Christie 
POSLEDNÍ VÍKEND
Na ten víkend se londýnský lékař
John Christow, utrmácený nedu-
hy svých snobských pacientek
i věčnou bezradností uťápnuté
manželky Gerdy, opravdu těšil.
Vždyť pobyt na venkovském sídle
sliboval příjemnou společnost 
i nádhernou přírodu. Jenže místo
odpočinku na něj čekal smrtící
výstřel. Zemřel před očima své
ženy, třímající revolver, a se slo-
vem „Henrietto“ na rtech. Poirot,
jenž se stal svědkem této scény,
ještě netuší, že se bude muset
utkat s jedním z nejlepších protiv-
níků. Brzy však pozná, že v tomto
případě je vše nějak obráceně.

Přeložila Hana Petráková. 
Váz., 288 stran, 13 x 21 cm

GE037425   279,- 229,-

Christie Agatha
POSLEDNÍ VÍKEND
Detektivní román z roku 1946 s oblíbeným hrdi-
nou, v českém prostředí dosud známý pod
názvem Poslední weekend, vychází v novém pře-
kladu i v „malé černé” edici pro doplnění řady
sběratelům. Přeložila Hana Petráková. 
Váz., 256 str., 12 x 20cm

GE037137               249,- 219,-

Agatha Christie
v nové úpravě

i v malé černé edici!

Agatha Christie 
BRÁNA OSUDU
Brána osudu z roku 1973
je poslední román, který
Agatha Christie, držitelka
titulu Dáma britského im-
péria, napsala. Nyní vychá-
zí v nové grafické úpravě 
i pro sběratele „malé
černé“ řady. 264 stran 

GE037136   249,- 219,-

Agatha Christie 
VŽDYŤ JE TO HRAČKA 
Policista Luke Fitzwilliam
se vrací do Anglie. Ve vla-
ku se potká s rozčilenou
starou dámou. V jejím
městečku prý řádí sériový
vrah. Nikdo ho nepodezří-
vá – a zabíjení je tak pro
něj hračka. 232 stran

GE035951  249,- 219,-

Agatha Christie 
VRAŽDA 
NA GOLFOVÉM HŘIŠTI
Milionář Paul Renauld žádá
Poirota o pomoc. Ten se
za ním s Hastingsem vydá-
vá, avšak pozdě: Renauld
byl nalezen mrtev. Nad
jeho rodinou se vznáší
tajemství... 216 stran

GE036494  249,- 219,-

Doporučuje Martina Bekešová, redaktorka:

Detektivní romány Petera Robinsona představují to nejlepší
z britské moderní školy, co v současnosti vychází. Jeho pří-
běhy se obejdou bez zbytečných experimentů, násilných
zvratů a šokujících rozuzlení, přesto jsou suverénní, brilant-
ní a originální – plynou si, gradují a vrcholí ve svém vlast-
ním rytmu. „Vydání každého případu inspektora Alana
Bankse je důvodem k oslavě,“ tvrdí bestselleristka Louise
Pennyová – a nelze s ní než souhlasit.
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KLUBOVÁ NOVINKA

KLUBOVÁ NOVINKA

VIP
199,-
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Nakupujte se slevou až 80 % (více na str. 38–41)!20
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Anna Bolavá 

DO TMY
Příběh osamělé,
nemocné ženy,
která většinu
života zasvětila
sběru, sušení
a odevzdávání
léčivých rostlin,
má od počátku
nádech apoka-
lypsy. Děj se
posouvá kupře-
du pomocí
detailně propra-
covaného
„plánu sběru“.
Konstantou je
pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštěvuje
výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probub-
lává pod hladinou podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapito-
lu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji do staré půdy, hlou-
běji do prokletí sběru bylin. Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GE037335 nečlenská cena 259,- 199,-

Jiří Šulc
ZRÁDCI
496 stran
GE035394      329,- 279,-

Božena Němcová 
BABIČKA 
208 s., bar. il.

GE034763      349,- 299,-

Jaroslav Hašek
OSUDY DOBRÉHO 
VOJÁKA ŠVEJKA 656 s., čb. il.

GE036217       399,- 349,-

Josef Lada 
KRONIKA MÉHO ŽIVOTA 
440 s., bar. il.

GE035640       499,- 399,-

Nový román nositele 
Literární ceny Knižního klubu

Dalibor
Vácha 

HRANICE
Druhá světo-
vá válka na
východní
frontě, cesta
českosloven-
ských vojáků
na západ.
Kniha je roz-

dělena na dva oddíly, první
pojednává o bojích v Kyjevě a druhý o bitvě o Du-

kelský průsmyk. Opět se zde objevují postavy historické i fiktivní, mezi hrdi-
ny knihy patří i ženy, které sloužily v čs. armádním sboru. Román končí
momentem, kdy čs. sbor dosáhl 
východní hranice Československa… 
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GE037336

Dalibor Vácha
ČERVENOBÍLÁ
Čs. legie v Rusku, dramatic-
ká cesta čtvrtého pluku 
a spisovatel a pozdější ge-
nerál R.  Medek. 320 stran 

GE036879  299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Dalibor Vácha (* 1980) absolvoval Pedagogickou fakul-
tu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor
anglický jazyk - dějepis. Zabývá se především dějinami
každodennosti československých legií v Rusku a mezi-
válečnými dějinami Československa. Na tato témata již
publikoval řadu odborných studií a článků. 

ČESKÁ PREMIÉRA
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Miroslava Besserová 

CHLAPI NA ODSTŘEL 
I NA LÁSKU
Soubor povídek o mužích, které my
ženy v životě potkáváme, úvahy
o nich, rozhovory s nimi, i bez nich.
Většina z nás narazila na zvláštní
exempláře, nebo o nich alespoň sly-
šela, či před některými stačila včas
utéct... Ale kolik z nás si řeklo, že
s chlapy je to těžké, ale bez nich
ještě horší...
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GE037334

Miroslava Besserová 
MATURITNÍ SRAZY RADŠI NE!
Soubor 25 povídek o bývalých spolu-
žačkách jedné holčičí třídy na gym-
plu s rozmanitými životními osudy,
jež mohly a můžou potkat každého 
z nás. Pojítkem fiktivních příběhů
jsou pomaturitní srazy. 192 stran

GE036877         199,- 179,-

František Nepil 
JAK SE DĚLÁ CHALUPA 
Jak se dělá chalupa, když to člověk neumí. 160 stran 

GE034637               199,- 179,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

368,-jen

obj. č. GE037629
2X

KLÁRA JANEČKOVÁ

Klára Janečková 
TEMNOTA
Anna jako zázrakem přeži-
la útok nezná mé ho pacha-
tele. V dů sledku velkého
traumatu však trpí amné-
zií – neví, jak se jmenuje
ani kde bydlí… 264 stran

GE035076  249,- 219,-

Klára Janečková 
DENÍK GRÉTY
KAISEROVÉ
Dvojčata Agáta a Gréta žijí
ve Vídni, jejich matka po-
chází z Čech. Otec si po
smrti matky najde novou
ženu a Gréta uteče k tetě
do Čech. Brzy zjistí, jaký
to byl omyl... 344 stran

GE036774   299,- 249,-

S chlapy je to těžké, 
ale bez nich ještě horší!

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

František Nepil 

LIPOVÁ ALEJ 
František Nepil několik let v rozhlasových
pořadech Dobré jitro vyprávěl svým cha-
rakteristickým hlasem celé soubory feje-
tonů. Jeden z cyklů tvořily úvahy o vztahu
k domovu, rodnému kraji a vlasti. Autor
jim později dal knižní podobu. Knížku
s názvem Lipová alej doplnil jeho přítel

malíř Jiří Kalousek krásnými ilustracemi. V novém vydání byla ponechána i vyprávění
o místech na Slovensku. Z textů i po letech dýchá autorův láskyplný a odpovědný vztah
k domovu... Váz., 208 stran, barevná publikace, 12,5 x 20 cm

GE036773 nečlenská cena 249,- 199,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

298,-jen

obj. č. GE037628
JAK SE DĚLÁ CHALUPA

a LIPOVÁ ALEJ
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 5922
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Ivan Alexandrovič Gončarov 

OBLOMOV
Příběh zbytečného člověka
– takový je v základních
rysech nejslavnější román
Ivana Gončarova, který při-
náší nejen velkolepé pano-
rama ruské společnosti
uprostřed 19. století, ale
především tiché drama ne-
mohoucností čestného,
upřímného, laskavého
a vlastně zásadového člově-
ka, který má v životě jedi-
nou vadu: není ho schopen
a žije v zakletí svých snů.
Přeložil Libor Dvořák.
Váz., 672 str., 12,5 x 20 cm

GE036969  
nečlenská cena 499,- 399,-

Ernst Haffner 

POKREVNÍ 
BRATŘI
Román, jenž
poprvé vyšel
v roce 1932,
je intenzivním,
otřesným 
a autentickým
svědectvím
života několika

mladistvých
bezdomovců v Berlíně na

počátku třicátých let 20. století. S realismem
hlubokého smutku autor sleduje osud tlupy Pokrevních bratří,

líčí jejich krutý boj o přežití, jakož i nezkrotnou touhu po svobodě, jež
mnohdy vrcholí temnými orgiemi. Autor však svým hrdinům přiznává také
důstojnost a naději na lepší budoucnost. Děj románu je sice fikce, ale sou-
časně i důležité svědectví doby. Přeložila Zlata Kufnerová.

Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GE036933

Ernest Hemingway 
SMRT ODPOLEDNE
Kniha se zrodila z Hemingwayova vášnivého
zaujetí pro býčí zápasy, jež se snaží zasvě-
ceně a zároveň poutavě přiblížit ze všech
úhlů, do nejmenších podrobností, včetně
jejich zákulisí i samotného boje s býky, líče-
ného jako dramatický rituál, jehož aktéři se
na každém kroku vystavují nebezpečí smrti.
360 stran

GE036900              349,- 299,-

William Styron 
SOPHIINA VOLBA 
Zatímco mladý spisovatel Stingo sleduje,
jak během jediného manhattanského léta
a podzimu osudy krásné Polky Sophie,
která prošla Osvětimí, a neurotického, pře-
citlivělého Žida Nathana směřují ke svému
nevyhnutelnému tragickému závěru, po-
slouchá Sophiino vyprávění o minulosti,
z něhož se po částech vynořuje děsivý,
krutě realistický obraz společenského zla,
jež páchá nenapravitelné škody na lidské
duši. 720 stran

GE037058           449,- 369,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Muž, který 
se vydává
na svůj
poslední
velký lov... 

VIP
159,-

KLUBOVÁ NOVINKA

Ernest Hemingway 

STAŘEC
A MOŘE
Hemingwayova no-
vela se brzy po
svém prvním vydá-
ní roku 1952 stala
jedním ze zásad-
ních děl moderní
americké prózy.
Z příběhu rybáře,
jenž se v nevelkém
člunu pouští do
zápasu s obrov-
ským marlínem a potom do posledních sil bojuje s přesilou žralo-
ků, kteří napadnou jeho úlovek, dokázal spisovatel na malém pro-
storu vytvořit existenciální drama o hrdinství, vůli a vnitřní síle. 
Nový překlad Šimon Pellar. Váz., 112 str., 12,5 x 20 cm

GE036899 nečlenská cena 199,- 169,-

KLUBOVÁ NOVINKA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 58. 23
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Paolo Giordano 
OSAMĚLOST 
PRVOČÍSEL 
Rozhodneme se během
vteřiny a důsledky ne-
seme celý život. Také
Alice a Mattia se v dět-
ství rozhodli špatně…
V dospívání obtížně
hledají své místo. Mohli
by je najít vedle sebe,
jen kdyby překonali
traumata z minulosti.
Přel. Alice Flemrová.
Váz., 256 s., 
12,5 x 20 cm

GE037449    

299,- 249,-

John Irving 
SVĚT PODLE GARPA 
Život fiktivního spisovate-
le T. S. Garpa. 576 s. 

GE037510  359,- 299,-

Truman Capote 
SNÍDANĚ
U TIFFANYHO
96 stran

GE036331  199,- 169,-

Julian Barnes 

ROVINY ŽIVOTA
Poslední Barnesova
próza Roviny života spo-
juje – jak to u něj bývá
zvykem – „to, co ještě
nikdo nikdy nespojil“,
aby po textech Žádný
důvod k obavám a Vě-
domí konce vznikla další
z jeho meditací dotýkají-
cích se tématu smrti.
V jeho nejnovější knize
se prolíná téma fotogra-
fie a balonového létání
a milostný příběh jedno-
ho z prvních vzducho-
plavců Freda Burnaby-
ho a slavné francouzské
herečky Sarah Bernhar-
dtové s velmi osobními
úvahami nad ztrátou
milované bytosti.
Přeložil Petr Fantys. Váz.,
128 str., 12,5 x 20 cm

GE036906

Haruki Murakami 
BEZBARVÝ CUKURU TAZAKI A JEHO LÉTA PUTOVÁNÍ
Tazakiho kdysi bez vysvětlení odmítli kamarádi. Proč?280 stran

GE036856                            299,- 259,-

Haruki Murakami 
KAFKA NA POBŘEŽÍ
Moderní verze příběhu o Oidipovi… 560 stran

GE034529    349,- 289,-

Julian Barnes 
ŽÁDNÝ DŮVOD K OBAVÁM
Román o smrti a umí rání. 264 stran
GE033378       289,- 259,-
Julian Barnes 
VĚDOMÍ KONCE
Spisovatel zpracoval „svá témata“ do po doby čti -
vé novely. 160 stran

GE035216      219,- 199,-

Každý příběh o lásce je 
zároveň i příběhem o žalu... 

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Julian Barnes (*1946) proslul jako
„chameleon forem“, psal vtipné eseje 
i detektivní romány. Přemítání nad na-
ší konečností zahájil už románem Po-
hlédnout do slunce a rozvíjí ho 
i v nejnovější tvorbě. Největšího zado-
stiučinění v Británii se mu dostalo až
díky románu Vědomí konce (2011),
za který získal Man Bookerovu cenu.

VÝHODNÝ 
KOMPLET

348,-jen

obj. č. GE035659
ŽÁDNÝ DŮVOD K OBAVÁM

a VĚDOMÍ KONCE
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz24
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R Luke Gamble je zvěrolékař, založil
stanici první pomoci pro zvířata
a charitativní organizace Worldwide
Veterinary Service a Mission Ra-
bies. Uvádí vlastní televizní pořad,
má černý pás v karate, běhá triat-
lon a za svou práci získal cenu
Jamese Herriota JA Wight Award.
S manželkou a třemi dětmi bydlí
v New Forest ve Velké Británii.

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ A SPOL.
Příhody z ordinace i osobního života mladého zvěrolékaře
se odehrávají v jihoanglickém městečku, ale i na exotičtěj-
ších místech, kde jako dobrovolník vypomáhá v psím útulku
nebo ošetřuje slony. 336 stran
GE035882                         299,- 249,-

Luke Gamble 

ZVĚROLÉKAŘ V DIVOČINĚ
Pokračování úspěšného titulu Zvěrolékař a spol. Luke má nyní vlastní „pojízd-
nou veterinu“ a dojíždí léčit zvířata ve svém venkovském regionu. Vedle toho
provozuje i klinickou praxi a pravidelně vyráží na záchranářské akce do exotic-

ké ciziny (například zachraňuje šimpanze v Keni či
žirafy v Gambii). Své zážitky líčí opět s typickým
suchým humorem a sympatickým nadhledem.
Přeložila Ivana Nuhlíčková. 
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GE037162

Will Wiles 
PRAVIDLA PÉČE 
O DŘEVĚNÉ PODLAHY
V příběhu bohéma, který se
pedantskému příteli stará 
o kočky, se mísí britský černý
humor s napětím. 312 stran 

GE036577   299,- 249,-

Dominik Landsman 
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
Autor, otec na mateřské, se
svěřuje s problémy a přináší
pohled muže na situace, kte-
ré jindy řeší ženy. 200 stran 

GE037189   229,- 189,-

Jeff Wells 
VŠICHNI MÍ PACIENTI
KOPOU A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše.“ Autor
ale ví své. Vtipně popisuje
zvířecí pacienty, kteří mu pro-
šli ordinací.  200 stran

GE035905 249,- 199,-

Miloš Macourek
ŽIVOČICHOPIS
Minipříběhy o bourci, kudlan-
ce, ptakopyskovi a dalších
zvířatech jsou inspirativ ní,
vtipné, hravé a krásně praště-
né... Il. Z. Seydl. 80 s., čb. il.

GE032165   169,- 149,-

Josef Fousek
MYŠLENKY NAHLAS
Laskavé a přímočaré vzpo-
mínky se vždy přiklánějí k ví-
tězství dobra nad věčným
zlem. 200 s. + 24 s. bar. příl.,
čb. fotografie

GE033806   259,- 229,-

Josef Fousek 
CESTY ZA NADĚJÍ 
Příznačným rysem autoro-
vých knížek je laskavost, po-
chopení pro obyčejné lidi 
a vlídnost. 256 s.. + 32 s. bar.
příl., čb. foto

GE033040   259,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

358,-jen

obj. č. GE037630
MYŠLENKY NAHLAS

a CESTY ZA NADĚJÍ
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 58. 25

John Green 

PŘÍLIŠ MNOHO
KATEŘIN 
Když jste zázračné dítě,
otvírá se před vámi zá-
zračná budoucnost.
Nebo ne? Colin
Singleton právě matu-
roval, dostal kopačky
od své devatenácté
Kateřiny a má pocit, že
jeho život skončil. Ještě
že je tu jeho kamarád
Hassan, který prostě
žádné utápění v sebelí-
tosti nepřipouští. Než se
Colin stačí vzpamatovat, ocitne se na
cestě bez cíle – a ta skončí v ospalé venkovské díře,
vyznačující se jen dvěma pozoruhodnostmi: hrobem rakousko-uherského
arcivévody a dívkou Lindsey. Její zásluhou Colin začne pomalu chápat, že není nutné být
mladistvým géniem, abyste změnili svět... Přeložila Veronika Volhejnová. Váz., 240 s. , 14,5 x 22,7 cm

GE037215

John Green 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Čte V. Kubařová a M. Ruml.

GE037357   CD mp3 329,- 289,-

John Green 
HVĚZDY NÁM 
NEPŘÁLY
Potkají se a zamilují se do
sebe. Ona má rako vinu,
on po nemoci amputova-
nou nohu. Není to ale kni-
ha o smrti, je o lásce, 
s velkým smyslem pro
humor a ironii. 240 stran 

GE035911  299,- 269,-

John Green 
HLEDÁNÍ ALJAŠKY
Strhující, živý, naléhavý 
a nekonečně dojemný pří-
běh o dospívání a hledání
sebe sama. Americká kni-
hovnická asociace knihu
zařadila mezi deset nejlep-
ších knih pro dospívající. 
256 stran

GE035912  299,- 269,-

V KINECH OD 23. 7.
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ČESKÁ PREMIÉRA

John Green 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Quentin Jacobsen je normální, trochu pla-
chý kluk. Odmala má rád nespoutanou
Margo. Když dívka najednou chybí ve
škole, Quentin po ní pátrá a zjistí, že mu
nechala určité stopy. Znal vůbec Margo?
A co jsou papírová města, s nimiž se nyní
stále setkává? Brilantní příběh teď přichází
i do kin, Quentina hraje N. Wolff, známý
už z filmu Hvězdy nám nepřály, Margo 
C. Delevingne. Přel. Veronika Volhejnová.
Brož., 288 stran, 12,6 x 20 cm

GE037147           249,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Osobní odběr on-line objednaných knih (více na str. 58)!26

YO
LI

Abbi Glinesová 

HRANICE NEVINNOSTI
Rush je syn rockové hvězdy. Blaire jen
obyčejná holka z alabamské farmy. Dva
rozdílné světy se jedno léto nebezpečně
přiblíží. Po smrti matky se Blaire stěhuje
k otci a jeho nové rodině na Floridu. Je
jasné, že nikdy nezapadne. Navíc otec
odjel a ona je tu sama s nevlastním bra-
trem Rushem, rozmazleným, ale nád-
herným! Přel. Jana Kordíková.
Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GE037034   nečlenská cena 249,- 199,-

Irma Kraussová 

OTRÁVENÉ ŠTĚSTÍ
Láska těch dvou je prudká, divoká,
krásná. Ale štěstí se plíživě mění v jed.
Když se ještě přidá zrada, Amanda už
nemůže couvnout. V líčení života milen-
ců se postupně objevují věci, které
obklopují umělecky nainstalovanou mrt-
volu. Charakterizují jednotlivé epizody
jejich vztahu. Postupně se skládá mo-
zaika odhalující, komu patří mrtvé tělo.
Přeložila Alena Bezděková.

Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GE037001   nečlenská cena 279,- 229,-

Gayle Formanová
ZŮSTAŇ SE MNOU
Chce Mia ještě dál bojovat
o život? 184 stran

GE037068    229,- 189,-

Rainbow Rowellová 
ELEANOR A PARK
Eleanor není nejkrásnější holka
na škole a Park není nejúžas-
nější borec; ona je trochu při
těle, on nenápadný kluk. Jejich
vztah překvapí i je samotné...
Celosvětový fenomén ve stylu
Hvězdy nám nepřály. 328 stran

GE036705      279,- 229,-

Rainbow Rowellová 

FANGIRL
Cath se svým dvojčetem Wren sdílela odjakživa všech-
no: oblečení, rodinné spory i vášeň pro příběhy kou-
zelníka Simona Snowa. Ale teď Wren nechce se sest-
rou bydlet na koleji a ta není právě společensky zdat-
ná. Nejraději tráví čas u internetu, kde se nemusí niko-
mu dívat z očí do očí a kde tisíce fanoušků čtou její
povídky ze světa Simona Snowa, zatímco ve škole číha-
jí nástrahy v podobě všech možných fobií, děsivých
spolubydlících s neodbytnými kamarády a profesorek
tvůrčího psaní, které o fanfikcích nechtějí ani slyšet. 
Přeložila Jana Kunová. Brož., 456 str., 12,5 x 20 cm

GE037101

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Holka na odstřel... 
poznáváte se?

Do pekla s ním,
když není, 
jak já chci!

P. C. Castová, K. Castová 
KALONŮV PÁD
Novela k sérii Škola noci. Ka-
lonova minulost... 152 stran 

GE037099      179,- 149,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

Erika Johansenová 
KRÁLOVNA TEARLINGU
Fantasy příběh o dlouho
ztracené královně. 432 s.

GE036653    359,- 299,-
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V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké... 27
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C. Clareová, 
H. Blacková 
MAGISTERIUM

ŽELEZNÁ
ZKOUŠKA
Callum Hunt ví
odmalička, že
pokud by se
někdy zapletl
s magií, znamena-
lo by to pro něj
smrt. Jeho otec
mu to ostatně
neustále připomí-
ná. Když je Cal
pozván ke zkouš-
kám do čarodějné
školy Magisterium, slíbí
otci i sobě, že v testu propadne. Jenže Cal
má naneštěstí magii v krvi, takže i přes veškerou snahu je spolu
s dalšími dvěma žáky vybrán, aby studoval u největšího mága, mistra
Rufuse. Cal zjišťuje, že magie je mnohem zábavnější, než si kdy uměl
představit, a také skoro stejně tak nebezpečná. Ve škole si vedle přátel
rychle udělá i nové nepřátele… 
Přel. Pavlína Zagolová. Brož.,  312 stran, 12,5 x 20 cm

GE036058

Sally Green 

HALF WILD:
NAPŮL
DIVOKÝ
Pokračování fan-
tasy příběhu Half
Bad: Napůl zlý.
Mezi lidmi žijí
Bílé a Černé
čarodějnice.
Nathan je synem
mocného Černé-

ho čaroděje a Bílé čarodějnice, je takzvaný Poloviční kód. Radu
Bílých čarodějnic teď ovládá Soul O’Brien a válku proti Černým
čarodějnicím vede po celé Evropě. Bílé a Černé čarodějnice se
proti němu spojí, i Nathan je vtažen do povstání a nečekaně boju-
je po boku starých přátel i dávných nepřátel. Ne všem ale může
věřit… Přeložila Marcela Nejedlá. Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GE036747  nečlenská cena 299,-    249,-

Sally Green 
HALF BAD: NAPŮL ZLÝ
V novodobé Anglii mezi lidmi žijí Černé a Bílé
čarodějnice. Spojuje je jen strach z chlapce,
který pochází z obou stran. Nathan je od dět-
ství pronásledován a nakonec i uvězněn. Musí
uprchnout před svými šestnáctými narozeni-
nami a najít svého otce, nejsilnějšího a nej-
krutějšího Černého čaroděje na světě, jinak
zemře. Zvládne svůj nelehký úkol, přestože
nemůže nikomu věřit? 368 stran

GE036635 299,- 249,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GE037631
NA HRANĚ ZAPOMNĚNÍ

a NA HRANĚ VĚČNOSTI

J. A. Redmerski 
NA HRANĚ 
ZAPOMNĚNÍ
Když se zdá, že je všechno
špatně, potká Camryn
Andrewa... 400 stran

GE036435   299,- 249,-
J. A. Redmerski 
NA HRANĚ VĚČNOSTI
Zdálo se, že Camryn s An-
drewem bude pořád šťast-
ná – ale co se zdá, je jen
sen... 352 stran

GE036960   299,- 249,-

Autorka Nástrojů smrti
píše další úžasné 

magické dobrodružství!
ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Bill O'Reilly, Martin Dugard 

ZAVRAŽDĚNÍ JEŽÍŠE
Bestseller o muži, jehož poselství a kázání vedlo k pronásledování
a popravě, protože v něm skupina spiklenců viděla hrozbu. 
Ve skutečnosti se o Ježíšovi ví jen málo. Evangelia si leckdy odporují, na-
víc byla sepsána spíše z duchovního hlediska než jako záznam jeho živo-
ta. Cílem této knihy je na základě dobových pramenů sestavit mozaiku
tehdejších událostí. Ukazuje Ježíše jako člověka, který zburcoval odlehlou
oblast Říše římské a svým kázáním o míru a lásce si získal mocné nepřá-
tele. National Geographic Channel natočila
podle knihy dvoudílný dokument Proč zabili
Ježíše. Máří Magdalénu v seriálu hraje Klára
Issová. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GE036784

Libor Budinský
SEBEVRAŽDY SLAVNÝCH
Politikové, básníci, malíři, vynálezci,
spisovatelé. . .Li dé slavní nebo aspoň
s velkým tvůrčím potenciálem, kteří
dorazili na životní křižovatku. Co je
vedlo k tomu, že se jim najednou
život zdál natolik bolestný a k neune-
sení? Jakým způsobem se rozhodo-
vali, zda najdou sílu předčasně ho
ukončit? Jak se rozloučili se svými
nejbližšími? 224 stran

GE034710      199,- 179,-

Libor Budinský 
ŠÍLENSTVÍ SLAVNÝCH
Publikace se soustřeďuje na duševní
nemoci osobností z celého světa a ze
všech epoch lidských dějin, počínaje
sadistickým římským císařem Caligu-
lou. Osudy lidí postižených psychic-
kými poruchami, jako je maniodepre-
sivní psychóza, schizofrenie, Munch-
hausenův syndrom, impulzivní sadis-
mus, sexuální deviace, stihomam
a mnoho jiných. 184 stran    

GE035881       229,- 179,-      

Libor Budinský 
TRAGÉDIE SLAVNÝCH
Libor Budinský vybral do této knihy
šedesát pět osobností z celého
světa, které za života patřily mezi
vyvolené. Najdeme mezi nimi pří-
slušníky nejvyšší aristokracie včetně
mocných panovníků, slavné umělce,
sportovce, vědce i politiky. Richard
Lví Srdce, Jurij Gagarin, fotograf
Vilém Heckel. Pierre Curie, hokejový
trenér Ivan Hlinka. 200 stran 

GE034711       199,- 179,-

Libor Budinský 
POPRAVY SLAVNÝCH
Téměř sto příběhů osobností, které
skončily na popravišti. Najdeme tu
zbojníky, piráty, revolu cionáře, ale 
i špiony, agenty, umělce či vysoce
postavené osoby, krále, královny či
císaře: Marii Antoinettu, piráta Kid-
da, Matu Hari či Jeanne du Barry. 
Nechybí ani osudy teroristy McVeig-
ha, básníka Garcíi Lorcy, astronoma
Giordana Bruna či Jana Husa. 208 s. 

GE033541 199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Bill O’Reilly, Martin Dugard 
ZAVRAŽDĚNÍ JFK
Když v pátek 22. listopadu 1963 došlo v texaském
Dallasu k atentátu na amerického prezidenta Johna
Fitzgeralda Kennedyho, v Americe jako by se 
na okamžik zastavil čas. Nad událostí, která šokovala
celý svět a hluboce se zapsala do historie USA, však
stále visí řada otazníků… 360 stran, čb. foto

GE036274            349,- 149,-
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ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Lena Dunhamová

HOLKA A NE
LEDAJAKÁ
Provokativní výpověď
mladé ženy o tom, co
se „naučila“

Režisérka, scenáristka,
producentka, herečka,
hvězda seriálu Girls,
čtyřikrát nominovaná na
EMMY a oceněná dvě-
ma Zlatými glóby teď
jako přímá, ostrá, vtipná
a sarkastická autorka.
S humorem se zpovídá
z těch nejtrapnějších
i nejdůležitějších oka-

mžiků svého života. Silné scény, které nikoho nenechají chladným;
zážitky, které by člověk neprozradil ani nejlepšímu příteli, vztahy, sex,
drogy, rodina, problémy, úspěch, váha, vzlety a pády, takový je život
Leny Dunham. Váz., 256 stran, 15,5 × 23,3 cm

GE250946                 nečlenská cena 299,- 269,-

Robert Lacey 
GRACE KELLYOVÁ
376 s. + 32 s. čb. příl.

GE036761           349,- 149,-

Ondřej Suchý 
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ HANA VÍTOVÁ
144 s. + 24 s. čb. foto

GE036605           229,- 199,-

Katie Nichollová 

KATE
Kniha z pera zkušené autorky, která se britskou královskou rodinou
zabývá řadu let, přináší mnoho zajímavých detailů i postřehů ze
zákulisí. Na rozdíl od bulvárních periodik pracuje s ověřenými fakty
a přibližuje čtenářům životní příběh Kate Middletonové, její idylické
dětství v kruhu laskavé rodiny, sportovní a studijní úspěchy i šika-
nu, kterou Kate zažívala na prestižní soukromé škole, z níž nakonec

raději odešla. A konečně studium na univerzitě St. Andrews, kde se
zrodil vztah s princem Williamem, který nakonec přes všechny pře-
kážky a odklady dospěl po deseti letech ke šťastnému konci. 

Váz., 328 str., 12,5 x 20 cm

GE036843

Petr Macek 
IVA JANŽUROVÁ 
176 s. + 32 s., čb. a bar. foto

GE036333           259,- 199,-

Petr Zídek
PO BOKU 
420 stran, čb. fotografie

GE035766 329,- 279,-

Jak se neurozená dívka Catherine 
provdala za prince…

ČESKÁ PREMIÉRA

28 a 29 biografie_sablona lista  5/19/15  3:45 PM  Stránka 3



Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2015.30

B
IO

G
R

A
FI

E

Erika Härtl Coccolini 

PRAHA–VINOHRADY,
ČÁSLAVSKÁ 15
Životní příběh Eriky Härtl
Coccolini, Němky narozené
v Praze. Druhou světovou
válku prožila malá Erika s mat-
kou převážně v Praze a na své
rodné město si uchovala
mnoho zajímavých vzpomí-
nek. Krutým zážitkem pro
osmileté dítě bylo Pražské
povstání v květnu 1945
a násilnosti, které je prováze-

ly. Eričina matka se pokusila o sebe-
vraždu a byla umístěna v ústavu pro choromyslné

v Bohnicích. Dívka se spolu s ostatními německými obyvateli domu
v Čáslavské ulici ocitla ve sběrném táboře na Hagiboru. V dubnu 1946 matka nevyužila
možnosti požádat o československé státní občanství, a tak byly obě v jednom z posledních
transportů odsunuty do Hesenska v americkém okupačním pásmu, kde prožily velmi kruš-
né dny… Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GE036657

ČESKÁ PREMIÉRA

Meral Al-Mer 
BEZ MATKY NE!
V zemi, z níž pochází Merali-
na rodina, vládnou muži: hrdí
a někdy i moudří. Ale často
hrubí, bez úcty a respektu
k ženám. Meral se otci, který
ji unesl, vzepřela a našla, co
léta postrádala – matku, kte-
rou skoro třicet let neviděla...
320 s. + 16 s. bar. příloha

GE036584   299,- 249,-

Sarah Taylorová 
PRO LÁSKU K DCEŘI
Sarah v mládí prodělala vážné
choroby a zdálo se, že nemů-
že mít děti. Když se vdala za
Libyjce Fauzího a narodila se
jim holčička, byla v sedmém
nebi. Ale manželství skončilo
rozvodem a z jedné návštěvy
u otce se dcerka nevrátila...
224 s. + 8 s. bar. příloha

GE036408   279,- 229,-

Cheryl Strayedová 
DIVOČINA 
Po smrti matky a krachu
manželství se Cheryl impul-
zivně rozhodla ujít sama, bez
znalostí o přežití v divočině,
vysokohorskou trasu přes Ka-
lifornii a Oregon až do státu
Washington. Ve filmu natoče-
ném podle knihy hraje Reese
Witherspoonová. 400 stran

GE037373   249,- 199,-

Malála Júsufzajová, 
Christina Lambová 
JÁ JSEM MALÁLA
Malála už jako jedenáctiletá
psala pro BBC postřehy o ži-
votě pod Tálibánem. Líčila, jak
její rodina bojuje za vzdělání
dívek a jak moc Tálibánu ros-
te. Za její odvahu ji v roce
2012 postřelili, Malála ale
přežila. 312 s. + 16 s. bar. příl.

GE036648   299,- 239,-

Khady
ZMRZAČENÁ
Khady vyrůstala u babičky
v Senegalu. K tradicím patřila
i rituální obřízka, kterou pod-
stoupila v sedmi letech. Nikdy
nezapomene na strašlivou bo-
lest, na krev, nesnesitelné utr -
pe ní a po cit, že život pro ni
skončil. Khady si ten děs
s sebou nese celý život. 216 s.

GE036372   259,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Hjok Kang 

TADY JE RÁJ
Otřesné svědectví o životě v komunistic-
kém ráji, kde se zhroutila ekonomika
a obyvatelé umírají hladem. Autor vypráví
o unifikovaném bydlení, škole s krutými
tresty, funkcionářském kastovnictví. Děsi-
vé jsou jeho vzpomínky na hladomor.
V roce 1988 se rodina rozhodla uprch-
nout do Číny. Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm

GE037063    nečlenská cena 229,- 179,-
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KNIHA POLITIKY
Po celou historii lidé uva-
žují o tom, jak si co nejlé-
pe vládnout – a velcí mys-
litelé předkládají řešení.
Čtivě napsanou knížku
doplňují krátká, výstižná
objasnění politologických
pojmů, diagramy zpřehled-
ňující složité teorie, a vtip-
né ilustrace, které si po-
hrávají s našimi představa-
mi o politice. 352 stran,
barevná publikace

GE037067   599,- 499,-

Michael Hebeis 
ČERNÁ KNIHA CÍRKVE
... A neuveď nás 
v pokušení
Už 2000 let si katolická
církev nárokuje morální
vedení a duchovní kompe-
tenci – a nepřestává děsit
věřící stále novými skan-
dály. Úsilí o moc a ignoro-
vání obětí tvoří v katolické
církvi systém. Rejstřík hří-
chů církve sahá od antise-
mitismu po pedofilii. 256 s. 

GE034966   239,- 199,-

KONTROVERZNÍ KNIHA, 
KTERÁ ROZDĚLILA SVĚT

Thomas Piketty 

KAPITÁL 
V 21. STOLETÍ
Obsáhlé dílo francouzské-
ho profesora ekonomie
kritizuje prohlubující se
majetkovou nerovnost ve
světě a spatřuje v ní jedno
z největších nebezpečí
současného systému.
Autor, který shromažďová-
ní nejrůznějších dat
a jejich vyhodnocování
věnoval 15 let, upozorňuje, že majetková
nerovnost je stejná jako před sto lety a roste způsobem,
který ohrožuje jak demokracii, tak ekonomiku. Váz., 664 stran, 14,5 x 22,7 cm

GE037078   
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ČESKÁ PREMIÉRA

599,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Pořád si myslíte, 
že vás nedostanou?
Světlana Glaserová 

KDOPAK BY SE 
ŠMEJDŮ BÁL?
Když Glaserovi prodávali dům, naletě-
li realitní kanceláři Prolux, známé tím,
že uzavírá smlouvy o zprostředkování
prodeje nemovitosti, když to ale neu-
dělá a klient si kupce najde sám, stej-
ně inkasuje provize. Paní Glaserová
se nedala, její dlouhý boj vedl k zalo-
žení občanského hnutí. V knize líčí,
jak pomocí blogu, webu, demonstra-
cí, článků, televizních pořadů, trest-
ních oznámení, hromadné žaloby
a spolupráce s ČOI odhalovala prakti-
ky podvodných firem a některé

poškozené dokonce úspěšně zastupovala před soudy. Váz., 192 stran, 12 x 16,5 cm

GE037217                                      nečlenská cena 199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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David Glockner, Dušan Spáčil 

CÍSAŘŮV PREZIDENT
Císař František Josef I. a prezident
Tomáš Garrigue Masaryk – mají ty-
to dvě významné osobnosti našich
dějin něco společného? Již od po-
čátku minulého století se vynořují
teorie o Masarykově pravém otci.
Některé chtěly Masaryka zdiskredi-
tovat a zesměšnit, jiné zdůraznit je-
ho jedinečnost a velikost. Všechny
však časem vyšuměly – až na jed-
nu. A právě ta se stala tématem
knihy Císařův prezident. Autoři se
vydali po stopách Masarykova bio-
logického otce, aby odhalili nádher-
né tajemství nádherného muže, pří-
běh, který stojí za to číst. 
Váz., 296 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm

GE035844

Hanne Egghardtová 
SISI A JEJÍ DĚTI
Nesourodý čtyřlístek dětí, jejich osudy 
a Sisi jako matka. 176 s., čb. fotografie

GE035634          249,- 219,-
Sigrid-Maria Größingová 
GÉNIOVÉ V RODĚ HABSBURKŮ 
Členové císařské rodiny, kteří se věnovali
umě ní, vědě a změnám v politice. 184 s.

GE035220          249,- 219,-

Michaela Lindingerová 

MÉ SRDCE JE
Z KAMENE 
Tato kniha představuje
„jinou“ Alžbětu, dítě své
doby, kultovní postavu
dekadence. Ve čtyřiceti
letech císařovna Alžběta
zmizela z veřejného života.
Psala básně, odjížděla na
dlouhé cesty, sbírala antic-
ké předměty, osvojovala si
vědomosti o uměleckých
směrech a způsobech
myšlení fin de siecle,
inscenovala sama sebe
jako královnu víl Titanii 
v zámečku u Vídně – a žila
touhou po smrti. Váz., 208 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm

GE036642    nečlenská cena 259,- 219,-

Philipp
Vandenberg 
RAMSES
VELIKÝ
Ramses II. 

vy budoval mnoho památníků, skalních
chrámů a měst. Zároveň patřil k nejbo -
jovnějším, ale i k nej po žitkářštějším farao-
nům. 352 s. + 8 s. bar. fotopřílohy, čb. il.
GE034860            279,- 249,-

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

GE033809             279,- 249,-

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 poko-
jů od Marie Terezie až po
korunního prince Rudolfa. 
184 stran, čb. fotografie

GE035864  249,- 219,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

348,-jen

obj. č. GE037633
SISIS A JEJÍ DĚTI

a GÉNIOVÉ V RODĚ...

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Kniha, která začíná
tam, kde většina
filmů o Sisi končí. 

Tajemství rodiny
TOMÁŠE
GARRIGUA
MASARYKA

ČESKÁ PREMIÉRA
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Günter Lucks, Harald Stutte 

HITLEROVA 
DĚTSKÁ ARMÁDA
Bylo jim teprve šestnáct let.
Z Hitlerových chlapců vyce-
povali v rychlokurzech vojá-
ky, aby je pak na jaře 1945
povolali do Waffen-SS
a nasadili do dávno prohrané
války. Tyto děti ale nebyly
v žádném případě „boje-
schopné“, natož aby se staly
„mužstvem“. Režim zneužil
jejich horlivosti, za niž chlap-
ci zaplatili vysokou cenu.
Kniha obsahuje příběhy
svědků doby, pamětníků
málo známé kapitoly druhé
světové války. Autoři vylíčili
osudy osmi z nich.   

Váz., 200 str., čb. foto, 
12,5 x 20 cm

GE036951

Hartwig Hausdorf 

ČÍNSKÝ ROSWELL 
Kdo vybudoval čínské pyramidy, monu-
mentální stavby pod mořskou hladinou na
japonském ostrově Okinawa a šachtu se
skleněným obložením stěn v poušti Gobi?
Jsou snad lidé trpasličího vzrůstu, kteří
byli teprve koncem devadesátých let
minulého století objeveni nedaleko pohoří
Bajan Kara Ula, opravdu potomky mimo-
zemšťanů, kteří přežili „čínský Roswell“?
A kdo byl vzorem pro šílené praktiky čö
provozované v Mongolsku? Již více než
dvacet let shromažďuje světoznámý záha-
dolog v Asii indicie, jež ukazují na kontak-
ty s mimozemšťany a jsou s to revolučně
změnit náš obraz světa. 
Váz., 224 stran, 13,5 x 21,3 cm

GE036813  nečlenská cena 249,- 199,-

Jim Wilson
NACISTICKÁ
KNĚŽNA
Kněžna Stephanie von
Hohenlohe byla neu-
rozená, ale vdala se za
knížete. Sice se brzy
rozvedli, ale k získání
pozice to stačilo. Od
20. let sloužila jako

spojka mezi britskou šlechtou a německými pohla-
váry včetně Hitlera. Váz., 280 stran, 12,5 x 20,8 cm

GE035875                    299,- 269,-

Rydell Anders
RABOVÁNÍ
Jak nacisté vykrádali
evropské umělecké
sbírky
Co se s ukradenými díly
dělo, jak s nimi nacisté
nakládali, co s nimi za-
mýšleli. Co se dělo po
válce. Kde jsou ty věci
dnes – najdou se i na pře-
kvapivých místech. 344 s.

GE036953  349,- 289,-

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 nao-
pak. 200 stran, čb. foto

GE036285   249,- 199,-

Hans-Joachim Zillmer
ZEMĚ VERSUS 
KATASTROFY 
Autor rozkrývá nesrovna-
losti vědeckých teorií
zabývajících se dějinami
Země a přichází s novými
myšlenkami, které mohou
mít rozhodující význam
pro její budoucnost. 

248 s. + 16 s. čb. foto

GE035505  299,- 269,-

Prastaré asijské
mýty a senzační
nálezy

ČESKÁ PREMIÉRA

219,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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     Angličtina polidštěná 
a odvedená ze školní
třídy!

Darren Crown 
ANGLIČTINA NA ROVINU
Angličtina na rovinu s humorem pojednává o typických
problémech, na které narážejí čeští studenti angličtiny,
a poskytuje praktické, srozumitelné rady, jak je překo-
nat. Autor už dvacet let učí Čechy anglicky, dobře ví, co
jim dělá největší obtíže, a dokáže vše zábavně a při tom
logicky vysvětlit. Především se však snaží, aby si čtenáři
uvědomili, že učení jazyka může být hlavně zábavou,
neboť pouze to vede k výsledkům. 208 stran, čb. il.

GE035559                    199,- 179,-

Pascale Michelonová 
ZDOKONALTE SI PAMĚŤ
Jednoduchá cvičení na posílení
paměti. Přestanete zapomínat
a zlepšíte si duševní schop nosti.
Kniha obsahuje techniky, jak si
zapamatovat seznamy, jména
a obli če je nebo data, a ne chybí
ani metody, jak čelit vý padkům
paměti. 192 stran, bar. publ. 

GE035942       299,- 259,-

Joel Levy 
ZDOKONALTE SI MOZEK
Dopřejte si duševní trénink
a cvičte si mozek pomocí háda-
nek, hlavolamů a cvičení. Postu-
pujte po kapitolách, nebo nalis-
tujte rovnou problémové oblasti.
S touto praktickou příručkou
vylepšíte své duševní schopnosti
na maximum. 192 s., bar. publ. 

GE037077       299,- 259,-

Kolektiv autorů
KOMPENDIUM CHEMIE
Obsáhlá příručka přístupnou for-
mou seznamuje s obsahem stře-
doškolské chemie, který je dopl-
něn o rozšiřu jící informace před-
nášené na vysokých školách 
nechemického zaměření.
Nechybí řešené příklady a roz-
sáhlý výkladový slovník. 544 s.

GE036091 499,- 399,-

PRAVIDLA ČESKÉHO 
PRAVOPISU
Srozumitelný přehled pravopisných
pravidel a pravopisný slovník. Heslář
doplňuje Dodatek MŠMT ČR. 
U každého hesla je podrobně zpraco-
váno i tvarosloví. Praktické je graficky
naznačené dělení slov. 
Váz., 472 stran, čb. il. 11,3 x 16,9 cm

GE037081          179,- 149,-

Kolektiv autorů
KOMPENDIUM 
MATEMATIKY
Kniha podrobně představuje
všechny důležité oblasti matemati-
ky, algebru, aritmetiku, geomet-
rii...  Obsa huje i soupis matema-
tických značek a symbolů, pře-
hled vzorců, rejstřík po j mů a úlo -
hy k procvičení s řešeními. 720 s. 

GE036335 549,- 499,-

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

478,-jen

obj. č. GE037507
ZDOKONALTE SI PAMĚŤ

a ZDOKONALTE SI MOZEK

Darren Crown 

ANGLIČTINA NA ROVINU II
Volné pokračování oblíbených fejetonů o nástrahách, které má angličtina
pro české studenty. Podrobně a přitom zábavně rozebírá další zajímavé
jazykové jevy. Jedna část je zaměřena na úskalí anglických sloves, tento-
krát i s praktickými cvičeními.

Váz., 248 stran, 11 x 17 cm

GE037223
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Lubomír Machala (*1958) je literární histo-
rik a kritik. Přednáší současnou českou 
a slovenskou literaturu, věnuje se také
vztahům literatury, divadla a filmu. Vydal
monografie Průvodce po nových jménech
české poezie a prózy 1990–1995,
Literární bludiště a další, podílel se na dal-
ších pracích, k nimž patří například Dějiny
české literatury 1945–1989 nebo Slovník
českých spisovatelů. 

Všechno, co potřebujete vědět 
o české literatuře!

Lubomír Machala a kolektiv 

PANORAMA ČESKÉ 
LITERATURY (DO R. 1989)
Praktická příručka mapující dějiny
české literatury od počátků do roku
1989, určená především studentům
středních a vysokých škol, ale užiteč-
ná i všem ostatním zájemcům o literaturu.
Druhý svazek připravujeme k vydání v listopadu. 
Váz., 608 stran, 17 x 23,7 cm

GE036863

Pavel Juřík 
ENCYKLOPEDIE ŠLECHTICKÝCH
RODŮ
464 stran, barevná publikace

GE036414        499,- 449,-

Pavel Juřík 
ŠTERNBERKOVÉ
Minu lost rodu, osobnosti, heraldika
a genea logie Šternberků, hrady a palá-
ce, které vlastnili. 208 s., bar. publ.

GE036413 399,- 329,-

V. Soukup, P. David 
DĚJINY HRADŮ A TVRZÍ 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Hrady od románských po romantické
pseudohrady 19. století. 432 s., bar. p.

GE035637            999,- 399,-

V. Soukup, P. David 
DĚJINY ZÁMKŮ
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Zasvěcené texty doplňují fotografie, za-
jímavosti a místní pověsti. 424 s., bar. p.

GE036339              999,- 399,-

ČESKÁ PREMIÉRA

399,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Michael Brooks 
Velké otázky
FYZIKA
208 stran, 
černobílé ilustrace

GE034960                     

299,- 259,-

Stuart Clark 
Velké otázky
VESMÍR
208 stran, 
černobílé ilustrace

GE035910                   

299,- 259,-

F. J. Ayala 
Velké otázky
EVOLUCE
208 stran, 
černobílé ilustrace

GE036488                   

299,- 259,-

Stuart Clark 
Velké otázky
FILOSOFIE
208 stran, 
černobílé ilustrace

GE034967

299,- 259,-

VIP
319,-
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Petr David, Vladimír Soukup, Petr Ludvík 
RODINNÉ TOULKY

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY LODÍ
Řeky, přehrady, jezera, rybníky využíváme
k rekreaci i jako turistický cíl, putujeme
kolem a podél nich, někdy si troufneme
a usedáme do nejrůznějších plavidel, aby-
chom s pomocí vlastní šikovnosti a zdat-
nosti zdolali nástrahy vodních toků.
Vybrali jsme 40 nejkrásnějších výletů lodí
po celé ČR. Nebudeme při nich muset
podstupovat žádnou námahu. Využijeme
totiž výhradně veřejnou lodní dopravu. 
U každého výletu najdete stručné předsta-
vení hlavního místa, popis trasy, kterou
lodí absolvujeme (rozumí se to, co z lodi
vidíme, případně kde můžeme vystoupit),
a nějakou tu zajímavost navrch. Nechybí

ani praktické informace, které se právě v lodní
dopravě mohou měnit. Proto uvádíme i provozovatele pravi-

delné dopravy, aby si každý mohl při plánování výletu situaci ověřit.

Flexivazba, 168 stran, barevná publikace, 12,5 x 21,5 cm

GE037432

Petr David, Vladimír
Soukup, Petr Ludvík:

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY LANOVKOU
Soubor 40 pečlivě naplá-
novaných výletů je určen
i pro méně zdatné turisty,
nejstrmější partie hor pře-
konáme za pomoci lanové
dráhy. 168 stran, bar. publ.

GE037431   299,- 259,-

Vladimír Soukup, 
Petr David 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY AUTEM
Jízda autem může být i sa-
ma o sobě příjemným
zážitkem. Proto z frekven-
tovaných silnic často od-
bočíme na úzké komuni-
kace. 168 stran, bar. pub.

GE036881   299,- 259,-

Petr Ludvík, Petr David,
Vladimír Soukup 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY VLAKEM
Autoři připravili „kuchař-
ku“ 40 výletů po nejkrás-
nějších tratích u nás.
Nechybí ani nabídka nava-
zujících pěších výletů. 
168 stran, bar. publikace

GE036882   299,- 259,-

Petr Ludvík 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY NA KOLE
Výlety zvlášť pro cyklisty,
kteří zastaví na pěkných
místech, pokochají se krá-
sou okolí či osvěží na kou-
pališti. Navíc mapy, kilo-
metráž, výškový profil,
fotografie. 168 s., bar. pub.

GE036880   299,- 259,-

Radek Diestler
PIVOPEDIE
Soupis českých a slo ven ských
pivovarů s údaji, kde přesně se
nachází, jaké byly jeho osudy a jaká
piva nabízí. U piv se pak předkládají
informace o typu, stupňovitosti či
obsahu alkoholu a kde si je můžete
nejsnáze pořídit. 328 stran, bar. foto

GE036847      299,- 259,-

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY
PRAHOU /1
Staré a Nové Město a Vyšehrad
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.
GE035721 299,- 259,-         

NETRADIČNÍ PROCHÁZKY
PRAHOU /2
Malá Strana, Hradčany a něco
navíc
192 s. + 16 s. bar. foto
GE035743         299,-         259,-    

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

418,-jen

obj. č. GE037028
2X NETRADIČNÍ

PROCHÁZKY PRAHOU

+ DÁREK PRO
VÁS:

roční předplatné (4 čísla)
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE
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Šedesát dva
krásných 
vyhlídek...
Jiří Štekl

ROZHLEDNOVÝM RÁJEM
62 – nejnovější rozhledny České 
republiky 2013 – 2015

Novinka obsahuje dosud nepublikované no-
vé rozhledny postavené v posledních dvou
letech, celkem jich je 62. Texty doplňují map-
ky a QR kódy, které čtenáře nasměrují na
doplňující informace. Nechybí GPS souřadni-
ce, číslo železniční trati, nejbližší zastávka a
kilometráž od ní k rozhledně, informace 
o rozhledně, výhledu, otevírací době, občer-
stvení a prodeji suvenýrů. Na zadní předsád-
ce je mapa ČR s přehlednou lokalizací nově
postavených rozhleden. Unikátním doplňkem
jsou kresby rozhleden od Jiřího Štekla. Autor
byl za ně už několikrát oceněn, napo-
sledy roku 2014 na mezinárodním
veletrhu Svět knihy. 

Brož., 88 stran, 16,5 x 24 cm

GE251454
K dispozici od 9. 6.

ZA STRAŠIDLY NA
HRADY A ZÁMKY /1
Tipy na výlety přinášejí zá -
kladní his torii místa i nej-
zajímavější pověsti, které
se k němu vážou. 
232 stran, bar. publ.

GE035873  269,- 99,-

ZA STRAŠIDLY NA
HRADY A ZÁMKY /2
Vydejte se na další pouť.
Uvidíte mnoho hezkého,
dozvíte se řadu zajímavos-
tí a možná potkáte i stra-
šidla! 232 stran, bar. publ.

GE032197  269,- 99,-

ZA STRAŠIDLY NA
HRADY A ZÁMKY /3
Nápady na výlety, turistic-
ké mapy, fotografie, výš-
kové profily, obrázky po-
hádkových bytostí a růz-
né tipy. 232 stran, bar. p.

GE035172  269,- 99,-

ČESKÁ PREMIÉRA

224,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Vladimír Soukup, Petr David 
1000 TECHNICKÝCH
PAMÁTEK A ZAJÍMAVOSTÍ
Výběr toho nejzajímavějšího
a nejhezčího z českých tech-
nických památek – od monu-
mentálních staveb, ovlivňují-
cích charakter krajiny, až po
muzejní expozice, kde si sami
můžeme vyzkoušet některé
činnosti. Hesla doplněná aktu-
ální fotografií. 336 s., bar. publ.

GE037053 799,- 599,-

Vladimír Soukup, Petr David, 
Zdeněk Thoma
SKVOSTY PRAHY
Nejkrásnější, nejvýznamnější 
a nejzajímavější architektonic-
ké, kulturní, historické i pří-
rodní pozoruhodnosti Prahy.
Publikace je sestavena jako
poznávací procházka, první
kroky vedou do Chrámu 
sv. Víta. 200 stran, bar. publ.

GE034772   259,- 159,-

Jan Hocek 
NEJHEZČÍ MÍSTA SVĚTA
Autor nás zve na výpravu, při
níž poznáme nejpodivuhod-
nější krajiny světa. Za každou
kapitolou následuje přehledná
mapa a praktické informace.
Knihu, provázenou autorovými
fotografiemi, lze prostě jen
číst a prohlížet, ale dá se nad
ní i skvěle snít a plánovat. 
224 s., bar. publikace

GE036638   499,- 399,-

P. David, V. Soukup, L. Čech
SKVOSTY ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA
Nádherná obrazová publikace
představuje nejkrásnější, nej-
významnější a nejzajímavější
architektonické, kulturní, his-
torické i přírodní památky naší
vlasti. Kniha čtenáře zasvěce-
ně provádí krajinou, historic-
kými centry měst, hrady či
zámky. 216 s., bar. publikace

GE035562 259,- 159,-
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Adam Barna 
DRAVEC
Mimořádně agresivní
a inteligentní vrah si
hraje s policií… 312 s.

GE035930   299,- 79,-

Scott W. Cohen 
NAPAPAT, 
VYKAKAT A SPÁT
Rady doplňují humorné
zážitky. 328 stran

GE035310   299,- 79,-

Robin Cook
LÉČBA
Případ smrti kjótského
vědce se zdá být nejdřív
jednoznačný... 304 s.

GE034985   269,- 79,-

Robin Cook 
ZÁKROK 
Do života newyorského
lékaře zasáhnou dra-
matické události. 272 s.

GE034100  259,- 79,-

Arielle Fordová 
LÁSKA PODLE
WABI-SABI
Principy wabi-sabi pro-
spějí vztahům. 232 s. 

GE035838   259,- 79,-

Tracey Garvisová
Gravesová 
NA OSTROVĚ
Sami, odkázáni jeden
na druhého… 312 s.

GE036178   279,- 79,-

S.-M. Größingová 
O TRŮN A LÁSKU
Dynastie Habsburků
vedla boj o trůn i lásku
se vší tvrdostí. 192 s.

GE033513   229,- 79,-

Martin Haberer, 
Hans Graf 
MRAZUVZDORNÉ 
SUKULENTY
A KAKTUSY192 s.

GE035254   299,- 79,-

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

GE034441   219,- 79,-

Phillip Moffitt 
JAK ZÍSKAT 
V ŽIVOTĚ KLID
A VYROVNANOST
264 stran

GE036064   299,- 79,-

R. Moody, P. Perry 
PARANORMÁLNÍ
SVĚT
Fascinu jící autobiogra-
fie R. Moodyho. 288 s.

GE035510   289,- 79,-

Siegfried Obermeier 
ŠALAMOUN 
A KRÁLOVNA 
ZE SÁBY 
392 stran 

GE034765   279,- 79,-

Vladimír Páral 
MILENCI A VRAZI 
Román je satirickým
podobenstvím o lidské
existenci. 448 stran

GE035628   259,- 79,-

S. Sharamonová, 
Bodo J. Baginski 
SCHIZANDRA
Stačí jedna bobule
denně! 96 s., bar. p.
GE034545   169,- 79,-

Marthe Le Van 
PRSTEN ZA 30 MINUT
Krásné šperky snadno a rychle. 136 s., bar. p.

GE035556                  299,- 79,-

Marthe Le Van 
NÁUŠNICE ZA 30 MINUT
60 návrhů stylových náušnic! 140 s., bar. p.

GE035555                  299,- 79,-

SLEVA
aÏ

80%

NABÍDKA KNIH
ZA SKVùLÉ CENY

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

z této dvoustrany za uvedené, v˘raznû sníÏené ceny! 
Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
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S. J. Watson 
DŘÍV NEŽ PŮJDU
SPÁT
Christine se snaží vylé-
čit z amnézie. 368 stran

GE034745   269,- 79,-

Joey Yap 
FENG-ŠUEJ 
PRO DŮM
Exteriér
274 stran, bar. publ.

GE034957   349,- 79,-

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

GE035843   349,- 89,-

Kieran Kramerová 
NESLUŠNÁ SÁZKA
Čí milenka se stane
„nejrozkošnější společ-
nicí“? 384 stran

GE035434   269,- 89,-

Sarah MacLeanová 
SEZNAM 
SKANDÁLNÍCH
SNŮ
432 stran

GE035104   279,- 89,-

Erin Morgensternová 
NOČNÍ CIRKUS
Kouzelný román je
pastvou pro všechny
smysly. 440 stran

GE034918  299,- 89,-

Jo Beverly 
NEUROZENÁ 
HRABĚNKA
Může šlechtic naslou-
chat srdci? 300 stran

GE218892   249,- 99,-

Michael Connelly 
HORKÁ LINKA
Počítačový odborník se
snaží zachránit ženu, již
ani nezná. 330 s.

GE156942   229,- 99,-

John Curran
UTAJENÉ 
ZÁPISNÍKY 
AGATHY CHRISTIE
528 stran, čb. il.

GE034317   399,- 99,-

Jeffery Deaver 
PŘÍŠTÍ OBĚTI
Drásající příběh začíná
dvěma zkrvavenými
mrtvolami... 400 stran

GE153301   269,- 99,-

Luke Delaney 
VRAŽDY 
BEZ SVĚDOMÍ
Policie má důkazy, ale
vrah je vlivný. 408 s.

GE036076   349,- 99,-

Lion Feuchtwanger
BLÁZNOVA 
MOUDROST
aneb Smrt a slavné 
zmrtvýchvstání 
J. J. Rousseaua 456 s.

GE033797   329,- 99,-

Dick Francis
HRA S ČÍSLY
Další brilantní vyprávě-
ní krále dostihových
detektivek. 272 s.

GE035572   259,- 99,-

Dick Francis 
VYŠETŘOVACÍ
KOMISE
Žokej se pokouší očistit
své jméno. 200 s.

GE034005   249,- 99,-

Juan Gómez Jurado 
VYKONAVATEL
Tomuto sériovému vra-
hovi není skutečně nic
svaté. 300 stran

GE220395   299,- 99,-

Eva Hudečková
TAJEMSTVÍ 
PRAŽSKÉHO
ŠOTKA 
312 s.

GE032198   269,- 99,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.

John Grisham 
MISSISSIPPSKÉ
POVÍDKY
Pestrá mozaika pří-
běhů, mistrně za-
chycu jící kolorit
velké řeky. 272 st.

GE034230  
239,- 89,-

John Grisham 
VYVOLÁVAČ
DEŠTĚ
Rudy studuje prá va
v Mem phisu a zís-
kává první klienty,
důchodce. 448 s.

GE034214   
289,- 89,-

John Grisham 
ODVOLÁNÍ
Aby majitel chemič-
ky ne musel platit za
toxický odpad, do-
sadí k soudu „své-
ho” člověka. 368 s.

GE033596   
269,- 89,-

John Grisham
HRA O PIZZU
Vtipný příběh potě-
ší fanoušky Grisha -
ma, ale i americké-
ho fotbalu a  Itálie.
240 stran

GE033135  
229,- 89,-

John Grisham 
SPOLEČNÍK
Kyleova budouc-
nost je ohrožena,
to, co tajil, se stalo
záminkou k jeho
vydírání… 336 s.   

GE033728   
269,- 89,-

John Grisham
KLIENT
Jedenáctiletý Mark
se stane svědkem
sebevraždy obháj ce
mafiánských hrdlo-
řezů. 440 s.

GE032232  
249,- 89,-

John Grisham 
CELA SMRTI
Muž odsouzený 
k smrti čeká na vy-
konání rozsudku.
Byl však zatčen ten
pra  vý? 504 stran

GE034213  
299,- 89,-
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Laini Taylorová 
DNY KRVE
A HVĚZDNÉHO
TŘPYTU
Fantasy. 464 s.

GE036513   299,- 99,-

Laini Taylorová 
DCERA KOSTÍ
A DÝMU
Chiméry jsou Karouina
rodina. 368 s.

GE034845   259,- 99,-

Philipp Vandenberg 
KLETBA 
FARAONŮ
Naučná kni ha i detek-
tivka! 240 stran, čb. il.

GE033568   229,- 99,-

    Danielle Steel
ZÁLEŽITOST SRDCE
Fotografka Hope se za-
plete s nebezpečným
mužem… 296 stran

GE034411   229,- 99,-

Karel Pacner 
ELITA ČESKÉ 
MEDICÍNY 2
Významní čeští lékaři
256 stran

GE161382   299,- 99,-

Danielle Steel 
ŠLECHETNÁ ŽENA
Annabelle začala nový
život a pomalu zapomí-
ná na minulost. 360 s.
GE033851   249,- 99,-

Danielle Steel
PRSTEN 
Příběh o lásce a vášni
na pozadí válečných
událostí. 344 stran
GE033848   249,- 99,-

Philipp Vandenberg 
ODLÉVAČ ZRCADEL
Příběh Michela Mezera,
odlévače zrcadel a mis t -
ra knihtisku. 368 stran

GE034329   259,- 99,-

Joy Fieldingová 
ZTRACENÁ
Jednadvacetiletá Julie
zmi ze la beze stopy. . .
336 stran 

GE033792  259,- 129,-

Iva Hlaváčková
OSUDU NEUTEČEŠ
Natálie prchá před
matkou-alko holičkou 
z domova. . .  304 stran

GE033519  259,- 129,-

P. Kinclová, M. Kincl 
SPRÁVNÁ 
KUCHAŘKA 
S FANTAZIÍ
176 s., bar. p. 

GE035762  299,- 129,-

Sarah Bartlettová 
ZÁKLADY 
FENG-ŠUEJ
Základní principy feng-
šuej. 160 s., bar. il. 

GE035240  269,- 129,-

John Katzenbach 
CO BUDE DÁL
Internetový voyeur
chce rozhodnout 
o osudu oběti… 400 s. 
GE218895   329,- 99,-

Klára Koníčková 
FLORISTIKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Květinová aranžmá pro
celý rok! 120 s., bar. p.

GE034968   299,- 99,-

John Lutz 
SPOLUBYDLÍCÍ
I unylá šedá myš nám
může udělat ze života
peklo. 216 stran
GE228615   239,- 99,-

GU099999 999,- 999,- Agatha Christie 
TAJEMNÝ 
PROTIVNÍK 
Další příběh Tom myho
a Pent ličky. 272 stran
GE034626   249,- 99,-

Marie Poledňáková 
S KÝM MĚ BAVIL SVĚT
První autobiografie úspěšné
scenáristky a režisérky. 
Ote vře ně, s důkladností a lite-
rární zručností nás autorka
provází svým životem. Je to
příběh plný na pětí, překoná-
vání překážek, bolesti i štěstí. 
368 s. + 64 s. čb. i bar. foto

GE036527         299,- 99,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVùLÉ CENY

Michelle Diener 
ÚKLADY 
KRÁLOVSKÉHO
DVORA
Tudorovská Anglie přeje
intrikám a vášni. Přeje 
i lásce? 300 stran

Cena za obě publikace

GE037645   498,- 99,-

Teresa Medeiros 
TVŮJ SLASTNÝ 
POLIBEK
Ashton Burke se celé roky
toulá po světě, aby zapo-
mněl na lásku... 264 stran

Cena za obě publikace

GE037646   468,- 99,-

Michelle Diener 
STRÁŽKYNĚ 
KRÁLOVÝCH 
TAJEMSTVÍ
Cena za pravdu je někdy
příliš vysoká... 300 stran

Lisa Kleypas 
Z LÁSKY K TOBĚ
Plachá Celia, smířená 
s osudem staré panny,
netuší, jaká dobrodružství
jí osud přichystal. 300 s.

Cena za obě publikace

GE037647   438,- 99,-

Lisa Kleypas 
CIZÍ MUŽ V MÉM
NÁRUČÍ
Mladá vdova zjišťuje, že
manžel žije... chová se ale
jako cizí muž! 264 s. 

Lisa Jackson 
POLIBEK MĚSÍCE
Sorcha má už odmalička
pro strach uděláno, a ne-
bezpečí všude číhá až
moc... 300 stran
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Kosti a kostry
ZVÍŘATA
Originální encyklopedie
plná zajímavostí o zví-
řatech. 96 stran, bar. p.

GE036505  299,- 129,-

Lauren Slaytonová
MALÁ KNIHA 
ŠTÍHLOSTI
Co dělat, když forma
stále uniká... 116 stran 

GE235256  279,- 149,-

Steve Berry
BENÁTSKÁ ZRADA
Na troskách Sovětské-
ho svazu vznikl jiný
mocný stát... 452 stran

GE211635  299,-149,-

Martina Cole 
PSANCI
Cathy a Eanmon za se-
bou mají těžkou minu-
lost. 496 stran

GE183794  299,- 149,-

Frederick Forsyth
MISTR KLAMU
Strhující vyprávění
super agenta britské
tajné služby. 480 stran

GE034911  299,- 149,-

Melanie Gideon 
MANŽELKA 22
Manželství je někdy ja-
ko bludiště, kde ztratí-
me i sebe.    432 stran

GE220392  289,- 149,-

Emily Giffin 
KAM PATŘÍME 
Život se nám nikdy ne-
podaří držet v rukou
úplně pevně. 344 stran

GE228623  279,- 149,-

Laura Lee Guhrke 
GENTLEMANOVY
TAJNÉ TOUHY
Nerovný vztah – co by
tomu řekli lidi? 300 s.

GE228630  229,- 149,-

Mardžán Kamalíová 
ČAJ S NÁPADNÍKEM
Vtipný, autobiograficky
laděný román je historií
íránské rodiny. 296 s.

GE035961  299,- 149,-

Stephanie Laurensová 
DOKONALÁ 
MILENKA
Simon hledá ženu dle
svých ideálů. 376 stran

GE036254  299,- 149,-

Robert Ludlum 
HOLCROFTOVA
ÚMLUVA
Jeden podpis může
změnit vše... 458 stran

GE153996  299,- 149,-

Karin Slaughter
PODLOST

Nejdůležitější je pro
policajta správně fun-
gující instinkt. 368 s.
GE194147  279,- 149,-

Valerie
Thomasová,
Korky Paul 
ČARODĚJKA
WINNIE
Čarodějnice
Winnie bydlí ve
svém domečku spolu s kocourem Wilbu rem 
a zažívají různá dobrodružství. 160 stran, bar. il.,
GE036530                  299,- 149,-

Tess Stimson
KDO MILUJE NEJVÍC
Clare se hroutí z dětí, 
a tak do života rodiny
vstoupí Jenna... 296 s. 

GE218894  279,- 149,-

Ian Kerner, 
Heidi Raykeilová  
MIMINKO, 
NEBO MANŽEL?
Ožehavé téma. 240 s. 

GE235252  299,- 149,-

Chris Hadfield 
ASTRONAUTŮV
PRŮVODCE 
ŽIVOTEM NA ZEMI
272 s. + 8 s. bar. příl.

GE036772  349,- 179,-

VINAŘI
Knižní podoba úspěš-
ného televizního seriá-
lu. 480 stran + 32 stran
bar. příloh 

GE037225  349,- 179,-

Nancy Bilyeauová 
KALICH
Král Jindřich VIII. zruší
kláštery a Joanna hledá
nový domov. 496 s.

GE036307  399,- 199,-

Nancy Bilyeauová 
KORUNA
Joanna pátrá po legen-
dární koruně krále
Athelstana. 480 stran 

GE036306  379,- 199,-

Matthew Bunson 
ENCYKLOPEDIE 
AGATHY CHRISTIE
336 stran, černobílé
fotografie

GE031684  399,- 199,-

Kevin Burns 
VÝCHODNÍ 
FILOZOFIE
Největší myslitelé od
starověku... 216 stran 

GE222371  399,- 199,-

Kolektiv autorů
ILUSTROVANÁ 
ENCYKLOPEDIE 
DINOSAURŮ 
A PRAVĚKÝCH ZVÍŘAT
Bohatě ilustrovaný almanach
pravěkých živočichů, který
zahrnuje více než 500 milio-
nů let evoluce života na Zemi
a představuje více než 600
druhů. Každý druh je zachy-
cen v barevné ilust raci a pou-
tavě popsán. 312 s., bar. pub.

GE035860      499,- 199,-

Ivana Čornejová a kol. 
HABSBURKOVÉ 
V ČESKÝCH 
DĚJINÁCH
296 stran, bar. příloha

GE215930  499,- 299,-

Blanka
Kovaříková 
LEXIKON 
SLAVNÝCH 
ČESKÝCH
DYNASTIÍ
Bohatě obrazově
vypravená publi-
kace přináší osu-
dy padesáti vý-
znamných českých uměleckých dynastií. 344 s. 

GE161383                   399,- 299,-
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J. Gottfried Mayer, B. Uehleke Bernha
BYLINKY Z KLÁŠTERNÍ LÉKÁRNY 
Jedinečná encyklopedie spojuje staleté moudrosti
s nejnovějšími vědeckými poznatky. Čerpá z tradič-
ních receptur a objevuje fascinující kapitolu evropské
kultury: klášterní léčitelství. Přes 20 let pátrali autoři
v archivech a knihovnách po středověkých prame-
nech, probírali se pergameny i nádherně ilustrovaný-
mi rukopisy. Z odkazu předků nám předkládají typ
léčby, kterou může bezpečně a úspěšně aplikovat
každý, a seznamují nás také s cennými recepty na
bylinkové čaje, obklady a zábaly. 
Váz., 408 stran, barevná publikace, 14,5 x 20,5 cm

GE037389     349,- 299,-

Louise Riotteová

MRKEV MILUJE RAJČATA
Klasická příručka známé americké
odbornice odkrývá tajemství
úspěšného zahradničení spočíva-
jící ve výsadbě rostlin, které se
mají rády a výborně se doplňují.
Je to nekonvenční a čtivý průvod-
ce plný užitečných tipů: přináší
spoustu praktických informací
o pěstování zeleniny, stromů
a keřů, ale i nejrůznějších bylin
a polních plodin. 
Brož., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GE037565       99,-

Renata Herber 
BABIČČINA LÉKÁRNA 
Léčivé rostliny jsou prověřené
staletími a přírodní recepty proti
nemocem se předávaly z gene-
race na generaci. Příroda je
bohatým zdrojem všech látek
potřebných pro lidské tělo, je
pouze potřeba je správně použí-
vat a rozumně s nimi hospoda-
řit. 280 stran

GE037241     329,- 279,-

VŠE O ZAHRADĚ
Váš zelený rádce
Vše, co byste měli vědět o zahradě a za-
hradničení: zakládání zahrady, zásady feng-
šuej, půda a kompost, potřebné nástroje,
zavlažování, hnojení, ochrana rostlin, za-
hradničení podle Měsíce, balkony a tera-
sy... Zahrádkářský slovník i poradna.
Flexivazba, 416 s., čb. foto, 15,1 x 21,2 cm

GE037634              299,- 249,-

John Brookes 
MALÉ MODERNÍ ZAHRADY
Praktická publikace od význačného britského 
zahradního architekta se zaměřuje na řešení
malých prostor. Probírá nejrůznější styly, zabý-
vá se spojením interiéru s přírodou, designem,
probírá tvary, cestičky, schody... Kniha obsa-
huje i seznam rostlin podle nejrůznějších krité-
rií. Váz., 352 s., bar. publikace, 19,5 x 23,5 cm 

GE037605             499,- 399,-

Bruno Tessaro 
HOUBY DO KAPSY
Sada zahrnuje nožík a foto-
grafický kapesní atlas pro
rychlé určení hub v terénu.
Je uvedeno místo výskytu,
období růstu a další infor-
mace. 384 s., bar. p., v dár-
kové krabičce s nožíkem

GE035969  359,- 299,-

Co sázet 
spolu a co držet
dál od sebe...

K dispozici od 8. 6.

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM

VAŠENEJ
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J. Belanger, S. Thomson
Bredesenová 
CHOV DOJNÝCH KOZ
Podrobné rady pro cho-
vatele, informace o kozím
mléku i kapitolu o poráž-
ce a mase a recepty na
mléčné a masné výrobky.
296 stran, čb. il. 

GE036292  349, 299,-

Glenn Drowns 
CHOV DRŮBEŽE
Obsažná příručka pře-
hledně popisuje základy
drůbežářství, anatomii
ptáků, chov, krmení,
testování kvality vajec
i veterinární problemati-
ku. 456 stran, čb. il.

GE036294 399,- 349,-

Sue Weaverová 

CHOV MINIATURNÍCH 
HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT
Praktická černobílá publikace
nabízí podrobné informace
o všem, co je potřeba při cho-
vu vědět: výběr zvířete, ochra-
na před predátory, ustájení, kr-
mení, označování, zdraví, mlé-
ko, jednotlivé druhy (skot, ko-
ně, kozy, lamy, prasata, ovce).
Chov miniaturních zvířat  je
celosvětový trend. Váz., 424 str.,
čb. il., 14,5 x 22,7 cm

GE037194

Martin Haller 
KONĚ Z CELÉHO SVĚTA
Obsažná publikace o koních popi-
suje 300 plemen. Většině plemen
je věnována celá strana, jednotlivé
portréty uvádějí informace o histo-
rii, exteriéru, kohoutkové výšce,
chovu či zbarvení, a nechybí ani
exotická plemena. 272 s., bar. publ. 

GE036273        329,- 399,-

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

GE036293        299,- 259,-

Frank Hecker a kolektiv 
ATLAS 
ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Obsažný a jedinečně ucelený
pohled na svět zvířat a rost-
lin. Detailní popisky, bohaté
ilustrace a zajímavosti o kaž-
dém druhu tvoří atraktivní
celek. 544 stran, bar. publ. 

GE036999     499,- 429,-

STROMY 
Průvodce obsahuje více než
350 druhů stromů a keřů
z celé Evropy. Obsažný text,
výstižné ilustrace a fotogra-
fie i podrobné popisky
představí jehličnany, listná-
če, keře i popínavé dřeviny. 
256 stran, bar. publikace 

GE037195    299,- 249,-

PTÁCI
Publikace představuje více
než 440 ptačích druhů z celé
Evropy. Podrobný a zajímavý
text doplňují výstižné barev-
né fotografie a ilustrace, ne-
chybí ani přehled nejdůleži-
tějších ptačích vajec. 
256 stran, bar. publikace

GE037196     299,- 249,-

Stanley Coren 
ZDAJÍ SE PSŮM SNY?
Vtipná i poučná kniha
o psychologii psů: jak
vnímají svět, jestli oprav-
du dovedou myslet, jak
se dorozumívají, jak se
učí, jejich vývoj.
Zajímavosti, které jinde
nenajdete. 272 stran

GE036994  279,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Chov zvířat nenáročných na prostor 
i náklady!

VAŠE
NEJ

42 a 43 zahrada, fauna_sablona lista  5/19/15  3:55 PM  Stránka 3



Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz44

K
U

C
H

A
Ř

K
Y

Dita Pecháčková

DENÍK DITY P.
Kuchařka 2

Úžasné recepty si vykračují společně s autorčiným příběhem:
single holka je konečně vdaná a brzy už píše, vaří a hlavně ne-
zřízeně jí podle kapitoly Jsem těhotná. Vyráží s manželem Pod
stan. Své Hnízdění, kdy převrací byt vzhůru nohama, doprovodí
pořádnými jídly pro chlapy. Vzpomene si na svůj první betonový
domov v Panelstory, griluje na Lodi bláznů, zajede do Itálie a na
Slovensko. Všude hledá jídlo, to nejlepší na světě. Do svého ku-
chařského světa s celou svou velkou rodinou nakonec přivítá
malého Davida. Deník Dity P. Kuchařka 2 je znovu sexy, ojedi-
nělá, napsaná a uvařená s láskou. Brož., 320 stran, 24,5 x 28 cm

GE251534
K dispozici od 3. 6.

ČESKÁ PREMIÉRA

445,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Mima Sinclairová 
MOUČNÍKY Z HRNÍČKU
40 rychlých moučníků 
z mikrovlnky
V mikrovlnce upečete za pět minut
a bez vážení. 96 stran, bar. publ. 

GE037072         199,- 179,-

MALÁ ŠKOLA ZAVAŘOVÁNÍ
Sezona zavařování je tady! Za-jímavé
nápady jak zavařovat, mrazit, sušit
a nakládat ovoce, zeleninu i maso, při-
pravit čatní, džemy, nápoje... 
192 stran, bar. publ. 
GE036730         299,- 249,-

SUŠI 
Naučte se umění přípravy suši, hrajte
si s vůněmi, chutěmi a barvami.
Dozvíte se, jak vy tvořit čerstvá luxusní
sousta s ry bou, zeleninou nebo
masem. 96 stran, bar. publikace

GE036446 199,- 179,-

Nigella Lawsonová
VAŘÍME EXPRES
Vynalézavě zkrácené pra cov ní postu-
py, úžasné náměty šetřící čas i náma-
hu a řešení, jak jíst dobře, když není
moc času. 320 stran, bar. publikace 

GE036749         399,- 349,-

CHLÉB
Upečte si klasické bochníky, sladké
chleby a plněné speciality. Recepty
a rady k pečení chleba a podrobná
vyobrazení postupů krok za krokem.
168 stran, bar. publikace

GE036443         299,- 269,-

Karen Sullivanová 
FANTASTICKÉ DORTY 
Lahodné recepty na dorty a dezerty
v široké škále vůní, chutí, konzistence,
tvarů a velikostí všechny naprosto
uchvátí. 256 stran, bar. publikace

GE036804         459,- 369,-

Zdeněk Troška 
NEBE V HUBĚ 2 ANEB ČERTŮV
ŠVAGR
Zdeněk Troška rád jí a rád vaří. Do ku-
chařky vybral recepty na rychlá, snad-
ná, chutná a levná jídla. 136 stran 

GE247475         279,- 249,-

James Peterson 
CO BY MĚL VĚDĚT SPRÁVNÝ
KUCHAŘ
Superškola vaření pro každého!
Návody krok za krokem. 
432 stran, bar. publikace

GE036351 389,- 189,-
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 58. 45
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Zapomeňte na jehlice, pleťte přímo na prstech!

Mary Beth Templeová 

PLETEME BEZ JEHLIC
Hit pletených doplňků! 29 skvělých návrhů
s podrobným návodem Do světa pletení
pronikla nová technika. Pletení na ruce a na
prstech je zábavný způsob, jak vytvořit
během půlhodiny například originální neko-
nečnou šálu. Je úžasně jednoduché, pomo-
cí rukou a prstů zhotovíte šály, kapuce,
nákrčníky, přehozy, stylové náramky, náhr-
delníky, šály, pásky a čelenky, roztomilé
věnečky, tácky, předložky a polštáře – to
vše rychle, jednoduše a bez jehlic. 

Brož., 96 str., barevná publikace, 21,6 x 27,6 cm

GE037366

Maria Diazová 

BORDURY KŘÍŽKOVÝM STEHEM
Autorka sestavila originální kolekci bordur přís-
ně geometrických vzorů nebo s něžnými
květy, jindy s předměty každodenního života či
inspirované přírodou. Lemy z vlnovky, lomené
čáry, růžiček a tulipánů, srdíček, listů vinné
révy, motýlů a ptáčků můžete vyšít jednoba-
revné, vícebarevné, jen černou bavlnkou nebo
modročerné – rovné a rohové. Bordury může-
te použít na ozdobu polštářů, běhounů na stůl,

ubrusů, kapesníčků, šál, ručníků – zkrátka
brzy zjistíte, že mají široké využití pro mno-
hé předměty v interiéru. Brož., 64 stran,
barevná publikace, 16,5 x 22,5 cm

GE037186   nečlenská cena 129,- 99,-

J. Alexandrakisová 
NÁPADITÝ 
PATCHWORK
Podrobné návody na
přehoz na pohovku,
pouzdro na notebook,
polštáře, kabelu, de-
ku... 144 s., bar. publ.

GE036860  
279,- 229,-

Jeffery Rudell 
PAPÍROVÉ 
KVĚTINY
Výběr 25 ručně zho-
tovených květin, šab-
lony a postup krok za
rokem. 132 s., bar. p.

GE036927
299,- 259,-

Maria Diazová 
ZAHRADA 
A KVĚTINY
200 motivů pro
křížkové vyšívání
Překrásná kolekce in-
spirativních květino-
vých a zahradních
motivů. 112 s., bar. p.

GE035684    
149,- 129,-

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ 
Praktický průvodce technikami šití
Chcete se naučit šít sukně, halenky, nebo i saka a ka-
báty? Pak musíte mít průvodce technikami šití pro za-
čátečníky i profesionály. Seznámíte se s šicím strojem
a overlockem. Naučíte se připravovat střihy. Zvládne-
te stehy, švy a sámky, olemujete výstřihy, vsadíte
límce, poutka, vázačky a přezky. Vypracujete rukávy,
manžety, lemy a volány. A ještě dokážete oděvy
opravovat. Váz., 320 stran, bar. publ., 21,6 x 27,6 cm

GE037362                   499,- 399,-

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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OPALOVACÍ MLÉKO
S ARGANOVÝM OLEJEM +
ZKLIDŇUJÍCÍ MLÉKO
S ALOE VERA
Ochranné mléko chrání kůži
před poškozením UVA i UVB
zářením. Snižuje riziko tvorby
pigmentových skvrn, sluneč-
ních alergií a chrání před stár-
nutím pokožky. Arganový olej
hloubkově hydratuje a brání
vysušování a loupání kůže.
Objem 200 ml.

Hydratační tělové mléko po
opalování s Aloe Vera a zele-
ným čajem pro ošetření a rege-
neraci podrážděné nebo namá-
hané pokožky vlivem slunění
a koupání. 
Objem 250 ml.

GE251477 235,-

SADA DVOU OCHRANNÝCH
SPREJŮ S REPELENTNÍ 
PŘÍSADOU
Proti klíšťatům a lezoucímu
hmyzu (110 ml) sprej s repelent-
ní přísadou a protizánětlivým Tea
Tree Oil pro zklidnění pokožky
a zvýšení odpuzujícího účinku.
Účinný po dobu 3 hodin.

Proti komárům a bodavému
hmyzu (110 ml) sprej s repelent-
ní přísadou a chladivou hydratač-
ní Aloe Vera pro zklidnění po-
drážděné pokožky při bodnutí.
Chrání před bodavým hmyzem.
Účinný po dobu 3 hodin.

GE251986   
proti klíšťatům 99,-

GE251985   
proti komárům 99,-

SPECIÁLNÍ SVÍČKY PROTI KOMÁRŮM 
OD ČESKÉ FIRMY, 3 KUSY
Přichází léto a s ním i teplé večery, spaní venku, grilo-
vání... Často nám však pohodu kazí komáři nebo jiný
bodavý hmyz, kterých se jen těžko zbavujeme. Svíčky
proti komárům mají příjemnou vůni citronely. 
Rozměry svíček: Ø cca 5 cm, výška cca 10 cm

GE226295   barva žlutá  109,-
GE250174   tři barvy, dekor květiny  159,-

PLÁŠTĚNKA ARMY
Pláštěnka je opatřena nepromoka-
vým zipem. Na přední straně jsou 
2 kapsy, rukávy jsou opatřeny spína-
cími knoflíky, které umožňují zúžení
rukávu, kapuca má stahovací šňůrku.
Materiál: PVC

GE226309   Velikost L  155,-
GE226311   Velikost XL 155,-

PLÁŠTĚNKA PONCHO
Univerzální velikost se hodí pro muže
i ženy. Pláštěnkou lze překrýt i batoh na
zádech. Reflexní pruh vpředu i vzadu. 
Materiál: PVC. Rozměry: 100 x 130 cm

GE226306   barva žlutá 139,-
GE226308   barva modrá 139,-

SADA DVOU BALZÁMŮ
S KAŠTANEM KOŇSKÝM
NA BOLAVÉ KLOUBY,
SVALY A PÁTEŘ
Masážní bylinný balzám
chladivý (objem 500 ml) má
osvěžující a chladivé účinky,
obsahuje 23 léčivých bylin.
Při potížích s revmatismem,
zánětu žil, artritidě, bolestech
kloubů, svalů a páteře. 

Masážní bylinný balzám
s konopím - Cannabis
(objem 500 ml) 

Gel s konopným olejem,
mentolem a výtažky z kašta-
nu, kostivalu, kafru, eukalyp-
tu pro masáž svalů, kloubů
a šlach. Regeneruje vysuše-
nou a popraskanou pokožku

GE251393 119,-

AKCE!
Sada obou 
repelentů

GE251987

155,-
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59. 47

SILIKONOVÁ PINZETA NA
GRILOVÁNÍ A VAŘENÍ
Vhodná pro všechny typy po-
vrchů. Snadno omyvatelná,
zdravotně nezávadná, odolná
vůči teplotám minimálně 

od -60 do +180 stupňů C.
Délka 28 cm.

GE220236 99,-

SADA MIGRENOL ROLL
ON A TEA TREE SPRAY
Migrenol je vhodný k potírání
spánků, čela a zátylku při
únavě, migréně, nevolnosti
a bolestech hlavy. Obsažené
přírodní silice, mentol a kafr
odstraňují únavu a uvolňují
stres. Praktické balení roll on
umožňuje rychlou a snadnou
aplikaci. Objem 6 ml.

Tea tree oil spray je vhodný
k osvěžení unavených nohou,
zabraňuje nadměrnému poce-
ní a zápachu chodidel, vynika-
jící k ošetření chodidel po
návštěvách bazénů, saun a při
používání společných sprch.

Lze použít i k dezinfekci
obuvi. Objem 50 ml.

GE251983 139,-

SNÍDAŇOVÁ SADA – DEKOR LEVANDULE
Sada obsahuje: 1 hrnek, objem 360 ml a 1 misku, objem 540 ml. Vnější strana
béžová s dekorem levandule, vnitřek tmavě fialový. Materiál - keramika. 
Rozměry: Ø dna - hrnek 6,5,cm  miska 7 cm,
Ø horní - hrnek 9 cm, miska 13 cm, výška –
hrnek 9 cm, miska 6 cm. Mikrovlnka ano,
myčka ano.

GE250182                                     169,-

SERVÍROVACÍ MÍSA ČTYŘLÍSTEK
– DEKOR LEVANDULE
Barva: bílá, fialová s dekorem levandule. 
Rozměry: délka 26 cm, šířka 26 cm
Materiál: keramika , možno mýt v myčce.

GE250179 199,-

DVOJDÍLNÁ SADA MISEK
– DEKOR LEVANDULE
Barva: bílá, fialová s dekorem
levandule. 
Průměr cca:  11,5 cm a 18 cm 
Materiál: keramika , možno mýt
v myčce.

GE250181 199,-

TERMOHRNEC 2,5 L - DEKOR LEVANDULE
Termohrnec s poklicí slouží k uchovávání teplých
nebo studených pokrmů. Vnitřek hrnce tvoří nere-
zová vložka, výplň mezi stěnami je z PUR pěny pro
zachování vynikající izolace při skladování či pře-
nášení potravin. Objem 2,5l. Mikrovlnka ne,
myčka ne.

GE250184 299,-

AKCE!
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Pro práci na zahradě i doma!

RUČNÍ PILKA A 6 ŘEZACÍCH LISTŮ
Obsahuje: rám s úchytem, 5 řezacích listů tenkých, 1 list plochý. Vhodné na řezání
dřeva, plastu, PVC, bambusu atd. Rozměry cca 25 x 10 x 1,5 cm

GE237823 149,-

SADA: SILIKONOVÁ PINZETA
NA GRILOVÁNÍ A VAŘENÍ +
SILIKONOVÁ MAŠLOVAČKA
Silikonovou mašlovačku lze použít
při grilování, vaření i pečení. Snadno
se čistí, netaví se, nespéká a netřepí.
Nepohlcuje pachy. Vydrží teploty až
250 stupňů Celsia a je schválená pro
styk s potravinami. 

GE251532     139,-  

Přibalte si 
na dovolenou!
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 68.48
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Jack Angelo 

SÍLA DECHU
Známý britský léčitel a umělec se
jako odborník na léčení pomocí
energie ve své nové knize zabývá
dechem s ohledem na zlepšení
zdravotního stavu, získání vnitřního
klidu a vytvoření spojení s hlubší
duchovní sférou i s druhými lidmi.
Správné dýchání a meditování
umožní každému dosáhnout velmi
překvapivých výsledků, které se
odrazí také ve schopnosti účelně
odpočívat, lépe se soustředit a zís-
kat duševní vyrovnanost. Váz., 
256 stran, čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GE035797

Praktický soubor
cvičení, vizualizací
a meditací

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Don José Ruiz

MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL
CHŘESTÝŠ
Neztraťte se na cestě životem s po-
radcem v oblasti spirituality a auto-
rem bestsellerů donem José Ruizem.
Sbírka povídek učí, jak nalézt svou
cestu a objevit i sami sebe. Od chřes-
týšů a vzpoury ke swamiům a šama-
nům tyto příběhy tvarují pohled na
svět. Váz., 128 stran, 15 x 21,1 cm

GE250401
nečlenská cena 198,- 178,-

Christina Feldman 
MEDITACE PRO 
ZAČÁTEČNÍKY
Praxe bdělého života
Kniha zve k vykročení po
cestě bdělosti. Meditováním
získáte pocit hluboké spoko-
jenosti i vnitřního bohatství
a váš život se postupně pro-
mění po všech stránkách.
Když se otevřete příjemné
meditaci, začnete se soustře-
dit na klid a uvolnění, a pře-
devším na sebe. 96 stran
GE035720    199,- 179,-

Don Miguel Ruiz ml. 
PĚT STUPŇŮ 
PŘIPOUTANOSTI
Toltécká moudrost pro
moderní svět 
Díky této knize porozumíme,
jak si v životě vytváříme při-
poutanost, a ta pak ovlivňuje
veškerá naše rozhodnutí.
Různé úrovně připoutanosti
nás vlastně udržují v psycho-
logické i duchovní pasti, ze
které nemůžeme snadno
uniknout. 184 stran

GE036367     249,- 199,-

Theresa Cheungová 
SPATŘÍŠ SVOJE ANDĚLY 
Jak přilákat nebeské
bytosti, které nás 
uzdravují, vedou 
a inspirují
Jak poznáte, že jsou ve va-
šem životě andělé? Jak to, že
dokážou tolika lidem přiná-
šet útěchu, uzdravení a in-
spiraci? S touto knihou po-
rozumíte poselstvím, s nimiž
bezpečně zvládnete úskalí
každodenního života. 296 s.

GE036492     349,- 279,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY
Kompletní průvodce
Získejte kontrolu nad celkovou
fyzickou, emociální a duševní
pohodou díky vědomé práci se
sedmi hlavními energetickými
centry těla, čakrami, které
ovlivňují osobní rozvoj a zdraví.
Vydejte se na cestu meditace
a objevte způsob, jak se otevřít
zdraví a rozvoji, jak sama sebe
léčit a duchovně růst.
144 stran, čb. i bar. ilustrace 
GE036510    299,- 259,-

George Anderson, 
Andrew Barone 
ZEPTEJTE SE GEORGE
ANDERSONA
George Anderson patří k uzná-
vaným médiím – mnoha lidem
pomohl a získal si uznání i me-
zi vědci. Zprostředkovává
zprávy „z druhé strany“, ko-
munikuje se světem zemře-
lých. Uvádí i zkušenosti s tzv.
zážitky blízké smrti. Čtivé dílo
přináší zajímavé informace 
s obecnější platností. 272 s.

GE036319    299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 69. 49
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C. Rinpočhe, E. Swanson 
OTEVŘENÉ SRDCE, 
OTEVŘENÁ MYSL
Každý je schopen dosáh-
nout vnitřního míru a naučit
se s lehkostí řešit problémy
každodenního života. 256 s. 

GE036017   249,- 199,-

Jeffrey Long, Paul Perry 
POSMRTNÝ 
ŽIVOT EXISTUJE
Lékař, specialista na radiač-
ní onkologii, je po dlouhém
výzkumu přesvědčen, že ži-
vot po smrti existuje. 200 s.

GE035895  259,- 199,-

Anita Moorjani 
MUSELA JSEM ZEMŘÍT 
Anitě po letech boje s ne-
mocí selhalo tělo. Při zážit-
ku blízké smrti pochopila
svou hodnotu a skutečnou
příčinu své nemoci. 208 s.

GE036013   299,- 259,-

Uchovejte si v práci duševní zdraví a klid

Thich Nhat Hanh

ÚSILÍ
Hledání radosti a smyslu v práci

Proslulý vietnamský zenový mistr Thich
Nhat Hanh, žijící ve Francii, se ve svém
dalším díle zabývá moderním životním
stylem a nastiňuje, že práce může být
zdrojem klidu a radosti, ale také příčinou
trápení a stresu. Navykli jsme si rozlišovat
mezi „pracovní dobou“ a „volným ča-
sem“, jenže tento způsob uvažování sni-
žuje potěšení i dosažené výsledky. Tato
praktická knížka proto nesmírně pomůže
všem, kdo si chtějí uchovat duševní zdraví
a klid. Váz., 120 stran, 12,5 x 20 cm

GE036352

ČESKÁ PREMIÉRA

169,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Thich Nhat Hanh 
STRACH
Základní průvodce, 
jak přežít bouři
Bojíme se minulosti, bu-
doucnosti či ztráty zaměst-
nání, máme strach z nemo-
ci, ze stáří, že ztratíme to,
co milujeme. Zenový mistr
nás učí, že tomu tak být
nemusí. 168 stran

GE036321   199,- 169,-

Thich Nhat Hanh
KAŽDÝ DECH 
ZNAMENÁ POKOJ
Praktický průvodce 
každodenním životem 
Uspěchaný životní styl má
negativní vliv na zdraví a ci-
ty. Autor ukazuje, jak pro-
cvičovat bdělost, uniknout
před stresem a zažívat vnitř-
ní klid a štěstí. 152 s.

GE036322   199,- 169,-

Thich Nhat Hanh, známý zenový mistr, básník a autor meziná-
rodních bestsellerů, je spolu s Jeho Svatostí dalajlamou poklá-
dán za předního učitele buddhismu. Byl nominován na Nobe-
lovu cenu. Je autorem celé řady děl. V současnosti žije v klášte-
ře Plum Village v jihozápadní Francii. V přednáškách, knihách
a celým svým životem poukazuje na spojení každodenního
života se spiritualitou. Říká: „Neexistuje osvícení mimo každo-
denní život.“
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Nakupujte se slevou až 80 % (více na str. 38–41)!50
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Shannon Bucková

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
Jak na to

Utrácíte spousty peněz za kosmetiku? A myslíte si, že bez
drahých kupovaných přípravků to nejde? Pak pro vás má-
me dobrou zprávu. Jde, a ještě u toho ušetříte. Naučíme
vás míchat zdravé a nádherně voňavé krémy, tekutá mýd-
la, šampony, vlasové i obličejové masky, parfémy, přísady
do koupele, tělová a odličovací mléka, zkrátka cokoli si
vzpomenete. A to vše ze zdravých, stoprocentně přírod-
ních surovin. Dozvíte se také, podle čeho vybírat, jak se
vyznat ve všemožných bylinkách a ingrediencích.
Fotograficky ilustrované jednoduché recepty vás spolehli-
vě povedou, takže se brzy stanete skvělými výrobci té nej-
zdravější přírodní kosmetiky. Brož., 144 stran, 19 x 24,6 cm

GE245370

Anette Boppová, Thomas
Breitkreuz

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK 
Tři způsoby léčby jak snížit
krevní tlak

Tato kniha vám na základě využití
holistické léčby nabízí tři způso-
by léčení a programy na snížení
vysokého krevního tlaku pro tři
typy: stresový, břišní a chaotic-
ký. Je zaměřena na zdravý životní
styl, aktivní pohyb, zdravou výži-
vu, péči o tělo a duši.

Váz., 128 stran, 16,5 x 20 cm

GE250947 
nečlenská cena 279,- 249,-

Franziska von Au 
DOMÁCÍ RECEPTY PROTI NEMOCEM
Běžné potíže jako nachlazení, bolesti hlavy či
jiné můžete ošetřit vhodnými domácími pro-
středky bez vedlejších účinků a levně. 320 s.

GE035625              249,- 219,-

Rudi Beiser
ČAJE Z BYLINEK A OVOCE
Přehled ný atlas 68 bylin. Umož ňuje bylinky
v přírodě bezpečně rozpoznat a při pravit si
originální směsi. 176 stran, bar. foto

GE034954              229,- 199,-

Inge Dougansová 
REFLEXOLOGIE
Reflexní terapie a tradiční čínská medicína.
Stimulace bodů působí na jiné části těla
a spustí léčebný proces. 248 stran, čb. il.

GE037309              299,- 269,-

Barbara Simonsohnová 
STÉVIE
Stévie je ideální při nadváze, diabetu, one-
mocnění kandidózou a neurodermitidě. Rady
i pro pěstování. 240 stran, čb. ilustrace

GE035734              299,- 199,-

Krása z přírody,
vyrobte si doma!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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Dobrou stravou
se můžeme
chránit před
rakovinou!
Sven-David Müller 

100 NEJÚČINNĚJŠÍCH
ZABIJÁKŮ RAKOVINY
Věděli jste, že majoránka stimuluje
programovaný zánik nádorových
buněk? Znáte brokolici jako anti-
karcinogenní zeleninu? Nevhodné
stravovací návyky nejsou hlavní
příčinou vzniku rakoviny, ale
u všech jejích druhů hraje způsob
výživy důležitou roli. Je vědecky
prokázáno, že vyváženou stravou
a zdravým způsobem života lze
zhoubným onemocněním před-
cházet. Odborník na výživu před-
stavuje 100 tzv. zabijáků rakoviny
od A do Z – od ananasu po žen-
šen a žitný chléb –, které nemají
pouze preventivní vlastnosti, ale
mohou také pomáhat během
léčby nádorového onemocnění. 

Brož., 128 str., barevná publikace,
10,5 x 20,5 cm

GE037157

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Petr Hoffmann 
NA FREKVENCI ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
Lékař, který aplikuje čínskou medicínu, se věnuje jed-
notlivým oblastem zdraví a seznamuje s používáním
bylinných směsí. Radí, jak se stravovat podle svého
typu, jak uvést tělo i mysl do harmonie. Nechybí se-
znam čínských léčivých prostředků. 240 stran 

GE037418                   279,- 229,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PO INFARKTU 
Infarktu lze předejít nut-
riční terapií. A pokud jste
ho prodělali, pak platí:
nekouřit, nepít alkohol,
sportovat a správně se
stravovat. K tomu přispěje
přes 70 receptů od snída-
ní po večeře. 96 s.

GE036228  179,- 149,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PRO DIABETIKY 
Strava diabetika se přibli-
žuje obecně doporučova-
né racionální výživě pro
každého z nás. Recepty
neobsahují cukr, jsou
bohaté na vlákninu, vita-
miny a minerální látky. 
96 stran, čb. ilustrace

GE035967  179,- 149,-

Sven-David Müller,
Christiane Pfeufferová
CHUTNĚ 
PŘI REVMATISMU
Seznamte se s nejnovější-
mi poznatky a zkuste di-
etu zaměřenou na potla-
čování zánětlivých proce-
sů. Speciálně upravený
jídelníček nadchne celou
rodinu. 80 stran
GE036445 179,- 149,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PŘI ARTRÓZE
A ARTRITIDĚ
Recepty vhodné při artriti-
dě (rovněž při artritidě
revmatoidní) a artróze, ale
i v případě dny. Pokrmy,
které dodají potřebné ži-
viny – chrupavka se může
zregenerovat a záněty
odezní. 88 str.

GE036227  179,- 149,-

Gerda Pighinová 
CHUTNĚ 
BEZ CHOLESTEROLU
Příčinou zanesených cév
a infarktu je nesprávný
způsob stravování a nízká
fyzická aktivita. Podle re-
ceptů z této knihy si se-
stavíte jídelníček na dva
měsíce a výsledek se brzy
dostaví! 128 stran

GE035966  189,- 169,-

G. Guzeková, 
E. Langeová 
PLÍSŇOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
S ověřenými recepty si
sestavte chutný a zdravý
jídelníček, který posílí váš
imunitní systém a zbaví
vás plísňových onemoc -
ně ní a dalších nepříjem-
ných následků. 216 s.
GE035894  249,- 219,-

Ch. Yabsleyová 
DETOXIKACE
Organismus 
pročištěný už za 7
dní
Plán dokonalé očisty.
Zbavte tělo škodlivin
a posilte imunitní sys-
tém. 144 s., bar. publ. 

GE036956 
299,- 249,-
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Michelle Buchananová 

PRAKTICKÁ 
NUMEROLOGIE
Přehledná příručka o nume-
rologii nabízí podrobný roz-
pis jednotlivých čísel a je-
jich obecných vlastností:
silné a slabé stránky, co se
s číslem do života naučit,
tipy na povolání, jak si vy-
počítat číslo životní cesty
i číslo duše a mnoho další-
ho. Dává i další, praktické
rady: například do jakého
čísla domu se nastěhovat,
jak nejlépe pojmenovat
domácího mazlíčka, jaký je
správný čas pro početí po-
tomka nebo založení firmy.
Brož., 312 s., 12,5 x 20 cm

GE037193

Se znalostí
čísel můžete
být pány
svého osudu

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Oli Doyle

OBJEVTE SVŮJ
VNITŘNÍ KLID
Jste nespokojení se
životem? Trápí vás
starosti, nevíte, jak
dál? Tato kniha vy-
světlí, proč to tak
je, a ukáže vám
cestu. Naučí vás,
jak se oprostit od
negativních myšle-
nek a pocitů, jak žít
v přítomnosti
a dosáhnout spokojenosti a štěstí. Nabízí základy
meditace a jednoduchá cvičení všímavosti. Kniha
je doplněna volně dostupnými audio lekcemi ke
stažení. Brož., 168 stran, 12,5 x 20 cm

GE248606    nečlenská cena 239,-           215,-

Tatjana Strobelová 
TAJEMSTVÍ TVÁŘE 
Vím, kdo jsi
Víc než sto charakteristic-
kých rysů od čela po bra-
du prozradí, kdo jsme.
Pomocí fyziognomiky lze
snadno odhadnout nezná-
mého člověka a jeho po-
vahu. 200 stran  

GE035683  249,- 199,-

Caroline L. Arnoldová 
MALÝ KROK, VELKÁ
ZMĚNA
Nápaditý a jednoduchý
způsob, jak dosáhnout cí-
lů pomocí mikrorozhod-
nutí – splnitelných, měři-
telných, okamžitě užiteč-
ných a opakovaných. Jen
tak změní život. 248 stran 

GE036711  259,- 199,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY 
UMÍ ŽÍT 
Tajemství zachování
štíhlé postavy i optimis-
mu. 384 stran

GE035494 
259,-     229,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY ZRAJÍ
JAKO VÍNO
Péče o vzhled, význam
spánku a snídaně pro
zralé ženy. Autorka
odhalí formuli, která
zlepší váš život, vzhled
a zdraví. 280 stran 

GE036677  
259,- 199,-

Allan a Barbara
Peasovi 
RADY PRO
ŽIVOT
Jak upřímně chválit,
pozorně naslou-
chat, klást skvělé
otázky, udržovat
rozhovor, vyvolat

dobrý dojem, vytvořit příznivou atmosféru,
vyrovnat se s kritikou, přednést přesvědčivý pro-
jev a mnoho dalšího. 112 stran

GE036550    199,-       159,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

368,-jen

obj. č. GE037509
FRANCOUZKY UMÍ ŽÍT

a FRANCOUZKY ZRAJÍ...

Lady Lorelei 
CIKÁNSKÉ
VĚŠTĚNÍ 
Objevte tajem-
ství věštby
předávané
Romy po ge-
nerace.  Nau-
číte se různé
typy výkladů od nenáročného čtení z jedné karty,
které vás zavede k objevování vlastní cesty, až ke
složitějšímu výkladu budoucnosti. V kazetě s kar-
tami. 96 stran, barevná publikace

GE037191                     349,- 279,-

ČESKÁ PREMIÉRA

V KAZETĚ S KARTAMI
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Elena Browerová, Erica Jagová 

JÓGA
Umění pozornosti

Kniha, která vás změní, probudí, rozsvítí vaše světlo a poskyt-
ne životní sílu. Soubor ásan vychází z tradice hathajógy. Každá
sekvence vede k vnitřní praxi, naslouchání, respektu, důvěře
a léčení. Pět modelů pohybových pasáží a meditací nabízí
nový úhel pohledu na život. Do každé praxe vás uvede inspi-
rativní osobnost: například autorka Gabrielle Bernsteinová,
kreativní ikona Donna Karan nebo držitelka Oscara Gwyneth
Paltrowová. Brož., 232 stran, barevná publikace, 21,2 x 27,5cm

GE037155

Sam
Murphyová 

BĚH PRO
ŽENY
Inspirativní
průvodce pro
ženy, které
běhají nebo
běhat chtějí
začít. Najdou
zde rady, jak
zdokonalit
běžeckou
techniku, proč
volit správnou

obuv, jak správně jíst... Ocení tipy, jak zařadit běh do hektického živo-
ta nebo vytvořit cílený tréninkový plán. Autorka podle zkušenosti
vybere nejlepší doplňkové sporty, dodá motivaci a pomůže sestavit
vyvážený běžecký program tak, aby byl realistický, náročný a přede-
vším zábavný. Brož., 208 stran, barevná publikace, 18,9 x 23,4 cm

GE037111 nečlenská cena 399,- 349,-

Jak si mohu být oporou? Proč mohu
být oporou ostatním, ale ne sobě? 

Helena Peerová 
FITJAZZ
Pohyb pro všechny. 160 s., bar. pub. 

GE036979       349,- 299,-

Sue Hitzmannová 
CVIČENÍ PRO ŽIVOT BEZ
BOLESTI  304 stran 

GE036428       349,- 279,-

John Langendoen, Karin Sertelová 
TEJPOVÁNÍ JAKO SAMOLÉČBA
248 stran, barevná publikace 
GE036803        399,- 329,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ SEMÍNKO CHIA
248 stran, černobílé ilustrace
GE036636      299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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Tish Jettová 

V KAŽDÉM 
OKAMŽIKU ŠIK
Francouzky jistého věku (ty nad
čtyřicet) jsou zajímavé, pečují
o svůj intelekt a umění konverza-
ce stejně jako o šarm a fyzický
vzhled. Působí mladší, než ve
skutečnosti jsou, a úchvatný styl
si udrží po celý život. Americká
novinářka specializující se na
módu zkoumá, jak se jejich oble-
čení, krása, stravovací návyky
a péče o vlasy mění v průběhu
historie a jak některé součásti
osobitého stylu Francouzek zůstá-
vají neměnné. Ukazuje, že Fran-
couzky zdůrazňují své přednosti
a jen zřídka hovoří o svých slabi-
nách, chybách nebo obavách.
Váz., 240 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm

GE037049

Vtipný návod 
jak stárnout 
po francouzsku 
– se stylem 
a grácií!

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

MÓDA 
Výpravná obrazová publikace vás
provede staletími, během nichž se
šaty z kusů řasených látek postup-
ně proměnily v dnešní přehlídkové
senzace. Vizuálně bohaté katalogy
jsou sestavené z obrazů, soch
a fotografií opatřených odborným
komentářem a zachycují významné
okamžiky dějin módy. Fotografická
výprava do minulosti představuje
klasické oděvy ze všech úhlů a při-
bližuje detaily látek, krejčovského
zpracování i doplňků. Celo -
stránkové fotografie a přehledové
tabulky s časovými údaji vyprávějí příběh průkopníků módy, ikon, jež určovaly styl celých
generací, a návrhářů, kteří tyto ikony oblékali. 480 stran, barevná publikace 

GE036355          1299,- 499,-

N. Moriyama, W. Doyle 
JAPONKY 
NESTÁRNOU 
ANI NETLOUSTNOU
Názory odborníků na dlou-
hověkost, obezitu a pohledy
na japonské stravovací ná-
vyky, jež přispívají k mimo-
řádně dobrému zdraví
Japonců. Dočtete se také,
jak se připravují klasická
japonská jídla. 256 stran

GE036150    199,- 179,-

Caroline Coxová 
BOTY
Inspirující průvodce dějinami
módních bot a zároveň jedi-
nečný přehled nejmoderněj-
ších designů obuvi, který
dokazuje, že boty jsou nejen
klíčový komponent módy, ale
také umění ve specifické
formě. Pro milovníky bot
a historie. 256 stran, bar. publ. 

GE036876     399,- 349,-

K. Mitchellová, A. Mitchellová 
KORÁLKY, PERLE, ROKAJLY
Kompletní ilustrovaný průvodce
základy výroby šperků určený začá-
tečníkům. 200 stran, bar. publ.

GE035923 359,- 99,-

Christina Butcherová 
ÚČESY Z DLOUHÝCH VLASŮ
Více než 80 účesů na večírek, do
práce, na pláž, jak je vytvořit, dozdo-
bit a obměnit. 192 stran, bar. publ. 

GE036875        299,- 249,-

Fascinující 
obrazový 
průvodce 
dějinami módy
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 55
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3. série

Ve třetí sérii seri-
álu HBO®  Lan-
nisterové čelí
útoku Stannise
Baratheona
z moře a zároveň
nepokojům na
severu. Hrají:
Sean Bean, Peter
Dinklage, Lena
Headey, Emilia

Clarke, Michelle Fairley, Mark Addy, Iain Glen, Julian
Glover, Aidan Gillen, Rory McCann, Jason Momoa,
Sophie Turner, Kit Harington, Richard Madden…
GE251305                  5 DVD 699,-

PADESÁT
ODSTÍNŮ
ŠEDI
Studentka lite-
ratury Anasta-
sia (Dakota
Johnson) je
podle vlastních
slov nezajímavá
a nudná „šedá

myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemné-
ho podnikatele Christiana Greye (Jamie Dornan),
kterého přišla vyzpovídat pro článek do student-
ského časopisu.

GE251496  DVD 299,-

HOBIT
Bitva pěti
armád
Poslední díl do-
brodružství Bilbo
Pytlíka, Thorina
Pavézy a trpaslí-
ků. Když v boji
proti draku Šma-
kovi dobyli zpět
svou vlast, ne-
chtěně vypustili
do světa smrtící
sílu. Budoucnost

Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti
armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.

GE251311  DVD 199,-

Šimek & Sobota & Nárožný
KOMPLET 1971–1977
Nejlepší léta komického tria v nahrávkách zcela
neznámých, nově objevených i těch, které publikum
už léta miluje. Komplet deseti CD, představujících
tvorbu Miloslava Šimka, Luďka Soboty a Petra
Nárožného ze sedmdesátých let.

GE251503               10 CD 999,-

KOMPLET VÁLEČNÝCH FILMŮ / 3
Střelný prach; Jdi a dívej se 1. a 2.; Bouřlivé léto;
Dívali jsme se smrti do tváře

GE251515  5 DVD 159,-

5
DVD

FIMFÁRUM 
Obsahuje Fimfárum Jana Wericha, Fimfárum 2
a Fimfárum do třetice všeho dobrého. Pásmo animo-
vaných pohádek podle stejnojmenné literární předlo-
hy Jana Wericha, které rozesmávají univerzitní profe-
sory stejně spolehlivě jako děti školou povinné.

GE251309  3 DVD 249,-

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

Edice Disney klasické pohádky 

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 
GE251312   DVD 199,-

KNIHA DŽUNGLÍ 
GE251313 DVD 199,-

LADY A TRAMP 
GE251314  DVD 199,-

NA VLÁSKU 
GE251315  DVD 199,-

101 DALMATINŮ 
GE251316  DVD 199,-

POPELKA 
GE251317  DVD 199,-

3
DVD

10
CD

5
DVD

K dispozici od 18. 6

K dispozici od 18. 6
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CO S LÁSKOU
Film podle románu N. Spark-
se. V hlavních rolích M. Mo-
naghan a J. Marsden.

GE251497     DVD 299,-

AUDREY HEPBURN
KOLEKCE 
Čekej do tmy; Příběh 
jeptišky; Šaráda

GE251302    3 DVD 399,-

ŽELEZNÁ SRDCE
V novém válečném snímku
hrají: Brad Pitt, Logan Ler-
man, Shia LaBeouf a další.

GE251303    DVD 299,-

MUŽ Z HONGKONGU
Dobrodružná komedie
s Jeanem-Paulem Belmon-
dem a Ursullou Andress. 
GE251306      DVD 99,-

FOTOGRAF
Příběh inspirovaný osudem
světoznámého fotografa Jana
Saudka (Karel Roden).
GE251307    DVD 299,-

TEORIE VELKÉHO 
TŘESKU 5. SÉRIE
Fenomenálně vtipná pátá
série oblíbeného seriálu.

GE251304   3 DVD 499,-

ROMEO, JULIE A TMA
Mezinárodními cenami ověn-
čené drama podle knižní
předlohy Jana Otčenáška.
GE248583     DVD 149,-

KOUZLO 
MĚSÍČNÍHO SVITU
Romantická komedie. Scénář
a režie Woody Allen.

GE251499    DVD 299,-

TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU
Nejlepší a nejvtipnější super-
tajní agenti světa!

GE251498     DVD 299,-

HITLEROVA VÁLKA / 1
Hitlerova válka 1. díl mapuje
události 2. světové války do
roku 1943. 

GE047812      DVD 99,-

PAT A MAT / 1–6
Ůsměvné příběhy dvojice po-
pulárních kutilů nabízí dárko-
vá kolekce 6 DVD.

GE242411  6 DVD 349,-

HITLEROVA VÁLKA / 2 
Hitlerova válka se dostává do
další fáze, která je  předzvěstí
neslavného konce. 

GE047863      DVD 99,-

SEVERNÍ AFRIKA 
Série pěti filmů nás zavede ke
středozemnímu pobřeží Afri-
ky – Tunis, Egypt, Maroko.

GE248352     5 DVD 99,-

DĚTSKÉ PÍSNIČKY
A ŘÍKADLA 1
70 písniček a říkadel: Holka
modrooká; Prší, prší... 

GE139415      CD 129,-

SUMMER HEALING
Relaxační hudba
Surfing Waves; Relax By
The Sea; Tropical Heat...

GE251475       CD 99,-

BOBŘÍ ZPĚVY / 3
Mašinka; Jožin z bažin; Malé
kotě; Hlídač krav; Buráky; Pe-
pa Smolík; Zuzana a další.

GE068928      CD 129,-

SOUL HEALING
Relaxační hudba 
Hudba pro meditaci.
Celkový čas 43 minut.

GE251476       CD 99,-

MÝDLOVÝ PRINC
Původní český muzikál s hity
V. Neckáře. Zpívají – K. Gott,
E. Farna, J. Nohavica...

GE249380      CD 199,-

CIRKUS BUKOWSKY
Kompletní I. a II. série detektivního
seriálu s Pavlem Řezníčkem v hlavní
roli. Nestor Bukowsky je psycholog,
kterému zatím všechno v životě pro-

chází. Tedy až do chvíle, kdy najde svoji milenku Editu mrtvou…

GE251495  4 DVD 499,-
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3
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3
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 5956
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Sir Arthur Conan Doyle 
STUDIE V ŠARLATOVÉ 
První společný případ Sher-
locka Holmese (O. Kaiser)
a dr. Watsona (J. Lábus).

GE249045     CD
229,- 209,-

Jeremy Clarkson
VÍM, ŽE MÁŠ DUŠI
Jeremy Clarkson (Zbyšek
Horák) vtipně vypráví o svých
oblíbených autech, letadlech,
lodích a jiných strojích.
GE251399  CD mp3 279,-

Zdeněk Svěrák
HORKÁ NEDĚLE ANEB
VYNECHANÉ POVÍDKY
Povídky, které se nevešly do
prvního kompletu audiokni-
hy, mistrovské dílo!

GE251412    2 CD 299,-

Divadlo S+H 
AŤ ŽIJE ŽERYK! 
aneb 85 let spolu
Žeryk má narozeniny – oslav-
te je s ním v těch nejlepších
scénkách!

GE251232      CD 199,-

Betty MacDonaldová
CO ŽIVOT DAL A VZAL
Autobiografická vyprávění
o tom, že s humorem lze pře-
žít prakticky cokoli. 

GE247712  CD mp3
299,- 279,-

Madonna 
REBEL HEART
Living For Love; Devil Pray;
Ghosttown; Illuminati; Hold
Tight; Joan Of Arc; Iconic;
Body Shop; Inside Out... 

GE251509      CD 399,-

Karel Kryl
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ
VRÁTKA
Pravděpodobně nejdůležitější
album naší populární hudby
20. století! Salome; Pieta...

GE251504   CD 249,-

Michal Tučný
LEGENDA
61 největších hitů z let 1969
až 1994. Báječná ženská;
Všichni jsou už v Mexiku; Po-
věste ho vejš; Abych tu žil...

GE251505    3 CD 399,-

Iveta Bartošová 
NEKONEČNÁ/BEST OF
Červenám; Knoflíky lásky; Lé-
to; To je naše věc; Hej, pane
diskžokej; Málo mě zná; Když
láska schází; Tři oříšky... 

GE251502      CD 279,-

Jelen
SVĚTLO VE TMĚ
Jelen; Světlo ve tmě; Nebe
nad Prahou; Magdaléna;
Z kola ven; James Dean;
Smutný pocit; Listopad...

GE251508      CD 319,-

Louis Armstrong
WONDERFUL
ARMSTRONG
What A Wonderful World;
Tyree´s Blues; Just You; 
I Got Rhythm; Sweet Sue...

GE251474      CD 99,-

Edith Piaf 
MILORD
Milord; L’Accordéoniste; La
Vagabond; Miséricorde; Es-
cale; Le Petit Homme; Tata-
ve; Le Chacal; Eden Blues...

GE251512     3 CD 199,-

Láďa Kerndl 
YOU
Hello Like Before; Whatever
It Takes; If You Go Away; My
Eyes Adored You; Merry
Christmas To You (Bonus)...

GE251500      CD 199,-

André Rieu
MAGIC OF THE VIOLIN
Výběr toho nejlepšího, kde
hrají housle hlavní roli. My
Way; I Hear The Sound Of
Cymbals; Romance in F...

GE251507     CD 349,-

Elvis Presley  
THE BEST OF
Největší hity krále rock’n’rol-
lu! Hound Dog; Heartbreak
Hotel; Tutti Frutti; Don´t Be
Cruel; Ready Teddy…

GE251473       CD 99,-

TO TENKRÁT 
V ČTYŘICÁTOM PÁTOM
Matilda; Lili Marlene; Nejdelší
den; Quadalcanal; Tipperary;
Bismarck; Veterán; Chvíle
loučení; Každá holka mává…

GE251510   2 CD 229,-

NEJ ČESKÝ 
ROCKOVÝ NÁŘEZ
Přehled první ligy české roc-
kové muziky! Kabát; UDG; Vi-
sací zámek; Harlej; Wohnout;
Iné kafe; Vypsaná fixa...

GE251511     2 CD 179,-

Il Grande Strauss 
BRANI CELEBRI
Hraje Londýnský symfonický
orchestr a Johann Strauss
orchestr. Voices Of Spring;
Wine; Women and Song... 

GE251513      CD 99,-

Il Grande J.S.Bach 
BRANI CELEBRI
Hraje Londýnský symfonický
orchestr a Symfonický
orchestr Hlavního města
Prahy...

GE251514       CD 99,-

100 NEJ ČESKÉ 
COUNTRY
Drnová chajda; Buráky; Jesse
James; Malajka; Náklaďák; Ja-
ro; Horký den; Jůlinka; Tulák;
Slepička; Bessie; Ascalona...

GE251501    3 CD 249,-
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 58.
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Z katalogu LÉTO 3/2015 je výhodné objednat do 17. 7. 2015.

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

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

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

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

ti, kdo členy klubu nejsou. 

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

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

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

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

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

Expediční poplatek
● platba po doručení:
Při telefonické objednávce, objednávce pomocí objed-
nacího kuponu či objednávce přes internet můžete
využít doručení poštou, kurýrní službou Geis. 
On-line objednané knihy lze také vyzvednout osobně
na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna.
Více na straně 59.

● platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 59.
Knihy Vám zašleme po připsání platby na náš účet.
Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 128251829/0300
Konst. symbol: 0008, variabilní symbol: viz dále

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

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

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

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

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

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

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z E-KNIH 

V TOMTO KATALOGU? ZAKOUPÍTE

JI SNADNO NA WWW.EBUX.CZ!
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Brno: Knihkupectví Neoluxor Books, 
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891
Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Avion Shopping Park, Skandinávská 2, 
tel.: 532 199 895-6
České Budějovice: Knihkupectví Neoluxor Books,
U Černé věže 15, tel.: 389 058 910-1
Frýdek-Místek: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Frýda, Na Příkopě 3727, tel.: 597 490 993
Hradec Králové: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Futurum, Brněnská 1825/23a, 
tel.: 498 501 110  
Chomutov: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Chomutovka, Dr. Farského 4732, 
tel.: 416 419 920-921
Jihlava: Knihkupectví O. P., Masarykovo nám. 47, 
tel.: 567 308 158
Kladno: Knihkupectví Neoluxor, OC Central, Petra
Bezruče 3388,tel.: 321 338 985   
Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books, 249841,
Soukenné nám. 669/2a, tel.: 487 919 940-1 
Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Nisa, 
České mládeže 456, tel.: 487 919 945-946 
Olomouc: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Galerie Moritz, 8. května 465/24, 
tel.: 587 301 830-1 
Olomouc: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Olomouc City, Pražská 255/41, tel.: 587 301 836
Opava: Knihkupectví Neoluxor Books, 
SC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 
tel.: 558 889 820-1
Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Laso, 
Masarykovo nám. 15, tel.: 597 490 990-1
Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1 
Praha 1: Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, 
1. patro, tel.: 221 111 314 
Praha 1: Knihkupectví Neoluxor, OC Quadrio,
Spálená 2121/22, tel.: 296 110 703 
Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, Hlavní nádraží, 
Wilsonova 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

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

Katalog PODZIM 4/2015 budeme rozesílat začátkem září 2015.

Z DOMOVA PŘES INTERNETV PRODEJNÁCH

Prostřednictvím SMS: 

Pro doručení Českou poštou pošlete SMS ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou např. 12345678-GB123456,GB234567.
Nedělejte prosím žádné mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-GB123456,GB234567-PP

Pro doručení kurýrní službou Geis pošlete SMS 
ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou a kód GP např. 12345678-
GB123456,GB234567-GP. Nedělejte prosím
žádné mezery.
Při platbě předem doplňte podle příkladu kód PP: 
např. 12345678-GB123456,GB234567-PP-GP

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

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

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

Písemně: jednoduše s objednacím lístkem

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

www.knizniklub.cz

Možnosti doručení objednaných knih:

• osobní odběr na některém z výdejních míst
společnosti Zásilkovna.cz po celé ČR za 29 Kč

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

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

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ!

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ 
NOVINKY ZE SVĚTA KNIH

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

LEVNĚ A CHUTNĚ VAŘÍME S NOVOU
Vařit levně a chutně, to je cíl fanoušků rubriky televize Nova,
ve které se připravují skvělé pokrmy za pár korun. Jednodu-
chý postup, časová nenáročnost a chutný výsledek – to spo-
juje recepty z této kuchařky! Upečte si vynikající chleba,
bagetu nebo dalamánky. Vyzkoušejte domácí lasagne či špa-
gety, slaný štrúdl, slaninový koláč, nebo něco sladkého: jed-
noduchý cheesecake, tvarohová nepečená bábovka či mi-
nikoblížky z jogurtu. Děti ocení tiramisu, barevné banánové
jednohubky či efektní čarodějnické prsty. K posezení u tele-
vize se hodí pivní sýr, vaječné muffiny nebo domácí chipsy. 
A jako ostřejší tečku si můžete dát domácí irský likér nebo va-
ječný koňak. Podle 70 originálních receptů s vámi budou
vařit i známé tváře TV Nova v čele s Lucií Borhyovou, Reyem
Korantengem a dalšími, kteří navíc přinášejí vlastní tipy, jak
recepty ještě vylepšit. 
Brož., 160 stran, barevná publikace, 15,2 x 20,3 cm

GE037523

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

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

GE037107   199,- 179,-
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