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-20 %
z klubové ceny

NOVÉ MOŽNOSTI DORUČENÍ 
ON-LINE OBJEDNANÝCH KNIH

• osobní odběr na jednom 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)

Více informací na www.knizniklub.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU!
Denně aktuální informace 

o novinkách, zajímavé recenze 
a názory našich čtenářů.

A NAVÍC KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ
SOUTĚŽ O KNÍŽKY!

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

Více informací najdete na straně 60. Uvnitř katalogu najdete stickery s příklady, kolik ibodů můžete získat za nákup knihy. 

Výhody pro VIP!

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 61.2

YOLI 4–5
Naše tipy 6
Napětí 7–10
Detektivky 11
Agatha Christie 12
Společenské romány 13–18
Romány o lásce 19–20
Erotika 21
Historické romány 22–25
Česká literatura 26
Světová literatura 27
Odeon 28–29
Humor 30
Pozvánka na veletrh Svět knihy 31
Biografie 32
KLUBKO – katalog pro děti a mládež
Osudy 33
Dějiny, militaria 34
Lexikony 35
Vzdělávání 36
Obrazové publikace 37
Svět kolem nás 38
Ezoterika 39–40
Rodina 41
Nabídka knih se slevou 42–45
Zdraví, fitness 46–47
Cestování 48–49
Kuchařky 50–51
Dárkové zboží  52–53
Hobby 54
Krása, móda 55
Příroda 56 
Hudba, mluvené slovo, film 57–59
Klubový servis 60–61
Památky 62

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

1. R. Beranbaumová-Levyová:
BIBLE DOMÁCÍHO PEČENÍ – s. 50

2. R. S. Meyersová: POHODLNÉ LŽI – s. 16

3. A. Christie: POSLEDNÍ PŘÍPADY SLEČNY
MARPLOVÉ – strana 12

4. J. Moyesová: STŘÍBRNÁ ZÁTOKA – strana 18

5. E. Riedová: KRÁLOVSKÉ INTRIKY – s. 24

6. K. Follett:
MUŽ S PODIVNOU MINULOSTÍ – s. 23

7. VAŘÍME S LÁĎOU HRUŠKOU – strana 51

8. A. Liebyová:
ZACHRÁNILA MĚ SLZA – s. 32

9. T. Brauneová: PŮST S POLÉVKOU – s. 46

10. S. Christer: KODEX CAMELOT – s. 10

VAŠE NEJ Z KATALOGU 1/2015: 
VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

rádi bychom vás pozvali k návštěvě našeho stánku na veletrhu Svět knihy, kde budete mít
možnost se osobně setkat s našimi novými autory. Podrobnější informace najdete na stra-
ně 31. Nezapomeňte využít připojený slevový kupon na vstupné!
A na co dále se můžete v jarním katalogu těšit? Určitě si nenechte ujít skvělý román Marťan
(str. 7) od dosud neznámého autora Andyho Weira. Není to román jen pro tradiční přízniv-
ce sci-fi, autor dokázal oslovit mnohem širší publikum, podařilo se mu vytvořit neskutečně
vtipný příběh o nezdolné vůli a vynalézavosti, proto jsme ho zařadili do naší výběrové Edice
světový bestseller. Slavný režisér Ridley Scott podle něj právě točí film, který přijde na pod-

zim do kin. K jaru však neodmyslitelně patří příběhy o lásce, vášni a milostných vztazích. Všem, kteří se právě zamýšlejí
nad svým životem a směrem, kam se ubírá, doporučuji zábavnou a milou knihu Na co Alice zapomněla 
(str. 15) od australské autorky Liane Moriarty.  

Příjemné čtení a krásné jaro vám přeje

Helena Čudová, programová ředitelka

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 60. 

VIP
175,-

VIP
199,-

VIP
199,-VIP

159,-

VIP
199,-

VIP
135,-

VIP
263,-
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2015. 3

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
VÝHODNÁ AKCE

Frank Hecker a kolektiv 

ATLAS ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Obsažný atlas uvádí výběr z předchozích titulů edice
Nový průvodce přírodou Stromy, Ptáci, Houby, Léčivé
rostliny a Plané rostliny a doplňuje je o nové části savci,
ryby, plazi a obojživelníci, hmyz a mechy. Kniha tak
poskytuje jedinečně ucelený pohled na svět zvířat a rost-
lin. Detailní popisky, bohatý ilustrační materiál a řada zají-
mavostí o každém druhu tvoří čtenářsky atraktivní celek.
Přeložili Jiří Váňa, Helena Kholová, Jiří Robovský, 
Hana Janáčková. 

Váz., 544 stran, bar. publikace, 10,7 x 18 cm

DA036999        akční cena 249,-
GD036999        nečlenská cena 499,- 429,-

Cena pouze 249 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního klubu, 
kteří si objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč!  
Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci za plnou
členskou cenu 429 Kč.

Objednací číslo při akční ceně: DA036999

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

429,-
AKČNÍ CENA 

249,-
Průvodce, 

kterého strčíte
do kapsy!

17
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz4

YO
LI

P. C. Castová, 
Kristin Castová 

KALONŮV PÁD
Novela k sérii Škola
noci. Kdysi oddaný
a láskyplný, poté ne-
přítel a zrádce: odha-
luje se Kalonova mi-
nulost… Bohyně
Nyx je věrná, milující
a spravedlivá, ale
osamělá. Z moci
slunce a měsíce se
proto zrodí zlatokříd-
lý Erebus, zábavný

společník a přítel, a stříb-
rokřídlý Kalona, odvážný bojovník a vášni-

vý milenec. Kalona miluje svou bohyni z celého srdce, tíží
ho však nejistota a užírá se žárlivostí. Stále víc touží být pro Nyx jediný a jeho
nenávist k bratrovi sílí. Netuší, že jeho hněv ohrozí nejen bohynino štěstí, ale
i rovnováhu celého vesmíru. Na svou příležitost totiž číhá Temnota… 
Přeložila Jana Kunová. Váz., 152 stran, 12,5 x 18 cm

GD037099

Meg Cabotová 
MEZI LÁSKOU
A SMRTÍ
Sedmnáctiletá Pierce se
v nové škole setkává s ta-
juplným atraktivním Joh-
nem, kte rý se objeví vždy
v tu chvíli, kdy potřebuje
jeho pomoc. . . 272 s.

GD035352 249,- 219,-

Meg Cabotová 

LÁSKA V PODSVĚTÍ
Královna moderního románu pro
dospívající chytře a vtipně vypráví
novou verzi starého mýtu. John
unesl Pierce do světa mezi nebem
a peklem, kde dlí duše zemřelých
před poslední cestou. Tvrdí, že ji
chrání... Přel. Irena Greplová. 
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GD036952 
nečlenská cena 249,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

149,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

P. C. Castová, 
Kristin Castová 
NEFERETINO PROKLETÍ
Tajemství minulosti temné
upíří čarodějky Neferet.
176 s., černobílé ilustrace

GD036415  179,- 149,-

P. C. Castová, 
Kristin Castová 
LENOBIIN SLIB
Pohnutý příběh Zoeyiny
učitelky, instruktorky jez-
dectví. 136 s., čb. il.

GD035884  179,- 149,-

P. C. Castová,
Kristin Castová 
DRAKOVA PŘÍSAHA
Osudy bojovníka a učitele
šermu Draka Lankforda.
128 stran, čb. il.

GD035344  179,- 149,-

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 6
MĚSTO NEBESKÉHO
OHNĚ   416 stran

GD036253  359,- 299,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

446,-jen

obj. č. GD037491
4X ŠKOLA NOCI

ČESKÁ PREMIÉRA

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 1
MĚSTO Z KOSTÍ  416 stran

GD036248            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 2
MĚSTO Z POPELA  392 stran

GD036249            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 3
MĚSTO ZE SKLA  480 stran

GD036250            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 4
MĚSTO PADLÝCH ANDĚLŮ 384 stran

GD036251            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 5
MĚSTO ZTRACENÝCH DUŠÍ  472 s.

GD036252            359,- 299,-

Yoli slaví první naroze
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 60. 5

YO
LI

Jak najde
dívku, o níž
nic neví?
Gayle Formanová 

JEN JEDEN ROK
Willem se probere z bezvědomí
a netuší, kde je. Lékař mu ošet-
řil ránu na hlavě, víc ale Wille-
ma bolí vzpomínka na krásnou
Američanku, které říkal Lulu.
Strávil s ní jeden den v Paříži
a něco na tom dni – anebo na
té dívce – ho nutí položit si
otázku, zda mu není souzeno
zůstat s Lulu už navždy. Jenže
jak ji najít? Willem se vydává na
cesty a doufá, že to děvče ně-
jakým zázrakem znovu potká.
Jak ale měsíce plynou, začíná
pochybovat, zda je ruka osudu
tak silná, jak si myslel… 
Pokračování románu Jen jeden
den je romantickým příběhem
volby a náhody, ale i štěstí. 
Přeložila Květa Palowská.   

Brož., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GD036210

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

GD036209      279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

239,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Helen Douglasová 

EDEN
Eden zbožňuje záhady, a když do školy na-
stoupí Ryan, úplně ji to pohltí. Vypadá jako
obyčejný kluk, proč potom nezná pizzu? Nebo
třeba Hitlera? Ze všeho nejvíc ji ale mate, že
o ni jeví zájem. Pomalu propadá jeho kouzlu,
zároveň ale rozkrývá i jeho tajemství. 
Přel. Jana Jašová. Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GD035589   nečlenská cena 259,- 219,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GD037492
JEN JEDEN DEN

a JEN JEDEN ROK

John Green 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Jsou zamilovaní a nemocní,
i tak ale plní radosti. 240 s.

GD036959   249,- 199,-

John Green 
HLEDÁNÍ ALJAŠKY
Příběh o dospívání a hle-
dání sebe sama. 256 stran

GD037231   249,- 199,-

John Green 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Brilantní příběh nabitý
upřímnými city. 288 stran

GD037147   249,- 199,-

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

GD036667   279,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

zeniny! Už rok vám s výběrem z nepřeberné nabídky knih pro
mladé pomáhá značka YOLI. S ní vám neuletí žádný
bestseller, mezi tituly se symbolem motýla najdete pří-
běhy vtipné, milostné, dobrodružné i ty, které se ode-
hrávají ve světě fantasy! 

VIP
175,-

LABYRINT: ÚTĚK
Strhující thriller. Hrají 
D. O'Brien, A. Ameen, 
T. Brodie-Sangster...

GD249349 DVD 299,-

DVD

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

GD036668   279,- 229,-
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!6

Štěstí v misce a další recepty

9 12

29 Nový skvělý román 
fenomenálního autora

Malovat prstem je zábavné 
a snadné!

Poslední román královny 
zločinu!

51

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!

John Grisham se vrací tam, 
kde všechno začalo.

str. 4

N
A

Š
E 

TI
P

Y
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Nepropásněte objednací termín 24. 4. 2015! 7

N
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JE NEJSLAVNĚJŠÍM MUŽEM NA ZEMI. 
AŽ NA TO, ŽE NENÍ NA ZEMI... ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize naAndy Weir 

MARŤAN 
Před šesti dny se Mark Watney jako jeden z prv-
ních lidí prošel po Marsu. Teď je přesvědčený, že
bude prvním člověkem, který tam zemře. Málem
zahynul v prašné bouři a zbytek jeho posádky
odletěl v domnění, že je Mark mrtvý. Nemá jak
odeslat zprávu, že přežil. A i kdyby se s lidmi na
Zemi spojit dokázal, zásoby mu dojdou mnohem
dřív, než by dorazila pomoc. Mark se ale nevzdá-
vá. Vyzbrojen pouze svým důvtipem, technickými
dovednostmi a nevyčerpatelným smyslem pro
humor bojuje o přežití. Jak zdolává jednu zdánlivě
nepřekonatelnou překážku za druhou, začíná vě-
řit, že by na cizí planetě přece jen mohl obstát.
Ale Mars mu ještě přichystá nejedno překvape-
ní… Podmanivý a přesvědčivý román o odvaze 
a vytrvalosti člověka čelícího beznadějné situaci
obletěl celý čtenářský svět a ve všech zemích,
kde vychází, sklízí nadšený ohlas. Zaujal i filmaře,
režisér Ridley Scott točí adaptaci s Mattem Da-
monem v hlavní roli. Přel Michal Prokop.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD036586

„STRHUJÍCÍ PŘÍBĚH O LIDSKÉ 
VYNALÉZAVOSTI A ODOLNOSTI“

– BOOKLIST

11
ibodů

Získáte
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!8

N
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Ursula Poznanski 

PĚT
Na pastvině leží mrtvá
žena. Zavražděná. Na
chodidlech má vytetova-
né souřadnice. Na ozna-
čeném místě čeká pří-
šerný nález: ruka zatave-
ná do plastové fólie
a hádanka, jejíž řešení
vede ke schránce s další
uříznutou částí těla.

V mimořádně ohavné
formě geocachingu, moderní hře hledání

pokladů s pomocí navigace, posílá vrah dvojici kriminalistů
k dalším částem mrtvol. Vyšetřovatelům ubíhá čas, tuší, že teprve na poslední
zastávce dostanou do rukou zásadní dílek skládačky… 
Přeložila Blanka Pscheidtová. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GD036477

Robin Cook 

VRAŽEDNÁ APLIKACE
Mobilní aplikace iDoc umí diag-
nostikovat a léčit líp než živý lékař.
Snoubenka radiologa Wilsona
však zemřela poté, co se zúčastni-
la testu aplikace. Po smrti dalších
pacientů se Wilsona zmocní pode-
zření. Přel. Alena Amchová. 
Váz., 288 s. 14,5 x 22,7 cm

GD036870   
nečlenská cena 299,- 259,-

Robin Cook 
OSUDNÁ LÉČBA
Manželé Wilsonovi přijmou
práci v nemocnici, která na-
bízí dobrý plat a skvělé pod-
mínky. Idyla však začne brzy
dostávat trhliny… 352 s.

GD035529  299,- 279,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

438,-jen

obj. č. GD037493
VRAŽEDNÁ APLIKACE

a OSUDNÁ LÉČBA

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Nick je obviněn z vraždy své
ženy Amy. Prohlašuje, že nic
nespáchal, Amyini přátelé
však tvrdí opak… Jednodu-
chou zápletku dokázala autor-
ka přetavit v kriminální psy-
chologický román, jenž svou
přesvědčivou manipulací čte-
náře ohromí... 528 stran

GD037069   299,- 239,-

ZMIZELÁ
Film režiséra Davida Finchera,
natočený podle světového
bestselleru, vynáší na světlo
nejniternější tajemství moder-
ního manželství. V hlavních
rolích Ben Affleck a Rosamund
Pike. Všechny stopy, nalezené
důkazy a svědectví ukazují na
to, že Nick zabil svou ženu...

GD249350   DVD       299,-

Terry Hayes 
JÁ, POUTNÍK 
Poutník je přezdívka muže,
který neexistuje. Kdysi napsal
knihu o moderních vyšetřo-
vacích metodách. Tu však ně-
kdo použil jako návod, jak za-
bít, znemožnit určení totož-
nosti oběti a zahladit stopy.
A někdo jiný s její pomocí
Poutníka našel... 760 stran.

GD036480   499,- 399,-

Seth Patrick 
OŽIVOVATEL
Dokážou oživit nedávno ze-
mřelé a nechat je svědčit
o jejich smrti. Jonah patří me-
zi nejlepší. Při jednom hovoru
s obětí však ucítí, jak ho něco
pozoruje... Pak je zabit novi-
nář, který na oživování upo-
zornil, a Jonah je  vržen do
honby za odpověďmi. 440 s.

GD036753   359,- 299,-

Tami Hoag 
DEVÁTÁ DÍVKA 
Z jedoucího auta vypadne
zohavené tělo dívky. Je to už
devátá neidentifikovatelná
oběť roku a detektivové se
snaží zjistit její totožnost a na-
jít vraha. Mohl by to být ces-
tující sériový vrah, anebo ta-
ková zrůda nemusí pocházet
zdaleka? 320 stran

GD036845   379,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Krvavá hra vraha 
s vyšetřovateli...

ČESKÁ PREMIÉRA

DVD

10
ibodů

Získáte
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 9
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Strhující román mistra 
právnického thrilleru 

John Grisham 

PLATANOVÁ ALEJ 
Román …a je čas zabíjet (1989) stál na počátku spisovatelské
dráhy celosvětové legendy právnických thrillerů. Mnozí tvrdí,
že jde o jedno z jeho nejlepších děl. Snad i proto se Grisham
po pětadvaceti letech rozhodl do jižanského amerického měs-
tečka Clanton vrátit a napsat další příběh advokáta Jakea
Brigance. 

Seth Hubbard, zámožný muž, umírá na rakovinu plic. Nikomu
nedůvěřuje. Než si vezme život, zanechá novou, vlastnoručně
psanou závěť. Jeho již dospělé děti, hospodyně a Jake jsou tak
vtaženi do dramatického konfliktu plného zvratů. Hubbardův
nový testament vyvolává spoustu otázek a nikdo na ně nezná
odpovědi. Proč odkázal skoro celý majetek černošce, která se
o něj starala? Ovlivnila chemoterapie a léky proti bolesti jeho
úsudek? A jak to všechno souvisí s místem zvaným Platanová
alej? Přeložil Jiří Balek. Váz., 552 stran, 12,5 x 20 cm

GD036776

John Grisham 
PŘIZNÁNÍ
Další autorův protest
proti justiční pra xi a tres-
tu smrti. 416 stran 

GD034923 299,- 259,-

BRATRSTVO
Bývalí soudci si přivydělá-
vají psaním vyděračských
dopisů... 288 s.

GD035233 249,- 219,-

PARTNER
Danilo vede samotářský
ži vot. Je ho minulost však
byla pestrá... 352 stran

GD034212 269,- 229,-

KRÁL ADVOKÁTŮ
Odhalí mladý právník
justiční omyl? 400 s.

GD035044 269,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

John Grisham 
POSLEDNÍ POROTCE 
Když do jižanského městečka přišel roku
1970 mladý Willie Traynor, netušil, že mu
praxe v místních novinách navždy změní
život. Stal se jejich majitelem a redakto-
rem. Sledoval i případ znásilnění a vraždy
matky dvou dětí. Porota se neshodla na
trestu smrti, pachatel dostal doživotí. Po
letech Willie zjišťuje, že vrah má být pro-
puštěn. A pak začnou umírat porotci…
Zabíjeni jsou však ti, kteří hlasovali proti
rozsudku smrti. Kdo tedy vraždí? 
Přeložila Emílie Harantová. 
Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GD036603   349,- 279,-

John Grisham 
...A JE ČAS ZABÍJET 
V malém městečku dojde ke znásilnění
desetileté černošské dívenky. Její otec
Carl Lee se rozhodne oba pachatele, bě-
lochy, potrestat sám. Soudní proces roz-
víří místní poklidnou hladinu života, pro-
budí staré zášti a rozdělí obyvatele na
dva protichůdné tábory. A uprostřed je-
jich sváru se ocitne advokát Jake Brigan-
ce, jehož Carl Lee požádá o obhajobu… 

Prvotina Johna Grishama odstartovala
jeho kariéru světového bestselleristy.
Přeložil Ivan Ryčovský. 
Váz., 624 stran, 12,5 x 20 cm

GD036604    399,- 329,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

696,-jen

obj. č. GD037494
4X

JOHN GRISHAM

JOHN GRISHAM NÁS VEDE TAM,
KDE VŠECHNO ZAČALO…

VIP
263,-

A

13
ibodů

Získáte
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.10
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Í Kdy jste naposledy chtěli
zavraždit svou matku?

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Elizabeth Littleová 

NEJDRAŽŠÍ DCERA
Jane Jenkinsová je chytrá,
okouzlující… a má za sebou
deset let ve vězení. Kdysi pat-
řila mezi společenské celebrit-
ky, ale pak ji odsoudili za vraž-
du matky, krásky z vyšší spo-
lečnosti známé svou charita-
tivní činností a bohatými man-
želi. Kvůli formálnímu pochy-
bení policie se Janie dostala
na svobodu. Utíká před médii
a zároveň se snaží sledovat
stopy, které, jak doufá, ji do-
vedou k matčinu vrahovi. 
V čem je problém? Janie si
není úplně jistá, jestli jím není
ona sama… 
Přeložila Marcela Nejedlá.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

GD036484

Elizabeth Littleová se narodila v St. Louis,
vystudovala Harvardovu univerzitu. Psala
příspěvky například do New York Times
a Wall Street Journal a dalších tiskovin.
Nejdražší dcera je její neobvykle úspěšný
a kritikou oceňovaný debut, bestseller
Los Angeles Times. 

VÝHODNÝ 
KOMPLET

597,-jen

obj. č. GD037495
3X GRAHAM BROWN

Graham Brown 

PROROCTVÍ RÁJE
Zásilka doručená do bu-
dovy OSN v New Yorku
obsahuje výhrůžnou
zprávu a neznámý, vyso-
ce infekční virus. Pár dní
nato je v Paříži nalezeno
tělo umučeného geneti-
ka – jeho otisky byly na
nebezpečné zásilce
a jeho přítel, kdysi agent
CIA a žoldák Hawker,
chce zjistit, co se stalo.
Pátrání ho vede z ulic
Paříže do Bejrútu a přes
íránskou poušť až k vůd-
ci apokalyptické sekty,
vybavenému zbraní,
která může lidstvu zajistit
věčný ráj – nebo roz-
poutat peklo na zemi. 
Přeložila Jiřina Stárková.
Váz., 384 stran, 
12,5 x 20 cm

GD037098
nečlenská cena 299,- 249,-

Graham Brown 
ČERNÉ SLUNCE 400 stran

GD035679    279,- 249,-

Graham Brown 

ČERNÝ DÉŠŤ 432 stran
GD034731    279,- 249,-

Sam Christer 
KODEX CAMELOT
Co když král Artuš nebyl pou-
hou legendou? 416 stran
GD036670    359,- 279,-

Sam Christer
TAJEMSTVÍ TURÍNSKÉHO
PLÁTNA
Napínavý a chytrý thriller 
s mystickou zápletkou 400 s. 

GD036024    349,- 269,-

Richard Preston 
ZÁKEŘNÁ EBOLA 
Skutečný příběh, který se
přesto čte jako thriller, líčí
události od prvních výsky-
tů smrtícího viru. 312 s.
GD037227  279,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ 
KOMPLET

448,-jen

obj. č. GD037342
2X SAM CHRISTER

Jakob Melander
KRVAVÝ VÍTR
První díl trilogie
o Larsi Winklerovi:
samotáři, otci, bý-
valém pankáčovi –
a jednom z nejlep-
ších policejních vy-
šetřovatelů v Koda-
ni. Kniha o tom, jak
se z člověka stává
vrah. Za války peču-

je dívka o zraněného anglického pilota. Zamilují se do
sebe, ale vztah má osudné následky... 
Přeložil Robert Novotný. Váz., 328 stran, 14,2 × 21,7 cm

GD243410          nečlenská cena 299,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

VAŠENEJ

*POUZE 
V KLUBU
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 11
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Liza Marklundová 
STUDIO 6
Vražda mladé dívky vede do erotic-
kých klubů i vysoké politiky… 480 s.

GD035753       359,- 299,-

Liza Marklundová 
SVĚDEK
Rozplete Annika případ, v němž
figuruje jugoslávská mafie? 432 s. 

GD035754       359,- 299,-

Dick Francis 

BIČ
Sid Halley po úrazu
ruky zanechal  žokej-
ské kariéry a teď pra-
cuje jako soukromý
detektiv, který řeší
především případy
z dostihového pro-
středí. Nyní se pokou-
ší objasnit záhadná
selhání koní při hlav-
ním dostihu sezony.
Koně umírají a veteri-
náři soudí, že kvůli
srdečnímu šelestu.
Sid ale odmítá uvěřit,

že to byla náhoda. A pokud koním k srdeční vadě opravdu někdo
dopomohl, tak kdo to byl? Konkurenční stáj? Někdo, kdo se snaží
profitovat na sázkách? Okruh podezřelých je široký a důkazů málo... 
Přel. Jaroslava Moserová-Davidová. Váz., 248 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD036892                 nečlenská cena 299,-                                    249,-

Liza
Marklundová 

RUDÝ VLK
V zasněžené
krajině na se-
veru Švédska
je nalezeno
tělo místního
novináře. Re-
portérka An-
nika Bengtzo-
nová s ním
měla domlu-
vený rozhovor
o dávném
teroristickém
útoku. Annika se
brzy octne na stopě pachatelů série
brutálních vražd. A záhy odhalí napojení obou přípa-
dů na nejvyše postavené politiky. Zveřejnění by se
však rovnalo profesní sebevraždě… Autorka v příbě-
hu využila vlastní zkušenost se zneužíváním moci.
Přel. Jaroslav Bojanovský. Váz., 472 s., 14,5 x 22,7 cm

GD035756 nečlenská cena 379,- 329,-

Dick Francis 
ROZCESTÍ
Aktéři rodinného sporu o dědic tví
dostihového závodiště se neštítí
uchýlit k vy dírání a násilí. 264 stran

GD035571       259,- 229,-

Louise Pennyová 
VRAŽEDNÝ CHLAD 
V Three Pines došlo k vraždě. Zdá
se, že důvod sprovodit oběť ze
světa měl snad každý. 384 stran

GD036326        379,- 299,-

Jiří Marek
PANOPTIKUM HŘÍŠNÝCH LIDÍ
Soubor povídek je druhou knihou z třídílné
série (předcházelo Panoptikum starých kri-
minálních příběhů, následuje Panoptikum
Města pražského). Přináší další případy rady
Vacátka a členů mordparty, inspektorů Bou-
še, Mrázka a Brůžka. Díky autorovu jemné-
mu humoru a jazykovému mistrovství tu
ožívá nostalgický svět prvorepublikové
Prahy a řada osobitých postav. 384 stran

GD037113            199,-

KLUBOVÁ NOVINKA

V zlověstných
závějích… číhá
trpělivě smrt. 

Spisovatelka, novinářka, ambasa-
dorka UNICEF a spolumajitelka jed-
noho z největších švédských vyda-
vatelství debutovala v roce 1995.
Napsala už jedenáct románů, jako
spoluautorka bestselleru Pohlednice
smrti dobyla první místo žebříčku
The New York Times.

VÝHODNÝ 
KOMPLET

797,-jen

obj. č. GD037496
RUDÝ VLK, STUDIO 6 

a SVĚDEK

ČESKÁ PREMIÉRA

13
ibodů

Získáte
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 60.12

Agatha Christie 

ZÁHADA 
NA ZÁMKU
STYLES
V Záhadě na zám-
ku Styles se popr-
vé objevil Hercu-
le Poirot a hned
dostal těžký úkol:
když v rozlehlém
sídle za podiv-
ných okolností
umírá jeho starší,
bohatá majitelka,
podezření, že by-
la otrávena, se
brzy změní v jis-
totu. Kdo je však

vrahem? Manžel Alfréd? Nevlastní syn? Jeho krásná tajemná
žena Mary? Nebo snad rodinný lékař? Detektivku vydavatelé
dlouho odmítali. Nakonec vyšla roku 1921 a znamenala začá-
tek kariéry nejprodávanější prozaičky všech dob.

Přeložil Jaroslav Matějka. Váz., 224 stran, 13 x 21 cm

GD037208 nečlenská cena 279,- 229,-

Agatha Christie
POSLEDNÍ PŘÍPADY 
SLEČNY MARPLOVÉ
Zločin, drama i nadpřirozené
záhady v šestici detektivních
příběhů všetečné staré dá-
my s bystrým postřehem 
a dokonalou znalostí lidské
duše... 144 stran
GD036497   249,- 219,-

Agatha Christie 
VRAŽDA 
NA GOLFOVÉM HŘIŠTI
Poirotovi píše milionář Paul
Renauld: bojí se o život. Poi-
rot s Hastingsem se za ním
vydávají, avšak pozdě –
Renauld byl nalezen mrtev
v čerstvém hrobě. 216 s. 
GD036494   249,- 219,-

Agatha Christie
NEKONEČNÁ NOC
Psychologicky laděná detek-
tivka je ojedinělá tím, že se
neovykle „chápavě dívá na
pokroucený charakter, jenž
měl šanci vydat se na cestu
dobra, ale zvolil si směřová-
ní ke zlu“. 232 stran
GD036496    249,- 219,-
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Agatha Christie 

BRÁNA OSUDU
Tommy a Pentlička se
rozhodnou užít si pen-
zi v novém domě na
venkově. Stěhování
komplikují knihy – je-
jich i ty po předcho-
zích majitelích, třeba 
i Stevensonův Černý
šíp. A v něm je ukrytá
zašifrovaná zpráva
o smrti Mary Jorda-
nové. Řešení záhady
vede k další vraždě –
a Tommymu s Pentlič-
kou hrozí smrtelné
nebezpečí… Brána
osudu z roku 1973 je
poslední román, který

Agatha Christie napsala. 
Přeložila Edda Němcová.

Váz., 288 stran, 13 x 21 cm

GD037332                     nečlenská cena 279,- 229,-

Pro ty, kteří si v knihovně šetří místo na doplnění řady...

Jedinečné, důvtipné a napínavé příběhy z pera královny zločinu
nyní nově v luxusní edici věnované speciálně jejím detektivkám...

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

j

o

Agatha Christie 

BRÁNA
OSUDU
Přeložila Edda
Němcová. 
Váz., 264 stran, 
12 x 20 cm

GD037136
nečlenská cena 249,-

219,-

VAŠENEJ
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61. 13
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Agatha Christie Mallowan 
POVĚZ MI, JAK ŽIJETE 224 stran

GD035121        249,- 219,-

Agatha Christie 
VELKÁ VÝPRAVA 
384 s., čb. ilustrace, 17 x 23,5 cm

GD036055         399,- 329,-

Agatha Christie 
VRAŽDA NA GOLFOVÉM HŘIŠTI
Poirot s Hastingsem na stopě rafino-
vaného vraha. 232 stran

GD037064         279,- 229,-

Sophie Hannah 
VRAŽDY S MONOGRAMEM
Díky svolení potomků A. Christie se
Poirot vrací v plném lesku! 344 s.

GD036958         299,- 249,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GD037344
POVĚZ MI, JAK ŽIJETE

a VELKÁ VÝPRAVA

Donald McCaig 

ŽIVOT RUTH
Příběh Ruth, chůvy z románu Jih proti Severu,
je příběhem o síle charakteru, nezdolné vůli
a statečnosti v nesvobodném světě. Ruth jako
malá zázrakem přežívá útok francouzské armá-
dy na karibský ostrov Saint Domingue.
Francouzský pár imigrantů se děvčátka ujme
a novým domovem se jí stane město Savannah
na americkém Jihu. Zde nás Ruth opět přivádí
k osudům Solange, Ellen
a Scarlett, legendárních
postav, které dodnes obdi-
vují generace čtenářů.
Přeložil Jakub Volný. Váz.,
368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD037074

Margaret Mitchellová 
JIH PROTI SEVERU 1 
Dramatický milostný příběh do-
dnes dojímá i provokuje řady
čtenářů. Přel. Zdeněk Hron. 
Váz., 456 s., 14,5 x 22,7 cm

GD037105 

399,- 329,-

JIH PROTI 
SEVERU 2 
V češtině román vždy
vycházel ve dvou
svazcích. Přel. Zdeněk
Hron. Váz., 480 s.,
14,5 x 22,7 cm

GD037106 
399,- 329,- Alexandra Ripleyová 

SCARLETT
Scarlett se nechce smířit s tím, že ji
Rhett chce opustit, navíc čeká jeho
dítě... Rozhodne se utéct do Ir ska,

rodné otcovy země. . .
Volné pokračování
románu Jih proti Severu. 

SCARLETT /1
296 stran
GD032864

269,- 239,-

SCARLETT /2
432 stran
GD032865                 

269,- 239,-
2

DVD

JIH PROTI SEVERU
Vivien Leigh a Clark Ga-
ble jako Scarlett a Rhett 
v hlavních rolích monu-
mentálního historického
filmu vydaného v nové
digitální edici, nabízející
restaurovaný obraz. 

GD249255 2 DVD

199,-

Příběh chůvy
Scarlett
O’Harové

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Donald McCaig 
RHETT BUTLER
Rhettovýma očima sledujeme
osudy rodiny Butlerů a dalších,
kteří ho ovlivnili. 408 s.

GD033125 269,- 239,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

348,-jen

obj. č. GD033780
SCARLETT 1 + 2

VÝHODNÝ 
KOMPLET

498,-jen

obj. č. GD037497
JIH PROTI SEVERU 1 + 2
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Suzanne Redfearnová 

ZAVŘI OČKA
SVÝ
Zdá se, že Jillian Ka-
nová má vše – úspěš-
nou kariéru, krásný
dům, milujícího man-
žela a dvě skvělé děti.
Jenomže všechno je
jinak. Gordon svou
ženu bije a ponižuje.
Jill to vše snáší kvůli
dětem a navíc – její
muž je policista. Když
si Jill konečně uvědo-
mí, že by ji byl Gor-
don schopen i zabít, 
s dětmi uteče. Začíná
nerovný souboj,
v němž na jedné stra-

ně stojí policie a na
druhé žena odhodlaná za každou cenu

ochránit své děti. Její jedinou zbraní je pravda, té však
nikdo nevěří... Přeložila Milena Havlová. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GD036512

Jo Plattová 

ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA
Rosalind opustí snoubenec a jí se zdá, že život skončil.
Dny se brzy zvrhnou v nonstop sólo alkoholový večírek.
Až když se přestěhuje z Londýna, zkouší začít znovu.
Podporují ji i její kolegové. Andrew je nepřístupný inte-
lektuál, Georgina až příliš rozkošná a až příliš laskavá
a volnomyšlenkářská šarmantní penzistka Joan zbožňuje
amatérské divadlo a občas se svlékne na veřejnosti. Proč
nebýt sám sebou, no ne? Když má Ros konečně pocit, že
se život začíná zlepšovat, zaklepe jí na dveře její soused
Daniel s dost smutnými novinkami… 
Přel. Jana Kordíková. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GD036849        nečlenská cena 299,- 249,-

Barbara Woodová 
KLETBA SVITKŮ 
Prastaré svitky chrání Mojžíšova
kletba a dramaticky ovlivňuje pří-
tomnost… 256 stran

GD036734   249,- 199,-

Barbara Woodová 
VĚŠTKYNĚ
Nově nalezené svitky doka-
zují, že prvním apoštolem
byla žena! 376 s.

GD035247  259,- 229,-

Joy Fieldingová 
POTOK STÍNŮ
Valerie se s dcerou a přá-
teli ubytuje v horském ho-
telu. Nikdo však netuší, že
v ho rách číhá nebezpečí 
v podobě sériových vrahů,
kteří zabíjejí jen pro své
potěšení a neustále hledají
nové oběti… 304 stran

GD036241 299,- 249,-

Susanna Kubelka 
ROZTRŽENÁ 
ŠNĚROVAČKA
Příběh začíná sázkou
a končí i roztrženou
šněrovačkou! 320 s.

GD036989 

299,- 249,-

Susanna Kubelka 
ADIEU, VÍDNI –
BONJOUR, PAŘÍŽI
Iluzi lásky brzy naruší
pití a hněv. Jak se do-
stat ven? 320 s. 

GD036312      

299,- 249,-

Susanna Kubelka 
MADAME DNES
PŘIJDE POZDĚJI 
Když vás podvede
manžel, musíte se
pomstít... 328 stran

GD036095     

279,- 239,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

328,-jen

obj. č. GD037498
KLETBA SVITKŮ

a VĚŠTKYNĚ

VÝHODNÝ 
KOMPLET

597,-jen

obj. č. GD037499
3X SUSANNA KUBELKA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Báječný manžel, skvělý otec –
všichni tomu věří...

ČESKÁ PREMIÉRA

VIP
199,-
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 60. 15
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Kdo je ta žena, která se na vás dívá ze zrcadla? 
Taková jste přece být nechtěla...

Liane Moriarty 

NA CO ALICE ZAPOMNĚLA 
Když se Alice probere na zemi v posilovně, má na
hlavě pořádnou bouli a myslí si, že je jí dvacet devět
a čeká první dítě se svým superúžasným manželem
Nickem. Jenomže pak se dozví, že se jí z paměti právě
vymazalo deset let života a že je ve skutečnosti o de-
set let starší neurotička, která nejraději tráví svůj volný
čas v posilovně nebo na poradách školního výboru se
ženami, jež kdysi nesnášela. Jak se to stalo, že se její
život tak radikálně změnil? Proč ji její manžel nenávidí?
Co tak hrozného provedla, že s ní její milovaná sestra
skoro nemluví? A do toho si není schopná vůbec
vzpomenout na svoje tři děti – ne, Alice se najednou
vidí jinýma očima a ta nová žena, o které jí vyprávějí,
se jí vůbec nezamlouvá. Najde způsob, aby se znovu
stala tím člověkem, kterým bývala? 
Přeložila Šárka Kadlecová. 

Váz., 432 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD036886

-
9

Liane Moriarty 
MANŽELOVO TAJEMSTVÍ 
Představte si, že byste našla dopis, který vám manžel napsal s tím, že jej
máte otevřít až po jeho smrti. Dopis, který obsahuje jeho nejhlubší
tajemství, jež může zničit nejen váš život, ale i životy druhých. Představte
si, že jste na takový dopis narazila, ale váš muž stále žije... 

Cecilia je úspěšná, oblíbená, má krásnou rodinu i domov a spokojené
manželství. Její život je dokonalý. Pak ale najde dopis... Co byste dělali
vy? Otevřeli byste ho? 392 stran

GD036885                        359,- 289,-

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Liane Moriarty (*1966) je australská spisovatelka. Beletrii
se ve volném čase věnovala už od mládí, ale první kniha
(Three Wishes) jí vyšla až v roce 2005. Je autorkou několi-
ka románů a série knih pro děti, které vydala pod pseudo-
nymem Nicol Berry, jimž se paradoxně většího úspěchu
dostalo ve světě než doma v Austrálii.

13
ibodů

Získáte
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Nakupujte se slevou až 80 % (více na str. 42–45)!16
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Andrea Coddington 

MĚL TO BÝT HEZKÝ ŽIVOT
Příběh o lásce, americkém snu, ale i pádu, kdy hlavní
hrdinka Dara přichází o všechno. Mladá žena využije
nabídnutou příležitost a odchází do USA na postgraduální
studium. Prostředí New Yorku přináší spoustu nových
zážitků a také velkou lásku. Společně s Collinem zakládají
rodinu a Dara se ocitne v prominentní čtvrti Upper West
Side na Manhattanu. Prostředí New Yorku Daru inspiruje,
realizuje se v práci a žije krásným plnohodnotným vzta-
hem. Zdá se, že má opravdu všechno. Žije svůj sen... Osud
jí ale nepřeje. První rána přichází, když brzy po narození
vytouženého dítěte bojuje pár o jeho život. Když už se
vyčerpané Daře zdá, že se vše začíná obracet k lepšímu,
neočekávaně osud zasáhne podruhé, tentokrát však už
nezvratně. Přel. Jakub Volný. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GD037044

Sandra Brown 

DŮM S MINULOSTÍ 
Laura Nolanová je nejhezčí a nejbo-
hatší dívka z města. Vlastně byla. Po
smrti otce totiž zjistila, že zdědila jen
dluhy. Musí prodat i dům, v němž ži-
ly už generace její rodiny. Každá věc
tu má svůj příběh, svou historii. A ke
všemu se ozve jediný kupec – James
Paden, muž s nevalnou pověstí; kdy-
si byl z města dokonce vyhoštěn.
Přicházejí s ním problémy a překva-
pení, ale také něco, co Laura ještě
nepoznala: vášeň. Jenže co když jde
z jeho strany jen o vypočítavost? 
Přeložila Květa Palowská. 
Flexivazba, 152 stran, 12,5 x 20 cm

GD036493  
nečlenská cena 199,- 179,-ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Sandra Brown 
DRSNÝ CHLAP
Dodge Hanley je soukromý detek-
tiv, navenek nepřístupný a drsný. 
I po mnoha letech odloučení se mu
zdá o osudové lásce, Caroline. A ta
ho nečekaně požádá o pomoc pro
jejich dceru Berry, která se dostala
do nebezpečné situace… 352 stran

GD035580       269,- 239,- 

Sandra Brown 
MRAZIVÝ CHLAD 
Poklidné městečko Clea ry náhle
zažívá sérii únosů žen. Po stopě
neznámého pachatele se vydává
šéf místní policie Dutch. Do města

se vrací i jeho bývalá manželka, aby

prodala srub v horách a nadobro

skoncovala s minulostí... 408 s.

GD035582        299,- 249,-

Charlotte Linková 
V ÚDOLÍ LIŠEK
Unesená žena je ukrytá 
v bedně. Než pachatel
požádá o výkupné, je zat-
čen za jiný delikt. Ženu
zanechá osudu. 344 s.

GD036613 379,- 299,-

Randy Susan
Meyersová 
POHODLNÉ LŽI
Psychologický román. Tia
kdysi dala dítě k adopci,
jednou se však vztahy
vyřešit musí... 344 s.

GD036641 299,- 249,-

Tanya Valková 
ARABSKÁ ŽENA
Dorota se provdá za Ah-
me da a mladí man želé
odjedou začít nový život
do Libye, tam ale dojde 
k šokující změně… 488 s.

GD035245 329,- 289,-

Andrea Coddington
vycestovala do Spoje-
ných států na postgra-
duální studium a uchytila
se jako novinářka. Také
se zde zamilovala, vdala,
ale svoji lásku i navždyc-
ky ztratila. Nebyla to
jediná rána, která ji posti-
hla – zlé časy už však
jsou definitivně minulos-
tí. Román Měl to být
hezký život je inspirován
jejím příběhem.

VÝHODNÝ 
KOMPLET

527,-jen

obj. č. GD037500
MRAZIVÝ CHLAD, DRSNÝ

CHLAP A DŮM...

VIP
159,-

VAŠE
NEJ
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 17
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„Trik je v tom, udělat něco, čím se v očích
obyčejných lidí navždycky odlišíte.“

Matthew Quick (*1973) se narodil ve Filadelfii. Vystudoval angloamerickou lite-
raturu a učil angličtinu, než se rozhodl splnit si svůj sen a psát. V roce 2008
vydal prvotinu The Silver Linings Playbook (česky jako Terapie láskou). Za
knihu získal čestné uznání Hemingwayovy nadace, která oceňuje debutová díla
amerických spisovatelů, a David O. Rusell podle ní natočil film, jenž získal 
osm nominací na Oscara (Jennifer Lawrencová svou nominaci proměnila ve
zlatou sošku v kategori nejlepší herečka v hlavní roli). Kromě Terapie láskou
napsal Matthew Quick ještě čtyři romány a na dalších dvou pracuje. Jeho knihy
vycházejí ve 30 jazycích.

Matthew Quick 
TERAPIE LÁSKOU
Pat věří ve šťastné konce. Stačí na
sobě pracovat, nenechat se odradit,
být laskavý k lidem, a ž ivot vás odmě-
ní. Tak je to ve všech dobrých fil-
mech. Co si o tom myslí váš terapeut,
mrzoutský táta nebo kamarádka,
nehraje roli. . . 272 stran

GD036219     329,- 289,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Matthew Quick 

ODPUSŤTE MI, VÁŠ LEONARD 
Právě dnes má Leonard Peacock narozeniny. Dnes si do
batohu k učebnicím přibalí P-38, pistoli nacistického
důstojníka, kterou zdědil po svém otci, a zastřelí svého
bývalého nejlepšího kamaráda a potom i sebe. Už se
nemůže dočkat. Ještě předtím se však musí rozloučit se
čtyřmi lidmi, na nichž mu záleží: sousedem Waltem,
posedlým Humphreym Bogartem, houslovým virtuózem
a spolužákem Babakem, Lauren, jež miluje Ježíše (a do
níž byl trochu zamilovaný zase Leonard), a Herr
Silvermanem, který ho na střední učí o holokaustu...
Přeložil David Petrů. 

Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD036607  

11
ibodů

Získáte
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 61.18
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Táňa Keleová-Vasilková

KOUZLO 
VŠEDNOSTI
Komorní příběh mladých man-
želů Magdy a Adama. Přestože
oba byli přesvědčení, že jim
dvěma se to stát nemůže, čas
ukázal, jak se mýlili. Všednost,
jednotvárnost, nekonečný
koloběh stejných rán a stej-
ných večerů postupně mění
jejich společný život. Ani si
nestačili všimnout, kdy se to
vlastně stalo, ale najednou jako
by v jejich vztahu bylo něco

mrtvého. A nástupem Magdy do práce se všechno ještě zhorší… Může mít všed-
nost i svoje kouzlo? Váz., 240 str, 13,7 x 20,6 cm cm

GD248607

ČESKÁ PREMIÉRA

239,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Colleen McCulloughová
PTÁCI V TRNÍ
Australská prozaička se vol ně
inspirovala osudy vlastní rodiny, 
v románu líčí více než půlstoletí 
v ži vo tě farmářského rodu Clea-
ryů, jehož členové přišli počátkem
dvacátých let 19. století z chudých
po měrů na Novém Zélandu na bo-
hatou usedlost v australském vnit-
rozemí. 528 stran
GD037480     399,- 329,-

Jojo Moyesová 
STŘÍBRNÁ ZÁTOKA 
Nedotčené pláže a uzavřená
komunita přímořského městeč-
ka nabízejí Lise, snažící se zapo-
menout na minulost, svobodu
a bezpečí, po nichž tolik touží –
když už ne pro sebe, tak pro
svou dcerku. Jenže pak přijede
Mike Dormer a veškerý klid
a mír Stříbrné zátoky je rázem
v ohrožení. Tenhle panák z Lon-
dýna chce totiž ze zálivu, jenž
skýtá útočiště velrybám, udělat
turistické letovisko. 368 stran

GD037060     349,- 299,-

Jojo Moyesová 
POSLEDNÍ DOPIS OD TVÉ LÁSKY
Novinářka Ellie při pátrání v archivu narazí na starý dopis,
v němž neznámý muž žádá svou milenku Jennifer, aby opustila
manžela. Ellie příběh zaujme, i ona má poměr se ženatým
mužem… Rok 1960. Jennifer leží v nemocnici po nehodě a nic
si nepamatuje. Po návratu domů najde dopis a začíná se rozpo-
mínat na milence, kvůli kterému riskovala vše. 472 s.

GD037407                        269,- 219,-

Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Will žije ve světě adrenalinu a velkých obchodů. Když ho neho-
da upoutá na vozíček, ví, že takový život skončil. Málokterá
dvojice je tak nesourodá jako náladový cynik Will a jeho opti-
mistická a upovídaná ošetřovatelka Louisa, dívka z maloměs-
ta… Romantický příběh o dvou lidech, kteří nemají nic společ-
ného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. 408 s.

GD037406                         269,- 219,-

PTÁCI V TRNÍ
Film natočený podle bestsel-
leru Colleen McCulloughové,
vyprávějící epický příběh na
pozadí nekonečného austral-
ského vnitrozemí. Hrají:
Richard Chamberlain, Ra-
chel Ward a další.

GD191790   4 DVD   299,-

4
DVD

VAŠENEJ
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu! 19
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Dvě děti a jedno
nebezpečné tajemství

Gisa Pauly 

PORODNÍ BÁBA
NA SYLTU
Geesche je jediná
porodní bába na Syltu.
Když se jedné bouřlivé
noci objeví na prahu
jejího domku dvě
těhotné ženy, které
neodkladně potřebují
její pomoc, učiní
Geesche rozhodnutí, které jí změní
celý další život.
Dramatický příběh se odehrává na pozadí historických událostí – stavby
ostrovní železnice a počátků turistického ruchu na jednom z nejoblíbenějších pobaltských
ostrovů. Přeložila Lucie Lukačovičová.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GD036438

Danielle Steel 
STŘÍPKY VZPOMÍNEK 
Mladičká okouzlující Serena pochází z italské aris-
tokratické rodiny. Za Mussoliniho režimu jsou ale
její rodiče popraveni a dívky se ujímá babička, kte-
rá ji pošle do školy do Spojených států. Po válce je
Itálie v troskách a Sereně po návratu nezbývá nic
kromě jména a zraněného srdce, které věnuje ma-
joru Bradu Fullertonovi. Ale ani Bradův snubní prs-
ten, dokonce ani jeho dítě ji neochrání před zlobou
dynastie Fullertonů. Přeložila Eva Mazůrková.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GD037173                 299,- 249,-

Danielle Steel 
VÍTĚZOVÉ
Tragická nehoda lanov-
ky v zlomku vteřiny zni-
čí všechny Lilyiny sny 
o olympiádě. V rehabili-
tačním sanatoriu se učí
žít znovu a objevuje, že
i s postižením může
opět sportovat. 288 s.
GD036660

279,- 229,-

Danielle Steel 
NEVÝSLOVNÁ
LÁSKA 
Edwina přišla o snou-
bence i rodiče. Se sou-
rozenci se vrací domů
a vede dům i firmu. Na-
konec se i ona osvobo-
dí od přízraků těch, kte-
ré ztratila. 264 stran

GD036727
249,- 199,-

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

GD036830 
359,- 299,-

Courtney Coleová 
POKUD ZŮSTANEŠ
Pax je přitažlivý ničema,
který neumí milovat.
Prázdnotu v duši zahání
drogami a sexem. Pak
pozná Milu. S ní doufá,
že se všechno změní,
bude to ale stačit, aby
s ním zůstala? 280 s.

GD036684 
259,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

*POUZE 
V KLUBU

10
ibodů

Získáte
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.20
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Robyn Carrová 

MĚSTEČKO 
THUNDER POINT
Do městečka Thunder Point
na oregonském pobřeží přijíž-

dí Hank Cooper, aby zjistil, jak zemřel jeho
dávný přítel z armády. Cooper se nikdy neusadil a chce

zůstat jen pár dnů. Brzy ale zjistí, že mu přítel odkázal celý svůj majetek včet-
ně rozsáhlých pozemků a překrásné pláže. Zachovalou původní krajinu místní milují, develo-
peři ji však považují za zlatý důl. Cooper zjišťuje, že má osud Thunder Pointu i jeho obyvatel
ve svých rukou. A pomalu propadá nejen kouzlu městečka a přírody, ale i kouzlu překrásné
Sáry Dupreové. Cooper volí mezi svým starým životem a místem, které by se mohlo stát
jeho domovem. Přeložila Petra Pachlová. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GD036961

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Julia Quinnová 
NOC JAKO TA DNEŠNÍ
Nejen že má Daniel nepří-
tele, jenž mu přísahal smrt,
ke všemu se ještě zamilo-
val do dívky bez urozené-
ho původu, které zřejmě
také hrozí smrtelné nebez-
pečí… 264 stran 

GD036318  249,- 209,-

Sally MacKenzie 
JAK PŘEKVAPIT
LORDA JACKA
Lord Jack cestou do Lon-
dýna  v zájezdním hostinci
potká Frances, která pře-
strojená za mladíka míří za
bratrem. Jsou nuceni pře-
spat v jednom pokoji a vy-
pukne skandál… 288 stran
GD036842  249,- 199,-

Johanna Lindseyová 
NĚŽNÁ REBELKA 
Mladá skotská šlechtična
prchá před zákeřným bra-
trancem do Londýna. Hodlá
si tam najít manžela, který
by ji ochránil. Podaří se jí
uniknout nástrahám a šťast-
ně se vdát? 240 stran
GD036369  249,- 199,-

Stephanie Laurensová 
NEVINNÉ POTĚŠENÍ 
Stačilo, aby Sylvester jen
spatřil Honorii, a rozhodl
se, že se s ní ožení. A Ho-
norie, která se vdávat ne-
chce, tak má spoustu sta-
rostí – odolává svodům 
a ještě řeší vraždu! 304 s.

GD036579  249,- 199,-

Nicholas Sparks 
CO S LÁSKOU 
Aman da a Daw son se po-
tkávají po letech. Ani jeden
z nich není šťastný. Staré
city se vracejí s novou si-
lou. Zdá se, že příležitost
změnit život je na dosah
ruky… 304 stran
GD037177  199,- 159,-

Robyn Carrová chtěla být zdravotní
sestrou. S manželem, armádním pilo-
tem, ale často putovala po různých
základnách a povolání sestry se nemo-
hla věnovat. V těhotenství byla upouta-
ná na lůžko, a tak celé dny četla  – až
se rozhodla začít psát. Od té doby
napsala desítky románů. 

ČESKÁ PREMIÉRA

Johanna Lindseyová 

LÁSKA SI TĚ NAJDE
Devin měl nelehké dětství. Otce nepo-
znal a matka ho dala na výchovu k pří-
buzným. Nad matčiným hrobem přísa-
hal, že už nikdy nikomu neotevře své
srdce. Platí to 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...
Přeložila Dana Pavelčíková. 
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GD036713  nečlenská cena 249,- 199,-

11
ibodů

Získáte
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Více o knize na

Samantha Youngová 

JAMAICA LANE 
Olivia je krásná, ale bojí se kontaktů s muži. Když ostatní získávali první
zkušenosti, starala se o nemocnou matku. Teď si uvědomuje, že nastal čas
pohnout se z místa. Je zamilovaná, ale při každém setkání s mužem ji za-
chvátí panika. Naštěstí má kamaráda, sukničkáře Natea. Ten nestojí 
o závazky, ale ke kamarádům je loajální – nabídne Olivii, že ji naučí flirtovat
a pomůže jí získat sebevědomí v posteli. Lekce svádění ale nesmí ohrozit
jejich přátelství. Přel. Dana Stuchlá. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GD037062

Samantha Youngová
LONDON ROAD 
Jo se vždy řídila rozumem, teď ale poznala
nevázaného Camerona. Ten nepopírá, že ho
přitahuje..., i když je zrovna zadaná. 384 s.

GD036640     299,- 259,-

Lisa Renee Jonesová 
SAMA SEBOU
Sara se pomalu blíží k odpovědi
na otázku, co se s Rebekou
stalo. Zároveň si uvědomuje, že
její nový život je sice o poznání
zajímavější než poklidná kariéra
učitelky, kterou vedla, než
se podvolila Chrisovi, ale je také
mnohem nebezpečnější… 336 s. 

GD036430    299,- 249,-

Lisa Renee Jonesová 
V TVOJÍ KŮŽI
Sara objeví deník jakési Rebeky,
plný popisů divokého a drsného
sexu s neznámým mužem a roz-
hodne se vypátrat, co se s Re-
bekou stalo. Při pátrání se sama
ocitá ve víru odvážných zážitků
a čím dál více ochutnává ze
zakázaného ovoce...  320 s.

GD036429     299,- 249,-

Samantha Youngová 
DUBLIN STREET
Braden od Joss žádá víc než jen sexuální
dohodu, a ta zpanikaří. Nechce si nikoho
pustit do duše, či dokonce srdce. 336 s.

GD036343      299,- 259,-

Eve Berlinová 
HRANA ROZKOŠE
Spisovatelku Dylan právě napadlo psát něco o sadomasochismu. Alec se
zálibou v do minanci netají, ale city k téhle dívce ho zaskočí... 256 s.
GD035998                               229,- 199,-

HRANA TOUHY
Kara prožije úžasnou noc. Hrozí však, že je její i jeho strach od sebe znovu
oddělí – pokud se jim nepodaří přijmout bolest s rozkoší… 272 s.
GD036164                               259,- 229,-

HRANA POKUŠENÍ
S autoritativním Connorem Mischa zjišťuje, že touha podvolit se je překva-
pivě silná. Ani Connor si ale s ohnivou Mischou není tak jistý… 360 s.

GD036471 299,- 259,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

497,-jen

obj. č. GD037251
3X EVE BERLINOVÁ

11
ibodů

Získáte
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Chytrá, odvážná
žena vzdoruje
zvyklostem...

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Luca Di Fulvio 
DÍVKA, KTERÁ SE
DOTKLA NEBE 
V labyrintu benátských uli-
ček a kanálů nejtajemnější
laguny Evropy se rozvíjí
fascinující panorama živo-
ta… 632 stran

GD036407  449,- 379,-

Corina Bomannová 
MOTÝLÍ OSTROV
Stopy minulosti zavedou
Dianu na druhý konec
světa. Tam objeví věštbu,
která navždy změnila osud
její rodiny, a najde i svůj
vlastní osud… 456 stran

GD035687  349,- 299,-

Ricarda Jordanová 
DĚDICTVÍ
LAUENSTEINŮ
Gerlin z Falkenbergu se
vdá za dědice Lauensteinu.
Když však mladý hrabě ne-
čekaně zemře, obrátí se
osud k ženě zády… 520 s.

GD035561  379,- 299,-

Ricarda Jordanová 
NÁVRAT NA
LAUENSTEIN 
Milenci rozdělení osudem
se po mnoha peripetiích
opět setkávají ve Francii,
uprostřed křížové výpravy
proti albigenským. 512 s. 

GD036422  379,- 299,-

Brigitte Riebeová 

KRÁSNÁ FILIPÍNA
Příběh bouřlivé, zakázané lásky mezi měšťanskou dcerou a císařským synem z rodu
Habsburků, která boří v 16. století stavovské hranice a vyvolává na habsburském
dvoře jeden skandál za druhým. Filipína Welserová a Ferdinand II. Habsburský se
zamilují, tajně uzavřou sňatek a mají spolu čtyři děti. Avšak čím silnější je jejich vztah,
tím větší jsou i překážky. Nakonec Filipína ve svých třiapadesáti letech onemocní
nevyléčitelnou nemocí. Existuje podezření, že byla otrávena... Přel. Jana Pecharová. 

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GD036556
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Brigitte Riebeová (1953) je promovaná historička.
Pracovala jako nakladatelská lektorka a od roku 1991 se
věnuje jen psaní. S manželem žije v Mnichově. 
V nakladatelství Ikar vyšly její bestsellery Černá žena od
Nilu, Eset, Brány nocí, Palác modrých delfínů, Oko luny
a Čarodějnice a vévoda.

Lion Feuchtwanger 
LIŠKY NA VINICI
Boj amerických států za
samostatnost sledujeme
z předrevoluční Paříže. Au-
tor nelíčí jen tehdejší spo-
lečnost, ale i stále platné
zákony historie. 856 s.

GD036200  459,- 399,-    

Lion Feuchtwanger 
ŽID SÜSS
Finančník Süss Oppen hei-
mer je tvrdý, nekompro-
misní, dokonale ovládá
osudy ji ných. Má ovšem
jedno slabé místo – pře-
krásnou dceru… 504 stran

GD033309  349,- 299,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

598,-jen

obj. č. GD037501
LIŠKY NA VINICI

a ŽID SÜSS
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a touze objevit nepoznané

Robert Lyndon 

CÍSAŘSKÝ OHEŇ 
Uplynulo dlouhých devět let a hrdinové knihy Cesta sněžných
ptáků se opět setkávají. Píše se rok 1081 a ctižádost byzant-
ského císaře je bezmezná. Hodlá získat „ohnivou směs“
Východu, zázračný vybuchující prášek, který údajně mají na
druhém konci světa v Číně. A tak se Vallon s přáteli vydává po
Hedvábné stezce... Robert Lyndon dokázal to, co se podaří
málokdy: pokračování historické ságy je opět strhující. Hlavní
postavy prošly proměnou a přibyly k nim další; především
záhadný mladík Lucas, který má své osobní důvody, proč se
k Vallonovi připojit. Atmosféra děje vtáhne čtenáře do tehdejší-
ho světa, vylíčeného s úžasnou barvitostí. 
Přeložila Marie Válková. Váz., 488 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD036714

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Robert Lyndon
CESTA SNĚŽNÝCH PTÁKŮ
Strhující román se odehrává v drs-
ných časech vlády Viléma Doby-
vatele, kdy nastává soumrak Vikingů.
Výprava dobrodruhů se vydává na
cestu za vzác nými bílými sokoly,
kteří mají posloužit jako výkupné za
zajatého normanského rytíře, drže-
ného v Konstantinopoli. Cesta se
mění v boj o přežití. Prověří odvahu,
lásku i přátelství. 592 stran

GD035061      399,- 349,-

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Dobová freska líčí středo-
věkou Anglii i mozaiku lid-
ských vztahů, odvahu, lás-
ku, intriky i zradu... 928 s.

GD037026  499,-  449,-

Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ
Do života obyvatel středo-
věkého města Kingsbridge
tentokrát zasáhne epide-
mie moru... 928 stran

GD037287  499,- 449,-

Ken Follett 
MUŽ S PODIVNOU
MINULOSTÍ 
Napínavá zápletka, neče-
kané zvraty i dramatické
rozuzlení. 352 stran 

GD037050  329,- 269,-

Noah Gordon 
ŠAMAN
Napínavý historický ro-
mán o na ději, lás ce i válce
líčí osudy skotské lékařské
dynastie Coleů. 568 s.

GD037176  399,- 349,-

Noah Gordon
RANHOJIČ
Nadaný mladík v 11. století
léčí a poznává Anglii i zlatý
věk arabské a židovské
civilizace... 680 stran

GD036726  399,- 349,-

Ken Follett 
KAVKY
Den D druhé světové války se blíží.
Němci nevědí, kde ani kdy se Spo-
jenci vylodí, ale tuší, že to bude brzy.
Felicity „Flick“ Clairetová, agentka
britské tajné služby, dostane důležitý
úkol – zničit na severu Francie tele-
fonní ústřednu, spojující německá
vojska s nejvyšším velením v Berlíně.
První pokus skončí katastrofou, ten
druhý vyžaduje speciální tým tvořený
ženami, které je třeba sehnat a vycvi-
čit během několika málo dní. Dostá-
vají krycí jméno Kavky a mají pronik-
nout do ústředny přímo před očima
Němců…Přel. Luboš Trávníček.
Váz.,480 s., 12,5 x 20 cm

GD037051       379,- 299,-

Noah Gordon 
LÉKAŘKA 
Mladá lékařka si otevře
praxi v hor ském městečku
le žícím v srdci nedot čené
přírody. . . 288 stran

GD035125  239,- 209,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

748,-jen

obj. č. GD037348
NA VĚKY VĚKŮ

a      PILÍŘE ZEMĚ

13
ibodů

Získáte

VAŠE

NEJ
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Anna Šochová 

KARMÍNOVÝ KÁMEN
Hrdinkou čtivého příběhu zasazené-
ho na odlehlé Ašsko pobělohorské
doby je šlechtična Anna Dorothea
Zedwitzová, vzorná manželka, matka
a paní na Mikulášském vrchu. Zvrat
v jejím životě nastává, když se na
projížďce v lese potká se starou ci-
kánkou, která ví, co Anna tají, a věští
jí, že se její osud rozdvojuje: buď bu-
de bohatá, spokojená a uvidí své dě-
ti vyrůstat, nebo ji čeká brzká smrt...
Děj se odvíjí na pozadí významných
událostí v Čechách i Evropě. Život
střední šlechty, píle a sebeobětování
pro rozvoj svěřeného panství jsou
příkladné i pro současnost. Nedat se
ubít osudem, ale dokázat se za
všech okolností opět zvednout, to je
poselství napínavého vyprávění.

Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GD036631

VÝHODNÝ 
KOMPLET

448,-jen

obj. č. GD036792
CESTA NA POLEDNE

a PROHRÁT SLUNCE

Václav Křístek 
CESTA NA POLEDNE 
Kniha o po zo ruhod né po stavě našich
dě jin, Jakubu Krčínovi z Jelčan. 656 s.

GD034924          299,- 249,-

PROHRÁT SLUNCE 
PŘED SVÍTÁNÍM
Další osu dy slavného rybníkáře i jiných
historických po stav. Před čtenářem se
otevírá pestrý obraz 16. století… 680 s.

GD034270          349,- 299,-

Ludmila Vaňková
ZAPOMENUTÝ KRÁL
Václav I. byl král rytířů, ale nikdy se nepouštěl do
zbytečného válčení. Když se však z východu
začaly valit hordy mongolských válečníků, couvly
teprve před vojskem českého krále. Autorka,
skvělá vypravěčka, všechny historické události
podává čtivě. Váz., 320 s., 13,5 × 20,7 cm

GD213545        nečlenská cena 399,- 359,-

Emma Riedová 
KRÁLOVSKÉ 
INTRIKY
V českém království po
vymření Přemyslovců to
vře. Markéta z Březové
se stává vyzvědačkou ve
službách krále Jana Lu-
cemburského... 448 s.

GD036630
359,- 299,-

Zuzana Koubková 
BOLESLAV 
O Boleslavovi I. víme, že
zavraždil svého bratra
Václava. Byl to však pře-
devším vynikající vládce
a politik, který se zásad-
ně zasloužil o vznik čes-
kého státu. 328 stran

GD036706                     
279,- 229,-

Jiří Hanibal
KRÁL A CÍSAŘ
Příběh Zikmunda Lu -
cem bur ského, muže,
jenž miloval ženy stejně
vášnivě jako moc, již se
snažil nejen udržet, ale 
i rozšiřovat. 528 stran
GD034784

299,- 239,-

Vladimír Přibský 
VRAŽDĚNÍ 
LAZEBNIC
Nedaleko Pražského
hradu je nalezeno zoha-
vené mrtvé tělo mladé
lazebnice. Všechny sto-
py vedou k císařovu le-
vobočkovi… 168 stran

GD036001
229,- 199,-

Nevadí, 
že padneš.
Zase vstaň.

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VIP
199,-

11
ibodů

Získáte

VAŠENEJ
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co nebude jednou odhaleno...

Jessie Burtonová 

MINIATURISTA
Jednoho podzimního dne roku 1686 klepe na dveře domu
v nejbohatší části Amsterodamu osmnáctiletá Nella. Má se
stát manželkou zámožného kupce Johannese Brandta, avšak
místo manžela ji přivítá jeho odměřená sestra, černý sluha
a prostořeká služebná. Když se Johannes vrátí z cest, věnuje
Nelle zvláštní svatební dar – skříňkovou repliku jejich domu.
Nella si do ní objedná zařízení od minia-
turisty a pak se začnou dít podivné
věci… Román zachycuje osudy
rodiny Brandtových v době, kdy
Amsterodam patřil k nejbohat-
ším a nejvlivnějším městům.
Přeložila Šárka Kadlecová.

Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

GD036491

Wolf Serno – LOUTKÁŘOVA HRA 
Berlín, rok 1783. Břichomluvci Juliovi jsou těsně před vjezdem do města za-
baveny peníze. V nouzi se obrací na Fridricha Velikého, ten projeví milost
a pomůže mu. Avšak při odchodu ze zámku na Julia čeká další problém: do
náručí mu padne umírající muž – a loutkář se zase zaplétá do řešení záhad-
ných vražd… Přel. Ivana Führmann Vízdalová. Váz., 376 s., 12,5 x 20 cm

GD036437   nečlenská cena 299,- 249,-

Wolf Serno 
LOUTKÁŘ
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GD036108    299,- 249,-

Sandra Byrdová 
NA ŽIVOT 
A NA SMRT 
320 stran

GD036009 349,- 299,-

Andrej Štiavnický 
VIVAT ČACHTICKÁ
PANÍ!
584 stran
GD036066 349,- 149,-

Hana Whitton 
CÍSAŘOVA HVĚZDA
Rudolf II.
168 stran
GD034358 199,-179,-

Philipp Vandenberg 
POMPEJAN 
272 stran
GD036703  279,- 229,-

Philipp Vandenberg 
GLADIÁTOR
Na pozadí barvité fresky
líčící život v Římě, kruté
divadlo v arénách i pleti-
chy u dvora sledujeme pří-
běh gladiátora Gaia Vitellia.
Zažije i výstřelky císaře
Nerona, vraždění křesťanů
a požár Říma. 272 stran

GD037097   299,- 229,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GD037503
LOUTKÁŘ

a LOUTKÁŘOVA HRA

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

279,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Jessie Burtonová hrála
divadlo, k tomu pracovala
jako asistentka a přitom
psala román. Miniaturista
se okamžitě po vydání stal
bestsellerem a knihou
roku. „Někdy si myslím, že
až přijdu domů, bude na
mě čekat Mefistofeles,“
přiznává autorka. 

11
ibodů

Získáte
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     Patrik Hartl

MALÝ PRAŽSKÝ
EROTIKON
Na Babě stojí nad strání
s výhledem na Prahu dvě
řadovky, ve kterých bydlí
rodiny, jejichž členové

prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní nečekaně osudové milostné příběhy. 
Honza cítí pokušení, ale protože si nechce komplikovat život, snaží se mu odolat.
Marta, přestože je vdaná, občas neodolá, a Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa
miluje tajně, Petra má zábrany, Tomáš je až příliš velký romantik, Cyril trochu zvrhlík
a Adéla se miluje častěji, než všichni předchozí dohromady, aby se necítila sama. 
Kniha je zábavným obrazem jejich intimního života, který líčí jejich touhy, okamžiky
radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.

Brož., 440 stran, 13,2 x 18 cm

GD245987                 nečlenská cena 329,- 296,-

„Napínavá,
vzrušující,
dojemná,
zábavná,
překvapivá
knížka!“

Ivana Chýlková

František Nepil
PO PRAZE CHODÍM
Půvabná knížka doplněná
ilustracemi pražských zá-
koutí provází po vinárnách.
Neopakovatelná atmosféra
podniků jako Vikárka, U Tří
Housliček, U Pavouka i ji-
ných potěší všechny mi-
lovníky již téměř zmizelé
Prahy. 80 stran

GD036756   199,- 179,-

Dalibor Vácha
ČERVENOBÍLÁ
Historický román líčí boje
československých legií
v Rusku, především cestu
čtvrtého pluku a osudy ge-
nerála Medka. Střety s bol-
ševiky, setkávání s Rusy,
sváry uvnitř legií, to vše
vytváří obraz zajímavé
doby našich dějin. 320 s. 

GD036879   299,- 249,-

Jiří Šulc 
DVA PROTI ŘÍŠI 
Román o událostech ko-
lem atentátu na Heydricha.
Podává realistický obraz
struktur německé moci 
a vyšetřovacích metod
gestapa. Obsahuje i řadu
málo známých skutečnos-
tí. Strhující děj i výborná
psychologie postav. 480 s.

GD035732   279,- 249,-

Iva Hlaváčková
HORŠÍ UŽ TO 
NEBUDE…
Přijít v pa de sáti o muže,
dům, příjmy – to je pořád-
ná životní rána… 328 s.

GD034876  249,- 219,-

Tereza Boučková 
ŠÍLENĚ SMUTNÉ
POVÍDKY
Povídky napsané více než
minimalisticky, a přitom je
v nich všechno… 128 s.

GD036214   199,- 179,-

Tereza Boučková 

ROK KOHOUTA

Ro mán je drásavě upřím-
nou výpovědí ženy hle da jící
po rozpadu rodiny nový
smys  l života. 336 s.

GD036432  279,- 249,-

Klára Janečková 
PROKLETÝ PŮVOD
Krásná hraběnka si užívá
privilegia, až se u otcova
smrtelného lože dozví, že
je „bas tard“. 344 s.

GD035842  299,- 249,-

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

GD036425   279,- 239,-

V CIZÍCH ZEMÍCH,
DALEKÝCH KRAJÍCH 
Sbírka povídek z „exotic-
kých“ krajů. Hrdinou jedné
je donský kozák, další líčí
„erotický obrázek“ z čer-
nohorské vesnice, Jan Ne-
ruda si podává první české
„turisty“. Je tu dobová „ža-
ponerie“, dobrodružná po-
vídka, satira... 256 s.

GD036978   199,- 169,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

298,-jen

obj. č. GD036455
2X

TEREZA BOUČKOVÁ

j

o

KLUBOVÁ NOVINKA
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papír, jak to všechno
vlastně bylo...“

Ernest
Hemingway 

SMRT ODPOLEDNE
Kniha se zrodila z Hemingwayova vášnivého zaujetí pro býčí
zápasy, jež se snaží zasvěceně a zároveň poutavě přiblížit ze
všech úhlů, do nejmenších podrobností, včetně jejich zákulisí
i samotného boje s býky, líčeného jako dramatický rituál,
jehož aktéři se na každém kroku vystavují nebezpečí smrti.
Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi. 

Váz., 360 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GD036900              nečlenská cena 349,- 299,-

William Styron 

SOPHIINA VOLBA 
Zatímco Stingo sleduje, jak
během jediného manhattan-
ského léta a podzimu osudy
krásné Polky Sophie a neuro-
tického Nathana směřují ke
svému nevyhnutelnému tra-
gickému závěru, poslouchá
Sophiino vyprávění o minulos-
ti, z něhož se po částech vy-
nořuje děsivý, krutě realistický
obraz společenského zla, jež
páchá nenapravitelné škody
na lidské duši. 
Přeložil Radoslav Nenadál. 
Váz., 720 stran, 12,5 x 20 cm

GD037058  449,-  369,-

Wm. Paul Young 
CHATRČ
Kde se tragédie střetává s věčností
Mackova dcera byla zavražděna. Po čase se
Mack vydává na místo, kde byl hrůzný čin
spáchán. Set ká vá se s Bohem (v podobě tří
postav), a ten mu pomů že najít cestu
k usmí ření… 256 stran

GD037070 299,- 249,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

458,-jen

obj. č. GD037504
JISKRA ŽIVOTA

a VÍTĚZNÝ OBLOUK

Ernest Hemingway 
ZELENÉ PAHORKY AFRICKÉ
Cestopisné vyprávění, se zaujetím líčící
zážitky lidí uprostřed africké přírody. Ani
jedna postava a ani jedna příhoda nejsou
smyšlené. Vtipné úvahy o světě, životě
a umění jsou prokládány vzrušujícími pří-
hodami vášnivého lovce a milovníka
zvěře. 232 stran

GD036897     249,- 199,-

KLUBOVÁ NOVINKA

Erich Maria Remarque 
JISKRA ŽIVOTA 
I v koncentráku si zacho-
vali své „já“. Přel. Věra
Houbová. Váz., 368 stran,
12,5 x 20 cm

GD037314  299,- 259,-

VÍTĚZNÝ OBLOUK 
Osud autora i jeho gene-
race, lidí, jejichž mládí po -
znamenala válka a po zději
nacismus. 432 s.

GD035985  299,- 259,-

Wm. Paul Young
CHATRČ
Příběh o smíření se s Bohem i osudem.
Čte Igor Bareš. Celkový čas 7 hodin 
15 minut.

GD037238   CD    299, 259,-

14
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

597,-jen

obj. č. GD037505
3X

JOHN IRVING

John Irving 
POKUS O ZÁCHRANU
ČUŇÁKA SNEEDA 
Povídky tvoří průřez auto-
rovou tvorbou. 160 stran

GD034110    209,- 189,-

John Irving 
ROK VDOVOU
Z Rút je slavná spisova-
telka, minulost ji ale stá-
le pronásleduje. 576 s. 
GD036778 349,- 299,-

John Irving
SYN CIRKUSU
Touha formovat osudy
jiných u něj přerostla 
v posedlost. . . 624 stran
GD034528 349,- 299,-

Boris Razon 

PALLADIUM
Klíče k tomu, jak Razo-
novu románovou prvoti-
nu číst a chápat, se dost
liší. Pro jedny patří do
rodu Lewisovy Alenky
v říši divů či Homérova
Odyssea, jenž doputoval
až na práh Hádovy říše,
pro jiné prostě k těm,
kteří už měli nakročeno
na „druhý břeh“ a kteří
přesto díky lékařům našli
cestu zpět a podali o tom
svědectví. Razonova
„pouť duše“ pod vodou,
ve vzduchu, na lodi či na
lanovce mezi ohňostrůjci,
děvkami, povstalci, piráty, samozvanými ruskými doktory či jakýmisi
Anupy, psími průvodci na věčnost, je úžasným dobrodružstvím imagi-
nace. Přeložila Alexandra Pflimpflová. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GD036815         nečlenská cena 299,- 259,-

NoViolet Bulawayo 

CHTĚLO BY TO NOVÝ JMÉNA
Originální vyprávění začíná ve slumu v africkém Harare: deseti-
letá dívenka pojmenovaná Miláček má různé kamarády – jme-
nují se třeba Bastard, Bůhví, Stina. Jejich otcové, případně oba
rodiče, se většinou kamsi vypařili. Jedna dívka je
těhotná. Kradou ovoce, hrají si
s odpadky. A hlavně sní o tom, že
se jim podaří někam odjet, do
Ameriky, do Evropy. Miláček
má štěstí, jí a její matce se to
podaří díky tetičce v Detroitu.
Jenomže idealistické předsta-
vy dítěte jsou jedna věc –
a špinavé velkoměsto zasaže-
né hospodářskou krizí věc
druhá… 
Přeložila Markéta Musilová. 
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GD037041

Lawrence Durrell 
ČERNÁ KNIHA
240 stran
GD036475          299,- 249,-

Gabriel García Márquez
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
352 stran
GD035454         259,- 229,-

j

o

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

NoViolet Bulawayo (*1981)
se narodila v Zimbabwe, uni-
verzitní vzdělání získala ve
Spojených státech. Chtělo by
to nový jména je její debut, 
s nímž byla jako první
Afričanka a první občan
Zimbabwe nominována na
Man Bookerovu cenu. 

11
ibodů

Získáte
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Oscar Wilde 
OBRAZ DORIANA
GRAYE
Slavná próza zkoumá po-
vahu lásky, přátelství,
manipulace i smrti na
pozadí dekadentní esteti-
ky konce 19. století. No-
vý překlad vy chází po 
53 letech od 1. vydání.
Přeložila K. Hilská. 264 s.

GD034826 269,- 239,-

Michail Afanasjevič
Bulgakov 
MISTR A MARKÉTKA 
Bulgakovovo vrcholné
dílo je symbolickým obra-
zem, ostrou satirou, bib-
lickým apokryfem i realis-
tickým vylí če ním dus né
atmosféry Mosk vy 20.
a 30. let. V novém překla-
du L. Dvořáka. 472 s.

GD036379 379,- 329,-

Fjodor Michajlovič
Dostojevskij 
BRATŘI
KARAMAZOVOVI 
Obsesivní touha po živo-
tě je společným jmeno-
vatelem psychopatických
postav, otce Fjodora
a bratrů Ivana, Dmitrije
a Aljoši. V novém překla-
du L. Dvořáka. 984 stran 

GD035639 499,- 449,-

Milion výtisků prodáno během jediného týdne...

Haruki Murakami 

BEZBARVÝ CUKURU TAZAKI
A JEHO LÉTA PUTOVÁNÍ
Cukuru Tazaki byl na střední škole jedním z pěti členů party, která ho
ze dne na den vyloučila ze svého středu, aniž mu někdo z jeho kama-
rádů řekl proč. Tazaki utrpěl ztrátou přátel duševní otřes a zabýval se
dokonce i myšlenkou na sebevraždu. Dlouhých 35 let poté přiměje
přítelkyně Sára Tazakiho, aby vyhledal své bývalé kamarády a získal
odpověď na otázku: PROČ? Ani v tomto díle autor své čtenáře nezkla-
me – charakteristický literární styl vytváří výjimečné dílo a čtenáři jsou
znovu pohlceni Murakamiho magickým světem.....
Přeložil Tomáš Jurkovič. Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GD036856

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

318,-jen

obj. č. GD037350
SPÁNEK

a PODIVNÁ KNIHOVNA

Haruki Murakami 
SPÁNEK
Il. Kat Menschik. 80 s., bar. il.
GD036664          249,- 219,-

Haruki Murakami 
PODIVNÁ KNIHOVNA
Il. Kat Menschik. 64 s., bar. il. 

GD036954          249,- 199,-

Haruki Murakami 
PO OTŘESECH
Roku 1995 postihla Japon sko
dvojí katastrofa: země tře se ní
v Kóbe a sarinový útok v to -
kijském metru. Po    vídky tohoto
souboru se odehrávají v čase
me   zi těmito událostmi. Set káme
se s idealistickou dívkou, kte rá
se za koukala do staršího mu že,
pod nika tel kou, kte rá je konfron-
tována zá roveň s láskou i smrtí,
se Žabá kem, který se po kouší
zachránit město… 160 s.
GD034534       249,- 219,-

Haruki Murakami (*1949)
je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších sou-
časných japonských spiso-
vatelů. Roku 1973 absolvo-
val univerzitu, ale místo
toho, aby se zajímal o práci
u nějaké velké společnosti,
otevřel si na předměstí
Tokia jazzový bar. Už v do-
bě, kdy vydal svou třetí
knihu Hon na ovci, se mlu-
vilo o „fenoménu Mura-
kami“. V říjnu 2006 získal
Cenu Franze Kafky, roku
2009 Jeruzalémskou cenu. 

11
ibodů

Získáte
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Will Wiles 

PRAVIDLA PÉČE
O DŘEVĚNÉ PODLAHY
Skladatel Oskar, autor světově
proslulých Variací na jízdní
řády tramvají, je pedant. Přesto
požádá svého bohémského
kamaráda, aby se mu nějakou
dobu staral o kočky. V naklize-
ném bytě mu nechá manuál
a papírky s instrukcemi, jak

s čím zacházet. Když kamarád najde na podlaze
malou skvrnu, rozhodne se udělat to nejhorší, co v dané situaci

může – sám skvrnu zkusí odstranit. A pak už nic na světě není takové jako před-
tím… Debutový román Angličana Willa Wilese nominovaný v roce 2012 na National Book
Award v kategorii „Objev roku“ v sobě mísí typický britský černý humor s až thrillerovým
napětím. Přeložil Tomáš Stejskal. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GD036577

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Dominik Landsman 
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
Když se zprvu nezúčastněný
fotr stává otcem na mateřské,
začíná boj o přežití. V sympa-
ticky drsňácké a humorné vý-
povědi se autor svěřuje s růz-
nými problémy a přináší po-
hled muže na situace, které
jindy řeší ženy. 200 s. 

GD037189   229,- 189,-

Karel Čapek 
PUDLENKA ANEB MĚL 
JSEM PSA A KOČKU
Psi a kočky byli nedílnou sou-
částí domova velkého české-
ho spisovatele. Humorná vy -
právění doplňují fotografie
a kresby, je jichž autorem je
kromě Karla Čapka i jeho
bratr, malíř Josef. 

96 stran, černobílé fotografie

GD034871   169,- 149,-

Karel Čapek
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT 
ŠTĚNĚTE
Jedna z nejobl íbenějších čes-
kých dětských knížek vznikla
už před více než sedmdesáti
lety, ale vů bec nezestárla. Pů-
vabná vyprávění i obrázky ze
života se štěnětem jistě potěší
také dospělé.  80 stran, černo-
bílé ilustrace a fotografie

GD034173   149,- 129,-

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

GD035913   199,- 179,-

Jeff Wells 
VŠICHNI MÍ 
PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše.“ To sly-
šel Jeff Wells už mocrát... ale
ví svoje. S humorem a nad-
hledem popisuje přehlídku
malých i velkých zvířecích
pacientů, kteří se mu vystří-
dali v ordinaci.  200 s.

GD035905 249,- 199,-

Will Wiles se narodil v Indii v roce
1978, studoval historii v Cambridgi.
Po vysoké škole pracoval v časopisu
Icon, zabývajícím se architekturou 
a designem, kam přispívá dodnes.

11
ibodů

Získáte

Jenny Lawson 

FAKT SE TO STALO?
Autorka je jednou z nejsledovanějších
amerických bloggerek, oblíbená pro svůj
černý, politicky nekorektní, často bizarní
humor, s jakým glosuje život. Líčí zážitky 
z dětství, excentrické manželství i boj 
s duševní chorobou. Přel. Ivana Mičínová.
Brož., 298 s., 13,8 x 20,8 cm

GD245166   nečlenská cena 299,- 269,-

KLUBOVÁ NOVINKA
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Sarah Taylorová 

PRO LÁSKU K DCEŘI
Sarah v mládí prodělala váž-
nou chorobu, léčila se na leu-
kémii a rakovinu štítné žlázy.
Všechno překonala, ale zdálo
se, že nikdy nebude mít děti.
Když se seznámí s Libyjcem
Fauzím a po sňatku se jim
narodí holčička, je Sarah
v sedmém nebi. Ale její štěstí
netrvá dlouho. Z pozorného,
ohleduplného manžela se
stává násilník. Sarah nakonec
zažádá o rozvod. Nadia zůsta-
ne v její péči, ale Fauzí má
nárok se s dcerkou vídat.

Jednou se však holčička nevrátí a Sarah
se dozvídá, že Fauzí i s dcerkou zmizel v Libyi. 

Přeložila Kamila Weiserová. Váz., 224 stran + 8 str. bar. příloha, 12,5 x 20 cm

GD036408

Cheryl Strayedová 

DIVOČINA 
Po smrti matky a krachu manželství Cheryl usoudila,
že už nemá co ztratit, a rozhodla se k impulzivnímu
kroku: ujít sama, bez znalostí o přežití v divočině,
vysokohorskou trasu Pacific Crest Trail přes celou
Kalifornii a Oregon až do státu Washington. Narazila
na chřestýše i medvědy, překonávala úmorná vedra
i rekordní sníh. Napínavé vyprávění s humorem líčí
strach i radost mladé ženy razící si cestu k cíli na-
vzdory mizivé šanci na úspěch. Podle knihy byl na-
točen film s Reese Witherspoonovou v hlavní roli.

Přel. Naďa Špetláková. Brož., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GD037373            249,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Angèle Liebyová 
ZACHRÁNILA MĚ SLZA
Skutečný příběh ženy,
která se probere z umělé-
ho spánku, ale nemůže ko-
munikovat. Ostatní si mys-
lí, že je v kómatu. 184 s. 

GD036611  249,- 199,-

„V tu chvíli jsem věděla, že mou holčičku
ukradl, chtěl mě zasáhnout přímo do srdce…“

Petr Zídek
HANA BENEŠOVÁ
První knižní životopis ženy,
která je dodnes považová-
na za vzor „první dámy“.
Většina fotografií nebyla
dosud publikována. 328 s. 

GD036746  359,- 299,-

J. Suchý, O. Suchý 
PAN WERICH
Z KAMPY
Kniha vzpomínek obsahuje
i řadu dosud nikde ne -
zveřejněných fotografií. 
120 s.+32 s. bar. foto, čb. il.

GD034947  199,- 179,-

Blaine Harden 
ÚTĚK Z TÁBORA 14
Svědectví muže, kterému
se podařilo uprchnout ze
severokorejského pracov-
ního tábora.
208 s. + 8 s. bar. foto

GD035826  299,- 259,-

Libor Budinský 
JEDENÁCT 
PREZIDENTŮ
Od T. G. Masaryka přes
Klementa Gottwal da až 
k Václavu Havlovi a Miloši
Ze manovi. 312 stran

GD035880   249,- 219,-

Libor Budinský 
ŠÍLENSTVÍ SLAVNÝCH
Duševní nemoci osobností
ze všech epoch lidských
dějin, od sadistického řím-
ského císaře Caliguly po
současnost. 184 stran   

GD035881  229,- 179,- 

PRÁVĚ V KINECH 

VAŠENEJ
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 33
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Meral Al-Mer 

BEZ MATKY NE!
V zemi, odkud pochází
Meralina rodina, vládnou
muži: hrdí a někdy
i moudří. Ale často také
brutální, bez špetky úcty
a respektu k ženám. Ani v nejmenším
si nepřipouštějí, že by se žena mohla bránit. 
Meral se však z vlivu svého otce, který ji unesl matce, když jí byl rok, vyma-
nila tím, že na něj v dospělosti přes výhrůžky své rodiny podala trestní oznámení kvůli
násilnostem, které na ní páchal.
A tak znovu našla, co dlouhá léta tolik postrádala – svou matku, kterou téměř třicet let
nesměla vídat... Přeložila Jitka Perglová. Váz., 320 stran + 16 stran bar. příloha, 12,5 x 20 cm

GD036584

Sarbdžít Kaur Athválová 

VE JMÉNU CTI
Sarbdžít vyrůstala v anglickém městě Coventry,
přesto jí nezbylo než podřídit se orientálním
praktikám své indické rodiny. V šestnácti ji pro-
vdali a poslali ji do domu jejího manžela, kde
vládla panovačná a pokrytecká Bačan Kaur.
Sarbdžít se vzbouřila, odmítla se přizpůsobit
tradičnímu podřadnému postavení a vzdát se
evropského způsobu života. Za to ji tchyně
obvinila z hanobení rodiny a připravila ďábel-
ský plán na její fyzickou likvidaci.
Přeložila Jitka Ondryášová. 

Váz., 344 stran + 4 str. bar. příloha, 12,5 x 20 cm

GD036645   nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Akbar Omar Qais
PEVNOST DEVÍTI VĚŽÍ
Afghánistán před tím, než
se tudy převalila nekoneč-
ná válka. 384 stran

GD036424  359,- 299,-

Hannah Shah
IMÁMOVA DCERA
Otec Hannah je imám. Pod
nátěrem svatého muže se
ale skrývá násilník. . . 240 s.

GD035100  229,- 199,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

626,-jen

obj. č. GD037265
4X

CORINNE HOFMANNOVÁ

Corinne Hofmannová
BÍLÁ MASAJKA
Sen o velké lásce se 
změnil v boj o přežití 
Evropanka šla za láskou
do africké buše. 

336 s. + 8 s. bar. fotopříl.

GD032964 249,- 219,-

Corinne Hofmannová
ZPÁTKY Z AFRIKY
Pokračování bestselle-
ru Bílá Masajka
Život mimo civilizaci je
příliš těžký... 184 s. 
+ 16 s. bar. fotopříl.

GD031110 229,- 199,-

Corinne Hofmannová
SHLEDÁNÍ 
V BARSALOI
Je to už 14 let, co Co-
rinne s dcerkou utekla
zpátky do Švýcarska.
176 s. + 32 s. bar. foto

GD031597 229,- 199,-

Corinne Hofmannová
AFRIKA, MÁ LÁSKA
Corinne touží své
dvaceti leté dceři Napirai
konečně představit zemi,
v níž leží její kořeny. 
232 s. + 32 s. bar. foto

GD035227 249,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

„Řekl, že mě 
jen ukáže 
příbuzným –
a odvedl mě
na třicet
let...“

VIP
199,-
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz34

D
ĚJ

IN
Y

, 
M

IL
IT

A
R

IA

Rydell Anders

RABOVÁNÍ –
JAK NACISTÉ
VYKRÁDALI
EVROPSKÉ
UMĚLECKÉ
SBÍRKY
Strhující kniha,
která se zabývá
tím, jak nacisté
systematicky vy-
krádali umělecká
díla celé Evropy.
Co se s nimi dělo,

jak s nimi nakládali, co s nimi
zamýšleli. Co se dělo po válce. Kde jsou nakrade-

né věci dnes – najdou se občas na dost překvapivých místech,
například Angela Merkelová měla ve své pracovně kousek z lupu. 
Přeložila Irena Lysáčková. Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GD036953

Norbert Frei 

STÁT POD
TAKTOVKOU
VŮDCE
V politickém, so-
ciálním, hospo-
dářském a kul-
turním vývoji
třetí říše lze od
uchopení moci
až po její zánik
rozlišit tři fáze:
formování reži-

mu, krvavě završené „Röhmovým pučem“, konzolidaci ve
znamení rozvoje „vůdcova mýtu“, kdy se dočasně stává rea-
litou „národní pospolitost“, a výraznou radikalizaci po vypuk-
nutí druhé světové války. Přepracované vydání osvědčené-
ho, do mnoha jazyků přeloženého komplexního historického
obrazu německé společnosti za nacionálního socialismu.
Přeložil Vladimír Čadský. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GD036612        nečlenská cena 299,- 229,-

V květnu uplyne už sedmdesát let od konce nejstrašnější
války dějin. Připravila o život 60 milionů lidí...

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

289,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Laurence Rees 
OSVĚTIM
Nacisté 
a „konečné řešení“
V Osvětimi se děly masové
vraždy. Pohled na holo-
kaust v širším kontextu.
320 s. + 16 s. čb. i bar. příl.

GD034458 299,- 269,-

Hans Joachim Lang 
ŽENY Z BLOKU 10 
Na bloku 10 se v Osvětimi
prováděly pokusy na ži-
dovských ženách, metody
sterilizace i další experi-
menty. Autor líčí i další
jejich osudy. 328 s. čb. foto

GD035976   299,- 249,-

Guido Knopp 
STALINGRAD
Na základě dosud nezve-
řejněných materiálů z rus-
kých archivů a svědeckých
výpovědí vznikla čtivá, pre-
cizní kniha o nejkrvavější
bitvě války. 368 s., čb. foto

GD034728 279,- 249,-

Guido Knopp 
HITLER 
Pět tváří muže, po němž
zbyla největší katastrofa
nejen v německých národ-
ních dějinách.
304 stran, čb. foto

GD035940 299,- 259,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

448,-jen

obj. č. GD037506
EXODUS

a HITLER

Guido Knopp 
EXODUS
Po válce následuje další bez-
práví, z někdejších němec-
kých území byly vyhnány
miliony německých civilistů.
432 s. čb. foto

GD035820 299,- 259,-

11
ibodů

Získáte
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 60. 35
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Oči v noci 
cestují na nebe
a pozorují
Zemi...
Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein

JAK SE DOTKNOUT NEBE
Autoři podnikli od roku 2002 řadu
expedic do Západní Papuy, aby
sbírali příběhy původních obyvatel
a vytvořili obraz duše posledních
přírodních lidí. Papuánci v meziča-
se poznali mobilní telefony, naučili
se číst a vstoupili do světa peněz.
Staré příběhy, předávané ústně,
byly téměř zapomenuty. Proto
mladí Papuánci české umělce

požádali, aby jim jejich příběhy přivezli zpět. Čeští
výtvarníci navíc zprostředkovali setkání kmenových vypravěčů s astronau-

ty NASA. Váz., 156 stran, čb. il., 20 x 20 cm

GD037458

Kolektiv autorů
OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN
Prostřednictvím biografií významných
osobností politického, kulturního
a hospodářského života vypráví pub-
likace o našich dějinách od prvních
Přemyslovců po konec 20. století.
Texty odborníků a bohatý obrazový
doprovod přitažlivě přibližují jejich
osudy a záslužné činy.  
432 stran, barevná publikace

GD035638       999,- 399,-

Pavel Juřík 
ENCYKLOPEDIE 
ŠLECHTICKÝCH RODŮ
Výpravná publikace seznamuje
s historií, významnými osobnost-
mi a sídly vybraných českých,
moravských a slezských šlechtic-
kých rodů. Prostřednictvím osu-
dů příslušníků těchto rodů popi-
suje i historii zemí Koruny české.
464 stran, barevná publikace

GD036414       499,- 449,-

Radek
Diestler, 
Jana Jůzlová 
ČESKÉ 
DĚJINY
V KOSTCE
Praktická pří-
ručka. Přehled-
né tabulky i vý-
kladové kapito-
ly se věnují 
i specifickým
tématům – his-
torii piva či
sportu nebo

dějinám židovského osídlení. 272 s., bar. publ.

GD036811                399,- 319,-

Thomas Jeier 
INDIÁNI
Minulost i sou-
časnost nejzná-
mějších skupin.
Kniha zachycu-
je způsoby lovu
a válčení, před-
stavy o řádu
světa či rituály,
ale také dnešní
osudy přežívají-
cích indiánů.
Čtivý text dopl-
ňují unikátní fotografie.  304 stran, čb. fotografie

GD035630                399,- 359,-

ČINOHERNÍ KLUB
2005–2015
Kniha navazující na titul
Činoherní klub 1965–2005
zpracovává nejnovější osudy
jedné z našich významných
divadelních scén a vychází
ke čtyřicátému výročí diva-
dla. Publikace dokumentuje
teoretická a inscenační
východiska divadla a snaží
se postihnout fenomén
Činoherní klub. Doplňuje ji
bohatá obrazová dokumen-
tace. 

Váz., 256 stran, 18 x 25,5 cm

GD037388   
nečlenská cena 299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

11
ibodů

Získáte
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 60.36
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Václav Klaus, 
Marek Černík

MATEMATIKA
PRO PÁŤÁKY
Matematika je všude
kolem nás, setkáváme
se s ní každý den, 
ve škole, na hřišti,
v obchodě. Knížka
skvěle, zábavně 
a s vtipem připraví
nejen na zkoušky na víceletá gymnázia. Obsahuje látku pá-
ťáků a navíc typizované úlohy a problémy používané v přijí-
macích testech, látku často na náročnějších školách probí-
ranou „dopředu“, příklady „neškolní“”, rozvíjející. 216 s.

GD245320 nečlenská cena 299,- 269,-

PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU
Srozumitelný přehled
všech pravopisných pra-
videl a pravopisný slov-
ník. U každého hesla je
podrobně zpracováno
i tvarosloví. Praktické je
graficky naznačené děle-
ní slov. 472 stran, čb. il. 

GD037081 179,- 149,-

Vladimíra Dvořáková 
ROZKLÁDÁNÍ STÁTU
Známá česká politoložka
pojmenovává nešvary bu-
jící ve společnosti, hledá
jejich kořeny a podstatu.
Zabývá se politickou kul-
turou a fungováním státu,
a uka zuje možná řešení.
Text oživují četné příklady.
176 s., čb. il.

GD035533  229,- 199,-

Wilfried Koch 
EVROPSKÁ ARCHITEKTURA
Praktická příručka určená laikům
i odborníkům je doplněna kresba-
mi, mapkami, ilustrovaným slovní-
kem a slovníčky základních pojmů.
552 s. + 24 s. bar. foto, čb. il.

GD035888        499,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Mozek musíte 
pořád procvičovat!

Joel Levy 

ZDOKONALTE SI MOZEK
Dohání vás k zoufalství, když se marně snažíte rozpomenout na jména,
hesla nebo na to, kde jste nechali klíče? Chcete si vylepšit slovní zásobu,
schopnost počítat nebo logické uvažování? Dopřejte si důkladný duševní
trénink a udržujte svůj mozek ve formě pomocí zábavných hádanek, hla-
volamů a cvičení. Zaznamenávejte své pokroky, až se budete propracová-
vat jednou kapitolou za druhou, nebo si nalistujte rovnou oblasti, které
vám dělají potíže. S pomocí této praktické příručky vylepšíte své duševní

schopnosti na maximum. 
Brož., 192 s., 18,3 x 23,5 cm

GD037077
nečlenská cena 299,- 259,-

Pascale Michelonová 
ZDOKONALTE SI PAMĚŤ
Díky jednoduchým, ale promyšleným cvi-
čením si posílíte paměť, přestanete zapomí-
nat na důležité věci a zlepšíte si celkové
duševní schop nosti. Kniha obsahuje řadu
osvěd čených technik, jak si zapamatovat
seznamy, jména a obli če je nebo narozeni-
ny přátel, a ne chybí ani jednoduché meto-
dy, jak čelit vý padkům paměti.

192 stran, barevná publikace

GD035942            299,- 259,-
VÝHODNÝ 
KOMPLET

478,-jen

obj. č. GD037507
ZDOKONALTE SI MOZEK

a ZDOKONALTE SI PAMĚŤ

KLUBOVÁ NOVINKA
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61. 37
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E„Obezřetný panovník nemůže 
a nesmí držet slovo.“

Machivaelli

KNIHA
POLITIKY
Je správné
svrhnout
nespravedlivé-
ho vládce? Je
demokracie
opravdu tou
nejlepší formou
vlády? Může
být válka někdy
ospravedlněna?
Po celou historii
si lidé kladou
tyto a podobné
velké otázky o tom,
jak si co nejlépe vládnout – a velcí
myslitelé předkládají řešení, která pomáhají utvářet náš
svět. Tato srozumitelně napsaná knížka, doplněná o krátká, výstižná objas-
nění politologických pojmů, diagramy, které krok za krokem zpřehledňují složité teo-
rie, a vtipné ilustrace, které si pohrávají s našimi představami o politice. Nesmírné
množství duševní potravy v ní najde úplný začátečník, pokročilý student i erudovaný
odborník. Váz., 352 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,5 cm

GD037067

KNIHA PSYCHOLOGIE
Publikace provází vývojem
psychologie a seznamuje
s význačnými psychology.
Text osvěžují diagramy, klasic-
ká rčení a vtipné ilustrace.
352 stran, barevná publikace
GD036593    599,- 499,-

DĚJINY 
Encyklopedie nabízí komplexní
mozaiku světových dějin
a díky unikátnímu grafickému
zpracování, množství fotogra-
fií, mapek, časových os a věc-
ným, čtivým textům přibližuje
minulost lidstva přehledně
a v souvislostech. 612 stran   
GD036974     899,- 699,-

UMĚNÍ 
Výprava za uměním nabízí dva
a půl tisíce mistrovských děl,
od jeskynních maleb po mo-
derní malířství a sochařství 
a profily sedmi set nejvýznam-
nějších umělců a podrobné,
fundované rozbory jednotli-
vých děl. 612 stran   
GD036973    899,- 699,-

VĚDA 
Příběh vědeckého pokroku od
vynálezu kola až po řešení kli-
matických změn. Krásné foto-
grafie a názorné ilustrace při-
bližují i složitá témata jednodu-
še a srozumitelně a zpřístup-
ňují lidské vědění čtenářům
každého věku. 512 stran   
GD036987    899,- 699,-

ZVÍŘE 
Nepřekonatelné dílo o zvířa-
tech. Ukazuje jejich krásu
a rozmanitost snímky a ilustra-
cemi vysoké technické a umě-
lecké hodnoty, oceněnými
mnoha mezinárodními cena-
mi. Vychází v nápadité grafické
úpravě. 624 stran   
GD036893     899,- 699,-

HUDBA
Kompletní obrazové dějiny
V chronologickém uspořádání 
a s exkluzivním obrazovým
doprovodem nás kniha prová-
zí hudebními žánry, seznamuje
s nezbytnou teorií, uvádí
hudební nástroje, skladatele
a interprety. 400 stran

GD036763    999,- 899,-

ČESKÁ PREMIÉRA

499,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

KNIHA FILOZOFIE
Srozumitelně napsaná kniha 
s vtip nými ilustracemi vás
provede vývo jem filozofie
a seznámí s nejvýznač nějšími
filozofy a jejich teoriemi. 
352 stran, barevná publikace
GD035495     599,- 499,-

KNIHA EKONOMIE
Srozumitelně napsaná kniha,
doplněná o výstižná objasnění
pojmů, diagramy zpřehledňu-
jící složité teorie a vtipné ilus-
trace pohrávající si s velkými
myšlenkami. 352 s., bar. p. 

GD036745   599,- 499,-

19
ibodů

Získáte

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

36 a 37 jazyky, lexikony_sablona lista  3/18/15  11:16 AM  Stránka 3



Nakupujte se slevou až 80 % (více na str. 42–45)!38
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Cchokňi Rinpočhe, Eric Swanson 

OTEVŘENÉ SRDCE, 
OTEVŘENÁ MYSL
Předmluva Richard Gere 
Ve své citlivé, velmi čtivé a také hu-
morné knize vysvětluje jeden z nej-
větších současných mistrů medita-
ce tibetského buddhismu, že život
beze strachu a nejistoty je nejen
možný, ale představuje i naše prá-
vo. Každý je schopen dosáhnout
vnitřního míru a naučit se s lehkostí
řešit problémy každodenního živo-
ta. Až se znovu probudí energie
a vitalita, snáze najdeme trvalé na-
plnění v životě.

Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GD036017

Lady Lorelei 
CIKÁNSKÉ VĚŠTĚNÍ 
Objevte tajemství věštby předávané Romy z generace na
generaci.  Naučíte se různé typy výkladů od nenáročné-
ho čtení z jedné karty, které vás zavede k objevování
vlastní cesty, až ke složitějšímu výkladu budoucnosti. 
96 stran, bar. publikace, 14,5 x 19,5 cm

GD037191                     349,- 279,-

Jiří Bílek 
BÍLÁ MÍSTA
ČESKÉ 
HISTORIE 1
Pět zastavení 
v 17. století: popra-
va českých pánů,
Al brech t z Valdš -
tejna, emigrace 
J. A. Komen ského,
procesy ve Vel-

kých Losi nách a   vláda Lomikara. 400 s., čb. il.

GD033664  299,- 259,-

Nicola de Pulford
ČARODĚJNICKÁ
KNIHA
V knize najdete víc
než 40 tajných ná-
vodů na úspěch
v životě, práci i zá-
bavě. Zlepšete svůj
osud! Pro buďte své
dřímající schopnosti
a naučte se ovlá dat

energii své mysli! 144 s., bar. il.

GD034604               259,- 159,-

Ileana Abrevová 
BÍLÁ MAGIE
snadno a rychle
Ke změnám v životě
stačí rychlá a zá-
bavná kou zla! Uzná -
vaná čarodějka bílé
magie vás naučí
kouzla, k jejichž
provedení stačí věci, jež máte doma. 128 stran

GD034365   149,- 129,-

Erich von Däniken 
NEZNÁMÉ
Z VESMÍRU 
Na Zemi údajně exi-
stují důkazy o vlivu
vyšších kultur, ná-
vštěvách jejich vy-
slanců na naší pla-
netě a snaze urych-

lit vývoj poznání lidstva. 288 stran

GD036712                299,- 249,-

Jiří Bílek 
BÍLÁ MÍSTA
ČESKÉ 
HISTORIE 2
Procházka tak tro-
chu opomíjeným
18. stoletím. Do-
zvíte se více mj. 
o Marii Terezii, o níž
se vypráví plno le-
gend a polopravd,
či o Josefu II. 360 stran, černobílé ilustrace

GD034990                299,- 259,-

Hanns Kurth 
SNÁŘ 
Lexikon snových 
symbolů
I řeč snů má své
zákony, které
bychom měli znát. . .
Více než šest tisíc
snových symbolů! 368 s., čb. il.

GD034384 229,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

„Praktická,
logická a jasná
cesta...“

Richard Gere
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 39
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Johanna Paunggerová 
Thomas Poppe 

MOC LUNY
Tato kniha obsahuje komprimované měsíční vědění
o více než stovce činností ve všech důležitých oborech.
Ideální stav Měsíce na jediný pohled! Vždy s konkrétními
výhodami správného načasování – a nevýhodami, které
s sebou přináší nepříznivá chvíle. Snadná orientace i pro
začátečníky. Váz., 384 stran + 16 stran příloha, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm

GD036832

Naplánujte si dny 
v souladu s Měsícem! 

J. Paunggerová, 
Thomas Poppe
ŽIVOT V SOULADU
S MĚSÍCEM
Známí autoři se ve svých kni-
hách snaží oživit téměř zapo-
menuté vědění o Měsíci. Jen
v harmonii s Měsícem bu de váš
život jednodušší, krásněj ší,
radostnější a plněj ší!

328 stran + 8 stran čb. příl.

GD034667     259,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Don Miguel Ruiz ml. 
PĚT STUPŇŮ PŘIPOUTANOSTI
Toltécká moudrost pro moderní svět 
Jak se v životě zbavit pastí. 184 s.

GD036367              249,-                  199,-

Barry Eaton 
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA PO SMRTI
Co se stane, když zemřeme? Proč je těžké
opustit tento svět a své bližní? 264 s.

GD035511            299,- 249,-

Andělé jsou všude s námi.
Stačí je jen požádat o pomoc. 

VÝHODNÝ 
KOMPLET

696,-jen

obj. č. GD037352
4X

LORNA BYRNEOVÁ

Lorna Byrneová 
ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH 
304 stran

GD037183         279,- 249,-

Lorna Byrneová 
SCHODY DO NEBE
280 stran
GD034987         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE
160 stran

GD035808         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
NEBESKÁ LÁSKA 
144 stran

GD036807         259,- 229,-

10
ibodů

Získáte
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 61.40
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Thich Nhat Hanh, zenový mistr, básník a autor meziná-
rodních bestsellerů, je spolu s Jeho Svatostí dalajlamou
pokládán za předního učitele buddhismu. Byl nomino-
ván na Nobelovu cenu. V současnosti žije v klášteře
Plum Village v jihozápadní Francii. Ve svých přednáš-
kách, knihách a celým svým životem poukazuje na spo-
jení každodenního života se spiritualitou.

VÝHODNÝ 
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GD037508
ŽIVOT

a LÁSKA

Paulo Coelho
LÁSKA
Vybrané citáty
Výbor citátů z děl nejoblí-
benějšího autora naší
doby. 128 str. bar. ilustrace 

GD037434 289,- 249,-

Paulo Coelho
ŽIVOT
Vybrané citáty
 Inspirativní citáty o živo-
tě, vybrané z díla P. Co-
elha. 128 s., bar. il. 

GD037435 289,- 249,-

Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ 
Kniha vděčnosti
Na každý den je v diáři myš-
lenka vycházející ze zákona
přitažlivosti a slova Děkuji.
Každý den si zapište, zač jste
vděční, a vznikne soubor
myšlenek, přitahující neko-
nečné bohatství. 192 stran

GD037230 299,- 249,-

Rhonda Byrne 
DENNÍ NAUČENÍ
Mocné pravdy Tajemství tvoří
pevné základy, na nichž vybu-
dujete rozšířenou znalost zá-
kona přitažlivosti. Víc radosti,
víc hojnosti, víc velkoleposti –
každý den po celý rok. Více
informací najdete na www.the-
secret.tv. 384 s., bar. publ.  

GD036676    299,- 259,-

Rhonda Byrne
TAJEMSTVÍ 
Kniha shromažďuje moudrost
předchozích generací; naučí
vás dosáhnout svých tužeb –
v oblasti peněz, zdraví, vztahů
i osobního štěstí! 

216 stran, bar. publikce

GD036172     299,- 259,-

Thich Nhat Hanh 

STRACH
Základní 
průvodce, 
jak přežít bouři

Strach je každo-
denním společ-
níkem moderní-
ho člověka; bojí-
me se minulosti,
budoucnosti či
ztráty zaměstná-
ní, máme strach
z nemoci, ze stá-
ří, z toho, že
ztratíme všech-

no, co milujeme.
Zenový mistr, básník a autor

mezinárodních bestsellerů, který je spolu s Jeho
Svatostí dalajlamou pokládán za předního učitele buddhismu,

nás však učí, že tomu tak být nemusí. Ve třinácti přehledných kapitolách ukazu-
je, jak se můžeme se strachem vypořádat, a dokonce ho přetvořit v užitečného
spojence při hledání radosti a spokojenosti. Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

GD036321

Neexistuje osvícení mimo 
každodenní život. 

ČESKÁ PREMIÉRA

169,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Thich Nhat Hanh
KAŽDÝ DECH 
ZNAMENÁ POKOJ
Praktický průvodce
každodenním 
životem 
Kdykoliv lze procvičo-
vat bdělost, uniknout
před každodenním
stresem a zažívat vnitř-
ní klid a štěstí. 152 s.

GD036322
199,- 169,-
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60. 41
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Mireille Guilianová 

FRANCOUZKY
ZRAJÍ JAKO
VÍNO
Autorka bestselleru
Francouzky ne-
tloustnou a bývalá
prezidentka společ-
nosti Clicquot, Inc.
v New Yorku, zabý-
vající se exportem
šampaňského, patří
mezi ty Francouzky,
které jsou údajně
nejšťastnější ve zra-
lém věku. Už nemu-
sí hledat práci, ne-
dychtí po kariéře,
mají stálé přátele,
zavedenou domác-
nost a umí přijímat
libůstky i omezení.
Dozvíte se tajemství
péče o vzhled, jaké
sportovní aktivity jsou
nejvhodnější, jaký význam má spá-
nek a snídaně pro zralé ženy. Autorka pood-
halí vlastní formuli, která zlepší váš život,
vzhled a zdraví, bude vám přinášet spokoje-
nost a pomůže vám cítit se dobře ve své kůži
v každém věku. 
Váz., 280 stran, bar. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GD036677    nečlenská cena 259,- 199,-

Suzanne Evansová 
MACHIAVELLI PRO MÁMY
Autorka, matka čtyř dětí, se roz-
hodne, že má dost neposlušných
potomků, a vyhledá pomoc u ital-
ského filozofa Machiavelliho, zná-
mého i výroky „účel světí pro-
středky“ a „lepší být obáván nežli
milován“, a záhy pochopí, že
i dnes mají jeho metody své před-
nosti. 224 stran

GD036340       249,- 199,-

DENÍK NAŠEHO
DĚŤÁTKA 
Zaznamenejte si důle-
žité udá losti 
v ži votě svého po -
tomka! Vytvořte si
knihu vzpomínek,
která bude dokumentovat jeho první rok! 56 s., bar. p. 

GD032293       199,- 179,-

Dr. Miriam Stoppardová
DOSPÍVAJÍCÍM 
DÍVKÁM 
Vše o období puberty, první
menstruaci, péči o pleť a ce lé
tělo. Autorka radí i jak překonat
první milostné zklamání, krizi
v rodině či jak a kdy plánovat
svoji bu doucnost. 
128 stran, bar. publ.

GD034410      199,- 179,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

427,-jen

obj. č. GD036571
3X

HARVEY KARP

Harvey Karp 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ
Jak ze zlobivého udělat šťastné miminko. 312 s.

GD036003              249,- 199,-
NEJŠŤASTNĚJŠÍ BATOLE V OKOLÍ 
Tipy, rady i nápady. 344 stran

GD036008               249,- 199,-
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ
Osvědčené techniky na klidný spánek. 384 s.

GD036203               279,- 239,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY 
UMÍ ŽÍT 
Francouzské tajemství
jak zhubnout a udržet
si štíhlou postavu 
i optimistickou náladu.
384 stran, bar. il.

GD035494 
259,- 229,-

Milovat, smát se, pracovat. 
Dobře se cítit ve své kůži.

VÝHODNÝ 
KOMPLET

368,-jen

obj. č. GD037509
2X MIREILLE GUILIANOVÁ

Mireille Guilianová se narodila ve Francii. Je odbornicí
na vína, přes dvacet let byla prezidentkou společnosti
Clicquot Inc. a mluvčí Champagne Veuve Clicquot. 
V současné době patří k nejprodávanějším autorkám.
Žije s manželem, Američanem, v New Yorku a často
zavítá do Francie. Její prvotina Francouzky netloustnou
byla vydaná již ve třiceti sedmi jazycích. 

ČESKÁ PREMIÉRA
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 42

Lotfí Ben Chrouda
VE STÍNU 
KRÁLOVNY
Manželka prezidenta
Tunisu řídila stát. 144 s. 

GD218269   229,- 79,-

Sarah Addison
Allenová 
DÍVKA, KTERÁ
SAHALA PO 
HVĚZDÁCH, 208 s.

GD035570   259,- 79,-

Clara Christian
POZNEJTE SVOU
BUDOUCNOST 
Štěstí je třeba vyjít
vstříc! 328 stran

GD194808   279,- 79,-

Laura Esquivel
MALINALLI –
OTROKYNĚ BÍLÉHO
PÁNA
200 stran

GD196669   249,- 79,-

Lucy Halsallová
ZELENINA A OVOCE
Všechny informace pro
pěstitele zeleniny
a ovoce. 256 s., bar. p.

GD035874  399,- 79,-

Ingrid Hedströmová 
ÚKRYT VE VILLETTE
Vražda novináře, který
chtěl od halit, co mělo
zůstat skryto… 304 s.

GD035916   299,- 79,-

Spencer Johnson 
VRCHOLY A ÚDOLÍ
Podobenství plné
laska vé ho pochopení
a moud ros ti. 112 stran

GD034117   149,- 79,-

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

GD035618   229,- 79,-

Ondřej Suchý 
POKRMY KOŘENĚNÉ 
SMÍCHEM
Recepty herců. 
168 s., bar. foto

GD035499   349,- 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.

SUŠENÉ KVĚTINY
96 stran, barevná publikace

GD035318              229,- 79,-
KERAMIKA Z KRUHU
144 stran, barevná publikace

GD036067               299,- 79,-

PLETEME KOŠÍKY
144 stran, barevná publikace

GD035316               299,- 79,-

VYRÁBÍME KRABIČKY
128 stran, barevná publikace

GD035317                259,- 79,-

KOPERNÍKOVA KLETBA
Kamenický učeň je volnomyšlenkář... 320 s.

GD035742                 259,- 79,-

Philipp Vandenberg 
AKTA GOLGATA   336 s.

GD033808                249,- 79,-

PÁTÉ EVANGELIUM 
Tajemný pergamen s koptským písmem. 288 s.

GD034443                229,- 79,-

TAJEMSTVÍ VĚŠTÍREN
320 stran + 8 stran černobílých ilustrací

GD033842                259,- 79,-
ZAPOMENUTÁ HELLAS
288 stran + 8 stran barevné přílohy, čb. il.

GD034017                 229,- 79,-
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Anna Šochová 
ROZPUSŤ VLASY, 
OTEVŘI BRÁNU
Setkání po letech změní
životy tří žen. 384 stran

GD034970   269,- 79,-

D. Francis & F. Francis
VYROVNANÝ ÚČET
Napínavý román z pro-
středí dostihů a chova-
telů koní. 296 stran

GD034003  279,- 89,-

Johanna Lindseyová
NĚŽNÁ POMSTA
Pyšný vůdce klanu vy-
vázne ze zajetí jen sňat-
kem! 208 stran

GD033127  229,- 89,-

Per Petterson
NA SIBIŘ
Něžně melan cholický
a zároveň strhující port -
rét úžasné ženy. 176 s.

GD035468  249,- 89,-

Marie Šulcová
VZPOURA V ZOO
Dvanáct moderních
pohádek pro menší
děti. 136 stran, bar. il.

GD035252   249,- 89,-

Martine Ayotte
OBĚŤ
Příběh holčičky, zneu-
žívané otcem. Matka
jen přihlíží... 327 stran 

GD191425   269,- 99,-

Anne Clinard Barnhill
ZÁKON LÁSKY
Královna se pokouší
vnutit králi sestřenici
jako milenku. 312 s.

GD220598   269,- 99,-

Patricia Cornwellová
BEZ RIZIKA
Win Garano řeší vraždu
starou více než 40 let!
160 stran

GD033494  199,- 99,-

M. Crichton, R. Preston 
MIKRO
Autor Jurského parku
odhaluje malý a nebez-
pečný vesmír... 416 s.

GD036154  349,- 99,-

Erich von Däniken 
PROROK 
MINULOSTI 
Netradiční pohled na
„úsvit lidstva“. 224 s.

GD034541  249,- 99,-

Erich von Däniken
STRATEGIE BOHŮ
Několik námětů autor
spojuje svou osobitou
metodou. 224 stran

GD034583  249,- 99,-

Hartwig Hausdorf 
BÍLÁ PYRAMIDA
Boho vé z mýtů přilétají
na Zemi odpradávna.
176 s. + 16 s. čb. příl., 

GD033487  239,- 99,-

Jens Gieseke 
STASI
Tajná policie NDR
v letech 1945–1990
Historie STASI. 336 s.

GD035303   299,- 99,-

Ilona Maria Hilliges
OZVĚNA 
AFRICKÝCH BUBNŮ
Kouzla vúdú, zombie,
tajemné rituály... 325 s.

GD195893   269,- 99,-

Loretta Chaseová 
NEPOKOUŠEJ MĚ
Podaří se Zoe napravit
svou pošramocnou
pověst? 288 stran

GD035605   259,- 99,-

Bùi Quôc Châu
REFLEXOLOGIE 
OBLIČEJE
Pro prevenci i léčbu.
248 stran, čb. ilustrace

GD034462   249,- 99,-

Antonio Luis Moyano
SEKTY – SKRYTÁ
HROZBA 
SOUČASNOSTI
168 stran

GD179057  249,- 99,-

Nele Neuhausová 
KDO SEJE VÍTR
Další mrtvý a počet po-
dezřelých stoupá      , moti-
vy jsou různé... 472 s. 

GD036257  349,- 99,-

TĚSTOVINY
Z těstovin se dá vykouzlit
nespočet různých pokrmů –
předkrmy, hlavní jídla i de-
zerty, jednoduchá i slavnost-
ní večeře. Inspirujte se při
„čarování“ s těstovinami kni-
hou a využijte pomůcky ze
sady k dokonalému kulinář-
skému výsledku!  
Sada obsahuje: knihu (váz., 
64 stran, 12,5 x 20,4 cm, bar.
publ.), struhad lo na parmazán,
kleště na těstoviny

GD035770   349,- 99,-

BAČKORKY 
PRO NEJMENŠÍ
50 pletených modelů
Nápady k „obutí“ mimi-
nek. 160 s., bar. publ. 

GD036381   299,- 99,-

Jan A. Novák
OKNO 
DO BUDOUCNOSTI
Různé druhy věštění,
astrologie... 304 stran

GD218802  269,- 99,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně. Více na str. 61.

PĚT MALÝCH PRASÁTEK
Poirot řeší zvláštní případ. 240 stran
GD034853                   249,- 99,-

Agatha Christie 
MÍSTO URČENÍ NEZNÁMÉ   216 s.
GD033857                   249,- 99,-

POTÍŽE V ZÁLIVU POLLENSA
Povídky s různými hrdiny. 176 stran
GD034741                   249,- 99,-
VIDĚLA JSEM VRAŽDU
Poirot pátrá po vrahovi mladé dívky! 208 s.

GD034740                   249,- 99,-
ZÁHADNÉ ZMIZENÍ LORDA LISTERDALEA
Dvanáct skvělých povídek! 224 stran
GD033895                   249,- 99,-
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Nakupujte se slevou až 80 %. Více na straně 42.44

Julie Anne Longová 
TAJEMSTVÍ SVÁDĚNÍ
Láska změní plány Sa-
brině i hraběti z Raw-
denu. 384 stran
GD036347 299,- 129,-

Sally MacKenzie 
NAHÝ VIKOMT
Nový příběh z oblíbené
série „nahých šlechti-
ců“. 288 stran
GD034714 229,- 129,-

Jackie Collins
MILENCI 
A HAZARDNÍ
HRÁČI
688 stran

GD218798 349,- 149,-

P. Veselý, R. Lucková
Setkání s kardinálem
DOMINIKEM
DUKOU OP
400 s. + 24 s. bar. foto

GD036741   299,- 99,-

Sara Pooleová 
JED
Francesca hodlá po-
mstít otce, traviče
u Borgii… 352 s.
GD035602   349,- 99,-

David Craig 
NENECHTE SE
OŠKUBAT
Triky a finty prodejců 
a tvůrců reklam. 304 s. 
GD036598 259,- 129,-

Julie Anne Longová 
HŘÍCH V BARVĚ
LILIE
Sylvie je nucena vydat
se do ciziny... 320 s.

GD036346 259,- 129,-

Kathleen McCormack
TAROT

Naučte se vykládat
budoucnost z taroto-
vých karet! 224 stran 

GD189692 269,- 149,-

Thomas Van Essen 
STŘED SVĚTA
Tajemný obraz, zneklid-
ňující a s ničivou ero-
tickou silou. 304 stran 

GD036186 299,- 149,-

Sonya a Yury
Winterbergovi
MALÉ RUCE 
VE VELKÉ VÁLCE
360 s. + 16. s. bar. příl.

GD036831 349,- 149,-

Joy Fieldingová 
NEÚPLNÁ MOZAIKA
Kate je psychoterapeut-
ka, své rodině však zřej-
mě nepomůže. . . 304 s. 

GD033996 259,- 149,-

Glenn Cooper 
DESÁTÁ SÍŇ
Literární historik a ar-
cheolog od halují záhady
skry té pod zemí. 352 s.

GD035236 299,- 149,-

Don Fulsom 
NIXONOVA TEMNÁ
TAJEMSTVÍ
Portrét Nixonova stylu
vládnutí... 288 s. 

GD036289 299,- 149,-

Owen Laukkanen 
ZLOČINECKÝ 
PODNIK
Zločinci z nouze, slušní
a obyčejní... 384 stran

GD036309 349,- 149,-

Abigail Gibbsová 
RŮŽE PODZIMU
Pod poklidným povr-
chem dřímají temná
tajemství... 352 stran

GD036800 359,- 159,-

Marie Cristenová 
VĚŽ LŽÍ
Francie roku 1313. 
Láska, vášeň a intriky
vyšších kruhů. 432 s. 

GD035829 359,- 159,-

Abigail Gibbsová
TEMNÁ HRDINKA
Parta vampýrů si vyři-
zuje účty s bandou
nepřátel... 480 s.

GD036180 379,- 159,-

Sean O’Callaghan
MALÉ KOMPENDIUM
SVĚTOVÝCH 
NÁBOŽENSTVÍ
192 s., bar. foto

GD035226   249,- 99,-

M. Manser, 
D. K. Reidová 
MALÉ BIBLICKÉ
KOMPENDIUM
192 s., bar. foto

GD034977   249,- 99,-

Stephen Backhouse 
MALÉ KOMPENDIUM
KŘESŤANSKÝCH
DĚJIN
208 s., bar. foto

GD035322   279,- 99,-

Paul Roland
TAJEMNÉ ÚKAZY –
STRAŠIDELNÁ
MÍSTA, ZJEVENÍ...
251 stran

GD190493   269,- 99,-

Lori Robertsová
ŽHAVÝ LED
Cesta za pokladem se
změní v útěk před zabi-
jáky. 309 stran

GD188344   269,- 99,-

Danielle Trussoniová 
ANGELOPOLIS
Vzrušující příběh o boji
s tvory nebeského
původu. 240 stran

GD036330   279,- 99,-

Miroslav Václavek 
ŽELEZNÉ VČELY
Válečný román, jehož
hrdiny jsou výhradně
Němci. 128 stran

GD036520   199,- 99,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVùLÉ CENY

Richard Webster 
ČTENÍ Z OBLIČEJE
Naučte se odhadnout
charakter lidí kolem
sebe! 248 stran, čb. il.

GD036117 259,- 159,-

Názanin Afshin-
Jamová, 
Susan McClellandová 
ODSOUZENÁ
336 stran

GD036433 299,- 179,-

Sigal Buzaglo 
KREATIVNÍ 
BIŽUTERIE
Z KORÁLKŮ
144 stran

GD036500 299,- 179,-

Aminatta Fornaová 
VŠECHNY PODOBY
LÁSKY
Obyčejní lidé ve víru
událostí. 496 stran

GD036146 399,- 179,-
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45Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2015.

Obrazový atlas
MOTOCYKLY
Obrazový atlas nejpro-
slulejších strojů histo-
rie. 304 s., bar. publ.

GD035308 449,- 199,-

Richard Caroll
VELKÁ KNIHA
VAŘENÍ A PEČENÍ
Recepty s bylinkami 
a kořením. 256 stran

GD125106 499,- 199,-

Andrea Coddington 
JOZEF BEDNÁRIK
Režisér, herec a cesto-
vatel, milovník umění
a dobrého jídla. 392 s.  

GD037102 399,- 199,-

Elia Kazan 
TICHÁ DOHODA 
Navenek americký sen,
ve skutečnosti jen pře-
tvářka… 584 stran

GD035889 359,- 199,-

Jordi Viqué a kol.
SEXUÁLNÍ ŽIVOT
O sexu ze všech stran,
o jeho pozitivním vlivu
na zdraví. 292 stran

GD099224 399,- 199,-

Jordi Viqué a kol.
TŘETÍ VĚK
Stále více lidí si i ve
stáří zachovává zdraví 
a chuť do života. 294 s.

GD099226 399,- 199,-

Wilbur Smith
KOPÍ OSUDU
Lovec zvěře provází
divočinou boháče 
s milenkou... 440 s.

GD155995 319,- 199,-

Petr Janda 
OLYMPIC 50
Petr Janda provádí  půl-
sto le  tím slavné kapely.
208 s. + 32 s. bar. foto

GD035921 499,- 199,-

HASIČSKÉ 
AUTOMOBILY 
O historii boje s oh-
něm, vývoj hasičských
stříkaček. 256 s.

GD161163 499,- 249,-

MODERNÍ 
HISTORIE SVĚTA
20. STOLETÍ
Výpravná obrazová
publikace. 608 stran

GD157855 449,- 249,-

Veronica Ross
DINOSAUŘI –
FASCINUJÍCÍ SVĚT
PRAVĚKÝCH OBRŮ
Každá z 85 dvoustrán-
kových kapitol se
podrobně věnuje jed-
nomu druhu pravěké-
ho živočicha. Ilustrace
jsou doplněny zajíma-
vými popisky, stručný
text přibližuje způsob života či obživy daného druhu, mapka znázorňuje
jeho pravděpodobný výskyt a nechybí ani přehledná tabulka základních
údajů o živočichovi. Vše je doplněno realistickými ilustracemi a zajímavost-
mi z tohoto světa. 192 stran
GD196692                                     399,- 249,-

VELKÉ PŘÍBĚHY
ARCHEOLOGIE
Výpravná publikace pl-
ná fotografií a historic-
kých kreseb. 288 s.

GD189386 599,- 299,-

MYTICKÁ MĚSTA – 1001 FOTOGRAFIÍ
Nekonečné bohatství různých kultur, prostředí 
a architektur. 464 stran 
GD232191                    499,- 399,-

Joza Břízová a kol. 
VAŘÍME ZDRAVĚ, CHUTNĚ A HOSPODÁRNĚ 
Tato oblíbená kuchařka čer pá z tradice české gastro-
nomie. Obsahuje více než 1700 prověřených receptů od
polévek po zákusky. Nové vydání je doplněné symboly,
jež vám poskytnou informaci, pro kolik osob je jídlo
určeno, jak dlouho trvá příprava a kolik času strávíte 
u samotného vaření. 504 str. + 32 str. barev. příl. 

GD031822                    349,- 199,-

Kuchařka, podle
které vařily už naše
babičky!

P. C. Castová, 
Kristin Castová 
ŠKOLA 
NOCI /6–10
Druhá pětice z prvních
deseti dílů oblíbené
a ce lo světově úspěšné
série Škola noci, v níž
Zoey Redbirdová, mla -
dá budoucí upírka
s výjimečnými schop-
nostmi, milostnými
trablemi a partou věr-
ných přátel zažívá další
dobrodružství na cestě

za vítězstvím dobra nad
zlem v lidském i upířím světě.

Zoey na ní musí odolat nejednomu
pokušení, spojit se se svými nepřáteli, dokon-

ce se octne na onom světě. Dokáže se z něj za
pomoci Starka, své lásky, vrátit, zachránit své nejbližší a definitivně se postavit na stranu Světla proti
silám Temnoty? Přeložila Jana Kunová. 
Brož., celkem 1712 stran, rozměr každé knihy 11,5 x 18,5 cm, dárkový kartonový obal

GD036540                                                      790,- 290,-

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

DETOXIKACE
Organismus pročištěný už za 7 dní

Vyzkoušeli jste půst nebo rýžovou
monodietu, syrovou stravu či makro-
biotiku a nic nepomohlo? Jste unavení
a chybí vám energie? Plán dokonalé
očisty poradí, jak zlepšit zdraví. Využijte
cílené plány, zbavte tělo škodlivin
a posilte svůj imunitní systém. Zvolte si
program od jednodenního řešení
k sedmidenní úplné očistě. Nebo spe-
ciální plány na komplexní pročištění
jater, antikuřáckou kúru, očistu na
zmírnění alergií či redukci stresu.
Doplňte jídelníček recepty na pročišťu-
jící pokrmy a začněte cvičit. Váz., 144 s.,
bar. publikace, 18,5 x 23 cm

GD036956

Tanja Brauneová 
PŮST S POLÉVKOU
Polévky – rychlé, lahodné, jednodu-
ché, plné vitaminů. 128 stran

GD037158        249,- 199,-

Michio Kushi 
UMĚNÍ ORIENTÁLNÍ 
DIAGNOSTIKY
Naučte se umění diagnózy, metodu
používanou dodnes v Asii. 184 s., čb. il.

GD035733          259,- 229,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Ženská typologie založená na pra-
starém učení o harmonii energií
pomůže uspořádat si život k co
největší spokojenosti. Kniha je
určena laikům; znalost orientální
medicíny není potřeba. Autorka
rozebírá jednotlivé osobnosti, uvá-
dí vhodná tělesná a meditační cvi-
čení, alternativní postupy i rady
pro každý typ. Zajímavé je propo-
jení principu jang a jin s odpovída-
jícím tibetským pojetím. 240 stran

GD034646       199,- 169,-

Inge Dougansová 
REFLEXOLOGIE 
Průvodce reflexní terapií v unikátním spojení s meto-
dami tradiční čínské medicíny. Reflexní terapie stimu-
luje body na chodidlech s cílem vyvolat prospěšnou
odezvu v jiných částech těla a spustit léčebný proces.
Váz., 248 stran, čb. ilustrace, 16,5 x 23,5 cm

GD037309             299,- 269,-

OČISŤUJÍCÍ KOUPELOVÁ KÚRA Z MRTVÉHO MOŘE
Přírodní produkt obsahuje komplex minerálů z Mrtvého moře,
soli hořčíku, draslíku a sodíku, za studena lisovaný olivový 
a levandulový olej. 600 g

LÁZEŇ S MINERÁLY Z MRTVÉHO MOŘE
Pěnivá lázeň s komplexem minerálů v kombinaci se zvláčňující-
mi účinky olivového a levandulového oleje. 500 ml

GD248662 199,-

Zbavte tělo 
škodlivin, posilte
imunitní systém
a radujte se 
z prozářené pleti!

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na11
ibodů

Získáte

VAŠE

NEJ
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David Chalfen 
TRÉNUJEME NA
MARATON 
A PŮLMARATON
Zkušený trenér a vytrva-
lostní běžec poradí, jak se
připravit na maraton a půl-
maraton pomocí struktu-
rovaných tréninkových
plánů. 144 s., bar. publ.
GD036533  299,- 149,-

Chrissie Gallagher-Mundyová 
DOMÁCÍ CVIČENÍ S BALONEM
Zábavný cvičební styl, který rozvíjí sílu svalů, rovnová-
hu a pružnost. 96 stran, barevná publikace

GD035707 279,- 149,-

John Langendoen, 
Karin Sertelová 
TEJPOVÁNÍ JAKO
SAMOLÉČBA
Účinnou metodu znají fy-
zioterapeuti, ale také spor-
tovci či  pacienti s bolest-
mi. 248 s., bar. publ.

Hotové tejpy si můžete
objednat na str. 53
GD036803  399,- 329,-

Pierre Pallardy 
ZDRAVÉ BŘICHO 
Od straňte únavu, nadváhu,
sexuální potíže, deprese,
ne spavost a bo lesti zad!
Metoda po máhá i při léčbě
srdečních a virových cho-
rob a nádorových onemoc-
nění. 152 str., čb. il.

GD036365  259,- 229,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Superpotravina 
na dlouhé tratě
Chia pomáhají hubnout,
posilují vytrvalost a imuni-
tu. Kniha nabízí program
pro hubnutí, jídelníček 
a recepty. 248 s., čb. il.

GD036636  299,- 249,-

Tančit může každý!

Helena Peerová 

FITJAZZ
Tančit může každý

Fitjazz je moderní
taneční směr pro
všechny generace –
pro studentky, ma-
minky i seniorky. Díky
technice jazzového
tance ovládnete tělo,
díky cvikům kompen-
začního bloku zpevní-
te svaly a zformujete
postavu. V tanečních
variacích se naučíte
koordinaci pohybu.
Při relaxaci odbouráte
stres. Přínosem fitjaz-
zu je nový přístup
k držení těla a prove-
dení tanečních i posi-
lovacích prvků.
Budete mít TOP postavu, pružnou
páteř, nebudou vás bolet záda a budete zářit energií!

Flexivazba, 160 stran, barevné ilustrace, 17 x 23,5 cm

GD036979

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Helena Peerová studovala step a tanec na AMU 
a Konzervatoři Ivo Váni-Psoty v Praze. Je autorkou
různých choreografií, například pro českou repre-
zentaci na gymnaestrádě ve Švýcarsku. Roku
2011 si otevřela studio Tančit může každý 
a vytvořila systém Fitjazz. Školí nové instruktory,
přednáší a svůj systém prezentuje.  

11
ibodů

Získáte
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Petr David, Vladimír
Soukup, Petr Ludvík:

NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÝLETY 
LANOVKOU
Soubor 40 pečlivě naplá-
novaných výletů je určen
i pro méně zdatné turis-
ty, neboť nejstrmější par-
tie hor v nich překonáme
za pomoci lanové dráhy.
Dnes v České republice
existuje poměrně solidní
síť lanovek s celoročním
provozem, ostatně i dří-
ve výhradně zimní areály
přišly také s letní nabíd-
kou. A tak zajímavý záži-
tek ze samotné jízdy

můžeme kombinovat s dalším
putováním. Na 40 trasách se seznámíme

s parametry a historií vybrané lanové dráhy, nabídkou služeb
a zajímavostmi, následuje popis výletů. Mezi lanovkami nechybí ani městské

dráhy (Praha), případně ty, jejichž dolní stanice jsou na odlehlé straně hor v blízkém
přeshraničí. Flexivazba., 168 stran, bar. publikace, 12,5 x 21,5 cm

GD037431 

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Petr Ludvík, Petr David,
Vladimír Soukup 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
VLAKEM
Ideálním prostředkem k pu-
tování krajinou je vlak, staleté
lokálky míří i do těch nejzaz-
ších koutů. 168 s., bar. pub.

GD036882   299,- 259,-

Vladimír Soukup, Petr David 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
AUTEM
Jízda autem může být i sama
o sobě příjemným zážitkem.
Proto z frekventovaných sil-
nic často odbočíme na úzké
komunikace. 168 s., bar. pub.

GD036881   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 nabí-
zí. U piv se pak předkládají
informace o typu, stupňovi-
tosti či obsahu alkoholu 
a kde si je můžete nejsnáze
pořídit. 328 s., bar. foto

GD036847  299,- 259,-

Aleš Jiránek, Jana Jůzlová 
PRAŽSKÉ VĚŽE
Pražské věže shora, jak je
ztvárnil malíř Aleš Jiránek.
Vydáme se na magickou
honbu za dračí ženou proti
směru Královské cesty, po-
tom na Cestu nad městem,
mapující významné domi-
nanty Prahy. 128 s., bar. il.

GD034949  
čes. verze 299,- 279,-
GD035960  
angl. verze 359,- 299,-

NESVATÁ VÁLKA O SVATOU ZEMI

Kniha je strhující reportáží o izraelsko-arabském konfliktu.
288 stran + 48 stran barevných fotografií

GD034279              329,- 279,-

LABYRINTEM ÍRÁNU 
Kniha ukazuje světlé i stinné stránky země.
280 s. + 48 s. bar. foto 
GD035751 359,-    299,-

Petr Ludvík 

RODINNÉ TOULKY
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
NA KOLE
Publikace určená zvlášť cyk-
listům, kteří se rádi zastaví na
pěkných místech, pokochají
krásou přírody, nebo osvěží
na koupališti. 168 s., bar. pub.

GD036880   299,- 259,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

647,-jen

obj. č. GD036465
3X

BŘETISLAV TUREČEK

Břetislav Tureček
SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU
Drama Blízkého východu a sonda do duší jeho obyvatel
216 stran + 48 stran bar. foto

GD032245             289,- 259,-

11
ibodů

Získáte
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! 49

Vaši oblíbení 
Společníci cestovatele

za akční ceny!
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PAŘÍŽ
448 stran, bar. publ.

GD035339 699,- 449,-

PRAHA
272 s., bar. publ

GD036169 549,- 399,-

KYPR
216 stran, bar. publ.

GD035102 549,- 299,-

VÍDEŇ
288 stran, bar. publ.

GD033983  549,-399,-

BULHARSKO
288 stran, bar. publ.

GD033663 549,- 199,-

DRÁŽĎANY
272 stran, bar. publ.

GD035209  549,-299,-

THAJSKO
528 stran, bar. publ.

GD035342  699,-399,-

JIŽNÍ AFRIKA
432 stran, bar. publ.

GD033978 699,- 199,-

NEW YORK
448 stran, bar. publ.

GD036231 699,-499,-

ŘÍM
448 stran, bar. publ.

GD035340 699,-449,-

NOVÝ ZÉLAND
400 stran, bar. publ.

GD036230 699,-499,-

LONDÝN
448 stran, bar. publ.

GD033595 699,-499,-

FRANCIE
720 stran, bar. publ.

GD033979 949,- 449,-

ŘECKÉ OSTROVY
408 stran, bar. publ.

GD033834 699,-299,-

NĚMECKO
608 stran, bar. publ. 

GD033980  799,-399,-

INDIE
824 stran, bar. publ.

GD033610 899,-499,-

ŠPANĚLSKO
720 stran, bar. publ.

GD035341  949,-499,-

ČÍNA
672 stran, bar. publ.

GD033831  949,-499,-
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ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

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

GD037285   399,- 349,-

MAMINKO, VYPRÁVĚJ
O VAŘENÍ
Knížka, kam můžete zapsat
rodinné kuchařské tradice
a tipy, zaznamenat recepty,
vylíčit jejich historii a zážitky
s nimi spojené. Můžete při-
dat i fotografie. Vznikne ori-
ginální rodinná kuchařka,
poklad pro další generace.
Váz., 150 s., 25,7 × 30,9 cm

GD244643   490,- 440,-

Jeni Wright, Eric Treuille 
ŠKOLA KUCHAŘSKÝCH
TECHNIK
Přes 700 kuchařských tech-
nik krok za krokem, jak je
vyučuje institut klasických
disciplín francouzské kuchy-
ně Le Cordon Bleu. Rady, jak
vybrat suroviny, co nejlépe
uvařit či upéci a také naserví-
rovat. 352 s., bar. publikace

GD036888   499,- 399,-

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

GD035834   399,- 349,-

MALÁ ŠKOLA 
DEGUSTACE VÍNA
Průvodce degustačními me-
todami a styly vín. Řada sro-
zumitelně popsaných degus-
tací poskytne základy pro
znalosti. Rady a odborné tipy
vám pomohou stát se nároč-
ným milovníkem vína a víta-
ným společníkem mezi od-
borníky. 192 s., bar. foto. 

GD036731   299,- 249,-

Potřebujete jen hrníček, mikrovlnku
a několik základních ingrediencí!

Mima Sinclairová 

MOUČNÍKY Z HRNÍČKU
40 rychlých moučníků z mikrovlnky

Představte si, že si v mikrovlnce připravíte moučník za ne-
celých pět minut a přísady nebudete muset vážit. Bez plý-
tvání, beze zbytků, bez špinavého nádobí. Nebojte, není
v tom žádný háček. Hrnečkové moučníky jsou rychlé, chut-
né a jejich příprava je tak snadná, že si brzy začnete vytvá-
řet vlastní recepty. Dáte si citronový dortík s mákem, bez-
lepkový čokoládový moučník nebo pivní moučník
Guinness? Neztrácejte čas a udělejte si moučník z hrníčku
ještě dnes!

Váz., 96 stran, bar. publikace, 15,4 x 20 cm

GD037072   

KLUBOVÁ NOVINKA
VAŠENEJ
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Nepropásněte objednací termín 24. 4. 2015! 51

Když se polévka
jmenuje
Štěstí v misce...

Gok Wan 

DOMÁCÍ ČÍNSKÁ
KUCHYNĚ
Čínská kuchyně, s níž se set-
káváme v Evropě, je přizpů-
sobena západním chutím.
Jídla, která se naučil Gok od
svého otce, jsou jednoduchá,
rychlá, zdravá a úplně jiná.
Kniha obsahuje „tajné“ rodin-
né recepty a pokrmy, s nimiž
se Gok setkal během putová-
ní po Číně, Hongkongu
a Singapuru. Budete potřebo-
vat snad jen wok a naběračku.
Bez ohledu na to, zda narych-
lo připravujete restovaný
pokrm či pomalu dusíte maso,
sáhnete po česneku,
zázvoru a jarní cibulce.
Vyzkoušejte si tradiční
čínské pokrmy, něco na
slavnostní tabuli, divy
z jednoho hrnce i jak
chutná „street food“,
jídlo z ulice.

Váz., 240 stran, bar. publi-
kace, 18,9 x 24,6 cm

GD036850

Zdeněk Troška 

NEBE V HUBĚ 2 ANEB ČERTŮV
ŠVAGR
Hodně lidí mi poslalo své oblíbené recepty.
Nepátrám, odkud je mají, hlavní je, jestli jsou
natolik chutné, aby udělaly radost i vám.
Mnohé z nich se objevují v různých varian-
tách, fantazii se meze nekladou. Hlavně vařte
bez obavy, že to zkazíte. Je přece tisíc variací
na dané téma, nebojte se vytvářet pokaždé
originál! Vybírám recepty, které jsou přede-
vším snadné, rychlé, levné a chutné, vynechal
jsem jídla byť dobrá, ale komplikovaná časově
či materiálně. Váz., 136 s., 17,5 × 24,2 cm

GD247475     nečlenská cena 279,- 249,-

Anife Hassan Vyskočil 
TO JSEM JÁ, ANIFE
Nejen lákavé recepty exo-
tických kuchyní, ale i ne-
sčetné příběhy z cest ne-
bo historky ze života, ne-
mluvě o poutavých foto-
grafiích. 192 s., bar. publ.

GD037082  369,- 299,-

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

GD034132  349,- 299,-

Jaroslav Palas 
MYSLIVECKÁ 
KUCHAŘKA
Recepty na vynikající pokr-
my ze zvěřiny ochutí i ně-
kolik dobře mířených mysli-
veckých vtipů. 
144 s. + 8 s. bar. fotopříl.

GD035134  229,- 199,-

Jaroslav Vašák 
ČESKÁ DOMÁCÍ
KUCHAŘKA 
Současná česká kuchyně
doplněná světovými tren-
dy nabízí lákavé kombina-
ce, skvělé chutě a vůně.
680 s. + 40 s. bar. fotopříl.

GD036775 349,- 249,-

VAŘÍME S LÁĎOU HRUŠKOU LEVNĚ A CHUTNĚ
Sbírka 68 unikátních, chutných a většinou jednoduchých
receptů na domácí pečivo, polévky, hlavní jídla a nejrůz-
nější další dobroty doslova za pár korun. 160 s., bar. p.

GD037107   199,- 179,-
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ČESKÁ PREMIÉRA

449,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

17
ibodů

Získáte

VAŠE

NEJ
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KUCHYŇSKÁ
NEREZOVÁ SADA,
6 KUSŮ
Sada obsahuje:
polévková naběrač-
ka, naběračka na
špagety, obracečka,
omáčková lžíce,
vidlička, kuchyňský
závěsný systém.
V krabici s rozměry
75mm x 100mm x
345mm, váha 905 g. 

GD217957 99,-

ČASOVAČ –
EGGTIMER NA
VAŘENÍ VAJEC
A KRÁJEČ NA VEJCE
– SADA 
Vložte Eggtimer společ-
ně s vejci do vody, čer-
veně zbarvený Eggtimer
během vaření mění
barvu směrem od okra-
jů, přechod mezi barva-
mi znázorňuje míru uva-
ření vejce (naměkko,
nahniličko, natvrdo).
Kráječ na vejce můžete
využít pro snadné plát-
kování vajec, vařených
brambor, syrových
hub...
Materiál: nerez a odolný
plast. Lze mýt v myčce.
Výrobce z Itálie.

GD248747 99,-

MINIBÁBOVKY, SADA 2 SILIKONOVÝCH FORMIČEK
Silikonové formy na minibábovky, ovocné dřeně, zmrzliny, muffiny, ale i ozdobné
tvarování příloh do tvaru bábovičky např. rýže, brambor, bramborového salátu…
Formičky jsou odolné teplotám od – 40 do + 230 stupňů C. Rozměry každé formy: 
průměr 10 cm, výška 5 cm. Lze mýt v myčce. Výrobce z Itálie.

GD248748 99,-

SADA DVOU HRNKŮ 
S OBLÍBENÝM DEKOREM 
LEVANDULE
V sadě jsou 2 stejné bílé hrnky s deko-
rem Lavender po obou stranách, objem
každého hrnku je 360 ml, Ø dolní cca 
7 cm, Ø horní cca 9 cm, výška cca
8 cm.
Materiál: keramika 
mikrovlnka: ano, myčka: ano.

GD248647 119,-

Jarní dekorace
na dveře 
bytu nebo 
na stůl!

JARNÍ VĚNEČEK 
Materiál: plast a látka.
Umístění: vnitřní i vnější,
ale ne na déšť (déšť by
mohl poškodit). 
Průměr: 22 cm

GD248742 145,-

SADA PRO 
KREATIVNÍ 
TVOŘENÍ
Ozdobné zápichy
a dekorace do květi-
náčů, kterými oživíte
a zkrášlíte svůj byt.

Jednoduchou dekoraci
si snadno a rychle vy-
robíte. Balíček obsa-
huje všechny kompo-
nenty ke zhotovení
4 ptáčků a 3 motýlků.
Potřebovat budete jen
lepidlo nebo tavnou
pistoli a nůžky. Roz-
měry ptáčků 8x3 cm,
motýlů 8,5x6 cm

Materiál: plst

GD248693 99,-

AKCE!
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 61. 53

KONOPNÁ KOSMETIKA -
PÉČE O CELÉ TĚLO!
Regenerační krém na ruce a no-
hy s konopným olejem, 100 ml:
Regenerační krém s obsahem zastu-
dena lisovaného konopného oleje je
určen pro péči o ruce a nohy. 

Ošetřující krém s konopným ole-
jem, 300 ml: Zvláčňující krém
s konopným olejem na suchou
a přecitlivělou pleť obličeje i těla.
Optimálně hydratuje, zvláčňuje
pokožku a chrání ji před nepříznivý-
mi vlivy prostředí. Přírodní konopný
olej podporuje přirozenou regene-
rační schopnost kožních buněk,
obnovuje hydratační a pH rovnováhu
pokožky. Pokožka je po aplikaci
jemná, pružná a hladká.

GD248746 189,-

ARTHROCANN 
COLLAGEN OMEGA 
3–6 FORTE, 
DVOUMĚSÍČNÍ KÚRA 
(60 TABLET)
Špičkový doplněk stravy
určený pro přirozenou péči
o klouby. Obsahuje
NaturCollax, Glukosamin 
a extrakt z konopí. 

GD248651   360,- 279,-     

ARTHROCANN GEL
Z KONOPÍ S KOLOIDNÍM
STŘÍBREM (75 ML)
Gel určený k masáži při
bolestech kloubů, svalů, šlach
a zad, pro regeneraci a reha-
bilitaci. 

GD248661   280,- 225,-  

KINEZIO TEJPY PŘEDŘEZANÉ
Tejpy, elastické předřezané pásky, podporu-
jí, léčí nebo chrání určité partie těla, ale
neomezují je v pohybu.

Kinezio tejp krční páteř využijete při bolesti
krční páteře, svalové křeči, artróze...

Kinezio tejp koleno využijete při bolesti
kolena, poškození chru-
pavky, poranění menis-
ku, artróze, zánětu –
bursitidě... Spolehlivě
zafixuje koleno při běhu
nebo jízdě na kole.

GD248652     
koleno 205,-

GD248653     
krční páteř 199,-

Více o tejpech na str. 47,
kniha Tejpování

SADA ČAJŮ -
LEVANDULOVÁ
HARMONIE
A VŮNĚ 
LEVANDULE 
Složení této čajové
směsi pohladí vaše
nervy. Vhodné na
uklidnění i večerní
popíjení. 
Obsah: Balzám na
nervy 30 g – složení:
třezalka, řebříček,
levandule, rozmarýn. 
Klidný spánek 50 g –
složení: honeybush,
rooibos, máta, heř-
mánek, fenykl, citro-
nová tráva, meduňka,
šalvěj, levandule. 

GD248650 155,-

PŘÍRODNÍ ČISTÝ ZELENÝ 
JÍL V PRÁŠKU - 
DOPLNĚK STRAVY
Zelený jíl má vynikající schop-
nost absorbovat nahromadě-
né škodlivé látky v organismu
a vylučovat je, vzhledem

k tomu se používá při detoxikaci a překyselení
organismu. Obsahuje také velké množství minerál-
ních látek (např. křemík, vápník, železo, hořčík,
draslík atd.). Používá se také zevně na obklady
a pleťové masky při akné, k prohřátí při revmatiz-
mu, do koupele a jako zábal na vlasy. 280 g

GD248660 199,-

AKUPRESURNÍ PODLOŽKA
SKLÁDACÍ
– pošlapáváním na podložce
zmírníte únavu a podpoříte cir-
kulaci krve 

– stimulací akupunkturních bo-
dů chodidel pozitivně ovlivníte
funkci orgánů

– různě velké výstupky masírují
i nedostupné plošky chodidel

– oceníte při problémech
s propadlou klenbou a plo-
chými chodidly

– středně silný stimul,
vhodné i pro děti a starší
osoby

– dá se složit napůl, využi-
jete při cestování

rozměr: 29x28,5 cm  

GD248656       299,-
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Jessica Alexandrakisová 

NÁPADITÝ PATCHWORK
Šijte na dovolené, na pláži, na chatě,
v autobusu či ve vlaku, kdekoli mimo
domov. Šicí stroj nebudete potřebo-
vat! Navíc originální ruční práce se
cení. Seznámíte se s nezbytnými
pomůckami k ručnímu prošívání
neboli quiltování, technikami, návrhy
výrobků, přehledem vzorů v 38 ba-
revných kombinacích. Podle podrob-
ných návodů ušijete přehoz na po-
hovku, pouzdro na notebook, polštá-
ře, kosmetickou taštičku, kabelu
nebo cestovní deku. Brož., 144 stran,
bar. publikace, 21,5 x 25,4 cm

GD036860

Donatella Ciottiová 
SOUČASNÉ TRENDY
DRHÁNÍ
96 stran, barevná  publ. 

GD036327    199,- 169,-

Jakub Vágner 
MŮJ ŽIVOT S RYBAMI
Láska k přírodě a rybám... 
192 s., bar. publ.

GD035611      349,- 299,-

David J. Bodycombe 
SUDOKU 
NA CELÝ ROK
Kniha obsahuje 365 dopl ňo -
vaček – na každý den v roce
jednu – a navíc 10 hlavola -
mů kakuro a 10 nonogramů.
Doplňovačky jsou označené
podle obtížnosti od jedné 
do pěti hvězdiček. 448 s.

GD035417    119,- 99,-

VELKÉ KŘÍŽOVKY 
NA KAŽDÝ DEN
Brož., 368 stran, 
21 x 29,7 cm

GD037326   199,- 159,-

Podrobné návody 
na deset praktických
výrobků!

Jeffery Rudell 

PAPÍROVÉ 
KVĚTINY
Pryskyřník, astra, cínie,
chryzantéma, růže,
sedmikráska, kala, lilie...
Kniha přináší výběr 25
ručně zhotovených květin,
které lze použít do vázy,
k vizitkám, na výzdobu
slavnostní tabule nebo
jako originální dárek. Šab-
lony ve skutečné velikosti
a stovky fotografií zobra-
zujících postup práce krok
za krokem usnadňují zho-
tovení okvětních plátků, stonků a listů a jejich sestavení. Vzhled květů můžete hravě
měnit – jednoduše použijte různý materiál, jako například hedvábný, rýžový, pergame-
nový nebo ruční papír. Brož., 132 stran, bar. publikace, 22 x 22 cm

GD036927 nečlenská cena 299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

10
ibodů

Získáte

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

54 a 55 hobby_sablona lista  3/18/15  12:58 PM  Stránka 2



Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 55

K
R

Á
S

A
, 

M
Ó

D
A

Jean Campbellová 
PŮVABNÉ ŠPERKY
128 stran, barevná publikace

GD036656      259,- 229,-

Dagmar Březinová
V KAŽDÉM VĚKU 
STÁT ZA HŘÍCH 208 s., bar. p.

GD035686       329,- 129,-

ŠÁLY, ŠÁTKY, NÁVLEKY
20 neobvyklých vzorů, z každého
tři pletené doplňky. 160 s., bar. p.

GD036501        299,- 249,-

Boris Entrup 
MAKE-UP ZA 10 MINUT
Rady vizážisty. 144 s., bar. publ.

GD036374      249,- 149,-

Caroline Coxová 

BOTY
Inspirující průvodce dějinami módních bot a zároveň je-dinečný přehled
nejmodernějších designů obuvi, který dokazuje, že boty jsou nejen klíčo-
vý komponent módy, ale také umění ve specifické formě. Každý z šedesá-
ti přelomových typů obuvi je zařazen do společenského a kulturního kon-
textu. Autorka popisuje průkopnickou práci klíčových návrhářů a ceně-
ných výrobců a ukazuje, jak uspěly boty spojené s celebritami u široké
veřejnosti. Dokonalá kniha pro všechny milovníky bot a historie. 
Flexivazba, 256 stran, bar. publikace, 16,5 x 22 cm

GD036876

Christina Butcherová 

ÚČESY Z DLOUHÝCH VLASŮ
Vynalézavé účesy jsou hitem na přehlídkových molech i v uli-
cích – přetočený ohon, francouzský cop, rozcuchaný uzel,
drdol... Více než 80 účesů na večírek, do práce, na pláž, s po-
drobnými návody, jak je vytvořit a případně dozdobit, navíc tipy
a nápady, jak ho obměnit.

Flexivazba, 192 stran, bar. publikace, 17,9 x 22,8 cm

GD036875               nečlenská cena 299,- 249,-

Od prehistorického sandálu
po Blahnika

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

13
ibodů

Získáte
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Knihy pro celou rodinu...56
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Renata Herber 
BABIČČINA LÉKÁRNA 

Léčivé rostliny jsou prově-
řené staletími a přírodní
recepty proti nemocem se
předávaly z generace na
generaci. I naše doba se
opět učí čerpat z moud-
rosti předků. Příroda je
bohatým zdrojem všech
látek potřebných pro lid-
ské tělo, je pouze potřeba
je správně používat a ro-
zumně s nimi hospodařit.
Váz., 280 stran, čb. ilustrace,
14,5 x 22,7 cm

GD037241
329,-  279,-

Stanley Coren 

ZDAJÍ SE PSŮM SNY?
Další publikace z pera úspěš-
ného autora – vtipná, zábavná
a poučná kniha o psychologii
psů: jak vnímají svět, jestli
opravdu dovedou myslet, jak
se dorozumívají, jak se učí,
jejich vývoj od štěněte. Mnoho
zajímavostí, které se v jiných
kynologických příručkách
nevyskytují.

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GD036994 
nečlenská cena 279,- 229,-

STROMY 
Průvodce obsahuje více než 350
druhů stromů a keřů z celé Ev-
ropy. Obsažný text, výstižné ilus-
trace a fotografie představí jeh-
ličnany, listnáče, keře i popínavé
dřeviny. 256 s., bar. publikace 

GD037195      299,- 249,-

Marie-Luise Kreuterová
BIOZAHRÁDKA
Vynikající příručka pro zá -
 jem  ce o pěs  tování blízké
přírodě plná osvědčených
rad jak založit biozahradu
a úspěšně o ni pečovat.
144 s., bar. p.

GD036521  249,- 219,-

Alethea Morrisonová 
VČELAŘENÍ 
KROK ZA KROKEM
Rady pro začínajícího
včelaře – jaké jsou typy
úlů, kam je umístit, jak je
zabezpečit, čistit a chrá-
nit, jaké jsou druhy včel...
152 s., bar. publ. 

GD036293 299,- 259,-

Wolfgang Kawollek 
POKOJOVÉ BONSAJE
Jak bonsaje pěstovat, jak
je tvarovat, jaké jsou nej-
oblíbenější styly, doba ře-
zu, kdy rostliny přesazo-
vat, jak je chránit před
škůdci a mnoho dalšího.
128 stran, bar. publ.

GD037000 259,- 229,-

PTÁCI
Publikace představuje více než
440 ptačích druhů z celé Evropy.
Text doplňují výstižné barevné
fotografie a ilustrace, nechybí ani
přehled nejdůležitějších ptačích
vajec. 256 s., barevná publikace

GD037196      299,- 249,-

Umí se pes smát?
Pozná se v zrcadle?

Přes sto bylinných receptů 
na nejrůznější neduhy

Renata Herber (* 1962 v Krno-
vě) napsala úspěšné knihy 
Poselství tarotu, Poselství run,
Poselství kostky, Babiččiny
bylinky a Kouzelný rendlíček
našich babiček. Vede poradnu
o léčení potravinami, snižování
nadváhy a bylinné i regresní 
terapie. Více se dozvíte na
www.renataherber.cz.

ČESKÁ PREMIÉRA

13
ibodů

Získáte

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 57
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Jan Werich
GRAMOTINGLTANGL 1966–1967
Gramotingltangl byl pořad J. Suchého. Od roku 1966
se v něm objevoval i Jan Werich. Na osmi CD se díky
Českému rozhlasu a Supraphonu k posluchačům dostá-
vá Werichovo vidění světa, jeho vtipné vyprávění. 

GD249361                   8 CD 799,-

MAGICKÝ 
HLAS REBELKY
Dokumentární
film Olgy Som-
merové vypráví
životní příběh
Marty Kubišové.
Zpěvačka, signa-
tářka a mluvčí
Charty 77 Marta
Kubišová setrvala

se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému re-
žimu. Film mapuje zpěvaččinu první i druhou pěvec-
kou kariéru, odkrývá mnohé z jejího dramatického
osobního života a zároveň mapuje historii Českoslo-
venska v druhé polovině 20. století.

GD249355 DVD 299,-

ZŮSTAŇ SE
MNOU
Sedmnáctiletá Mia
má všechno,
o čem kdy snila –
úžasnou rodinu,

milujícího přítele a právě ji přijali na prestižní hu-
dební školu. V jedno zimní ráno se však všechno
změní. Včera řešila svou budoucnost, dnes stojí
před jedinou osudovou otázkou: Zůstanu?
Natočeno podle knižní předlohy Gayle Formanové.

GD249354  DVD 299,-

TŘI BRATŘI
Tři bratři (Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus,
Zdeněk Piškula) se
vydávají do světa na
zkušenou, aby si
našli nevěsty a rodi-

če jim mohli předat hospodářství. Scénář včetně písni-
ček je dílem Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

GD249247                     DVD 199,-

PÝCHA
A PŘEDSUDEK
Jedna z nejčteněj-
ších a nejoblíbe-
nějších knih,
Pýcha a předsu-
dek britské spi-
sovatelky Jane
Austen ve filmo-
vém zpracování
s hvězdným
obsazením –

Keira Knightley, Rosamund Pike, Matthew
MacFadyen, Judi Dench, Donald Sutherland, Jena
Malone, Brenda Blethyn a další.

GD249351 DVD 129,-

PRVNÍ 
REPUBLIKA
Sága mapující
atmosféru první
republiky. V cent-
ru dění jsou osu-
dy rozvětvené ro-
diny Valentových.
Hrají: J. Koleník,

M. Plánková, J. Vlasák, R. Holub, V. Dvořák, V. Arich-
teva, R. Urban, T. Töpfer, Z. Studenková, P. Kříž…

GD248730 11 DVD 1111,-

HRA O TRŮNY 
2. série
V druhé řadě jedi-
nečného epické-
ho seriálu z pro-
dukce HBO® Hra
o trůny bojují krá-
lové z celého fik-
tivního kontinentu
Západozemí o Že-
lezný trůn. Příběh

se odehrává na pozadí rychle se blížící zimy. Hrají:
Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau,
Michelle Fairley, Iain Glen, Julian Glover a další.

GD249250 5 DVD 699,-

KOMPLET VÁLEČNÝCH FILMŮ /2
Bitva v Ardenách; Kandahár; Den D: Bitva 
o Normandii /1–3

GD249369             5 DVD 159,-

KOMPLET HOROROVÝCH FILMŮ
Halloweenská noc; Jack Frost: Sněhový zabiják;
Krvavé Vánoce; Osudový mejdan; Údolí smrti

GD249370 5 DVD 159,-

8
CD

5
DVD

11
DVD

5
DVD

5
DVD
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POJEDEME K MOŘI
Jedenáctiletý Tomáš se roz-
hodne natočit film…

Režijní debut Jiřího Mádla.
GD249251 DVD 199,-

OLGA
Dokument připomíná výji-
mečnou osobnost ženy, která
stála po boku Václava Havla.

GD249252 DVD 199,-

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Thriller podle knižního best-
selleru. V hlavní roli N. Kid-
man, C. Firth a M. Strong.

GD249353    DVD 299,-

PRAVIDLA MOŠTÁRNY
Film podle románu Johna
Irvinga. Hrají: T. Maguire, 
M. Caine, Ch. Theron... 

GD249256 DVD 99,-

JAROSLAV MARVAN
Anděl na horách; Dovolená
s Andělem; Hudba z Marsu;
Nikdo nic neví

GD245137   4 DVD 299,-

MUŽ Z RIA
Dobrodružný příběh s Jea-
nem-Paulem Belmondem
a Françoise Dorléac.

GD249257      DVD 99,-

NA ŽIVOT A NA SMRT
Mark Wahlberg v elitní jed-
notce SEALs! Film natočený
podle skutečné události. 

GD240018    DVD 199,-

TEORIE VELKÉHO 
TŘESKU 4. SÉRIE
Úspěšná televizní série. Hrají:
J. Galecki, J. Parsons …

GD249248 3 DVD   499,-

1911: PÁD POSLEDNÍ
ŘÍŠE
Velkofilm o vzniku Čínské
republiky. Rež. Jackie Chan 

GD249356    DVD 299,-

GALAPÁGY /1 - 3
Dokumentární série předsta-
vuje Galapágy, domov mnoha
jedinečných živočichů.

GD150690    3 DVD 149,-

KOSÍ BRATŘI
Josef a Václav, tak se ti dva
jmenují. Vydejte se s nimi za
úžasným dobrodružstvím.
GD249289 2 DVD 299,-

MICKEY & DONALD 
NA FARMĚ
Mickeyho dobrodružství nás
tentokrát zavedou na statek.  
GD249254 DVD 149,-

VODNÍK ČEPEČEK
Pohádky o vodníkovi Čepeč-
kovi namluvili Václav Postrá-
necký a Hana Maciuchová.
GD249253 DVD 99,-

WINX CLUB: MAGICKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ 
Jak zachránit magickou di-
menzi a obnovit přátelství?
GD249357 DVD     299,-

MONSTER HIGH: 
ŠKOLA DUCHŮ
Studentky předvádí svou fan-
tastickou módu Škole duchů!
GD249352     DVD 299,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚHY
PRO MALÉ I VELKÉ
Honzíkova cesta; Broučci; 
O letadélku Káněti....  

GD236750 CD 149,-

Evžen Boček
POSLEDNÍ 
ARISTOKRATKA
Délka 6 hodin 31 minut. 

GD245285 CD mp3 269,-

Josef Čapek
PEJSEK A KOČIČKA
Jak spolu pejsek s kočičkou
hospodařili vypráví K. Höger. 

GD249358     CD 129,-

Mika Waltari
PÁD CAŘIHRADU
Délka 10 hodin 20 minut, čte
J. Plesl, S. Zindulka

GD246759 CD mp3 349,-

Lars Kepler
PAGANINIHO SMLOUVA
Čte Pavel Rímský.

Celkový čas 13 hodin.

GD249375  CD mp3 329,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2015.58
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Petr Muk
PLATINUM COLLECTION
Mimořádná kompilace obsa-
huje písně Ráchel; Naděje;
Vyznání; Prázdná ulice; Černé
je nebe; Stín katedrál... 

GD249364    3 CD 429,-

Hana Zagorová
DUETY SE SLAVNÝMI
MUŽI
S Hanou Zagorovou si zazpí-
vali K. Gott, K. Vágner, J. Ku-
kura, Š. Margita, V. Harapes...

GD166496 CD 199,-

Miroslav Paleček
JEŽKÁRNY
Patnáct písní z repertoáru 
J. Ježka, J. Voskovce a J. We-
richa. Civilizace; David a Go-
liáš; Ezop a brabenec...

GD249307      CD 279,-

Tereza Černochová
ŠKRÁBNUTÍ
Po sedmi letech vydává zpě-
vačka nové album. Polibky
snílků; Podplouvám; Půl; Celá
já; Škrábnutí; Vem si mě...

GD249437     CD 299,-

Roxette
THE 30 BIGGEST HITS
XXX
The Look; Dressed For Suc-
cess; Dangerous; How Do
You Do!; Perfect Day...

GD249365    2 CD 399,-

Dean Martin
MARTIN'S LOVE
Gentle On My Mind; Rain-
bows Are Back In Style; Vo-
lare; The Test Of Time; Angel
Baby; Return To Me; Rain...

GD249246 CD 99,-

PAVEL BOBEK 
A PŘÁTELÉ
Profilové album mapující zpě-
vákovu cestu od rokenrolu
přes pop až po milovanou
country music. 

GD249367 2 CD 349,-

Luis Mariano
VAYA CON DIOS
Mexico; La Belle De Cadix;
Rossignol; Acapulco; Zam-
bra; Bambino; Mon Coeur
Est Un Violon; Gelsomina... 

GD249366    2 CD 119,-

FIFTY SHADES OF GREY
Soundtrack k asi nejočekáva-
nějšímu filmu tohoto roku. 

Danny Elfman; Beyoncé; Sia;
Frank Sinatra; Annie Lennox;
The Rolling Stones... 
GD249363     CD 399,-

Edith Piaf
LA VIE EN ROSE
La Vie En Rose; Jezebel; Pa-
dam Padam; Sous Le Ciel De
Paris; Les Croix; Notre Dame
De Paris; Toi Qui Sais...

GD249368    2 CD 129,-

Kenny Rogers
COUNTRY HITS
Calico Silver; Good Lady Of
Toronto; Tell It All Brother;
The King Of Oak Street; For
The Good Times; Molly... 

GD249245 CD 99,-

Rangers
ZLATÁ KOLEKCE
To nejlepší od Rangers na
3CD: 79 velkých folk a coun-
try hitů! Pole s bavlnou; Balí-
ček karet; Neplač malá... 

GD249360    3 CD 399,-

Spirituál kvintet
55 LET 
Letošní významné
jubileum Spirituálu
oslavuje albová kra-
bička s bonusy! Ve
spolupráci s Jiřím
Tichotou vznikla se-
stava prvních osmi
řadových alb, bonuso-
vého disku se singlovými a raritními nahrávkami, sady úplně
nových písní z podzimu roku 2014 a reedice retrospektivního
DVD. Legendární alba, archivní objevy, nové písně a bonusy!
GD249362                   10 CD + DVD 1199,-

Johnny Cash 
THE MAN IN BLACK
Wanted Man; I Walk The Li-
ne; You Win Again; Get
Rhythm; Big River; Sunday
Morning Coming Down...

GD249244 CD 99,-

Bambini do Praga
JÁ PÍSNIČKA OD A DO Z
100 táborových písniček +
zpěvník s texty a kytarovými
značkami. Anděl; Buráky...

GD068891  

4 CD + zpěvník 299,-

Miroslava Mašková
SRDCE DOKOŘÁN /
CESTOU DUHY
Relaxační a meditační nahráv-
ky k odstranění stresů, stimu-
laci imunity a paměti. 

GD248394 2 CD 199,-

BYL TO VÁŠ ROK 1965
„Retro“ dárková knížka
s DVD je určena jubilantům
a všem, pro něž byl rok 1965
nezapomenutelný!

GD236738

DVD + kniha 199,-

ROSA NA KOLEJÍCH
Frankie Dlouhán; Rosa na ko-
lejích; Hráz; Toronto; Bodláky
ve vlasech; Signály; Amazon-
ka; Dál, dál, dál; Kocábka;
Krutá válka; No, to se ví...

GD249359      CD 129,-

DĚTSKÉ PÍSNIČKY 
OD A DO Z
Nejoblíbenější české národní
a pohádkové písničky pro dě-
ti. 26 písniček v provedení
přístupném i pro nejmenší. 

GD248926     CD 149,-

2
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Z katalogu JARO 2/2015 je výhodné objednat do 24. 4. 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 kurýrní službou Geis. 
On-line objednané knihy lze také vyzvednout osobně
na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna.cz.
Více na straně 61.

● platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 61.
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.: 597 490 991
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 Books, 
OC Central, 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 LÉTO 3/2015 budeme rozesílat začátkem června 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

NOVÉ

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.

61

60 a 61 servis_servis  3/18/15  1:43 PM  Stránka 3



Katalog Knižního klubu vydává EUROMEDIA GROUP, k. s. Cena 39 Kč. Pro členy zdarma.
Redakce: Marcela Nejedlá • Grafická úprava: Kateřina Stárková a Gabriela Janovská 
Foto: PhotoDisc a redakce • Tisk: Neografia, a. s., Martin • Registrační č. MK ČR E 13888

Knižní klub 
Nádražní 896/32 
150 00 Praha 5

Mosty, rozhledny, mlýny,
přehrady, pivovary, 
tunely...

Vladimír Soukup, Petr David 

1000 TECHNICKÝCH PAMÁTEK 
A ZAJÍMAVOSTÍ
Celobarevná publikace nabízí výběr toho nejzajímavějšího a nej-
hezčího z českých technických památek – od monumentálních
staveb, ovlivňujících charakter krajiny, až po zajímavé muzejní
expozice, kde si sami můžeme vyzkoušet některé činnosti. Kniha
nabízí pestrou mozaiku – mosty, rozhledny, přehrady, mlýny, pi-
vovary, průmyslové areály, dopravní stavby, vodohospodářská
díla, zajímavé a méně známé detaily, zemědělské stavby, unikáty.
Každé z tisícovky hesel je doplněno aktuální fotografií. 
Váz., 336 stran, bar. publikace, 22,2 x 29,7 cm

GD037053

ČESKÁ PREMIÉRA

599,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

1000 DIVŮ ČESKA
376 stran, bar. publ.

GD036057 649,- 549,-

1000 HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ
384 stran, bar. publ.
GD033953             649,- 549,-
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