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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 61.2

Představujeme YOLI 4–5
Naše tipy pro Vás 6
Romány o lásce 7–9
Erotika 10
Společenské romány 11–13
Humor 14
Česká literatura 15
Odeon, Světová literatura 16–17
Napětí 18–21
Detektivky 22–23
Knihy pro mladé, fantasy, sci-fi 24–25
Pozvánka na veletrh Svět knihy 26
Historické romány, románové ságy 27–29
Militaria, dějiny 30
Osudy slavných 31
Biografie 32
KLUBKO – katalog pro děti a mládež
Osudy 33
Obrazové publikace 34
Vzdělávání, umění 35–37
Nabídka knih se slevou 38–41
Kuchařky 42–43
Diety 44
Zdraví, fitness 45
Rodina 46
Rádce 47
Móda 48
Tajemství 49
Ezoterika, záhady 50–51
Dárkové zboží 52–53
Příroda 54
Hobby 55
Cestování 56
Hudba, mluvené slovo, film. . . 57–59
Klubový servis 60–61
Sport 62

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

1. A. Christie: N ČI M? – strana 22

2.  J. Moyesová: POSLEDNÍ DOPIS 
OD TVÉ LÁSKY – strana 13

3. A. Christie – VLASTNÍ ŽIVOTOPIS – s. 22

4. M. Mahmoodyová: NA ÚTĚKU – strana 33

5. Lori Nelson Spielmanová:
SEZNAM TAJNÝCH PŘÁNÍ – strana 11

6. Tom Egeland:
NOSTRADAMOVA ZÁVĚŤ – strana 20

7. Emma Pearseová: SOPHIE – strana 14

8. Tess Gerritsenová: 
POSLEDNÍ NA ŘADĚ – strana 21

9. Robin Cook: NANO – strana 18

10. Antonín Zhoř: UČEDNÍK KOUZELNÍKA
ČARYFUKA – Klubko, strana 5

VAŠE NEJ Z KATALOGU 1/2014: VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

vzduch je provoněný jarem a svěží barva první jarní trávy nás láká ven do přírody. Tradiční jarní
zvyky, otvírání studánek či pálení čarodějnic, a velikonoční rituály jsou symbolem nového začátku.
Inspirujte se našimi knihami a zkuste naladit své tělo i duši na správnou jarní frekvenci, naučte se
chránit svou energii, důvěřovat své intuici. Ženám, které by chtěly zásadně změnit svůj styl, 
vřele doporučuji titul Když běhá žena (s. 62), který jim dodá odvahu začít se změnami. 
Pokud Vás úsilí o vlastní sebezdokonalování unaví, tak sáhněte třeba po nové knize Gillian Flynnové 
Temné kouty (s.19) z Edice světový bestseller nebo romantickém příběhu Manželská past (s. 7).
Koho přepadne jarní nostalgie, jistě ocení klasiku v podobě Turgeněvova románu Jarní vody (s. 16).
Příznivcům historie doporučuji příběh z dob vlády krále Václava IV. Kdo s ohněm zachází (s. 27).

Veselé a příjemné jaro s našimi knihami Vám přeje

Helena Čudová, programová ředitelka

-20 %
z klubové ceny

AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI DORUČENÍ 
ON-LINE OBJEDNANÝCH KNIH

• osobní odběr na jednom z výdejních míst 
společnosti Zásilkovna.cz po celé ČR za 39 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.

Bodujte při každém nákupu!
Za všechny knihy a 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!

NAV·TIVTE NÁS
NA VELETRHU

SVùT KNIHY!

PrÛmyslov˘ palác
V˘stavi‰tû, Praha 7 

Více na stranû 26

VIP
199,-

VIP
199,-

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

VIP
215,-

VIP
279,-

VIP
319,-

VIP
207,-

VIP
207,-

VIP
239,-
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2014. 3

Cena pouze 149 Kč!

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
VÝHODNÁ AKCE Platí do 31. května 2014 a jen pro členy Knižního klubu, 

kteří si zakoupí nebo objednají z tohoto katalogu další 
tituly v celkové hodnotě nad 499 Kč. 

Objednací číslo při akční ceně: DA035093

Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci
Soumrak templářů za plnou členskou cenu 299 Kč.

PONOŘTE SE
DO SVĚTA TEMPLÁŘŮ

A BOJŮ ZA SVATOU
ZEMI…

Tony McMahon  

SOUMRAK TEMPLÁŘŮ
Hledání Svatého kříže

Anglický templář William z Mandevillu, hlavní hrdina románu, 
se po letech bojů ve Svaté zemi vrací se svým syrským služeb -
níkem Pathrosem do vlasti a dozvídá se, že jeho otec, hrabě
z Essexu, byl zabit při vzpouře proti králi Štěpánovi z Blois. 
Jako vůdci rebelie mu byl odepřen křesťanský pohřeb do posvě-
cené země. 
Po mnoha peripetiích se William opět připojuje ke křížové výpra-
vě a sehraje významnou úlohu při obléhání Lisabonu. Město
nakonec padne a William se vrací do Anglie ověnčen slávou. 
Pak je však uvržen do Toweru… Přeložila Vlasta Hesounová.
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

EY035093        akční cena         149,-
EY035093   nečlenská cena 359,- 299,-

359,-
AKČNÍ CENA 

149,-

TONY MCMAHON (*1963) je zkušený žurnalista, který pracoval pro BBC, časopis
Financial Times a nyní je ředitelem pro strategii a rozvoj agentury CTN Commu ni ca -
tions (Corporate Television Network), která se věnuje novým způsobům komunikace,
zejména prostřednictvím internetu. Vydal knihu No Place to Hide, životopis boxera
Errola Christieho, která byla navržena na cenu British Sports Book Award, a životopis
jamajského zpěváka Nevilla Staplea, který kromě Velké Británie vyšel i v Itálii.
Autorovým celoživotním zájmem je však historie.

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz
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Nepropásněte objednací termín 24. 4. 2014!4

NÁŠ TIP PRO VÁS

Čtenáři si pod křídly Knižního klubu vy

Knižní svět zaznamenal před pár

týdny malou událost – vznikla totiž

jedna nová nakladatelská značka. 

A to je pro každého správného kni ho -

 mola důvod k radosti, nemyslíte?

Jak k tomu přesně došlo? Knižní

klub se rozhodl vytvořit zvláštní

značku, pod kterou by vycházely

knihy určené především pro mladé

a dospívající, tedy literatura dnes již

obecně známá pod zkratkami 

YA (Young Adult) a NA (New Adult). Skvělou zprávou je, že do

celého procesu vytváření značky byli přímo zapojeni čtenáři –

vybrali i její název – YOLI, což je zkratka pro Young Literature.

Ale tím dobré zprávy samozřejmě nekončí. V edičním plánu

YOLI je už teď připravených několik desítek knih, které by Vás

určitě mohly zaujmout, i když Vám třeba dávno není patnáct.

Je těžko vybrat z té záplavy krásných příběhů jediný, přesto to

zkusím – například Jen jeden den od Gayle Formanové.

Mnohem víc než jen soukromé dějiny jedné lásky. Dočtete

a najednou se na svět díváte jinýma očima. A možná se stejně

jako hrdinka rozhodnete pro jeden malý krok, který otevře

dveře do úplně jiného světa...

Určitě se taky podívejte na naše nové stránky a na Facebook –

prá vě tam spolu čteme, bavíme se, a hlavně si vyměňujeme názo-

ry. Minule si tam třeba čtenáři sami vybrali název další knihy 

od C. Hooverové. A tak to má být, vždyť YOLI je tady pro Vás!

Míša, yoli.cz

Nemůžete se vyznat v nepřeberné nabídce knih pro mladé? Potřebujete získat nadhled, 
abyste našli to pravé? Zvolte YOLI. S touto značkou už Vám žádný bestseller neuletí!

Více na www.yoli.cz 

Veronica Rossi 
POD 
NEKONEČNOU 
OBLOHOU
328 stran
EY035090 259,- 229,-

CESTA VĚČNOU NOCÍ
224 stran

EY035091                 259,- 229,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

328,-jen

obj. č. EY036458
2X VERONICA ROSSI

VÝHODNĚ

T. Ireland Stoneová 
ČAS MEZI NÁMI
Anna žije v roce 1995
v malém městečku
poblíž Chicaga, Bennett
v roce 2012 v San Fran -
cisku. Přesto se setkají.
Bennett totiž dokáže
cestovat časem… 304 s.

EY036155  259,- 229,-

April Lindnerová 
CATHERINE
Moderní zpracování slav-
ného románu Na Větrné
hůrce. Chelsea byla celý
život přesvědčená, že mat -
ka umřela náhle po krátké
nemoci. Pak ale najde do -
pis, který před ní její otec
léta schovával… 304 stran

EY036239  259,- 229,-

John Green 
HVĚZDY NÁM
NEPŘÁLY
Originální a citlivá knížka
o šestnáctileté Hazel, která
trpí rakovinou a sblíží se
s Augustem, jemuž se
podařilo tuto nemoc 
překonat. 240 stran

EY035911  299,- 269,-

John Green 
HLEDÁNÍ ALJAŠKY
Strhující román o do spí -
vání a hledání sebe sama.
Americkou knihovnickou
asociací byl zařazen mezi
deset nejlepších knih 
pro dospívající.

256 stran

EY035912  299,- 269,-Další fantasy pro mládež najdete na s. 24!

V sérii pro mladé dosud vyšlo:

Již brzy v kinech!
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku! 5

NÁŠ TIP PRO VÁS

u vytvořili vlastní značku!

V YOLI již
brzy vyjde:

Lauren Kateová
SLZA
červen 

Colleen Hooverová 

BEZ NADĚJE
Pravda vede někdy k větší beznaději než víra v lež. Tohle zjištění čeká 
sedmnácti letou Sky poté, co se seznámí s Deanem Holderem – možná jediným klukem, kterého provází
ještě horší pověst než ji. S klukem, s nímž poprvé ucítí něco, co v ní všechny povrchní známosti předtím
probudit nedokázaly. Holder ji uchvátí i vyděsí už během prvního setkání, ale hlavně ji dokáže zbavit cito-
vé otupělosti, kterou už začala považovat za součást své povahy. A vyvolat v ní vzpomínky na minulost…
vzpomínky tak bolestné, že by si přála nechat je dál hluboko pohřbené. Sky podvědomě vycítí nebezpečí
a snaží se udržovat si od Holdera odstup. Ten se ale nehodlá snadno vzdát… Přeložila Jana Jašová. 
Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

EY036405

Do života milenců zasáhne 
děsivá pravda...

COLLEEN HOOVEROVÁ je autor-
kou několika knih, které se ocitly
na žebříčku bestsellerů New York
Times a řadu týdnů tam vydržely.
Bez naděje je její první kniha, 
která vychází česky. Colleen žije
v Texasu s manželem a třemi syny. 

James Dashner 

ÚTĚK
srpen 

Sally Green 

NAPŮL ZLÝ
duben 

 9
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
199,-
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Knihy pro celou rodinu...6

Nechte si poradit od předních
odborníků na vztahy!

NAŠE TIPY PRO VÁS

15 19

21 První kniha ze série mrazivých
severských krimi!

Náš tip na skvělou knihu 
pro malé čtenáře!

Nepřehlédněte nový thriller 
od autorky bestselleru Zmizelá!

47

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

Dětská příloha KLUBKO – pro společné
chvíle s dětmi. 
Novinka: 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!

Představujeme novou knihu 
z Edice do kabelky!

str. 1
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 7

ROMÁNY O LÁSCE

Když se do chladného
obchodu přimíchá vášeň...
Dokonalé erotické romance!

Jennifer Probstová – MANŽELSKÁ SMLOUVA 

Mělo to být manželství s jednoduchými pravidly: jeden
rok předstírat pár, který propadl bláznivé lás ce, a získat
tak dědictví. Je to jen obchod. To přece nemůže být tak
těžké zvládnout, ne? Jenomže fyzická touha může tenhle
obchod zatraceně zkomplikovat… 224 stran

EY036085    259,- 229,-

Jennifer Probstová 

MANŽELSKÁ PAST 
Hrabě Michael Conte si musí najít manželku. Ne že by pohledný
multimilionář nějak zvlášť toužil vlézt do chomoutu, ale podle 
staré italské tradice, na které lpěl Michaelův otec, se nejprve musí
oženit on, a teprve potom se může vdát jeho mladší sestra. A ta 
po sňatku doopravdy touží. Michael se proto rozhodne uchýlit 
k malému podvodu a oznámí rodině, že se bude za týden ženit.
Aby ovšem jeho rodina nepojala podezření, že si historku o náhlé
svatbě vymyslel, rozhodne se přivézt jim důkaz přímo domů 
a uzavře dohodu se svou známou Maggie Ryanovou: bude-li tem-
peramentní fotografka Maggie během své pracovní cesty do Milá -
na předstírat, že je Michaelovou novomanželkou, přeruší hrabě 
na oplátku jednou provždy veškeré kontakty s Alexou, ženou
Maggiina bratra Nicka, kterou podle Maggie notorický starý 
mládenec Michael tajně miluje. Ani jednoho ze zúčastněných 
však nenapadne, jakou past na sebe právě nachystali!
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

EY036639

Svůj první příběh s milostnou zápletkou napsala 
JENNIFER PROBSTOVÁ ve dvanácti letech. Přečetla ho sice jen
svojí tehdejší třídní učitelce, ale jak sama říká, od té doby už
nemohla s psaním přestat. Dala si sice několik drobných přestá-
vek – například když se vdávala, když čekala prvního syna, když
s manželem kupovali a zařizovali dům, když čekala druhého
syna, když dělala státnice z anglické literatury nebo když se
u nich doma zabydlovali dva nalezení psi –, nyní už se však
psaní zase věnuje na plný úvazek. 
Jennifer Probstová se proslavila především jako autorka
erotických romancí ze současnosti a její knihy se pra-
videlně objevují na vrcholu prestižních žebříčků
bestsellerů New York Times, USA Today a Wall
Street Journal. První díl série s názvem
Manželská smlouva, který byl v první 
desítce nejlepších knih Amazonu 
za rok 2012, vydal Ikar loni, třetí
a čtvrtý díl vydá ještě letos.

 9
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz8

ROMÁNY O LÁSCE

Johanna Lindseyová 
ŘEKNI, ŽE MĚ MILUJEŠ
Krásná Kelsey se řízením
osudu ocitne na pánském
večírku, kde má být prodána
nejvyšší nabídce. A lord De -
rek Malory, který se jí ujme,
netuší, že za její půvab mož -
ná za platí svým srdcem… 
272 stran
EY036368    229,- 199,-

Sally MacKenzie 
NAHÝ KRÁL
Stephen se bezhlavě zamiloval
do rozkošné rusovlásky.
Podaří se mu získat její srdce?
Sedmý příběh ze série popu-
lárních historických romancí!
312 stran
EY035332   229,- 199,-

Johanna Lindseyová 

VÁŠNIVÝ VZTAH
Na útěku před napoleonskými vojsky
nachází Alana Farmerová nový
domov v Anglii. Dostane se jí nej -
lepšího vzdělání a žije v přepychu
a pohodlí. Až když má být uvedena
do společnosti, dozvídá se tajemství
o svém původu. Je ztracenou prin-
ceznou jednoho z evropských kní-
žectví a bude se muset vrátit domů.
V původní vlasti ji však považují 
za vetřelce – a stejně na ni pohlíží
i Christoph Becker, kapitán paláco-
vé stráže. Zároveň ho krásná dívka
nesmírně přitahuje a brzy mezi nimi
přeskočí jiskra strhující vášně…
Přeložila Dana Pavelčíková. 
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EY035675 
nečlenská cena 249,- 199,-

Která žena by odmítla bohatého 
a okouzlujícího muže?

VÝHODNÝ
KOMPLET

577,-jen

obj. č. EY036914
3X STEPHANIE LAURENSOVÁ

VÝHODNĚ

Stephanie Laurensová 

IDEÁLNÍ NEVĚSTA
Aristokraticky povýšený, za všech okolností elegantní a opačné pohlaví beze špetky
námahy okouzlující Michael Anstruther-Wetherby je mužem, který jako by byl snad 
předurčen k tomu, aby měl moc a vládl. Když k tomu připočteme jeho blízký vztah 
k vlivné rodině Cynsterů, není pochyb o tom, že ho čeká velká budoucnost a minister-
ské křeslo. A stejně tak se počítá s tím, že Michael do funkce nastoupí již jako ženatý
muž, jak se v tomto postavení sluší a patří. Pátrání po ideální nevěstě mladému aristo -
kratovi netrvá dlouho, protože rozum nikdy nepodřizoval srdci. A navíc – jaká žena 
by ho mohla odmítnout? Jenomže to Michael ještě pořádně nezná Caroline Sutcliffeovou!
Přeložila Jana Jašová. Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

EY036255  nečlenská cena 299,- 249,-

Stephanie Laurensová
SVŮDCOVA PŘÍSAHA 
Vane Cynster přísahal, že se nikdy neožení a že se nikdy
nenechá od žádné ženy zkrotit. Pak ale potkal neodolatelnou
Patience Debbingtonovou a rychle změnil názor. . . 296 stran

EY036578 249,- 199,-

Stephanie Laurensová 
MUŽ VE STÍNU
Kam se poděli všichni zajímaví muži v Londýně? Aman da Cyn-
 sterová není ochotná slevit ze svých nároků na dokonalého
manžela. Od hodlá se proto vzít věci do svých rukou. . . 448 s.

EY034928 279,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz

E-kniha na ebux.cz

E
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 60. 9

ROMÁNY O LÁSCE

Loretta Chaseová 

NEPOKOUŠEJ MĚ
Když se čtyřiadvacetiletá Zoe dostane ze zajetí
v káhirském harému, kam byla unesena na
cestách s rodiči, v Londýně ji nečeká příliš
vřelé přijetí. Zoeini sourozenci lamentují nad
tím, že s pošramocenou reputací se jejich
sestra nikdy znovu nestane úctyhodnou člen-
kou společnosti. Jediným řešením je vévoda
z Marchmontu, atraktivní londýnský hejsek.
Podaří-li se mu zajistit Zoe audienci u královny,
dveře do salonů se jí ihned otevřou! 
Přeložila J. Jašová. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EY035605     nečlenská cena 259,- 229,-

Loretta Chaseová 
LORD BELZEBUB
Sebastian, markýz z Dainu, po
matce zdědil vášnivost i sně -
 dou pleť a čer né vlasy. O své
panství se příliš nesta rá: tráví
čas v Paříži popíjením s kama -
rády, hraním karet a v náruči
prodejných žen. Trvá to však
jen do chvíle, kdy do jeho živo-
ta vstoupí tvrdohlavá Jessica. . .

320 stran

EY034950    259,- 229,-

Julia Quinnová 
JAKO V RÁJI
Prosbu přítele pravý gentleman nikdy
neodmítne, ať je úkol sebeobtížnější.
Odhánět nepatřičné nápadníky 
od kamarádovy sestry se však nezdá
být náročné. Marcus ovšem netuší,
jak složitý úkol právě přijal! 280 stran

EY035428        239,- 209,- 

Julia Quinnová 

NOC JAKO TA DNEŠNÍ
Daniel Smythe-Smith je v problémech až po uši. 
Nejenže má nepřítele, jenž přísahal, že ho bude pro -
následovat, dokud ho neuvidí ležet na zemi mrtvého. 
To by mladému hraběti ani tak nevadilo. Horší je, že se
bláznivě zamiloval do dívky bez šlechtického původu,
které zřejmě také hrozí smrtelné nebezpečí… 
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. 
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

EY036318

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ
KOMPLET

388,-jen

obj. č. EY036915
2X LORETTA CHASEOVÁ

VÝHODNĚ

Překoná láska 
společenské zábrany?

VÝHODNÝ
KOMPLET

877,-jen

obj. č. EY036787
3X PAULLINA SIMONSOVÁ

VÝHODNĚ

Paullina Simonsová 
MĚDĚNÝ JEZDEC 616 stran
EY036213 399,-  349,-

TAŤÁNA A ALEXANDR 408 stran
EY036048 349,- 299,-
LETNÍ ZAHRADA   632 stran
EY036049  399,- 349,-

ČESKÁ PREMIÉRA

209,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 60.10

EROTIKA

R. Schoneová

UČITEL LÁSKY

Elizabeth navštíví
lorda Safyrea,
muže, jenž pro-
slul milostnými
zkušenostmi,
a požádá ho, aby
ji naučil probudit

v man želovi vášeň. Ani jeden z nich netu-
ší, co bude následovat… 352 stran

EY036004            229,- 199,-
Lisa Renee Jonesová 

V TVOJÍ KŮŽI
Mladé učitelce Saře se náhodou dostane do rukou deník jakési
Rebeky, plný popisů divokého a drsného sexu s neznámým
mužem. Sara neodolá pokušení a rozhodne se číst dále. Čím
více se do deníku noří, tím více propadá příběhu bouřlivé
milostné aféry, v němž stupňující se vášeň provází vzrůstající
pochybnosti autorky a posléze i její nefalšovaný strach. Když
deníkové záznamy zničehonic končí, Sara se rozhodne vypát-
rat, co se s Rebekou stalo. Stopy ji zavedou do galerie moder-
ního umění, kde se seznamuje s dvěma přitažlivými muži –
Markem, majitelem galerie, který neopomene využít každé 
příležitosti, aby dal svému okolí najevo, kdo je tady pánem,
a slavným a svérázným malířem Chrisem. Byl jeden z nich
milencem Rebeky? Sara se sama ocitá ve víru odvážných vzru-
šujících zážitků a čím dál více ochutnává ze zakázaného ovoce,
ačkoliv si uvědomuje, že svět, do něhož vstoupila, je zvrácený
a nebezpečný. . . Přeložil Č. Hubáček. Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

EY036429 

Američanka LISA RENEE JONESOVÁ se psaní takříkajíc na plný úvazek
věnuje od roku 2007 a na svém kontě má doposud na třicet knih. Nej vět -
šího úspěchu zatím dosáhla s elektrizující sérií Inside Out, která boduje
v respektovaných žebříčcích bestsellerů New York Times a USA Today
a je vydávána ve více než dvaceti zemích po celém světě. V tvojí kůži je
prvním dílem této série, dvě pokračování vydá Ikar v průběhu tohoto roku.

Eve Berlinová 
HRANA ROZKOŠE
Dylan se seznámí s Ale kem,
který se zálibou v do mi -
nan ci netají… 256 stran

EY035998 229,- 199,-

Eve Berlinová 
HRANA TOUHY
Kara prožije naprosto 
neuvěřitelnou noc! 

272 stran

EY036164  259,- 229,-

Eve Berlinová 

HRANA POKUŠENÍ
Třetí díl z volné série
BDSM erotických 
romancí. 360 stran

EY036471 299,- 259,-

Nechte se svést novou 
provokativní erotickou 
sérií!

Samantha
Youngová 
DUBLIN
STREET
Joss se před
minulostí scho-
vává v samotě –
dokud nepotká
pekelně přitažli-

vého Bradena! První díl z volné série 
erotických romancí. 336 stran

EY036343           299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Sherrilyn Kenyonová 

MILENEC SNŮ
Julian Makedonský, neohro-
žený spartský generál, byl
zrazen. Z vrcholu slávy padl
až na dno lidského utrpení,
když na něj byla uvržena
kletba a on se stal otrokem
lásky. Muž, který vždy přita-
hoval pohledy opačného
pohlaví, si ženy už nevybírá
– ony si naopak vybírají
jeho, aby jim přinášel roz-
koš a uspokojení, ale přitom
sám navěky prahl po ukoje-
ní své touhy. Grace v něm
však vidí mnohem víc než
jen pouhého otroka…
Láska, jakou on nikdy nepoznal a v níž ona nevěřila a nečekala ji. Dokáže
však prolomit staletou kletbu? Přeložil J. Kučera. Váz., 320 str., 12,5 x 20 cm

EY035994  nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Jedno 
ze základních děl

žánru paranormální
romance poprvé

v českém 
překladu!

E-kniha na ebux.cz

VIP
199,-
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SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Lori Nelson
Spielmanová 
SEZNAM TAJNÝCH
PŘÁNÍ
336 stran

EY036315 279,- 239,-

Saskia Sarginsonová 

DVOJČATA
Isolte a Viola jsou dvojčata.
Jako děti byly neoddělitelné
a téměř nerozeznatelné, 
ale dospěly ve dvě naprosto
odlišné osobnosti: Isolte je
úspěšná novinářka pracující
pro módní časopis, chodí
se žádaným fotografem a má
krásný byt v Londýně, zatím-
co Viola je zoufale nešťastná
a už léta bojuje s anorexií. 
Co se stalo, že se jejich cesty
ubírají tak odlišnými směry?
Když začnou obě dívky 
vy prá vět o tragédii, která se
odehrála během jednoho
polozapomenutého léta,
z minulosti se postupně začíná vynořovat
děsivé tajemství, jež hrozí, že oběma sestrám nenávratně
zničí i jejich dospělé životy… Jeden z nejočekávanějších debutů loňského
roku ve Velké Británii, jenž umně balancuje na pomezí milostného vyprávění a psycholo-
gického thrilleru. Přeložila Jana Kordíková. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

EY036045

Sandra Brown

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ
Strhující thriller začíná děsivým okamžikem,
kdy čtyř letá dcerka mladé vdovy Honor
objeví doma na zahradě ležícího muže.
A z něho se vyklube Lee Coburn, obviněný
ze zabití sedmi lidí. Je nebezpečný, zoufalý
a ozbrojený. Tvrdí Honor, že její zesnulý
manžel vlastnil něco nesmírně cenného, co
pro ni nyní představuje smrtelné nebezpečí.
A Honor brzy zjišťuje, že nemůže věřit ani
lidem, které zná celý život. S Coburnem
utíká před neznámou hrozbou a společně
se pokoušejí rozplést síť zločinec kých
machinací. Přeložila Marie Válková. 
Flexivazba, 336 stran, 12,5 x 20 cm

EY036086  nečlenská cena 279,- 249,-

Kathryn Stockettová 
ČERNOBÍLÝ SVĚT
Na motivy tohoto vynika-
jícího románu byl nato-
čen film. 408 stran
EY034021 329,- 279,-

Danielle Steel 
UZAVŘENÝ KRUH 
Půvabná a veselá
Tana Robertsová se
chce osamostatnit 
a touží po studiu. Její
matka by si naopak
přála, aby se co nej -
 dříve provdala a měla
děti. Nako nec si Tana
prosadí svou a pouští

se na právnickou dráhu. V práci je úspěšná, ale její 
mi lost  ný život jako by pronásledovalo prokletí… 256 str.

EY036720     249,- 199,-

Nicholas Sparks 
ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY 
Noahova dávná láska se náh le vrací zpět do města,
aby se s ním setkala – naposledy… 160 stran

EY036673     249,- 199,-

SVATBA
Volné pokračování bestselleru Zápisník jedné lásky. 
224 stran

EY036674    259,- 229,-

Vraždící maniak, 
nebo jediný 
opravdový přítel? 

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VÝHODNÝ
KOMPLET

348,-jen

obj. č. EY036789
2X NICHOLAS SPARKS

VÝHODNĚ

Nikdy 
neotvírejte
pandořinu
skřínku!

VAŠENEJ

* POUZE 
V KLUBU

í
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 38–41)!12

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Barbara Woodová 
VOLÁNÍ MINULOSTI 
Píše se rok 1857, když se Leyla
Pembertonová vrací po smrti
matky na rodné sídlo. I přes
odpor příbuzných se pouští 
do pátrání po vlastní minulosti
i domnělém prokletí, které prý
už léta ulpívá na její rodině…
240 stran

EY036284     249,- 199,-

Amanda Stevensová 
OKŘÍDLENÁ DUŠE
Vodítka obsažená v ná hrobní symbolice
dovedou Amelii nejen k od halení vraha,
ale i k dě sivému zjištění. . . 368 stran

EY035672          299,- 249,-

Amanda Stevensová
KRÁLOVSTVÍ
Amelia Grayová restauruje staré hřbitovy. Kromě toho
má ovšem také nadpřirozené schopnosti – vidí duchy…
Pokračování vynikající série. 360 stran

EY036377   299,- 249,-

Barbara Woodová 

HAD A HŮL 
Sýrie, rok 1450 před Kristem. Lea, nejstarší dcera
bohatého vinaře, má nejvyšší čas se vdát. Nabídku 
k sňatku od jednoho z nejzámožnějších mužů 
v zemi, ale také krutého a arogantního stavitele lodí
Jótama, však její otec odmítne, když zjistí, že se 
v jeho rodině dědí epilepsie. Rozzuřený takovou
veřejnou potupou začne Jótam vydírat Leina otce –
buď se za něj Lea provdá, nebo Jótam celou její
rodinu zničí. Mladá dívka vidí jedinou možnost, jak
zachránit vlastní rodinu: pokusit se nalézt na nemoc
lék. Když se v domě objeví nový písař David, tichý
a pohledný mladík a navíc princ královské krve,
události najednou dostanou zcela nečekaný spád…
Přeložila L. Mikolajková. Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm
EY036208

BARBARA WOODOVÁ (*1947) se narodila v anglic-
kém Warringtonu, ale dětství prožila v jižní Kalifornii.
Po studiu francouzštiny a antropologie na vysoké
škole ji okouzlilo cestování. Projela téměř celý svět,
poznala řadu zemí a bohaté zkušenosti později
uplatnila ve své literární tvorbě. 
V roce 1976 publikovala první knihu a od roku
1980 se věnuje výhradně psaní. 

Leila Meachamová 
DLOUHÉ STÍNY
Zamilovali jste si bestsel-
ler Poselství růží? Pak si
nenechte ujít tento fasci-
nující příběh! Do jem ný
a napínavý román sleduje
tři přátele v le tech jejich
dospívání i studií. Přichází
čas zrání a s ním chvíle,
kdy je několik událostí
hluboce poznamená a roz -
 trhne od sebe… 400 stran

EY035827   359,- 329,-

Magda Váňová
BABÍ LÉTO
Babí léto spojuje tři malé
romány — tři novely s pou-
tavým příběhem a nepřed-
vídatelným koncem. 
V Babím létě se postavy
ocitají v různých polohách
života, od tragických až 
po komické, a autorka jim
svým humorem pomáhá
nacházet kladné nebo do -
konce šťastné východisko.

240 stran

EY235973   299,- 269,-

Rosamunde Pilcherová 
HLEDAČI MUŠLÍ
Vrcholné dílo Rosamunde Pil che -
rové je rodinnou ságou, klenoucí
se přes celé 20. století, ale také
intimním příběhem neobyčejné
ženy, jejíž život byl přese všechny
rány osudu triumfem lásky, laska-
vosti a odvahy. Hledači mušlí jsou
jednou z těch knih, které je mož -
no nejen číst, ale i milovat. 632 s.

EY036018       349,- 299,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

428,-jen

obj. č. EY036788
2X AMANDA STEVENSOVÁ

VÝHODNĚ

11
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

E-

12 a 13 spolecenske romany_sablona lista  3/21/14  10:04 AM  Stránka 2
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SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Výjimečný debut o naději, síle dětské
představivosti, lásce k příběhům 
i k životu odehrávající se 
na pozadí genocidy

Vaddey Ratnerová 

STÍN BANYÁNU 
Píše se rok 1975,
když pro sedmiletou
Raami končí bezsta-
rostné dětství. Její
otec, princ Sisowath
Ayuravann, se za roz-
břesku vrací ze své
pravidelné procházky
se zprávou o bojích,
které právě zachvátily
ulice Phnompenhu.
Chaos revoluce, bě -
hem níž je královská
rodina vyhnána 
do džungle, a následný teror
Rudých Khmerů záhy rozdrtí všechny představy,
jež malá holčička o světě doposud měla. Ve světě
novém, v němž se smrt, hladovění a tvrdá práce 
na hranici fyzických možností stanou něčím tak
hrůzně všedním a všudypřítomným, se malá Raami
upne k tomu jedinému, co jí z násilně přervaného
dětství zbylo – k otcově vyprávění, jeho poezii
a tradičním kambodžským mýtům a legendám…
Přeložila E. Němcová. Váz., 288 str., 14,5 x 22,7 cm

EY036206

Anton DiSclafaniová

JEZDECKÝ TÁBOR YONAHLOSSEE
30. léta 20. století. V USA vrcholí velká hospodářská
krize. Patnáctiletá Theodora, jež si doposud žila jako 
v pohádce v krásném domě na Floridě, poprvé v životě
opouští svou rodinu. Theo do řin otec chce zamezit 
společenskému skandálu, který hrozí vypuknout kvůli
rodinnému neštěstí, jehož je Thea příčinou, a proto
odváží mladou slečnu do dívčího jezdeckého tábora 
v horách Severní Karolíny. Ostýchavá a nejistá Thea po -
stupem času začíná objevovat, že i svět za zdmi rodin -
né  ho sídla není tak úplně k zahození… Podmanivý ro -
mán o skandálních podobách lásky, jež jsou však obra-
zem nevinnosti mladého srdce. Přeložila Jana Vašinová.
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

EY035739          nečlenská cena 359,- 299,-

Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Romantický příběh o lidech,
kteří nemají nic spo leč ného,
dokud jim láska k no hám
nepoloží celý svět. 408 stran

EY035836     349,- 299,-

Jojo Moyesová 
POSLEDNÍ DOPIS 
OD TVÉ LÁSKY
Neotřelý příběh vášně, nevě-
ry a ztráty oceněný prestižní
britskou cenou. 472 stran

EY036068    349,- 299,-

VADDEY RATNEROVÉ bylo pět let, když se v roce
1975 dostali v Kambodži k moci Rudí Khmerové.
Jakožto příslušnice královského rodu a intelektuální
elity byla s rodinou vyhnána z domova a po násle-
dující čtyři roky vystavována každodennímu utrpení.
Velká část rodiny včetně otce nepřežila. 
V roce 1981 odešla Vaddey s maminkou do USA.
Vystudovala Cornellovu univerzitu a v současné
době žije ve Washingtonu. Autobiograficky laděný
Stín banyánu obdržel prestižní PEN/Hemingway
Award. 

ČESKÁ PREMIÉRA

11
ibodů

Získáte

11
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

279,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz14

HUMOR

Zdeněk Svěrák 
PO STRNIŠTI BOS
„V knížce vyprávím o tom, jak
byl malý kluk přesazen z měs -
ta na venkov a co to udělalo
s jeho duší.“ Zdeněk Svěrák 

96 stran

EY228799    229,- 209,-

Richard Hooker
M*A*S*H 
aneb Jak to bylo 
doopravdy
Knižní předloha k filmu i seriá-
lu, ze kterého se zrodil světo-
vý fenomén. 240 stran

EY225269   259,- 229,-

Emma Pearseová 
SOPHIE
Podaří se Sophii, australské-
mu honáckému psovi, nalézt
cestu zpět ke své člověčí
rodině? 264 stran + 16 stran
barevné fotopřílohy

EY035708   279,- 249,-

Josef Fousek 
DENÍK STARÉHO MUŽE
Osob ní vzpomínky a úvahy
v podobě laskavých fejetonů. 
216 stran + 32 stran bar. foto
EY034854    259,- 229,-

Josef Fousek 
CESTY ZA NADĚJÍ 
Další kniha oblíbeného auto-
ra. 256 stran + 32 stran 
barevné fotopřílohy

EY033040   259,- 229,-

S. Orth, A. Blindaová 
LITUJI, MINULI JSME 
PŘISTÁVACÍ DRÁHU
Čtenářské zážitky a hu mor né
i vážnější příběhy, jejichž
vznik má společného jmeno-
vatele – létání. 176 s., čb. il.

EY035009  199,- 179,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

378,-jen

obj. č. EY036266
2X JOSEF FOUSEK

VÝHODNĚ

Luke Gamble 

ZVĚROLÉKAŘ
A SPOL.
Příhody z ordinace
i osobního života
mladého zvěrolé -
kaře se odehrávají
v jihoanglickém
městečku. Luke
nastupuje na zdejší
kliniku jako čerstvý
absolvent a hned
první případ se týká
kocoura, jemuž
hrozí komplikovaná
operace oka.
V brzké době se
v Lukově ordinaci
vystřídají nejen
koč ky a psi, ale
i přehlídka skotu,
veverka, želva,

a do konce obří žába. Sou -
částí Lukovy pracovní náplně jsou nejen

noční směny, ale i místní venkovská specialita: dojíždění
na farmy. Některé příběhy se tak odehrávají venku za noci a deště, kdy

Luke provádí císařský řez krávě či ošetřuje nadmutého volka, jemuž v krku zaskočila
brambora. Zpestřením jsou pak autorovy „dovolenkové“ cesty do Řecka, Indie či 
do Maroka, kdy jako dobrovolník vypomáhá v místním psím útulku nebo ošetřuje
slony. Pasáže psané typickým anglickým suchým humorem se střídají s vážnými 
příběhy. Přeložila Ivana Nuhlíčková. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

EY035882

LUKE GAMBLE vystudoval Bristol University,
pracuje jako zvěrolékař, založil stanici první
pomoci pro zvířata a charitativní organizace
Worldwide Veterinary Service a Mission Rabies,
jejichž prostřednictvím se mu na mezinárodní
projekty podařilo vybrat přes tři miliony liber.
V Indii pomáhá udržovat v chodu International
Training Center, kde se školí veterináři z celého
světa. Luke uvádí vlastní televizní pořad, má
černý pás v karate, běhá triatlon a za svou 
obětavou práci obdržel cenu Jamese Herriota 
JA Wight Award. S manželkou a třemi dětmi
bydlí v New Forest.

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠENEJ

Příběhy, které vás dojmou
i rozesmějí!
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 60. 15

ČESKÁ LITERATURA

Představujeme Edici do kabelky:
pohodové čtení na cesty!

Jiří Šulc
ZRÁDCI
Brilantní historický román autora
bestselleru Dva proti Říši se vrací 
k událostem, které předcházely
Mnichovu 1938. 496 stran
EY035394       329,- 279,-

Tereza Boučková 
ŠÍLENĚ SMUTNÉ POVÍDKY
Třináct příběhů, které mají 
ve svém vyznění smutek, ale
mnohé jsou i ironické a plné
paradoxů. 128 stran

EY036214 199,- 179,-

Ladislav Fuks 
SPALOVAČ MRTVOL 
Vynikající psychologický horor.
Filmo vé zpracování z roku 1968
patří ke zlatému fondu české
kinematografie. 144 stran

EY036050   199,- 179,-

EDICI DOPORUČUJE:
Potřebujete se odreagovat?
Nemáte chuť na žádné násilí 
a apokalyptické vize světa? 

Edice do kabelky Vám přináší 
příběhy pro po těšení, které 
pro Vás napsali čeští autoři. 

Edice do kabelky je navržená
právě tak, aby se Vám vešla 
do kabelky. Abyste ji měly 
po ruce, kdykoli čekáte 
na autobus, jedete v metru 
nebo najednou máte nečekaně
volných pár minut. 

Přeji Vám mnoho zábavy 
s pohodovým čtením 

Šárka Kadlecová, redaktorka

Karolina Limrová 

KUKAČKA
Sedmnáctiletá Marie žije na ulici, živí se, čím se dá 
a chicagskou soudní budovu zná lépe než leckterý její
zaměstnanec. Když je ale při jedné z krádeží chycena, sta -
ne se něco neobvyklého – místo toho, aby byla předána
policii, dostane na výběr. Pokud se bude vydávat za dě  -
di č ku sítě čerpacích stanic King Petroleum, která umírá 
v nemocnici, získá ohromující dědictví. Odmítne-li, čeká ji
život za zdmi žaláře. Marie, toho času v podmínce, volí
pochopitelně první možnost. Záhy ale zjišťuje, že se ocitla
v pasti, ze které vede ven jen jedna cesta – a ta ji může
stát život… Brož., 568 stran, 10,5 x 17 cm

EY036297 199,- 
VÝHODNÝ
KOMPLET

456,-jen

obj. č. EY036916
KUKAČKA, NA OCET, ZÁJEZD

a OSUDOVÁ

Jiří Růžička
NA OCET
136 stran
EY036506  99,-

Aleš Beseda 
ZÁJEZD
216 stran
EY036486   129,-

Petra Lázničková 
OSUDOVÁ
400 stran
EY036487   149,-

Všechny knihy 
z Edice do kabelky  

snadno najdete v našich
partnerských prodejnách 

v elegantním stojanu 
ve tvaru kabelky!

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz
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Fotoslužby se slevou objednávejte na www.knizniklub.cz16

ODEON

Virginia Woolfová 
PANÍ DALLOWAYOVÁ
Autorka před námi tech -
nikou proudu vědomí
a s při spěním vedlejších
postav postupně odhaluje
nitro hlavní hrdinky, zdán-
livě průměrné středosta-
vovské paničky. 
Próza inspiro vala světozná-
mý román Michaela Cun -
ningha ma Hodiny a stejno-
jmenný os ca rový film. 
160 stran

EY036661   269,- 239,-

Emily Brontëová 
NA VĚTRNÉ HŮRCE 
Slavný román odehrávající
se v tajuplném prostředí
samoty uprostřed mokřin 
je v současné době pova-
žován za stěžejní dílo ang-
lické literatury, zejména
pro působivé a nepřikráš-
lené vylíčení venkovských
poměrů na severu Anglie
začátkem 19. století. Kniha
vychází v novém překladu
Kateřiny Hilské. 384 stran

EY034829  359,- 299,-

Monika Zgustová 
V RAJSKÉ ZAHRADĚ
TRPKÝCH PLODŮ
Románový životopis Bohu mi la
Hrabala vznikal ještě za jeho
života. Čtyři roky se autor ka
s Hrabalem setkávala a naslou -
chala jeho vyprávění, a tak
nás provází jeho životem.
Dává nahlédnout do jeho 
prvních básnických a prozaic-
kých pokusů i do jeho nitra.
Kniha vyšla u příležitosti 

100. výročí Hrabalova narození. 192 s. + 48 s. čb. a bar. foto

EY036596 259,- 199,-

Erich Maria Remarque 
VÍTĚZNÝ OBLOUK 
Jedna z nejznámějších knih
zachycuje mno ho z vlastního
osudu Remar qua i jeho gene-
race, lidí, jejichž mládí po -
znamenala 1. světová válka 
a po zději nastupující nacismus.
Vítězný oblouk napsal na po -
čátku 2. světové války v Kali -
fornii, kam se uchýlil, když už
se před postupující hitlerov-

skou mocí necítil nikde v Evropě dost bezpečný. 432 s.

EY035985  299,- 259,-

Ivan Sergejevič Turgeněv 

JARNÍ VODY
Romantický příběh lásky,
nakonec zklamané a nikdy
nenaplněné, s krásnou
postavou Gemmy, ženy 
hlubokého a opravdového
citu, typicky turgeněvovské
hrdinky. Jeden z nejkrás -
nějších milostných příbě hů
ve světové literatuře, 
do něhož se promítlo
mnoho autorových osob-
ních zážitků a pocitů. 
Kniha vychází v novém 
překladu Pavly Boškové. 

Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

EY036538   
nečlenská cena 269,- 239,-

Therese Anne Fowlerová

Z JAKO ZELDA
Když půvabná a bezstarostná „kráska
z Jihu“ Zelda Sayreová poprvé poznala
Francise Scotta Fitzgeralda, bylo jí 
sladkých sedmnáct a on měl na sobě 
uniformu. Kým Zelda doopravdy byla –
kromě toho, že ji vnímáme jako man-
želku slavného a kontroverzního spiso-
vatele? Byla lepší autorkou než Scott?
Kdo komu vlastně vykrádal témata
románů? Jak to bylo s její schizofrenií
a jejím záhadným úmrtím? Byla skuteč-
ně obětí arogantního manžela? Kdo
koho vlastně zničil? Americká spisova-
telka Therese Anne Fowlerová se
pokouší na všechny otázky odpovědět.
Neodolatelným způsobem, s oslnivou
imaginací a schopností niterného
pohledu po otevírá třináctou komnatu
Zeldy Fitzgeraldové. Přeložila Olga Walló. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

EY035958 nečlenská cena 359,- 329,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Jeden z největších milostných 
příběhů vychází v novém překladu!

13
ibodů

Získáte

KLUBOVÁ NOVINKA

E-kniha na ebux.cz

E-kniha na ebux.cz
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Klubové prodejny – blízko Vašeho domova! Více na str. 61. 17

ODEON

Michael Chabon 
ŽIDOVSKÝ POLICEJNÍ KLUB 
Autor vytváří fascinující svět, v němž 
do chází ke konfliktu prastarých hodnot 
s požadavky moderní společnosti. 400 s.
EY035701            349,- 299,-

Haruki Murakami 
SPÁNEK
Ilustrační doprovod ke knize vytvořila
známá německá grafička Kat Menschik.  
80 stran, černobílé ilustrace
EY036664          249,- 219,-

Deborah Levy 

DOPLAVAT
DOMŮ
Francouzská Riviéra,
rodinka na dovolené.
Osoby a obsazení: Joe
je světově uznávaný
básník pocházející z Pol -
s ka, Isabel je válečná
zpravodajka. Plus puber-
tální dcera plus dva
rodinní přátelé. Tuhle
idylku naruší neznámá
dívka, která se nahá
koupe v jejich bazénu.
Všichni jsme jenom lidé,
takže jí po úvodních
rozpacích nabídnou, 
že se může ubytovat 
ve volném pokoji. Kitty
je výstřední, nevypočita-
telná, možná duševně

narušená, minimálně velmi nekonvenční žena. Její přítomnost brzy vytvoří
dusivou atmosféru v domě a vyhrotí vztahy mezi členy rodiny… Kniha má
skvělou filmovou atmosféru rozpáleného léta se stupňujícím se na pětím
a pocity ohrožení a zmaru. Přeložila Jana Kunová. Váz., 160 s., 12,5 x 20 cm

EY036256   nečlenská cena 249,- 199,-

Mohsin Hamid 

JAK NECHUTNĚ 
ZBOHATNOUT V ROZVOJOVÉ ASII
Román je parodií na příručky všeho druhu, v daném 
případě na možnost šíleně zbohatnout ve třetím světě. 
Na příběhu NĚKOHO (hrdinovo jméno neznáme) ukazuje
Hamid krutou a drsnou tvář současné Asie – bídu, nemoci
a smrt. Na druhé straně vypráví i o veselejších věcech,
třeba o lásce partnerské a rodičovské. Líčí noční milování
na střeše domu stejně jako nelegální výrobu kopií filmů
na DVD. Největší devízou knihy je nevšední styl, připomí-
nající Salmana Rushdieho, v němž autor mísí tragické
s komickým, vysoké s nízkým, západní s východním.
Mohsin Hamid odpovídá románem na otázku: Pokud se
naše běžné životy zdají jiným obyvatelům planety nesku-
tečné, proč by nám ty jejich měly připadat uvěřitelnější?
Přeložila Markéta Musilová. Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

EY036409           

MOHSIN HAMID (*1971) se narodil
v pákistánském Láhauru, dětství ale 
strá vil ve Spojených státech. Pak se 
do rodné země vrátil, aby v osmnácti
znovu vycestoval do USA – vystudoval
Princeton University, kde navštěvoval
kurzy tvůrčího psaní vedené Tony
Morrisonovou a Joyce Carol Oatesovou.
V současné době žije střídavě v Lon dý -
ně, Láhauru a v New Yorku. Vydal cel-
kem tři prozaická díla: Kouř můry (2000),
Váhavý fundamentalista (2007) a Jak
nechutně zbohatnout v rozvojové Asii
(2013). Druhý román se propracoval 
do finále Bookerovy ceny a vznikl podle
něj stejnojmenný film. 

John Irving 
ROK VDOVOU
Rút se stala slavnou a uznávanou
spisovatelkou. Stíny minulosti ji
však stále pronásledují. . .  576 s. 
EY036778     349,- 299,-

DOKUD TĚ NENAJDU
Smrt matky obrátí Jackovu 
před sta vu o rodinné minulosti
naruby. . . 880 stran
EY036779 449,- 399,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

598,-jen

obj. č. EY036917
2X JOHN IRVING

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.18

NAPĚTÍ

Robin Cook
SMRTÍCÍ GEN
Soudní patoložka Lau -
rie netuší, jak brutální
a nelidské vražednici 
je na stopě. A když se
posléze ocitne shodou
okolností v její blízkosti,
je vůči ní zcela bez-
branná. . .  352 stran
EY035527 

299,- 279,-

Robin Cook – NANO

Pia Grazdaniová, hrdin-
ka thrilleru Pojistka
smrti, na stoupila do
špičkové společnosti
Nano zabývající se na -
notechno logiemi. Brzy
však pojme podezření,
že v Nano není vše tak
bezchybné… 320 stran

EY036362
299,- 279,-

Anders de la Motte – GAME

Henrika vyzve esemeska ke vstupu
do hry. Naivní mladík neodolá. 
Ze hry však není cesty zpět! 360 s.

EY035715       299,- 259,-

Anders de la Motte – BUZZ

HP, hrdina kultovního švédského
thrilleru Game, se vrací! 
416 stran

EY035716       329,- 289,-

J. T. Brannan 

PŮVOD
Tajemství původu člověka zůstávalo po tisíciletí
skryto. Teď hrozí, že jeho prozrazení povede
k záhubě celého lidstva. Vědkyně NASA Lynn
Edwardsová a její tým objeví v Antarktidě zmrzlé
tělo – je staré patrně čtyřicet tisíc let, avšak
oděné v moderním oblečení, a podle všeho je 
lidské. Nebo ne? Než o něm stihnou zjistit víc,
někdo spáchá na výpravu atentát. Jen Lynn
vyvázne jako zázrakem živá. A odhodlaná zjistit
pravdu – o obrazcích v Nazce, o Oblasti 51,
o Atlantidě. A o tom, kdo žil na Zemi před námi
a nepřestal po ní toužit… 
Přeložila Irena Steinerová. 

Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EY036098

Originální konspirační 
sci-fi thriller vás 
nenechá ani na chvíli
vydechnout! 

Sebastian Fitzek 

SBĚRATEL OČÍ
V Berlíně dochází k opakovaným vraždám
malých dětí. Pachatel napřed usmrtí matku
a poté odvleče do úkrytu dítě, které posléze
nechá zemřít. Předtím mu navíc odstraní levé
oko. Tentokrát úchylný sériový vrah, který si
vysloužil přezdívku Sběratel očí, unesl devíti-
letá dvojčata Leu a Tobiáše a vyšetřovatelům
předhodil časové ultimatum, do kterého lze
děti najít. V opačném případě jim hrozí smrt
udušením v úkrytu, kde ve stanovenou dobu
dojde vzduch… Přeložil Vítězslav Čížek. 

Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EY036191   nečlenská cena 349,- 299,-

„Hrůza, horor, děs. Při četbě tohoto thrilleru
se vám tep zrychlí na maximum!“

Freundin

SEBASTIAN FITZEK se narodil roku 1971 v Berlíně. 
Na žebříček bestsellerů se vyhoupl hned svým prvním
psychothrillerem Terapie a byl nominován na Cenu Fried -
richa Glausera za nejlepší debut. Následujícími thrillery
upevnil svou pověst nové hvězdy německého psycho -
thrilleru. Jeho knihy byly přeloženy do 25 jazyků.

Autor 
na veletrhu 
Svět knihy 
(více na str. 26)

Autor 
na veletrhu 
Svět knihy 
(více na str. 26)

VIP
239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

VAŠE

NEJ

ČESKÁ PREMIÉRA
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Osobní odběr on-line objednaných knih (více na str. 61)! 19

NAPĚTÍ

Gillian Flynnová
OSTRÉ PŘEDMĚTY 
Stěží si představit hrůznější zločin než uškrcení
holčičky. Missourijské maloměsto Wind Gap 
se ještě nevzpamatovalo z jedné vraždy a už je
tu další, stejně strašná a nepochopitelná... 

272 stran

EY035530            329,- 289,-

Gillian Flynnová – ZMIZELÁ 

Nick je obviněn z vraždy své ženy Amy. Pro -
hlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé však
tvrdí opak… Na první pohled jednoduchou
zápletku dokázala G. Flyn nová přetavit v do ko -
nalý kriminální psychologický román. Filmovou
verzi pří bě  hu připravuje David Fincher. 528 s.

EY036174 329,- 289,-

Gillian Flynnová 

TEMNÉ KOUTY 
Libby Dayové bylo sedm, když 
se její matka a dvě sestry staly
oběťmi „satanistické vraždy“

v kansaském městečku Kinnakee.
Libby přežila – a u sou du všech-
ny šokovala svědectvím, že vraž-
dil její patnácti letý bratr Ben.
O pětadvacet let později ji vy hledají 
členové ne oficiál ního spolku zaměřeného na notoricky
známé zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící o Benově nevině.
Libby zase doufá, že na své tragické minulosti něco vydělá… 
Psychothriller Temné kouty, jenž byl v roce 2009 vyhlášen časopi sem Publishers Weekly nejlepší
knihou roku, se stal předlohou k filmové adaptaci: hlavní roli Libby přijala Charlize Theronová (držitel-
ka Oscara za snímek Zrůda). Přeložil Pavel Medek. 

Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm

EY035531   nečlenská cena 329,- 289,-

GILLIAN FLYNNOVÁ vydala tři romány s kriminální zápletkou,
jež dobyly přední příčky žebříčku bestsellerů New York Times
– po Ostrých předmětech (2006) a Temných koutech (2009)
přišla v roce 2012 Zmizelá (Gone Girl), která tomuto žebříčku
několik týdnů vévodila. Bývalá novinářka a kritička píšící pro
Entertainment Weekly žije v Chicagu s manželem a synem,
její knihy vycházejí ve 42 zemích.

„Flynnová nepíše
pro slabé povahy
a číst se má jen na
vlastní nebezpečí.“ 

Mladá fronta DNES

ČESKÁ PREMIÉRA

11
ibodů

Získáte

-
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E-kniha na ebux.cz

Zmizelá již brzy v kinech!
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 61.20

NAPĚTÍ

Marko Leino
PAST
Vynikající severský
thriller. 432 stran 
EY035420 329,-289,-

Tom Egeland 
NOSTRADAMOVA
ZÁVĚŤ
600 stran

EY036000 349,- 299,-

Mario Puzo 
TEMNÁ ARÉNA
Jeden z nejlepších ame-
rických románů. 288 s.
EY033952 269,- 239,-

Chevy Stevensová 

POŘÁD SE DÍVÁ
Na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny je doktorka Nadine Lavoie
ve svém živlu. Ví, jak pomáhat lidem obnovit jejich rodiny a vztahy. Nijak
zvlášť při tom však netouží přiblížit se vlastní minulosti: některé etapy její-
ho života působí jako černé díry. Poté co na klinice hospitalizují Heather
Simeonovou po pokusu o sebevraždu, Nadine ochotně vyslechne 
pacientčin životní příběh – a zjistí, že se v mnohém podobá tomu jejímu.
Děsivé vzpomínky na dětství jsou zpět. A nejen ony… 
Přeložila Edda Němcová. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

EY036614                  

Mario Giordano 

APOKALYPSA II
Novinář Petr Adam se probouzí
v Dó mu v Kolíně nad Rýnem – a ne -
vzpomíná si, co se dělo v po sled -
ních dnech. Kolem něho se zvedá
dlažba jako při zemětřesení, lidé
začínají hořet. Započal čas Apoka -
lyp sy? Dokonce i papež se zdá být
posedlý démonem a pro odvrácení
osudové hroz by nedělá vůbec nic.
Poslední nadějí pro svět je záhadné
tetování, které se zničehonic obje -
vilo po ce lém Petrově těle. Jsou to
pradávné symboly ukazující cestu
k největším mys teriím dějin lidstva.
K původu zla. Přeložil V. Čížek. 
Váz., 528 stran, 12,5 x 20 cm

EY036489 
nečlenská cena 399,- 349,-

Mario Giordano 
APOKALYPSA
Řím. Vzpoura ve Věčném měs -
tě. Papež Jan Pavel III. abdikuje
a beze stopy zmizí. Nikdo neví,
kde se na chází, ani zda je naži-
vu. Současně jsou vražděni
jeho nejbližší důvěrníci. A to
bestiálně. Stopa vede k myste-
rióznímu řádu, jenž po staletí
v ilegalitě bojuje proti církvi. . .
560 stran

EY035680 399,- 349,-

Zbavuje pacienty nočních můr.
Co si má ale počít s těmi svými?

Nový psychothriller od autorky bestsellerů
Stále nezvěstná a Nikdy nevíš

VÝHODNÝ
KOMPLET

578,-jen

obj. č. EY036918
2X MARIO GIORDANO

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠENEJ

E-kniha na ebux.cz
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2014. 21

NAPĚTÍ

Tess Gerritsenová 
ELIXÍR MLÁDÍ 
Léčba praktikovaná v luxus ním sanatoriu
přináší pacientům hrozivé následky… 

376 stran

EY035991         279,- 229,-

P. Cornwellová – NAKAŽLIVÁ SMRT

Ve Virginii řádí masový vrah. Kay Scarpet -
tová záhy zjišťuje, že oběti zřejmě trpěly
smrtelnou chorobou způsobenou nebez -
pečným virem… 304 stran

EY034708            279,- 239,-

Tess Gerritsenová 
POSLEDNÍ NA ŘADĚ
Ani za zamčenou bránou speciálního úto-
čiště pro mladé oběti surových zločinů
není podle všeho bezpečno… 304 stran

EY036243            249,- 219,-

Erik Axl Sund 

VRANÍ DÍVKA 
Jak velkému utrpení dokáže člo-
věk čelit nebo vystavit jiné, než
sám přestane být člověkem
a změní se v netvora? Jak může
zklamání ovlivnit lidskou duši,
osud, život? 
Psychoterapeutka Sofia Zetter -
lun dová léčí dva klienty patrně
se stejným problémem – býva-
lého dětského vojáka ze Sierry
Leone Samuela Baie a Victorii
Bergmanovou, ženu středních
let s hlubokými traumaty z mi -
nulosti – u obou se projevují
příznaky mnohočetné poruchy
osobnosti. Ve stejnou dobu vyšetřuje kriminální
komisařka Jeanette Kihlbergová případ mrtvého chlapce, 
pohozeného v parku. Jeho tělo nese známky mučení. Je to cizinec,
nikdo nezná jeho jméno a nikdo ho nepostrádá. Jeanette a Sofia se
poprvé setkají při výslechu muže obviněného z pedofilie a šíření dět-
ské pornografie, mezi oběma ženami však záhy nezůstane jen u pra-
covních schůzek. A síla zklamání na sebe znovu vezme podobu zla… 
Přeložila Viola Somogyi. Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

EY036303

Pod jménem ERIK AXL SUND se skrývá švédská autorská dvojice JERKER
ERIKSSON (*1974) & HÅKAN AXLANDER SUNDQUIST (*1965). Håkan je
výtvarníkem, hudebníkem a zvukařem, Jerker producentem Håkanovy elekt -
ropunkové skupiny I love you baby!, s níž podnikli několik turné po Ukra ji ně,
Rusku, Bělorusku a Polsku. Vraní dívka, úvodní část trilogie nazvané Slabost
Victorie Bergmanové s podtitulem Vraždy a psychoterapie, je jejich literární
prvotinou – knihou, jež se stala milníkem v žánru thrillerů. Švédská akademie
autorů krimi udělila v roce 2012 sérii zvláštní cenu za „hypnoticky fascinující
psychoanalýzu zpracovanou formou kriminálního románu“. 

11
ibodů

Získáte

První díl trilogie 
temných severských 

psychothrillerů, jež zasáhly 
a šokovaly celý svět!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠENEJ
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Nepropásněte objednací termín 24. 4. 2014!22

DETEKTIVKY

Georges Simenon 
NOC 
NA KŘIŽOVATCE

MAIGRET 
SE MÝLÍ
Tentokrát vás čeká
jeden z nejdrama -
tič tějších případů
komisaře Maigre -
ta – Noc na křižo-

vatce – a pátrání po vrahovi mladé půvabné
ženy v příběhu nazvaném Maigret se mýlí. 
272 stran

EY036357  229,- 199,-

Agatha Christie 
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
V knize naleznete podrob-
nosti o autorčině osobním
životě, ale i o tom, kde zís-
kala znalosti z medicíny,
toxikologie či archeologie
pro rafinované zápletky
svých románů aj. Aktua li -
zo vané a doplněné vydání.
576 s. + 24 s. čb. a bar. foto

EY036079  399,- 359,-

Agatha Christie 
N ČI M?
V Evropě zuří druhá světová
válka, každý britský občan se
snaží zapojit do boje proti
fašismu. Hrozba však nepři -
chází jen zvenčí, největšími
nepřáteli se ukazují být zrádci
z vlastních řad. Jak je však
odhalit? 200 stran

EY035955    249,- 219,-

Mika Waltari 
KDO 
ZAVRAŽDIL
PANÍ
SKROFOVOU? 
Klasik finské litera -
tu ry Mika Waltari
(Egypťan Sinuhet,
Tajemný Etrusk,
Pád Cařihradu,
Cizinec přichází či
Dohra) psal i romány s kriminálními zápletkami,
které jsou prosyceny atmosférou severských
bílých nocí a slanou vůní přístavu… 224 stran

EY036077          229,- 199,-

Luke Delaney 

VRAŽDY BEZ SVĚDOMÍ
Bez motivu, bez slitování, bez výčitek…
Žádné stopy na místě činu, žádná spoji-
tost mezi oběťmi. Sériový vrah, který řádí
v Londýně, se zdá nevypátratelný.
Detektiv Sean Corrigan má zprvu pode-
zření, pak i důkazy, ale proti někomu,
kdo pracuje pro vlivnou finanční instituci,
je to málo. Vraždy přibývají, ale množí se
i drobné nesrovnalosti. Seanovi nezbývá
než se spolehnout na svůj instinkt, který

mu pomohl přežít děsivé dětství – ten v něm však
zároveň probouzí i to, co by mělo zůstat navždy skryto… 

Debut bývalého kriminalisty z londýnského oddělení vražd nezapře autorovu
patnácti letou zkušenost se světem zločinu. Přeložil Jiří Balek. Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

EY036076

Agatha Christie 

TRAGÉDIE 
O TŘECH JEDNÁNÍCH
Na večeři u sira Charlese Cartwrighta se
sejde rozmanitá společnost – hostitel
sezval na své venkovské sídlo místní přá-
tele i známé z Londýna, a také Hercula
Poirota, detektiva na odpočinku. Jako by
už jen sama jeho přítomnost přitahovala
smrt – farář Babbington se napije koktejlu
a vzápětí padá mrtev k zemi. Jak to, že se
však ve sklence nenašel žádný jed? Zdá
se, že farář zemřel z jiných příčin. Když se
o pár týdnů později uděje totéž jinému
z tehdejších hostí, a opět ve společnosti
týchž lidí, už není pochyb – tentokrát
někdo vraždil… Přeložila Eva Ruxová. 
Váz., 224 stran, 12 x 20 cm

EY036495    
nečlenská cena 249,- 219,-

Kdo vraždí hosty
sira Cartwrighta?

LUKE DELANEY sloužil od konce osmdesátých
let minulého století u Metropolitní policie, jeho
první působiště bylo v jihovýchodním Londýně,
proslulém vysokou mírou zločinnosti a extrém-
ním násilím. Později přešel do kriminálního
oddělení coby vyšetřovatel vražd – včetně 
sériových – a válek mezi gangy. Vraždy bez svě-
domí jsou jeho prvním románem.

Příběh ze světa zločinu
očima zkušeného 
kriminalisty!

KLUBOVÁ NOVINKA

11
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz
VAŠENEJ

VAŠENEJ
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D. Francis & F. Francis
VYROVNANÝ ÚČET
Napínavý román klasika thrilleru Dicka Fran -
cise, který napsal se svým synem. 296 stran

EY034003  279,- 249,-

Felix Francis 
SPŘÍZNĚNI KRVÍ
Vynikající žo kejka Clare
spáchá sebevraždu sko-
kem z hotelového balkónu.
Podaří se jejímu bratrovi,
profesionálnímu dostiho -
vé  mu komentátorovi, zjistit,
proč si vzala život? 264 s.
EY035999 269,- 239,-

Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku! 23

DETEKTIVKY

Dick Francis 
TVRDÝ ÚDER
Kdo se pokouší zruinovat pro-
slulé stáje? 184 stran

EY036224     259,- 229,-

Denisa Prošková 
OD BABINSKÉHO 
PO KAJÍNKA
248 stran

EY036188     229,- 199,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

398,-jen

obj. č. EY036919
VYROVNANÝ ÚČET

a SPŘÍZNĚNI KRVÍ

Colleen
McCulloughová 

NAHÁ 
KRUTOST
Kapitán Carmine
Delmonico se vrací
na literární scénu
v již třetím pokračo-
vání volné série
detektivních románů
odehrávajících se
v poklidném městě
Hollomanu. I tento-
krát ho čeká neleh-
ký úkol: dopadnout
muže, který mimo-
řádně krutým způ-
sobem znásilňuje

mladé ženy. Když se jedna z nich nedá zastrašit a oznámí jeho
čin policii, násilník začne své oběti vraždit… 
Přeložila Michaela Ponocná. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EY035320   nečlenská cena 299,- 279,-

Liza
Marklundová 

SVĚDEK
Ze stockholm-
ského přístavu
v noci zmizel
náklad pašova-
ných cigaret, 
na molu zbyla
jen mrtvá těla
dvou nezná-
mých mužů.
Případ pochopi-
telně přitáhne
pozornost médií
včetně Večer ní -
ku, kam se po
prožitém osob-
ním traumatu
vrátila mladá
novinářka Annika
Bengtzonová, toužící získat zpět
respekt i (sebe)důvěru. Při přípravě podkladů 
pro reportáž narazí na podivnou organizaci Ráj, která údajně pomáhá
obětem vyhrožování získat novou identitu. A pak se náhodou setká s Aidou,
pravděpodobně jedinou svědkyní událostí v přístavu, nyní zoufalou ženou,
pronásledovanou vrahem… Pomůže Annika svou
odvahou a odhodlaností rozplést složitý případ,
v jehož pozadí figuruje jugoslávská mafie?
Třetí kriminální román L. Marklun dové
nabízí – po titulech Exploze a Stu dio 6 –
další napínavý příběh, jehož kvality si
vychutnávají čtenáři po celém světě. 
Přeložila Jana Holá.
Váz., 432 stran, 14,5 x 22,7 cm

EY035754  
nečlenská cena 359,-      299,-

LIZA MARKLUNDOVÁ (*1962 Palmark,
Švédsko), spisovatelka, novinářka, sloup-
kařka, ambasadorka UNICEF a spolumajitel-
ka jednoho z největších a nejúspěšnějších
švédských vydavatelství, debutovala v roce
1995, na kontě má od té doby dvanáct
románů a dva non-fiction tituly.  

OVLÁDLA 
STOCKHOLMSKÝ PŘÍSTAV 

JUGOSLÁVSKÁ MAFIE?

KLUBOVÁ NOVINKA

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz24

KNIHY PRO MLADÉ, FANTASY

OZNAČENÁ  EY033872

ZRAZENÁ     EY033873

VYVOLENÁ   EY033874

NEZKROTNÁ  EY033875

PRONÁSLEDOVANÁ EY033876

POKOUŠENÁ EY034729

VYHOŘELÁ EY034730

PROBUZENÁ EY035096

PŘEDURČENÁ EY035345

SKRYTÁ EY036324

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

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

Danielle Trussoniová 
ANGELOPOLIS
Vzrušující příběh o únosu a osvobození,
hledání pokladu a boji s tvory nebeského
původu. 240 stran

EY036330            279,- 249,-

P. C. Castová, Kristin Castová 
NEFERETINO PROKLETÍ
Novela ze světa Školy noci poodhaluje
tajemství minulosti temné upíří čarodějky
Neferet. 176 stran, černobílé ilustrace

EY036415 179,- 149,-

Mimi O’Connorová 
MĚSTO Z KOSTÍ
Oficiální 
obrazový průvodce k filmu
Kniha nabízí unikátní fotogra-
fie z natáčení, skici návrhářů,
rozhovory s herci i štábem
a ještě mnohem víc. 

128 stran, barevná publikace

EY036576    299,- 149,-

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 1 – MĚSTO Z KOSTÍ
416 stran

EY036248          359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 3 – MĚSTO ZE SKLA
480 stran

EY036250          359,- 299,-

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 4

MĚSTO PADLÝCH ANDĚLŮ
Velká válka skončila, šestnáctiletá Clary
Frayová se vrátila do New Yorku a bu -
doucnost se zdá být růžová. Prochází
výcvikem, aby se mohla stát dobrou
lovkyní stínů a používat své jedinečné
nadání. Její matka se vdává za svoji
životní lásku. Mezi podsvěťany a lovci
stínů vládne mír. A co je nejdůležitější,
Clary konečně chodí s Jacem. 
Nic ale není bez kazu. Někdo vraždí
lovce stínů, kteří patřili do Valentýnova
Kruhu, a vytváří tak mezi podsvěťany
a lovci stínů napětí, jež by mohlo vést
k druhé krvavé válce. Claryin nejlepší
kamarád Simon ale tentokrát nemůže
pomoci. Jeho matka totiž právě zjistila,
že je upír, a vyhnala ho z domu. Všude,
kam se vrtne, se ho někdo snaží přetáh-
nout na svoji stranu a získat prospěch

z kletby, která mu ničí život…  
Přeložila Eva Maršíková. Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

EY036251               

NÁSTROJE SMRTI 2 – MĚSTO Z POPELA
392 stran

EY036249 359,- 299,-

„Svět série Nástroje smrti je svět, 
v němž bych chtěla žít!“

Stephenie Meyerová

E-knihy na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

MORTAL
INSTRUMENTS
Město z kostí
Hrají: Lily Collins,
Lena Headey,
Jonathan Rhys Meyers
a další. 

Režie: Harald Zwart

EY236523   
DVD 299,-
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 60. 25

SCI-FI

Thomas Thiemeyer 

KORÓNA
Ledovce pod rovníkovým sluncem, kaskády námrazy, lesy ve věčné mlze –
pohoří Ruwenzori ve východní Africe je odjakživa zvláštní místo. V těchto
místech, jak se traduje, leží prameny Nilu a zaniklá Kitarská říše. A zde žijí
stáda goril v unikátní prvotnosti. Bioložka Amy Walkerová si předsevzala, 
že probádá jejich způsob života z co největší blízkosti – ale počáteční idylu

brzy zmaří dramatické události. Její kolega doktor William Burke beze stopy
zmizí při expedici do hor. A Amyin tým má jako naschvál posílit bývalý 
trestanec Ray Cox. Amy je víc než skeptická, třebaže Rayova inteligence
a jeho odborné zacházení s gorilami se zakrátko ukážou jako nepopiratelné.
Netuší, že Ray si odpykal trest jako nevinný. A skutečnému viníkovi je – teď
a tady – těsně v patách… Přeložil Vítězslav Čížek. 

Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

EY035843

Paul Hoffman 
LEVÁ RUKA BOŽÍ
Jmenuje se Cale. Řekli mu, že
dokáže zničit svět. Možná to
opravdu udělá… 416 stran

EY033946   349,- 299,-

Paul Hoffman 
TLUKOT KŘÍDEL SMRTI
Závěrečná část bestsellerové
trilogie, navazující na Levou
ruku Boží a Čtyři poslední
věci. 512 stran

EY033948   349,- 299,-

Paul Hoffman
ČTYŘI POSLEDNÍ VĚCI
Dobrodružný příběh o ži vo tě 
a jeho smyslu, o víře a lás ce 
v drsném světě kdesi mezi
dvěma katastrofami. 416 stran

EY033947   349,- 299,-

W. R. Forstchen 
VTEŘINU POTÉ
Ovdovělý John žije se svými
dvěma dcerami v pří vě tivé
maloměstské rutině. Dokud
jednoho dne nepřestanou
fungovat všech ny elektric-
ké spo tře biče. Zdá se, že 
za vším je výbuch elektro-
magnetické bomby a výpa-
dek zdaleka nebude jen
dočasný… 416 stran

EY035045               
299,- 259,-

M. Scott, 
C. Freedmanová
TŘINÁCT RELIKVIÍ
Relikvie. Prastaré předmě-
ty obdařené neporazitel-
nou, smrtící silou. Strážci
chránili tyto vzácné před-
měty celá desetiletí, ucho-
vávali je odděleně, v bez-
pečných úkrytech. Nyní se
však jeden po druhém stá-
vají obětí vražd… 336 stran

EY035360   
289,- 259,-

Daniel H. Wilson
ROBOKALYPSA
Sci-fi techno thriller o zou-
falém boji člověka proti
vzpouře umělé inteligence
– zdá se to jako otřepané
téma, autor ho však doká-
zal zpracovat tak lákavě
a originálně, napínavě,
drsně a zároveň humorně,
že vytvořil bestseller. 

376 stran

EY035132
279,- 239,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

747,-jen

obj. č. EY036723
3X PAUL HOFFMAN

VÝHODNĚ

THOMAS THIEMEYER (*1963) vystudoval 
geografii a geologii v Kolíně nad Rýnem 
a nejprve pracoval jako ilustrátor. Jeho 

mystické romány Medusa, Nebra, 
Magma a Koróna rázem nadchly 

čtenáře a staly se bestsellery.
Autor žije a pracuje 

ve Stuttgartu.

Hluboko v afrických horách
číhá vražedné zlo...

cz

Od autora 

bestselleru Nebra!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Renomovaný historik
přináší ve své knize
nový pohled na naše
dějiny od komunistic-
kého převratu do po -
čátku normalizace.  

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61. 26

Průmyslový palác, Výstaviště Praha 7 – Holešovice

13.00 hod.
PETR ZÍDEK – Češi v srdci temnoty (Universum)

15.00 hod.
Ondřej Suchý – Neznámá známá Hana Vítová (Ikar)
Publikace zasvěceně a z mnoha úhlů pohledu přibližuje život jedné z největších
hvězd stříbrného plátna 30. a 40. let minulého století.

13.00 hod.
ANDERS DE LA MOTTE
Game, Buzz a Bubble (Knižní klub)

15.00 hod.
MARIE POLEDŇÁKOVÁ
S kým mě bavil svět (Ikar)

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ S NAŠIMI AUTORY!
Marie Poledňáková  ● Anders de la Motte  ● Ondřej Suchý  ● Petr Zídek

BESEDY

AUTOGRAMIÁDY NA STÁNKU L 101

Velký sál
Střední hala 
12.00 – 12.50 hod.

PÁTEK 16. května 2014

PÁTEK 16. května 2014

PRAVÉ KŘÍDLO, STÁNEK P 612

PÁTEK 16. května 2014 a SOBOTA 17. května 2014

PETR ZÍDEK
Češi v srdci temnoty (Universum)

Švédské krimiromány
o zneužívání IT tech-
nologií a sociálních
sítí nepostrádají
humor ani překvapivé
zvraty.

Velký sál
Střední hala 
12.00 – 12.50 hod.

SOBOTA 17. května 2014

SOBOTA 17. května 2014

ANDERS DE LA MOTTE
Game, Buzz a Bubble (Knižní klub)

Známá scenáristka
a režisérka nás otev-
řeně a s literární zruč-
ností provází svým
životem od dětství 
až do současnosti. 

Velký sál
Střední hala 
14.00 – 14.50 hod.

MARIE POLEDŇÁKOVÁ
S kým mě bavil svět (Ikar)

Bubux.cz je čtenářským pokojíčkem, 
ve kterém se děti mohou pochlubit svým
kamarádům a učiteli čtenou, nebo přečtenou
knížkou. Za každou novou knížku si zároveň
mohou do svého virtuálního světa přidat 
jeden předmět – nábytek, hračku…

NAVŠTIVTE VELETRH

SVĚT KNIHY

Představujeme projekt Bubux.cz

DALŠÍ AKCE PRO DĚTI NA STÁNKU L 101

Na našem stánku L 101 čekají na děti krásné omalovánky, skládanky 
a skvělá soutěž o knihu Povedená partička! 

Vlaštovkování o knížku Povedená partička
V každou sudou hodinu bude vyhlášena před stánkem L 101 velká vlaštovková soutěž 
o knížku Povedená partička. Knížku si odnese ten, komu dolétne papírová vlaštovka
Povedené partičky nejdál.

VEZMĚTE S SEBOU NA VELETRH I SVÉ DĚTI!

PÁTEK 16. května 11.00 hod.
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 60. 27

HISTORICKÉ ROMÁNY

Pavel Hrdlička 

KDO S OHNĚM ZACHÁZÍ
Na svátek svatého Mikuláše roku 1399
vyhoří radní síň na Staroměst ské radni-
ci. Jen zásluhou biřiců, kteří začali hasit
včas, radnice nelehla pope lem celá. Na
hromadě spálených knih jsou nalezeny
ohořelé ostatky. Zdá se, že patří biřici
Vohnoutovi, který měl v noci službu.
Navíc zmizí berní písař Martin, což
vypadá jako jasný důkaz o jeho vině.
Podrychtář Václav od Čer ného koně si
však klade otázku, komu to vlastně
pro spívá. Shořely totiž všechny radní
knihy, jak knihy trhové, tak i kniha poč -
tů (v níž jsou zapsány příjmy a vý daje
obce). Tato skutečnost poukazuje na
někoho z městské rady. Mimoto řádí
na Novém Městě banda lupičů. Jsou
stále drzejší a nakonec si troufnou i na
tajné poselstvo, které přijelo do Prahy.
Bohužel se přepadení událo ve Svatomartinské bráně, tedy 
na území Starého Města. A tak musí podrychtář Václav najít tajný list adresovaný
králi – jinak budou i s rychtářem Křišťanem Helmem zbaveni úřadu… Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EY036449 

František Niedl

S VLČÍ HLAVOU V ERBU
Je mrazivá zimní noc roku 1421
a k bráně Drkolné, malé tvrze v pod-
hůří Šumavy, přijíždí těžce zraněný
jezdec… Tak začíná děj volně nava-
zující na předešlé romány Čtvrtý krá-
lův pes a Čas vlků. Hynek Tas z Boru
znovu ztrácí lásku své ženy Markéty.
Ale tato ztráta nepatří k jediným.
Ztrácí i svůj hrádek Vlkov, vodní tvrz
Blatec, syna a někde v lesích mizí
i jeho vlčice Šedá. Tas však nepatří
k těm, kteří by se vzdali bez boje…
Váz., 360 stran, 12,9 x 20,6 cm

EY233665     279,- 259,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

398,-jen

obj. č. EY036920
2X JIŘÍ BÍLEK

VÝHODNĚ

PRVNÍ KNĚŽNA ANEB ZÁVRAŤ MOCI
Volné pokračování románu První kníže. 496 stran, čb. il.

EY034138   299,- 259,-

Jiří Bílek 
PRVNÍ KNÍŽE ANEB PŘEDTUCHA MOCI
Biografický román o historicky prvním českém knížeti
Bořivoji I. a jeho ženě Lud mile. 392 stran, čb. il.

EY033718        279,- 239,-

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

EY036450    349,- 299,-

Andrej Štiavnický 
VIVAT 
ČACHTICKÁ PANÍ!
Na pozadí třicetileté války
a turecké expanze autor
vykresluje pohnuté osudy
Františka Nádašdyho II.
Potomek rodu Bátho ryů
a jediný vnuk Alžběty Bá -
tho ryové se postaví na od -
por nebezpečnému klanu…
584 stran

EY036066   349,- 299,-

Vladimír Přibský 
ZÁHADNÝ ÚSMĚV
POLYXENY Z LOBKOVIC
Záhadná komtesa Beatrix
vypráví příběh z časů, 
pro něž se v Če chách vžil
název doba pobělohorská.
Na osudech šestnácti leté
komtesy důvěrně poznává-
me poměry, jaké v naší
zemi vládly na počátku 
17. století. 208 stran

EY034140    209,- 189,-

Poznejte středověkou 
Prahu za dob 
vlády krále 
Václava IV.

POUZE 
V KLUBU

KLUBOVÁ NOVINKA

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 38–41)!28

ROMÁNOVÉ SÁGY

Sabine Ebertová 
TAJEMSTVÍ 
PORODNÍ BÁBY
552 stran
EY033957   299,- 259,-

Sabine Ebertová 
OSUDY 
PORODNÍ BÁBY
568 stran
EY034134   299,- 259,-

Sabine Ebertová 
ROZHODNUTÍ 
PORODNÍ BÁBY
560 stran

EY034135   299,- 259,-

Sabine Ebertová 
KLETBA 
PORODNÍ BÁBY
624 stran

EY035410    329,- 279,-

Sabine Ebertová 
SEN 
PORODNÍ BÁBY
640 stran

EY035521    349,- 299,-

Sofia Caspariová 

LAGUNA PLAMEŇÁKŮ
Argentina roku 1876. Mladá ovdovělá
Annelie Wienandová se odstěhuje s dce-
rou Minou z Frankfurtu, aby se znovu pro-
vdala. Její manželství je však pro ni hořkým
zklamáním. Pro čtrnáctiletou Minu jsou
světlými okamžiky nevlídného rodinného
života pouze setkání s chlapcem Frankem
ze sousedství. Jednoho dne se však stane
něco hrozného a Frank musí uprchnout…
Životní cesty tří rodin jsou neodvratně spo-
jené. Zavádějí čtenáře do světa chudoby
a bohatství, poctivců i mizerů, lidí, kteří ne -
návidí i milují. Pokračování celkem třídílné
argentinské ságy. Přeložila D. Hoangová.
Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm

EY036528

Místo země zaslíbené 
je za mořem čekala 
krutá realita...

Nechte se očarovat příběhem z raného středověku…

SOFIA CASPARIOVÁ (*1972) cestovala již několikrát
do Střední a Jižní Ameriky, kde žije i část jejího pří-
buzenstva. Delší dobu strávila v Argentině, jejíž kraji-
na, historie a lidé na ni hluboce zapůsobili. Po pře-
chodném pobytu v Irsku a ve Francii žije dnes se
svým mužem a synem v malé vesničce v Nahetalu.  

Sofia Caspariová 
V ZEMI KORÁLOVÉHO 
STROMU
V létě roku 1863 se při plavbě 
do Buenos Aires poznají dvě
mladé ženy – Anna Weinbren -
ne rová a Vik toria Santosová.
Obě jsou na cestě za svými
manžely, kteří tam cestovali
před nimi. V daleké zemi, s níž
si obě spojují velké naděje, však
obě čeká rozčarování. . .
560 stran

EY035264     399,- 349,-  

Hradní pán Wulfhart chce dát mladé porodní bábě Martě useknout ruce a nohy, protože se jeho syn narodil mrtvý. Dívce se podaří na poslední chvíli uprchnout. Aby na útěku 
přežila, přidá se k výpravě kolonistů směřující na východ země, do dnešního Saska. Osadníci si tam chtějí zúrodnit půdu a vybudovat nový, svobodný život. Vede je statečný 
a čestný rytíř Christian, kterého Marta okamžitě okouzlí. Ale její krása a léčitelské schopnosti vzbudí pozornost také proradného rytíře Randolfa, Christianova úhlavního nepřítele. 
V Christianově vesnici jsou navíc objevena bohatá naleziště stříbra… 

13
ibodů

Získáte

VIP
279,- ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 29

HISTORICKÉ ROMÁNY

Touha odhalit rodinné tajemství
zavede berlínskou právničku 

do exotické země…

Corina Bomannová 

MOTÝLÍ OSTROV
Diana Wagenbachová, berlínská právnička, která právě přišla 
na nevěru svého muže Philipa, odlétá do Anglie, kde umírá její milovaná
teta. Ta v posledních slovech prosí Dianu, aby odhalila dlouho 
chráněné rodinné tajemství. Diana sleduje stopy, které
pro ni teta zanechala v nádherném Tremayne
House a objeví o svých předcích naprosto
nečekané skutečnosti. Stopy minulosti ji
zavedou na druhý konec světa – do exotic-
ké krajiny plné nových zkušeností a poci-
tů. Tam narazí na hořkosladkou věštbu,
která navždy změnila osud její rodiny,
na zakázanou lásku, která nikdy
neskončila, a na svůj vlastní osud… 
Přeložila Jana Pecharová. 
Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

EY035687

Barbara Goldsteinová
ZAPOMENUTÝ PAPEŽ
První díl volné pentalogie vás zavede do Flo ren cie.

560 stran

EY035416    399,- 349,-

Barbara Goldsteinová 
BOŽÍ SCHRÁNA
Z papežova pověření hledá flo -
rent ská knihkupkyně Alessan d -
ra d’Ascoli v Jeruzalémě papy-
rus, který byl uloupen ve Vati -
kánu. Neví, že ji zloděj sleduje
a usiluje jí o život… 512 stran
EY035828    399,- 349,-

Philipp Vandenberg 
FARAONKA 
Dcera Thut mo se I. na sebe
strhne moc a stane se prvním
ženským faraonem… 208 stran
EY035973 259,- 219,-

Iny Lorentzová 
DCERY HŘÍCHU
Závěrečný díl pentalogie 
o kočovné nevěstce.

624 stran
EY035525     349,- 299,-

Michael Peinkofer 

KNIHA
Z ASKALONU
1096. Mladému zloději
Connovi se zhroutil
svět, protože byla bru-
tálně zavražděna jeho
životní láska Nia. Sotva
se vydá po stopách
vraha, dozvídá se o smr -
 tícím spiknutí proti ang-
lickému trůnu a stává se
štvancem. Na útěku se
připojí k vojsku, jež
táhne na Jeruzalém.
V tutéž dobu se vydává
na ces tu do země zaslí-
bené židovský kupec

Jicchak a jeho dcera Chaja. Zachraňují starý spis nezměrné hodno-
ty, který ukazuje cestu k největšímu tajemství křesťanstva: KNIHU
Z ASKALONU. Netuší, že osudy všech se propojí, neboť na knihu
má zálusk i Niin vrah… Přeložil Jiří Lexa. Váz., 696 s., 12,5 x 20 cm

EY035647             nečlenská cena 399,- 349,-

Corina BOMANNOVÁ žije se svou rodi-
nou v malé vesničce v Meklenbursku-
-Vorpommern. Píše úspěšné knihy 
pro mládež a historické romány.

VÝHODNÝ
KOMPLET

548,-jen

obj. č. EY036921
2X B. GOLDSTEINOVÁ

VÝHODNĚ

13
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

Již brzy vyjde 3. díl Šalomounův prsten!

ČESKÁ PREMIÉRA
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz30

MILITARIA, DĚJ INY

J. Preisler, K. Sewell 
KRYCÍ JMÉNO CAESAR
Kniha čerpající především z do -
bo  vých pramenů a koresponden-
ce dramaticky líčí přípravy a osu-
dový konec plánované triumfální
mise německé ponorky U-864
do Japonska. 240 s. + 8 s. čb. foto

EY036287       279,- 249,-

Magda Hollander-Lafonová 
ČTYŘI KOUSKY CHLEBA
Magda byla s matkou a sestrou
deportována do Osvětimi. Poté
prošla několika pracovními tábo-
ry. Po letech mlčení se rozhodla
předat dalším gene racím svě -
dec tví o své minulosti. 152 stran

EY036204      229,- 199,-

Mark Owen, Kevin Maurer 
NELEHKÝ DEN
Poprvé knižně vycházejí vzpo-
mínky příslušníka týmu Navy
SEAL, který se přímo podílel 
na plánování útoku na bin
Ládina a jeho dopadení. 
248 str. + 16 str. bar. foto a čb. il. 

EY036158     349,- 299,-

Blaine Harden 
ÚTĚK Z TÁBORA 14
Pracovní tábory pro politické
vězně existují v Severní Koreji
dvakrát déle než ruské gulagy.
Kniha přináší svědectví muže,
kterému se podařilo z tábora
uprchnout. 208 s. + 8 s. bar. foto

EY035826      299,- 259,-

Guido Knopp 

TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Mnoho aspektů „třetí říše“ je dodnes záhad-
ných a potřebují objasnit. Takovýmto tajem-
stvím se věnuje Guido Knopp – faktům, která
se tehdy nesměla zveřejnit nebo jež byla
odhalena teprve dnes – jako například s nej-
větším úsilím zastíraným rodinným poměrům
Adolfa Hitlera, jeho finančním prostředkům
a jeho vztahu k ženám anebo legendě 
Erwina Rommela, obsesím „říšského vůdce SS“
Heinricha Himmlera a nově odhaleným 
podvodům Alberta Speera. 
Váz., 360 stran, čb. foto v textu, 12,5 x 20 cm

EY035532 nečlenská cena 349,- 299,-

Co skrývali 
nacističtí vůdcové? 

VÝHODNÝ
KOMPLET

498,-jen

obj. č. EY036922
2X GUIDO KNOPP

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

Guido Knopp 
STALINGRAD
Autor detailně dokumentuje
krvavé boje, jež stály životy 
170 000 ně meckých 
a 500 000 ruských vojáků.
Na základě dosud nezveřej-
něných materiálů z ruských
archivů a svědeckých výpo-
vědí těch, kdo přežili, vznikla
čtivá, a přitom precizní kniha
o nejkrvavější rozhodující
bitvě Hitlerovy vyhlazovací
války. 368 stran
EY034728 279,-    249,-

Prof. dr. GUIDO KNOPP (*1948) vede 
redakci současných dějin ZDF, programový
úsek Současné dějiny a moderuje seriál ZDF
History. Knihy literatury faktu tohoto autora,
jehož díla se překládají do 45 jazyků, dobře
znají i čeští čtenáři a zájemci o historii. 
Jeho dokumentární seriály uvádějí televize
po celém světě. 

n
S

E-kniha na ebux.cz
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 60. 31

OSUDY SLAVNÝCH

Hanne Egghardtová 
SISI A JEJÍ DĚTI
Autorka citlivě líčí vývoj nesourodého čtyřlíst-
ku urozených dětí, dojímá nás vyprávěním
jejich napínavých životních příběhů a současně
nám přibližuje Sisi jako matku.
176 stran, černobílé fotografie

EY035634             249,- 219,-

Sabine Fellnerová, Katrin Unterreinerová 
MILOSTNÉ PLETKY 
V HABSBURSKÉ MONARCHII 
Nové a dosud neznámé prameny odhalují napí-
navé a dojemné osudy četných avantýr a dětí,
jež v jejich důsledku přišly na svět.

136 stran

EY035021 199,- 169,-

Pavel Veselý, Renáta Lucková
SETKÁNÍ S DOMINIKEM 
KARDINÁLEM DUKOU OP
Kniha je skromným svědectvím kardinálova 
silného životního příběhu, výjimečných
skut ků a činů, stejně jako obyčejných 
radostí a strastí. 400 s. + 24 s. bar. foto

EY036741 299,- 259,-

Marie Formáčková 
VÁCLAV HAVEL
Život jako absurdní drama
Svým životem na psal Václav Havel několik
knih růz ných žánrů a kaž dá je svým způ -
sobem strhující. I po svém odchodu tady 
zůstává jako dramatik, zapsaný v učeb ni cích. 
160 stran + 24 stran barevné i čb. fotopřílohy
EY035506          229,- 149,-

Frank Huss 

VÍDEŇSKÝ CÍSAŘSKÝ DVŮR
Kniha názorně a plasticky přibližuje dnešnímu čtenáři
svět vídeňského dvora v době mezi Leopoldem I.
a Leopoldem II., svět, který se nám někdy zdá být 
hodně vzdálený. Jak probíhal ceremoniál? Čím se přes
den zabývala císařská rodina a čím vysoká aristokracie?
Jak vlastně vypadal císařův všední den? Jak byly opery
zinscenované a co se dělo během představení? Jak se
organizovaly honitby? Jak probíhal u dvora roční cyklus?
Autor zodpovídá všechny tyto otázky a ukazuje kulturně
historické panoráma vídeňského dvora této doby v celé
jeho pestrosti a šíři. 
Váz., 392 stran + 20 stran čb. fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm

EY035744

Nahlédněte do fascinujícího
světa vídeňského dvora!

Petr Zídek

PO BOKU
Třiatřicet manželek našich premiérů
(1918–2012)
Autor ved le sekundární literatu ry čerpal z dosud
nevy užitých archivních materiálů i osobních
vzpomínek a roz hovo rů a získal rovněž unikátní
fotografický materiál. 420 stran, čb. fotografie

EY035766                329,- 279,-

Autor 
na veletrhu 
Svût knihy 
(více na str. 26)

13
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Fotoslužby se slevou objednávejte na www.knizniklub.cz32

BIOGRAFIE

Ondřej Suchý 
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ 
HANA VÍTOVÁ
Publikace zasvěceně
a z mnoha úhlů pohledu
přibližuje život slavné he -
rečky.144 s.+24 s. čb. foto

EY036605  229,- 199,-

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

EY034947  199,- 179,-

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

EY036527     299,- 259,-

Rebecca Sklootová
NESMRTELNÝ ŽIVOT
HENRIETTY LACKSOVÉ
Autorce trvalo 10 let, než se
jí podařilo poskládat střípky
ojedinělého příběhu. Kni ha
postihuje nesmírné úspěchy
na poli vědy, ale také odvrá-
cenou tvář lékařských výzku-
mů. 376 str. + 8 str. bar. foto
EY035682    349,- 299,-

Felix Baumgartner, Thomas Becker 

VESMÍRNÝ SKOKAN
Dne 14. října 2012 vyrazil Rakušan Felix Baumgartner svým
seskokem ze stratosféry dech celému světu. Muž rychlejší
než zvuk ve své knize poprvé líčí to, co nemohly ukázat

televizní záběry: svou dobrodružnou cestu vzhůru a lekce, kterých se
mu během ní dostalo. Vzpomíná, co prožil se svým prvním učitelem BASE-jumpingu

Tracym L. Walkerem, který ho zachránil před jistou smrtí a pravdivě předpověděl, že vášeň pro BASE-
-jumping připraví jeho žáka o práci, peníze a přítelkyni. Popisuje klamné triky a maskování během svých raných, větši-
nou ilegálních seskoků, a vysvětluje, proč pro něj byly otázky stylu vždy stejně důležité jako do té doby nebývalé spor-
tovní výzvy. Předmluvu ke knize napsal Joe Kittinger. Váz., 232 stran + 32 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

EY036580

Philip Carlo 

LEDAŘ
Zpověď nájemného vraha

Nájemný vrah. Oddaný manžel a otec.
Po třicet let vedl Richard „Ledař“ Kuk lin -
ski šokující dvojí život – v žoldu mafián-
ské rodiny DeCavalcantových, ovládající
organizovaný zločin v Newarku, zabil
pravděpodobně za úplatu více než sto
lidí, a přitom pořádal na předměstí 
v New Jersey grilování pro sousedy.
Autor s ním v trentonské státní věznici
natočil přes dvě stě hodin rozhovorů 
a jeho strhující mrazivé líčení pozoru-
hodně vystihuje Kuklinského myšlení 
a chování i jeho postupný vývoj v nelí-
tostného vraha.

Váz., 520 stran + 8 stran čb. fotografií, 
12,5 x 20 cm

EY036329  nečlenská cena 369,- 329,-

Svět má nového hrdinu! 
Co prožívá člověk, který se řítí hlavou
dolů nadzvukovou rychlostí?

FELIXI BAUMGARTNEROVI 
(*1969 v Salcburku) bylo 
16 let, když začal s parašutis-
mem. Poté přešel na BASE-
-jumping a další extrémní
sporty. V současné době 
pracuje jako profesionální
pilot, a splnil si tak další 
svůj dětský sen. 

ČESKÁ PREMIÉRA

Autor 
na veletrhu 
Svût knihy 
(více na str. 26)

Autor 
na veletrhu 
Svût knihy 
(více na str. 26)

13
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
AUTOMOBIL REVUE

(První časopis obdržíte po skončení
platnosti tohoto katalogu.)
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Klubové prodejny – blízko Vašeho domova! Více na str. 61. 33

OSUDY

Susan Spencer-Wendelová,
Bret Witter 

NEŽ ŘEKNU 
SBOHEM
Kniha zachycuje autentický
příběh oceňované ame rické
novinářky a matky tří malých
dětí, která onemocněla 
Lou Gehri govou chorobou,
neuro degenerativním progre -
siv ním onemocněním, které
po škozuje nervové buňky.
Svaly odumírají jeden po dru-
hém a výsledkem je nezvrat-
ně postupující paralýza. 
Pří či na: neznámá. Prognóza:
od ha dem rok života. Autorka
se vy  dává na závod s časem
– chce si s rodinou užít co nejvíce šťast-
ných chvil. Váz., 320 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm

EY036125

Jejich sny jsou
stejné jako ty
naše!

Do šťastného života 
zasáhla 
smrtelná 
nemoc...

Katherine Boo 

KRÁSNÉ ZÍTŘKY
Dokumentárně-beletristické zpracová-
ní přibližuje skutečné osudy chudých
lidí v indickém slumu Annávádí, kde
chybí základní vybavení, jako je voda
nebo elektřina, a najít střechu nad hla-
vou není zdaleka samozřejmost.
Obyvatelé se potýkají s neskutečnou
bídou, snaží se vymanit z kastovního
systému a začít lepší život. Kaleido -
s kop příběhů, postav a postaviček 
vy kresluje barvitý obrázek drs né ho,
ale i hluboce lidského prostředí, který
nutí k zamyšlení a umožňuje na hléd -
nout do života a duší lidí ze vzdálené-

ho světa, jejichž sny a touhy se však těm našim velmi podobají. Kniha obdržela řadu
ocenění prestižních amerických i britských médií. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EY035767    nečlenská cena 299,- 249,-

Příběh slavného bestselleru
Bez dcerky neodejdu nyní
očima dcery!

Mahtob Mahmoodyová
NA ÚTĚKU
Kniha dnes už dospělé Mah -
tob je pozoruhodným svědec-
tvím o těžkém zařazování se 
do běžného života a vyrovná-
vání s traumatem. 320 stran

EY035975    299,- 249,-

Cheryl Strayedová 
DIVOČINA
Cheryl zemřela mat ka, opustil
ji otec, podleh la drogám a ne -
vě rami si zničila manželství.
Ve snaze vypořádat se s na -
střá danou frustrací se rozhod-
ne sama zdolat americkou
pacifickou hřebenovku Pacific
Crest Trail. Netuší však, jak
těžká zkouška ji čeká… 400 s.

EY036081      299,- 269,-

Warda Saillo 
PLÁČ V POUŠTI
Pětiletá Warda stojí před
těžkým rozhodnutím – má
poslechnout otce, nebo
stát při matce? Warda
udělá, co jí nařídí otec, 
jde si hrát se sestrou 
na ulici. Stane se, co mat -
ka předpověděla… Dcera
cítí, že nese vinu na matči-
ně smrti, a trápí ji výčitky.
Otec se octne ve vězení,

děti jsou ponechány napospas osudu… 280 s. + 16 s. čb. foto

EY034608    279,- 249,-

Khady
ZMRZAČENÁ
Khady vyrůstala u babičky
v senegalském městečku.
K tradicím patřila i rituální
obřízka, kterou musela
podstoupit v sedmi letech.
Nikdy nezapomene na
strašlivou bolest, na krev,
nesnesitelné utr pe ní a po -
cit, že život pro ni skončil.
Na tak otřesný zá žitek ne -
lze zapomenout a Khady jej s sebou nese po celý život. 216 s.

EY036372   259,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

VAŠENEJ

ČESKÁ PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.34

OBRAZOVÉ PUBLIKACE

Věnujte velikonoční čas 
rozjímání nad naší minulostí...

Wilfried Koch 
EVROPSKÁ ARCHITEKTURA
Dějiny architek tury od antiky po součas-
nost. Praktická příručka urče ná laikům
i odborníkům. 552 s. + 24 s. bar. foto, čb. il.

EY035888          499,- 299,-

V. Soukup, P. David
1000 POZORUHODNOSTÍ PRAHY
Kniha přibližuje to nejkrásnější ze srdce
Evropy. Fundované texty provází unikátní
barevné fotografie. 384 stran, bar. publ.

EY034703 649,- 549,-

V. Soukup, P. David 
1000 HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ
Publikace obsahuje vý běr těch nejcenněj-
ších a nej vyhledávanějších hradů, zámků
a tvrzí. 384 stran, barevná publikace
EY033953 649,- 549,-

DOPLŇTE SI 
KNIHOVNIČKU:

BIBLE 
Unikátní projekt velkoformátové ilustrované Bible, která vy -
šla u příležitosti 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Me -
to děje. Skvěle graficky zpracovaná publikace obsahuje 
110 celostránkových ilustrací od 11 malířů a grafiků, které
provázejí text moderního biblického překladu, tzv. Bible je -
ruzalémské. Bibli ilustrovali: D. Ba  labán, S. Dusík, J. Jemel -
ka, J. Knap, M. F. Koupil, I. Piačka, P. Pol lág, J. Kiselová-Site -
ková, P. Uchnár, J. Šerých, J. Žáček. 672 stran, bar. il.

EY035260       2990,- 2490,-

ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE
Přečtěte si a pochopte Bibli tak jako nikdy před tím – 
od knihy Genesis po Zjevení Janovo jsou příběhy Starého
i Nového zákona převyprávěny a vysvětleny mimořádně pří-
stupným a vizuálně poutavým způsobem. Objevte ohrom-
nou paletu osob, míst a událostí, které daly Bibli její podobu.
Seznamte se s historickým, sociálním a geografickým poza-
dím Bible prostřednictvím map a barevných fotografií míst,
předmětů a tradic, kte ré přetrvávají dodnes. 512 s., bar. publ.

EY035879                      1299,- 899,-

P. Michael Collins 
VATIKÁN
Nové, doplněné vydání jedinečné obrazové pub-
likace irského kněze a vatikánského arcijáhna,
bývalého průvodce Svatopetrskou bazilikou
a současného zpravodaje CNN a BBC. Kniha
umožňuje čtenáři virtuální návštěvu města, 
včetně míst, která nejsou veřejnosti běžně pří-
stupná. Prostor je věnován nejen vatikánské
architektuře, ale také obřadním předmětům,
dějinám papežství a portrétům lidí žijících a pra-
cujících v tomto státě. Autorův důvěrný a laska-
vý pohled na Vatikán a jeho obyvatele zanechá 
v každém čtenáři dojem vítaného hosta. 
320 stran, barevná publikace

EY036859              

Kniha Vatikán za akční cenu
do 31. 5. 2014 499 Kč / výtisk

klubová cena 599 Kč

nečlenská cena 699 Kč
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Osobní odběr on-line objednaných knih (více na str. 61)! 35

VZDĚLÁVÁNÍ, UMĚNÍ

DĚJINY HUDBY II. – Renesance

EY026931      399,- 349,-
DĚJINY HUDBY VI. – Hudba 20. století /1

EY031892       449,- 399,-

DĚJINY HUDBY VI. – Hudba 20. století /2

EY032446       399,- 349,-

DĚJINY HUDBY I. – Evropský středověk 

EY026835      349,- 299,-

168–544 stran, čb. foto a ilustrace + CD

DĚJINY HUDBY III. – Baroko

EY033485       399,- 349,-

DĚJINY HUDBY IV. – Klasicismus

EY035576       449,- 399,-

DĚJINY HUDBY V. – Hudba 19. století 

EY034945       449,- 399,-

Světové umění
BRUEGEL
Pieter Bruegel starší, nejvý-
znamnější nizozemský malíř
16. století, proslul hlavně kra-
jinomalbami a selskými výje-
vy, ale rovněž obrazy s nábo-
ženskými motivy. K jeho nej-
slavnějším dílům patří napří-
klad Selská svatba či Baby -
lonská věž. 256 s., bar. publ.

EY036235 299,- 249,-

Světové umění
DÜRER
Albrecht Dürer, význačný
německý malíř, grafik a teo-
retik umění, ve svém díle
spojil německou gotickou 
tradici s renesančními výboji.
Proslul jako autor oltářních
obrazů, portrétů, krajinoma-
leb a grafických cyklů. 
256 stran, barevná publikace

EY036238 299,- 249,-

Série VELKÉ OTÁZKY
předkládá základní otázky
vědy a filozofie, které 
v průběhu historie trápily
zvídavé jedince, a nabízí
odpovědi těch největších
myslitelů. 
Tato ambiciózní řada je
jedinečným, přístupným
a stručným shrnutím 
nejhlubších myšlenek 
lidstva.

Francisco J. Ayala 

Velké otázky – EVOLUCE
Ve svazku Evoluce Francisco J. Ayala
mimořádně fundovaně zkoumá vznik
a vývoj života, jaký známe. Provádí 
nás od základních principů adaptace
a přírodní selekce až k nejnovějšímu
výzkumu klonování a inteligence a přitom 
odhaluje, jak se zrodil živý svět, a jednou provždy 
zodpovídá kontroverzní otázku evoluce. 

Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 21 cm

EY036488                        

Michael Brooks 
Velké otázky
FYZIKA
208 stran, 
černobílé ilustrace

EY034960                     

289,- 249,-

Tony Crilly
Velké otázky
MATEMATIKA
208 stran, 
černobílé ilustrace

EY035660                     

299,- 259,-

Stuart Clark 
Velké otázky
VESMÍR
208 stran, 
černobílé ilustrace

EY035910                   

299,- 259,-

Klenot mezi knihami o hudební vědě!

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko36

VZDĚLÁVÁNÍ

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU
Autor humoristickou formou
pojednává o typických pro-
blémech, na které narážejí
čeští studenti angličtiny na
všech úrovních, a poskytuje
praktické, srozumitelné rady,
jak je překonat. 208 s., čb. il.

EY035559  199,- 179,-

Jan Beer 
365 KŘÍŽOVEK 
NA CELÝ ROK
Skvělý společník doma i na
cestách! Publikace obsahuje
365 křížovek – na každý
den v roce jednu. Navíc
otestuje všeobecné znalosti
čtenářů z oblasti literatury,
filmu, vědy a historie! 376 s.

EY035502   249,- 199,-

Jan Novotný-Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ 
SLOVNÍK
Téměř 250 000 ekvivalentů!
Jedinečný slovník nabízí
vyčerpávající množství hesel
a poslouží jako užitečný
rádce pro všechny, kteří si
rádi tříbí znalosti a namáhají
hlavu. 1248 stran

EY034801   299,- 259,-

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.

EY035417    119,- 99,-

Kolektiv autorů
KOMPENDIUM CHEMIE
Obsáhlá příručka přístupnou
formou seznamuje s obsa-
hem středoškolské chemie,
který je doplněn o rozšiřu -
jící informace přednášené 
na vysokých školách 
nechemického zaměření. 
544 stran

EY036091    499,- 399,-

Dominic O’Brien

CVIČTE SVOJI PAMĚŤ
Dominic O’Brien proslul svým osminásobným vítězstvím na Mistrovství světa
v paměťových dovednostech i tím, že dokázal přelstít kasina v Las Vegas a připravit 
je o pořádný balík peněz v blackjacku. Jeho úspěchy jsou založeny na brilantních
technikách, které rozvíjel a cizeloval po mnoho let. V této knize nás poprvé zve 
přímo do srdce svého vnitřního světa paměťového umění. Rozšiřte své paměťové
schopnosti pomocí velmistrovy převratné metody! Naučíte se jednoduché techniky
memorování čísel, seznamů, slovíček, dat narozenin, hracích karet, všemožných
údajů i jmen a tváří. 

Váz., 208 stran, 14,5 x 20,6 cm

EY036207                         

NEJÚČINNĚJŠÍ JE TRÉNOVAT VŠECHNY SMYSLY!
VELMISTR PAMĚTI VÁM UKÁŽE CESTU…

DOMINIC O’BRIAN osmkrát
vyhrál světové klání v paměti.
Pracuje pro televizi a napsal
mnoho knih, ale až v této
poslední dává čtenářům 
poprvé nahlédnout přímo 
do kuchyně svého umění.

Kdo procvičuje svůj mozek, zůstane dlouho mladý! 

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

36 a 37 vzdelavani_sablona lista  3/21/14  12:06 PM  Stránka 2



V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké... 37

VZDĚLÁVÁNÍ

J. Čermák, K. Čermáková 
SLOVNÍK LATINSKÝCH 
CITÁTŮ
Kniha obsahuje v češtině
dosud nejširší publikovaný
výběr latinských citá tů,
rčení a pořekadel, a to 
v původní latinské podobě
i v českém překladu. Více
než 4 300 záznamů latin-
ské vzdělanosti je kromě
abecedního řazení možno
vyhledat i podle rejstříku 
či klíčových slov. 544 stran

EY034366  279,- 239,-

Ubaldo Nicola  
OBRAZOVÉ DĚJINY
FILOZOFIE 
Publikace se zabývá nejdů-
ležitějšími tématy západní
filozofické tradice. Té ma ta
a jejich klíčové pojmy jsou
nejen vysvětleny, ale pře-
devším konfrontovány
s obrazovým materiálem
z dějin umění a kultury, 
ze starých traktátů i ze
spisů samotných filozofů.
584 str., barevná publikace

EY035213   499,- 249,-

Kateřina Fišerová, Václav Klaus ml.

MATEMATIKA 
PRO TROJKAŘE ANEB
MATURITA V KAPSE
Bez matematiky a logického myšlení
se v každodenním životě jednoduše
neobejdete. Většina studentů a velká
část populace se bojí matematiky,
ale s dobrým učitelem zvládne mate-
matiku každý. A proto vznikla tato
knížka, ve které najdete spoustu 
příkladů a jejich řešení. Podlehněte
kouzlu matematiky s Václavem
a Kateřinou! Uvidíte, že to jde!
Knížka je vhodná jak pro maturanty,
tak pro širokou veřejnost. Každý
průměrně inteligentní člověk je
schopen logického myšlení, jen mu
někdo musí ukázat cestu!

Váz., 224 stran, bar. il., 16,3 x 23,8 cm

EY229189 
nečlenská cena 299,- 269,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
Kniha psychologie vychází jako druhá ze série přehledových oborových pub-
likací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé
studenty a odborníky. Srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky toho-
to fascinujícího oboru společenských věd. Provází nás vývojem psychologie
od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení seznamuje s nej-
význačnějšími psychology a jejich teoriemi. Knihu doplňují diagramy, které
krok za krokem zpřehledňují složité
teorie, klasická rčení, jež činí psycho -
logii snáze zapamatovatelnou, a vtipné
ilustrace.

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

EY036593

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

499,-
www.knizniklub.cz
Další zajímavé knihy na

Kniha filozofie získala v soutěži
Slovník roku Cenu poroty 
za výkladový slovník!

KNIHA FILOZOFIE
Srozumitelně napsaná kniha vás provede
vývo jem filozofie a seznámí vás poutavou 
formou s nejvýznam nějšími filozofy a jejich 
teoriemi. 352 stran, barevná publikace
EY035495           599,- 499,-

PODLEHNĚTE KOUZLU MATEMATIKY!
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 38

NA ÚTĚKU
240 stran

EY035616    249,- 79,-

JMENUJU SE NIKKI
256 stran

EY034652    249,- 79,-

Strašlivá nehoda změní šestnáctileté Em život. 
Poté, co se probudí na ne moc nič ním lůž ku, zjišťuje,
že už není sama sebou – a to doslova! 

V KŮŽI SUPERMODELKY
256 stran

EY033380    249,- 79,-

Toni Morrisonová
MILOSRDENSTVÍ
Román nositelky
Nobelovy ceny 
za literaturu. 176 stran

EY033741    229,- 79,-

Mikael Niemi 
MUŽ, KTERÝ 
ZEMŘEL JAKO
LOSOS
288 stran

EY033271    249,- 79,-

KAŠTANOVÝ KRÁL
Henry omylem osvobodil čarodějnici,
kte rá chce zničit světy za dvířky! 496 s.

EY033266          349,- 79,-

N. D. Wilson
STO TAJNÝCH DVÍŘEK
Henry objevil tajná dvířka vedoucí 
do jiných světů! Pro děti od 10 let. 272 s.

EY033264           259,- 79,-

PAMPELIŠKOVÝ OHEŇ
Kniha navazuje na první díl napínavé 
trilogie Sto tajných dvířek. 472 stran

EY033265           349,- 79,-

Zdeněk Pohlreich 
VEJCE NEBO SLEPICE
80 šťavnatých receptů 
z drůbeže a pernaté zvěřiny
Pikantní ztracené vejce, pronikavá
vůně pečeného kuře te, exotický
salát ze slepice, lákavé aroma coq
au vin, křupavá kachní kůrčička,
lahodná nadívaná křepelka…
Originální příprava se snoubí
v podání předního šéfkuchaře
s nezaměnitelnou chutí!
184 stran, barevná publikace

EY035449         299,- 79,-

Mary Frances
Budziková 
ŽIVOT SE PSEM
NENÍ POD PSA
144 stran, čb. ilustrace

EY033927   199,- 79,-

Erich von Däniken 
VESMÍRNÉ LETY 
VE STAROVĚKU
208 stran, barevné 
fotografie

EY033489   279,- 89,-

Michal David 
NEJVĚTŠÍ Z MÝCH
NÁLEZŮ A ZTRÁT
144 stran + 16 stran 
bar. foto, čb. foto

EY036157   249,- 89,-

Luděk Procházka
KOUZLA 
ZE ZELENINY 
A OVOCE
112 stran, bar. publ.

EY034787    289,- 89,-

SLEVA
až

77%

NABÍDKA KNIH
ZA SKVĚLÉ CENY

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

ze stran 38–41 za uvedené, výrazně snížené ceny! 
Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
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Ruediger Schache
TAJEMSTVÍ 
PŘITAŽLIVOSTI
SRDCE
208 stran

EY033506    299,- 89,-

Hana Skálová 
PRŮVODCE STYLEM 
PRO ŠARMANTNÍ 
PLNOŠTÍHLÉ 
KRÁSKY 152 s., bar. p.

EY035450    299,- 89,-

Nataša Tanská 
PUF A MUF
Zítra jdeme do školy
Rozšířené vydání.
96 stran

EY162607    189,- 99,-

James Rollins 
ĎÁBLOVA KOLONIE
Sigma Force tahá za
nitky amerických dějin!
384 stran

EY211284    299,- 99,-

Julie Garwood 
ČAROVNÝ PRINC
Aby se zbavila poruční-
ka, rozhodla se Taylor
formálně provdat. 416 s.

EY215619    299,- 99,-

Julie Garwood 
MARY ROSE
Klidný život Mary Rose
naruší neznámý cizi-
nec... 514 stran

EY153293    299,- 99,-

Julie Garwood 
SYKOT
Úchvatný příběh vášně,
napětí a intrik.

304 stran
EY168141    299,- 99,-

POPELKA
Zábava s puzzle
Knížka + 6x obrázek 
k vybarvení + 6x puzzle  
12 stran, barevné il.

EY227568    199,- 99,-

SNĚHURKA
Zábava s puzzle
Známá pohádka o Sně -
hurce, omalovánky 
a puzzle. 12 s., bar. il.

EY227567    199,- 99,-

Tess Gerritsenová 
SUVENÝR
Lékařka Maura Islesová
se pouští po stopách
šíleného zabijáka. 288 s.

EY033679    249,- 99,-

John Grisham
HRA O PIZZU
Svižný a humorný 
příběh pro fanoušky
fotbalu. 240 stran

EY033135    229,- 99,-

Philipp Vandenberg 
ZAPOMENUTÝ
FARAON
320 stran + 16 stran 
čb. příl., čb. ilustrace

EY032718    259,- 99,-

Robert Harris 
ŘÍMSKÁ TRILOGIE /1
IMPÉRIUM 
Poutavý historický ro -
mán plný napětí. 400 s.

EY032476    299,- 99,-

Robert Harris 
ŘÍMSKÁ TRILOGIE /2
LUSTRUM
Pokračování knihy
Impérium. 448 stran

EY032505    319,- 99,-

VRAŽDA
V MEZOPOTÁMII
Kdo zavraždil man -
želku vě hlas ného
archeologa? 240 s.

EY033858    
249,- 99,-

Agatha Christie
ZÁHADNÉ 
ZMIZENÍ 
LORDA 
LISTERDALEA
Dvanáct skvělých
povídek! 224 stran

EY033895  249,-99,-

Hans W. Kothe 
HOUBY
Popis 120 dru hů hub.
Nechy bí zajímavosti ani
recepty. 256 s., bar. p.

EY035546    229,- 99,-

J. M. Simmel 
VŠICHNI LIDÉ 
BRATRY JSOU
Autorův nejznámější
román. 664 stran

EY033158    399,- 99,-

Helena Zmatlíková
MOJE PÍSNIČKY
Výběr textů více než 
40 známých lidových
písniček. 69 str., bar. il.

EY099512  230,- 129,-

PEJSEK A JÁ
Sada obsahuje: 
16 stran s vyprávěním
o psech, šablony, 
90 samolepek aj. 

EY221094  249,- 129,-

PONÍCI
Informace o plemenech
poníků a rady a tipy, jak
je nakreslit, šablony,
samolepky aj.
EY225783  249,- 129,-

RANČ U PODKOVY
Prostorová knížka
Vystřihovánky, samo-
lepky, vyjímatelné figur-
ky a rozkládací kniha.

EY226760  249,- 129,-

D. Kearns Goodwinová 
LINCOLN 
Na motivy tohoto
románu byl natočen
oscarový film. 304 s.

EY035622  299,- 129,-

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

MAIGRET 
A LUPIČ KLIĎAS
MAIGRET 
A INFORMÁTOR
256 stran

EY033444 
229,- 99,-

Georges Simenon
MAIGRET 
SE SVĚŘUJE
MAIGRET 
NA DOVOLENÉ
288 stran

EY035129 
229,- 99,-
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 38)!40

Alex Flinn 
NETVOR
Zahrával si se životy
druhých, až došlo 
na něj! 224 stran
EY220501  249,- 149,-

MOJE CHYTRÁ 
KNIHOVNIČKA
Osm leporel s tvrdými
listy k výuce nejmen-
ších dětí. 
EY165491  299,- 149,-

Robin Cook 
ŠOK
Na co byly skutečně
použity vzorky odebra-
ných vajíček? 264 stran 
EY033497  239,- 129,-

Robin Cook
AGONIE
V indických nemocni-
cích zač nou záhadně
umírat pa cienti… 288 s.
EY033707  259,- 129,-

Patricia Cornwellová
BEZ RIZIKA
Win Garano řeší vraždu
starou více než 40 let!
160 stran
EY033494  199,- 129,-

Sigrid-Maria
Größingová 
MUŽI KOLEM SISI
240 stran, černobílé 
fotografie 

EY033582  259,- 129,-

Sandra Brown 
NEBEZPEČNÁ
PODOBA
Bestseller vaší oblíbené
autorky. 416 stran

EY033312  279,- 149,-

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

EY035446  329,- 149,-

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

EY035510  289,- 149,-

KOČÁR 
PRO PRINCEZNU
Knížka a hračka 
v jednom! 
20 stran

EY213116  299,- 149,-

MOJE CHYTRÁ 
KNIHOVNIČKA
Zvířata
Osm leporel v praktic-
kém kufříku. 

EY183827  299,- 149,-

Magda Váňová 
NÁHODA 
NEBO OSUD
Brilantně napsané 
příběhy. 192 stran

EY222383  249,- 149,-

Susan Abulhawaová 
JITRA V DŽENÍNU
Příběh se odehrává na
pozadí izraelsko-pa les -
tinského konfliktu. 376 s.

EY036145  299,- 149,-

N. Burton, J. Fishman,
M. McCrary
OD TOHO CHLAPA
RUCE PRYČ!
248 stran

EY225270  269,- 169,-

TĚSTOVINY
Inspirujte se při „čarování“ s těsto vinami knihou
a vy užijte pomůcky ze sady k dokona lé mu kuli-
nářskému výsledku! 64 stran, bar. p. + struhad lo
na parmazán + kleště na těstoviny

EY035770                  349,- 149,-

Margot Potterová 
INSPIRACE 
Z KORÁLKŮ
Zhotovte si šik bižuterii! 

128 stran

EY035965 299,- 149,-

Chuck Palahniuk
ZALKNUTÍ
Podvádí, aby mohl pla-
tit ná kladnou lé kař skou
péči své matce… 256 s.

EY033594  249,- 149,-

Ralf Georg Reuth,
Günther Lachmann 
PRVNÍ ŽIVOT
ANGELY M. 
272 stran, čb. foto

EY036539  329,- 149,-

Marci Shimoffová 
TAJEMSTVÍ LÁSKY
Sedm kroků 
k univerzální síle 
400 stran, čb. il.

EY035801  299,- 149,-

Ally Condieová 
DOKONALÝ SEN
Pokračování úspěšné
trilogie americké 
autorky. 344 stran
EY035005  259,- 129,-

Ally Condieová 
DOKONALÝ SVĚT
Strhující závěr best -
sellerové trilogie. 
448 stran
EY035006  259,- 129,-

ŠKOLA, TO JE
HRAČKA
2. třída předškoláka
Soubor obsahuje: úko ly,
aktivity, samolepky aj. 
EY221096  249,- 129,-

ŠKOLA, TO JE
HRAČKA
1. třída předškoláka
Soubor rozmanitých
úkolů a aktivit. 
EY221095  249,- 129,-

ŠKOLA, TO JE
HRAČKA
3. třída předškoláka
Kufřík plný zábavy 
pro předškolní děti. 
EY221097  249,- 129,-

ZVÍŘATA CELÉHO
SVĚTA
Hledej v obrázku
Ideální kniha pro učení
hrou! 16 str., bar. il.
EY218201  249,- 129,-

Antonín Hrbek 
ASTROLOGICKÝ 
KALENDÁŘ
Co nás čeká v letech
2013–2016 160 stran

EY035765  169,- 129,-

Ally Condieová 
DOKONALÝ PÁR
V dokonalém světě 
o všem rozhodují
Správci… 328 stran
EY035004  259,- 129,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVĚLÉ CENY
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Věra Brusnická, 
Hana Saitzová Horká 
ŠÁTKY A ŠÁLY 
45 modelů!
176 stran, bar. publ.

EY035760  359,- 149,-

Guido Knopp 
SS
Autor analyzuje pozadí
„Noci dlouhých nožů“.
504 stran

EY035749  299,- 159,-

František Ringo Čech 
GENERACE BEATLES
448 stran + 16 stran 
barevné přílohy, 
černobílé fotografie

EY035674  299,- 169,-

Alan Hollinghurst
CIZÍ DÍTĚ
Od autora Booke rovou
cenou ověnčené knihy
Linie krásy. 544 stran

EY035250  399,- 169,-

Eva Filipová 
S EVOU V RÁJI 
Eva Filipová se věnuje
čisté, moderní a kulti-
vované kuchyni. Jídlo
prezento vané na talíři
by mělo podle ní půso-
bit jako výtvarné dílo.
Dlouhodobý mimořád-
ný zájem o gastronomii
a znalost prostředí ji
přivedly k napsání knih
Excellent menu, Česká
kuchyně v moderním
pojetí, Znovuobjevené
recepty a Instinkt 

v kuchyni. Miluje vymýšlet
úpravy tradičních, klasických a nezřídka polo -

zapomenutých návodů podle současných požadavků moderní
stravy. Vedle vaření se věnuje popularizaci pravidel společenského chování.
Její úspěšné knihy Společenská nápověda a V koutě štěstí nehledej vás
nenechají na pochybách, že úspěch jde ruku v ruce s etiketou.
Váz., 216 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm 
EY036503 299,- 169,-

Louise Monaghanová 
UKRADENÁ
Strastiplná cesta matky
za záchranou svého
dítěte. 304 stran

EY225259  299,- 199,-

Persson Leif GW
V JINÉM ČASE
V JINÉM ŽIVOTĚ
Severské mysterium
440 stran

EY198060  379,- 199,-

SVĚT ZVÍŘAT
A ROSTLIN
Zvuková knížka s hlasy
zvířat a ptáků! 

16 stran

EY226982  349,- 199,-

Andrew Nagorski 
HITLERLAND
Originální pohled na vý -
voj nacistického Němec -
 ka. 312 s. + 8 s. čb. foto

EY035927  349,- 199,-

Jodi Picoultová 
VLK SAMOTÁŘ
Nový kontroverzní 
titul světově úspěšné
autorky. 416 stran

EY036092  349,- 199,-

Gordon Thomas 
PAPEŽOVI ŽIDÉ
Tajný plán Vatikánu
na záchranu Židů
před nacisty 
304 str. + 8 str. čb. foto
EY035926  399,- 199,-

Karel Štorkán 
GOLEM
Třídílný historický
román. 
288 stran

EY222961  399,- 249,-

M. Pfleidererová, 
B. Rödderová 
CO KOČKA 
SKUTEČNĚ CHCE
208 stran, bar. publ.

EY035632  399,- 249,-

Ronald Lindner 
CO PES 
SKUTEČNĚ CHCE
Moderní kniha, praktic-
ké rady! 256 s., bar. p.

EY035593  499,- 249,-

Kim Dennis-
-Bryanová, 
T. Morganová 
PLEMENA PSŮ
Vyberte si toho
správného
Jedinečně vyprave-
ná publikace přiná-
ší obsažný přehled
plemen z celého
světa. 

352 stran, bar. publ.

EY035703  
499,- 299,-

Ulrike Amlerová,
Gabriele Metzová 
KONĚ
Kniha poskytuje
detailní názorné
návody. První část
se věnuje základ-
ním informacím
o koních a ježdění,
druhá podává
vyčerpávající 
přehled plemen. 
344 stran, bar. publ.
EY035731  

599,- 299,-

Recepty z českého
gastronomického ráje

Sophie Audouinová-
-Mamikonianová 
Indiana Teller 1
JARNÍ MĚSÍC
368 stran

EY035845  299,- 179,-

Johannes F. Coy, 
M. Franzová 
VÝŽIVOU 
PROTI RAKOVINĚ 
208 stran, barevné foto

EY034226  299,- 179,-

Oliver Pötzsch 
PŘÍPAD LUDVÍK
Tajemství bavorského
pohádkového krále
odhaleno! 448 stran

EY035590  349,- 199,-

J. Kersnovskaja 
JAKÁ JE CENA 
ČLOVĚKA
656 stran + autorčiny
barevné ilustrace

EY033853  599,- 229,-
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz42

KUCHAŘKY

Jaroslav Palas 
MYSLIVECKÁ
KUCHAŘKA
Re cep ty, které
najdete v knize,
vy zkou šely gene-
race myslivců!

144 stran + 8 stran barevné fotopřílohy

EY035134  229,- 199,-

TOP RECEPTY
100x drůbež
V knize najdete
100 nejob lí be -
nějších receptů
z drůbeže od zkušených ku cha řů a kuchařek! 
96 stran, barevné fotografie

EY034908                  149,- 99,-

TOP RECEPTY
100x těstoviny
Vyzkoušejte nej -
vyhledávanější 
re cepty z těstovin!
Uvařte si vyni ka -
 jící cannello ni
s chřes tem, fussi-
loni s rajčaty 

a mno ho dalších skvělých jídel! 96 stran, bar. foto

EY035764  149,- 99,-

TOP RECEPTY
100x vepřové
Ve spolupráci 
s internetovým
portálem 
topre cepty.cz
jsme pro vás při-
pravili 100 nejvy-
hledávanějších
receptů z vepřového masa! 96 stran, bar. foto

EY035336                149,- 99,-

Nigella Lawsonová

VAŘÍME EXPRES
Královna současné gastro-
nomie Nigella Lawsonová
vaří lahodná, snadno dosaži-
telná, málo pracná a zároveň
elegantní jídla. Její vynaléza-
vě zkrácené pra cov ní postu-
py, úžasné náměty šetřící
čas i námahu a jednoduchá
jídla nabízejí řešení, jak jíst
dobře, když nemá te času
nazbyt. Kuchařka obsahuje
více než 500 receptů: od
předkrmů po dezerty. 
Váz., 320 stran, bar. publ., 
17 x 23,5 cm

EY036749  
399,-       349,-

Nigella vaří rychlovky!

NIGELLA LAWSONOVÁ je autorkou řady kuchařských knih, které
se zařadily mezi vyhledávané bestsellery. Přispívá do kulinářského
okénka New York Times a své kuchařské umění předvedla rovněž
v několika úspěšných televizních show. Naši diváci ji mohou 
nyní sledovat na programu TV Prima.

Nigella Lawsonová 
CHUŤ DOMÁCÍ
KUCHYNĚ
Kuchařská kniha
nabízí 190 lákavých
receptů! Najdete
v ní rychlé a jedno-
duché recepty i spe-
ciality. 488 s., bar. p. 

EY036116 
599,- 499,-

Nigella Lawsonová 
ŽIVOT JE HOSTINA
Recepty pro sváteční dny 
i oslavy! 480 stran, bar. p.

EY034937   499,- 449,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

798,-jen

obj. č. EY036695
CHUŤ DOMÁCÍ KUCHYNĚ

a ŽIVOT JE HOSTINA

Nyní na
Prima Love
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 60. 43

KUCHAŘKY

Miluše Koldová 
KOUZLO PERNÍČKŮ
Upečte si líbezné perníčky,
patřičně navoněné kořením!
Připravte svým blízkým voňa-
vý dárek, kterým vždy uděláte
radost a vytvoříte sváteční
atmosféru… Zkušená perní-
kářka vás při moudrém vy -
právění o životě krok za kro-
kem naučí vyrobit perníkové
těsto, svícny a chaloupky,
podkovy štěstí a srdíčka, veli-
konoční dekorace i polevu.
104 stran, barevné fotografie

EY035185    229,- 199,-

Debbie Mumm 
MŮJ RECEPTÁŘ 
Samo vazač se zápisníkem a pře -
krás nými magnetkami nabízí způ-
sob, jak zorganizovat sbírku rodin-
ných receptů. Kromě volných listů
můžete recepty roztřídit do kapes
podle skupin. Šanon s kap sami +
zápisník + 3 magnetky

EY035803        349,- 249,-

Iveta Fabešová 
IVETA A ČESKÉ 
SLADKOSTI
Pod vedením nadšené cukrář-
ky s chutí upečete adventní
věnec, české koláče, broskvo-
vo-třešňovou buchtu, domácí
perník, čokoládový dort, hruš-
kové brioš ky, indiánky, jablko-
vé vdolky, kynuté buch ty,
lívance, mandlové taštičky,
ořechový chléb, čokoládovou
roládu a ještě si k tomu připra -
víte nefalšovanou domácí
zmrzlinu! 192 stran, bar. publ.

EY035041    349,- 299,-

Roman Vaněk
KLENOTY KLASICKÉ EVROPSKÉ KUCHYNĚ
Kniha svou jednoduchostí a zcela novým konceptem
receptů psaných tzv.„ krok za krokem“ nadchne úplné
amatéry a díky obrovskému množství informací i profe -
sionální kuchaře. Obsahuje bezmála 200 receptů a té -
měř 650 barevných fotografií. Ke knize zároveň vychází
90 doplňujících postupových videí na webových strán-
kách zdarma. Váz., 264 stran, barevné foto, 21,6 x 30,5 cm
EY231622        nečlenská cena 399,- 369,-

Pavlína Kinclová, Martin Kincl 

SPRÁVNÁ KUCHAŘKA S FANTAZIÍ
Vařte snadno, rychle, úsporně a z obyčejných přísad, které jsou běžně k dostání!
Pavlína, kuchařka s velkou fantazií, kombinovala, zkoušela a připravila přes 100 jed-
noduchých receptů. Některé pokrmy jsou klasickými jídly v její vlastní úpravě, jiné
jsou z rodinných archivů a velkou inspiraci si přivezla z cest po Středomoří. Vše 
na jejich přípravu koupíte bez problémů, nejlépe chutnají ze sezonních čerstvých 
produktů. Vyzkoušejte například babiččinu švestkovou bublaninu, bílé zelí k norim-
berským klobáskám, citronové tagliatelle, cizrnovou polévku s rozmarýnem, dušené
kuře s meruňkovou nádivkou, fazolový salát s tuňákem a kapary, jehněčí kari se špe-
nátem, květákový koláč z listového těsta, lososa naloženého v medové marinádě,
panenku na švestkách a červeném víně, řecké cukety se sýrem feta, smaženou
polentu s rajčaty, zelný salát s jablky… Brož., 176 stran, barevná publikace, 15,2 x 20,3 cm

EY035762

Zkuste několik receptů a vaření vás
začne bavit... Propadnete mu! 

10
ibodů

Získáte

KLUBOVÁ NOVINKA

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 60.44

DIETY

N. Moriyama, W. Doyle 
JAPONKY 
NESTÁRNOU 
ANI NETLOUSTNOU
Autorka vás seznámí s ná -
zory předních odborníků
na dlouhověkost, obezitu
a na japonské stravovací
návyky, jež přispívají
k mimořádně dobrému
zdraví Japonců. 256 s.

EY036150  199,- 179,-

Alycea Ungarová
PILATES
Tělo v pohybu
Cvičení podle Pilatese 
v domácím prostředí
doplní vaše pravidelné
pohybové aktivity, po -
může vám dobře vypa-
dat, zlepšit si kondici 
a především se spoko-
jeně cítit. 176 s., bar. p.

EY035626 299,- 149,-

Angela Dowdenová 

DIETA 5 : 2
Zapomeňte na nekonečné diety, které
nemají dlouhodobý efekt a jež postupně
vzdáte. S postní dietou můžete zhubnout,
zlepšit svoje zdraví, a přitom se cítit
báječ ně. Začít s dietou 5 : 2 je tak jed no -
duché! Stačí se dva dny omezit v jídle

a po zbytek týdne můžete jíst, co hrdlo
ráčí. Stovka níz kokalorických receptů v této knize vám post-

ní dny usnadní. Kromě vynikajících receptů se můžete inspirovat také nízko-
kalorickými chuťovkami a ne chybí ani přehledné kalorické tabulky a čtyřtýdenní postní jídel-

níček. Vše doplňují tipy, jak půst začlenit do svého životního stylu. Brož., 144 stran, bar. publ., 18,9 x 24,6 cm

EY036551

Makiko Sano 

SUŠI DIETA
Pro dlouhý a zdravý život

Podivovali jste se někdy nad tím, jak
to Japonky dělají, že jsou stále tak
štíhlé, krásně se jim lesknou vlasy 
a září jim pleť? Japonská odbornice 
na výživu v kni ze názorně ukazuje, 
že zařaze ním jediného japonského
jídla do denního jídelníčku můžete 
i vy zhubnout nebo si udržet zdravou
a štíhlou postavu po celý život, a při-
tom jíst stejně dobře jako předtím! 
Brož., 128 stran, barevná publikace, 19 x 24 cm

EY036542    nečlenská cena 299,- 249,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY NETLOUSTNOU
Vyprávění doplňují recepty, zajíma-
vosti o potravinách a triky jak si
uchovat získanou štíhlost. 280 s.

EY035257 229,- 199,-
Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY NETLOUSTNOU
Kuchařka
Netradiční a inspirativní kuchařka.  

272 stran

EY035309       299,- 249,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

398,-jen

obj. č. EY035292
2X MIREILLE GUILIANOVÁ

VÝHODNĚ

Toužíte být 
štíhlé a plné
energie?

Konečně se 
budete cítit 
báječně!

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VIP
207,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61. 45

ZDRAVÍ, FITNESS

Sven-David Müller 

CHUTNĚ PŘI 
ARTRÓZE A ARTRITIDĚ 
Bolest neznamená při artritidě
a artróze nezvratný osud. Výzkum
revmatu potvrdil, že strava může
potlačovat záněty a mírnit bolest,
pokud neobsahuje příliš kyseliny
arachidonové, vyskytující se v tuč-
ných potravinách živočišného
původu. V části s recepty najdete
50 receptů, vhodných při artritidě
(rovněž při artritidě revmatoidní)
a artróze, ale i v případě dny.
Nechte se překvapit recepty 
na chutné pokrmy! Pestrá paleta
surovin zaručuje přípravu tako-
vých pokrmů, které kloubům
dodají potřebné živiny – chrupavka se
může opět zregenerovat a záněty odezní. Podpořte
své zdraví volbou správného jídelníčku.

Flexivazba, 88 stran, 12,5 x 20 cm

EY036227

-

Á

Zmírněte 
bolesti kloubů 
vhodným 
jídelníčkem!

G. Guzeková, E. Langeová 
PLÍSŇOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
Ses tavte si chutné a zdravé
menu, které posílí váš imu-
nitní systém a zbaví vás plís-
ňových onemoc ně   ní. 

216 stran

EY035894  249,- 219,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PRO DIABETIKY 
Strava diabetika se přibližu-
je obecně doporučované
racionální výživě pro kaž-
dého z nás. Recepty neob-
sahují cukr, jsou bohaté na
vlákninu, vitaminy a mine-
rální látky. 96 str., čb. il.

EY035967   179,- 149,-

Pierre Pallardy 
ZDRAVÉ BŘICHO 
Od straňte únavu, nadváhu,
celulitidu, sexuální potíže,
deprese, ne spavost a bo lesti
zad! Pallardyho metoda po -
máha i při léčbě srdečních,
infek čních nebo virových
chorob i nádorových one-
mocnění. 152 str., čb. il.

EY036365   259,- 229,-

M. Greenwood-
-Robinsonová, Beto Perez 
ZUMBA

S pomocí této knihy a DVD,
které ji doplňuje, se naučíte
kroky a pohyby populárních
latinskoamerických tanců
a během krátké doby se
doslova protančíte k nád-
herné postavě! 
296 stran + DVD, čb. foto
EY033931   349,- 199,-

Cal Oreyová 

ZÁZRAČNÁ SÍLA KÁVY
Přínos nebo škodlivost tohoto nápoje
nespočívá v jeho složení, ale v tom, 
zda jej užíváte, nebo zneužíváte. Podle
nových studií je konzumace kávy 
spojena se sníženým rizikem výskytu
rakoviny. Káva zlepšuje naše kognitivní
funkce. Seznamte se s léčivými odrů-
dami a směsmi kávy, s tím, co si
k tomuto nápoji dát, jak kávu zařadit 
do redukčních diet. Dokonce v knize
najdete tipy, při jakém onemocnění
káva pomáhá…

Flexivazba, 336 stran, 12,5 x 20 cm

EY036226    
nečlenská cena 279,- 249,-

Gerda Pighinová 
CHUTNĚ 
BEZ CHOLESTEROLU
Příčinou zanesených cév 
a in fark  tu je ne správ ný způ -
sob stravování a nízká fyzic-
ká aktivita. Podle receptů 
v knize si sestavíte správný
jídelníček. 128 stran

EY035966    189,- 169,-

Objevte úžasné
účinky dokonalého
nápoje – kávy!

ČESKÁ PREMIÉRA

149,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA
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Nakupujte se slevou až 77 % (více na str. 38–41)!46

RODINA

Anne Hooperová
KÁMASÚTRA
pro milence 21. století
Svě to známá sexuo lož ka
aktualizovala mistrovská
díla erotické literatury –
Káma sútru, Anan ga Ran -
gu, Tao aj. Propojení sta -
robylé východní erotiky 
s luxusními fotografiemi 
je doplněno mo der ními
sexuologickými radami.
160 str., barevná publikace

EY034346   329,- 279,-

Dr. M. Stoppardová
DOSPÍVAJÍCÍM 
DÍVKÁM 
Citlivý průvodce pro dos -
pívající dívky, které chtějí
vě dět vše o období pu ber -
ty, první menstruaci, zdra-
vém stravování, péči o pleť
a ce lé tělo, o po hlav ně
přenášených chorobách,
bez peč  ném sexu, antikon -
cep ci a dalších důležitých
věcech. 128 s., bar. publ.

EY034410   199,- 179,-

Sarah Kay
ALBUM NAŠEHO
DĚŤÁTKA
Do alba s něžnými ilust ra -
cemi Sarah Kay mohou
rodiče nebo prarodiče
zaznamenávat pokroky
novorozeňátka. Foto gra fie 
a záznamy postupně 
za plní stránky, a vy tvo ří
tak mi lou památku na jed -
no z nejhezčích období. 

48 stran, barevné ilustrace

EY033167   199,- 99,-

Ian Kerner, 
Heidi Raykeilová  

MIMINKO, 
NEBO MANŽEL?
Ožehavé téma, o němž
si nervózně špitají
maminky i tatínkové
v dětských hernách
a na hřištích po celém
světě. Ale takhle to
nemusí zůstat napořád.
Můžete provádět nej -
různější čáry máry
s dětmi a přitom si dál

užívat dospělácké techtle mecht -
le. Na sexu totiž opravdu záleží… a hodně.

Partnery stmeluje a je zárukou toho, že se z milenců nestanou
pouze spolubydlící nebo vychovatelé. Tato zábavná a upřímná příručka pomůže
rodičům uklidnit rozbouřené vody kolem dříve tabuizovaného tématu a naopak
rozvířit stojaté vody tam, kam velké vlny patří – v ložnici. 
Váz., 240 stran, 13,4 x 20,7 cm

EY235252   

Meagan
Francisová  

ŠŤASTNÁ
MÁMA
Autorka,
matka pěti
dětí, v knize
prozrazuje
tajemství jak se stát šťastnou mámou. Tento revoluční a vtipný
pohled na rodičovství je přínosný jak pro dítě, tak pro rodiče. 
V knize najdete spoustu užitečných rad, nezbytných ve chvílích,
kdy už nevíte kudy kam. 

Brož., 144 stran, 15,6 x 21 cm

EY235253   nečlenská cena 249,- 229,-

Susan J. Elliotová 
PŘEŽIJTE 
ROZCHOD 
S ÚSMĚVEM
Uspořádejte si znovu
svůj život a získejte
lásku, jakou si zaslou-
žíte! Kniha popisuje
vysoce účinný způ -
  sob jak se spolehlivě
a trva le přenést přes
rozchod, získat zpět
sebedůvěru a otevřít
se pravé lásce. A to 

za pomoci inspirativních skutečných příběhů a s vy užitím stra-
tegie bezodkladného zahájení procesu životní změny. 232 stran

EY234916    299,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

ČESKÁ PREMIÉRA

S. Rissová, T. Palaganová 
PRACUJÍCÍ MÁMA 
Návod na přežití
Kniha plná inspirace a po vzbu -
zení vám pomůže ne ztrácet
humor a nadhled. Nabízí celou
řadu rad a osvěd čených postu-
pů, které vám pomůžou vyvážit
práci a rodinu. 144 stran, bar. il.

EY035671     249,- 219,-
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz 47

RÁDCE

Allan a Barbara
Peasovi 

RADY 
PRO ŽIVOT
Kniha meziná-
rodně uznáva-
ných autorů 
vás seznámí
s dovednostmi,
které jsou potře-
ba získat k tomu,
abyste dosáhli
úspěchu v jed-
nání s lidmi.
Dozvíte se, jak
upřímně chválit,
pozorně naslou-
chat, klást skvělé
otázky, udržovat rozhovor, vyvolat
dobrý dojem, vytvořit příznivou atmosféru, vyrovnat se
s kritikou, přednést přesvědčivý projev a mnoho dalšího. 
Autoři uvádějí tři základní prvky přirozenosti; připomínají, že u lidí se proje-
vuje přirozená tendence v dobrém i špatném oplácet, touží po uznání
a v první řadě se zajímají o sebe a o to, co jim přinese prospěch. Když tyto
tři základní prvky lidské povahy vezmete v úvahu, dohodnete se s každým. 

Váz., 112 stran, 12,5 x 20 cm

EY036550  

Susanna Kubelka 

KONEČNĚ PŘES ČTYŘICET
Přeneste se přes pár vrásek a buďte nesrovnatelně více
sebevědomá a sexy než vaše mladší kolegyně! Jen málo
žen, které překročí čtyřicítku, se ubrání strachu z blížící-

ho se stáří. Známá autorka tento strach vyvrací jako
uměle vyvolaný a zbytečný. Ukazuje silné stránky
a přednosti zralé ženy v rozdílných oblastech. Kniha je
nejen zábavně napsaná, je něčím víc: ukazuje ženám
cestu k novému sebevědomí, nezatíženému starými
předsudky. Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

EY036096          nečlenská cena 199,- 179,-

KLUBOVÁ NOVINKA

VÝHODNÝ
KOMPLET

577,-jen

obj. č. EY036797
PROČ MUŽI CHTĚJÍ SEX...,

PROČ MUŽI LŽOU... a PROČ

MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ...

Horst Benesch 
PROKLEPEJ SE KE ZDRAVÍ
Vylečte se pomocí poklepové aku -
presury. 128 stran, čb. fotografie

EY034326   179,- 159,-

Anne Jonesová 
ZBAVTE SE NEGATIVNÍ ENERGIE
Získejte dostatek energie doma 
i na pracovišti! 304 stran

EY035497 299,- 259,-

Nebojte se svého věku 
a získejte nové sebevědomí!

Naučte se správně diskutovat!
Úspěchy v práci se brzy dostaví…  

Allan a Barbara Peasovi 
PROČ MUŽI CHTĚJÍ SEX A ŽENY 
POTŘEBUJÍ LÁSKU
320 stran, černobílé ilustrace

EY034190      259,- 229,-

PROČ MUŽI LŽOU 
A ŽENY PLÁČOU
360 stran, černobílé ilustrace

EY035804      259,- 229,-

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
352 stran, černobílé ilustrace

EY035334      259,- 229,-

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

159,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!48

MÓDA, RÁDCE

Boris Entrup 
MAKE-UP ZA 10 MINUT
Rady od vlasového stylisty a vizážisty
firmy Maybeline Jade. 144 s., bar. publ.

EY036374         249,- 219,-

Donne a Ginny Geerovy 
COOL NEHTY
Přes 50 návodů s barevnými fotogra -
fiemi, ilustracemi a přesnými pokyny.
144 stran, barevná publikace

EY036519         249,- 219,-

Caroline Jonesová 

PRINCEZNA KATE A JEJÍ STYL
Vévodkyně Kate se stala jednou z největ-
ších ikon módy. Průvodce jejím šatníkem,
doplňky, účesy a make-upem ukazuje 
přirozený půvab a eleganci mladé ženy.
Seznámíte se detailně se 40 outfity 
od sportovních oděvů po velké večerní.
Kniha obsahuje praktické tipy pro každý
rozpočet. Poradí, jak vybrat sako stejně

dokonalé jako Kateino, nebo jak správně nosit
tělové lodičky na podpatku. V knize najdete vše, co potřebujete,

abyste držely krok s nejstylovější Britkou současnosti. 
Váz., 176 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

EY036481

MÓDA 
Výpravná obrazová publikace vás provede
staletími, během nichž se šaty z kusů řase-
ných látek postupně proměnily v dnešní
přehlídkové senzace. Vizuálně bohaté kata-
logy jsou sestavené z obrazů, soch a foto-
grafií, opatřených odborným komentářem,
a zachycují významné okamžiky dějin
módy. Fotografická výprava do minulosti
představuje klasické oděvy ze všech úhlů
a přibližuje detaily látek, krejčovského
zpracování i doplňků. Celo stránkové foto-
grafie a přehledové tabulky s časovými
údaji vyprávějí příběh průkopníků módy,
ikon, jež určovaly styl celých generací,
a návrhářů, kteří tyto ikony oblékali.

480 stran, barevná publikace 

EY036355          1299,- 999,-

Fascinující 
obrazový 
průvodce 
dějinami módy

Buďte in!

ČESKÁ PREMIÉRA

399,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

15
ibodů

Získáte

VIP
319,-

SE ŠARMEM PAŘÍŽANKY
Průvodce stylem 
od Ines de la Fressange 
a Sophie Gachetové
Módní ikona a ztěles  ně ní paříž-
ského šarmu Ines de la Fressange
– a mód  ní redaktorka fran couz -
ské  ho Elle Sophie Gachetová – 
se s vámi podělí o své tipy 
týkající se stylu a krásy.

240 stran, barevná publikace

EY035189      449,- 249,-
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 60. 49

TAJEMSTVÍ

Cyndi Daleová

SÍLA OSUDOVÉ PŘITAŽLIVOSTI
Pokud hledáte nového partnera nebo chcete zlepšit
svůj současný vztah, tato kniha vám ukáže, jak milo-
vat nejupřímnější a nejosvícenější částí svého Já.
Koloběh karmy způsobuje, že vztahy mezi spřízně-
nými dušemi bývají zatížené předvídatelnými pro-
blémy. Ale vztahy mezi ryzími partnery spočívají 
ve vyšší formě našeho Já, umožňují nám projevit se
takoví, jací skutečně jsme. Pouze tehdy, když své
ryzí Já spojíte s ryzím Já druhého člověka, vaše
touha se beze zbytku naplní.
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

EY235254 nečlenská cena 279,- 249,-

Zbavte se strachu a vydejte se 
na čtyřicetidenní cestu do světa zázraků

Rhonda Byrne 
KOUZLO
Odha lte jedinečné
tajemství, díky němuž
se vám před očima
otev ře nový svět! 
Není důležité, kde jste,
kdo jste či jaká je vaše
momentální situace.
Kouzlo vám změní
život za všech okolností. 272 stran, černobílé fotografie

EY035676    299,- 259,-

Rhonda Byrne 
MOC
Toto je učebnice
největší síly ve ves-
míru – díky MOCI
budete mít všech-
no, co chcete. Život
vašich snů vám byl
odjakživa blíž, než
jste si uvědomovali,
protože MOC se

skrývá přímo ve vás. 272 stran, barevné ilustrace

EY034912     299,- 259,-

Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ
Kniha vděčnosti
Krásný diář v imitaci
kůže, s chlopní 
na magnetku, lacet -
kou a ražbou, je plný 
myš lenek vycháze jí-
cích ze zákona přitažli-
vosti a slova „Děkuji“.
192 stran  

EY034078      
229,- 199,-

Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ 
Dosáhněte spokoje-
ného života v oblasti
peněz, zdraví, vztahů
i osobního štěstí!
Tato kniha vám po -
může pochopit sílu
myšlenky a odhalit
vlastní skryté schop-
nosti. Tajemství se
stalo fenoménem 
po celém světě (existuje i stejnojmenný film). 

216 stran, barevná publikace

EY036172  299,- 259,-

Gabrielle Bernsteinová 

ŠKOLA ZÁZRAKŮ
Strach je jako epidemie.
Nasáváme ho ze světa kolem sebe a postupně
nám přechází do krve. Strach je jako obehraná deska, která se
točí pořád dokola. Máme strach z nedostatku peněz, z neúspěchu, z nemoci,
z budoucnosti… Své obavy zaháníme přejídáním, prací, drogami, pomlouváním, sledová-
ním televize – prostě čímkoliv, jen abychom úzkost přehlušili. Zbavte se strachu a dosáh-
něte vnitřní spokojenosti a har mo nie s okolím! Oprostěte se od strachu a věřte v lásku!
Autorka na každý den představuje jedno základní téma a k němu doplňuje ranní a večer-
ní cvičení. Kniha navazuje na tituly z poslední doby, jejichž vlnu nastartoval bestseller
Tajemství Rhondy Byrne. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

EY036441

GABRIELLE BERNSTEINOVÁ 
je autorkou tří úspěšných knih 
a vůdčí osobností nového du chov -
ního hnutí. Pořádá přednášky 
i semináře a vystupuje v médiích. 

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

ČESKÁ PREMIÉRA

Prodáno 
přes 145 000 

výtisků!
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Fotoslužby se slevou objednávejte na www.knizniklub.cz50

EZOTERIKA

Nicola de Pulford
ČARODĚJNICKÁ
KNIHA
V knize naleznete
přes 40 tajných
návodů jak být
úspěšný v životě,
práci a zábavě.

Zlepšete svůj osud! Pro buďte v sobě své dřímající
schopnosti a naučte se ovlá dat energii své mysli!   
144 stran, barevné ilustrace

EY034604     259,- 229,-

Joey Yap 
FENG-ŠUEJ PRO DŮM
Interiér
Vytvořte si do konale
harmo nické prostředí! 
Vy ni kající úvod do feng-
-šuej pro všechny, kteří si
upra vují vlastní bydlení,
a také pro realitní makléře,
architekty a návrháře
interiérů. 322 s., bar. publ.

EY034956  349,- 299,-

Alexa Krieleová 
ANDĚLÉ NÁM DÁVAJÍ
ODPOVĚĎ 
Koho z nás by nezajímalo, jak 
si splnit svá přání, jak pozitivně
ovlivnit svůj život a najít jeho
smysl. Tyto a další otázky 
po  klá dá autorka andělům. . .

272 stran

EY036421   249,- 219,-

Mary C. Nealová 
DO NEBE 
A ZPÁTKY
Americká lékařka
Mary Nealová 
zůstala při sjíždění
vodopádu na kajaku
uvězněná v peřejích.
Nyní vy práví o tom, co vše cestou ke smrti a věč-
nému životu i později při návratu pro  žila a viděla. 
192 stran

EY036014 249,- 199,-

Ambika Wautersová 

ČAKRY
Kompletní průvodce

Naučte se získat kontrolu nad cel-
kovou fyzickou, emociální a dušev-
ní pohodou díky vědomé práci
s čakrami – energetickými centry
těla, která ovlivňují osobní rozvoj
a zdraví. Vydejte se na cestu medi-
tace a objevte způsob, jak sama
sebe léčit a duchovně růst. Zjistě  te
více o tom, kdo opravdu jste. 
Za pomoci speciálních technik
a cvičení se naučíte pracovat
s vnitř ními proudy energie a zvlá-

dat všechny stránky života – od základ-
ních pudů sebezáchovy přes spletitost emocí až k tvoři-

vosti. Staňte se součástí duchovní tradice, jejíž kořeny sahají k nejstar-
ším myšlenkovým systémům na světě, a získejte pocit harmonie, rov-
nováhy a duchovní pohody. Váz., 144 stran, čb. i bar. il., 14,5 x 19,5 cm

EY036510

Tess Whitehurstová 

DOBRÁ ENERGIE 
PRO VÁŠ ŽIVOT
Autorka populární knihy Magie 
pro šťastný domov přichází s dalším
převratným dílem pro všechny,
kteří chtějí v životě učinit významný
krok vpřed a mít stále dostatek
energie. Její metody jsou praktické
a zábavné. Především je zapotřebí
dbát na energetickou očistu
a ochra nu sebe i své domácnosti.
Brzy začneme více důvěřovat své
intuici a snáz dosáhneme toho, 
po čem toužíme, neboť dokážeme
jednat sebejistěji, zvládat situace
zdravěji a ve stavu vyrovnanosti sami harmonizovat svět. Váz., 232 stran, 14,5 x 20,6 cm

EY035759    nečlenská cena 259,- 199,-

Staňte se vyváženou 
osobností, která bude 
žít podle vlastních 
představ!

Načerpejte 
energii a ozdravte
svou duši i tělo!

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

10
ibodů

Získáte

2
E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA
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Klubové prodejny – blízko Vašeho domova! Více na str. 61. 51

EZOTERIKA, ZÁHADY

Anne Jirschová, 
Monica Cafferkyová 

POZNEJTE SVOU
BUDOUCNOST
Autorka je významným brit-
ským mé diem a jasnovidkou;
přednáší o duchovních záleži-
tostech, pracuje jako astro -
ložka v rozhlase a novinách.
Pomohla již mnoha lidem.
Každému, kdo je odhodlán
změnit svůj život, prospěje 
její převratná metoda nazva -
ná vhled do budoucnosti. 
Kniha vám umožní nejen pročistit 
vlastní minulost a napojit se na šťastnější budoucnost,
ale také vybrat si nejvhodnější povolání, odhalit své skutečné poslání či
najít spřízněnou duši. Váz., 320 stran, 14,5 x 20,6 cm

EY035809  

VÝHODNÝ
KOMPLET

368,-jen

obj. č. EY036923
2X ERICH VON DÄNIKEN

VÝHODNĚ

STRATEGIE BOHŮ
224 stran, černobílé fotografie

EY034583                249,- 219,-

Erich von Däniken 
ZLOMEK ČASU 
176 stran

EY035624               259,- 229,-

Jules Silver 
NUMEROLOGIE
Tato neobyčejně
zajímavá kniha
názorně předvádí
podivuhodné
kom binace i vý -
znam čísel a na
příkladech zná-
mých osobností
ukazuje, jak zjistit

charakter, dispozice a životní šance každého jedince.
Zároveň se dozvíte vše potřebné i sami o sobě, své
povaze, vztahu k partnerovi a mnohé další. 224 stran

EY034585    249,- 199,-

Christopher Knight, Alan Butler 

KDO POSTAVIL MĚSÍC? 
Měsíc mate vědce už dlouho. Neřídí se známými
zákony astrofyziky a neexistuje teorie o jeho
původu, která by dokázala vysvětlit známé sku-
tečnosti. Vlastně by tu vůbec neměl být. Měsíc
se otáčí rychlostí, která je přesně jednou setinou
rychlosti otáčení Země kolem své osy; je přesně
400krát menší než Slunce a je přesně 400krát
blíže k Zemi. Vědci také zjistili, že neobsahuje
téměř žádné těžké kovy a nemá jádro. Ve sku-
tečnosti mají mnozí z nich podezření, že Měsíc
je dutý. Odborníci se shodují, že vyšší formy
života se na Zemi mohly vyvinout jen proto, že
Měsíc je přesně takový, jaký je, a díky tomu,
kde je. Když se všechna fakta nezaujatě zhod-
notí, je rázem neopodstatněné lpět na tom, 
že Měsíc je přirozený objekt. Jedinou otázkou
zůstává, kdo ho postavil. 

Váz., 200 stran  + 8 stran barevné fotopřílohy, 
14,5 x 22,7 cm

EY036212    nečlenská cena  299,- 259,-

Hartwig Hausdorf 
UFO
A přece létají
Autor v této knize
uvádí řadu dosud
nezveřejněných pří-
padů a dokládá, že
fenomén UFO je 
všudypřítomný
i v 21. století. 

176 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, čb. il.

EY034766   239,- 209,-

Nahlédněte
do svého nitra
a změňte 
svůj život! 

10
ibodů

Získáte

VIP
207,-

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

ČESKÁ PREMIÉRA
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!52

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Praktické pomůcky do každé domácnosti!
FOTORÁMEČEK
Dekorativní stojací skleněný fotorámeček na fotografie
o rozměrech 10 x 15 cm. Rozměry rámečku: 15 x 20 cm.

EY236179  stříbrný dekor rámečku 99,-
EY236178 zlatý dekor rámečku 99,-

Akce!

MÁSLENKA – LEVANDULE
Máslenka s dekorem levandule. 
Barva: fialovo-bílá. Materiál: keramika. Rozměry: 17,5 x 13 x 8 cm.

EY235315 165,-

BAMBUSOVÉ PODLOŽKY
5 kusů
Sada obsahuje: 1 podložku 
o rozměrech 20 x 20 cm, 4 pod-
ložky o rozměrech 14 x 14 cm. 

EY186254 99,-

SADA 2 SALÁTOVÝCH MISEK +
KLEŠTĚ
Sada obsahuje: plastovou misku o objemu 
2 litrů, plastovou misku o objemu 0,5 litru 
a nerezové salátové kleště.

EY221107 149,-

DŘEVĚNÝ CHLEBNÍK
Chlebník uchová vaše pečivo déle čerstvé!
Materiál: bukové dřevo, barva přírodní. 
Rozměry 30 x 40 x 18 cm.

EY196624 199,-

ŠKRABKA NA KERAMICKÉ
VARNÉ DESKY
Materiál: nerez ocel. 
Rozměry: 13 x 4,5 cm.

EY236092

99,-

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

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Těšíme se na Velikonoce!

TVŮRČÍ SADA – KOHOUTEK, SLEPIČKA A KUŘÁTKO
Vytvořte si spolu s dětmi svou vlastní dekoraci! Balíček obsahuje veškeré komponen-
ty ke složení 3 figurek. Budete potřebovat pouze disperzní lepidlo (např. Herkules). 
Výška figurek: cca 8 cm, 11,5 cm a 12 cm. Materiál: buničitá vata.

EY235325 99,-

ZAJÍCI – DEKORACE
Dřevěná dekorace na rámy dveří, poličky a jiné.
Materiál: masivní dřevo. Barva: hnědá. Rozměry
zajíců 18 x 12,5 x 2,5 cm a 19,5 x 10,5 x 2,5 cm.

EY194547 59,-

VELIKONOČNÍ
SAMOLEPICÍ
DEKORACE 
NA OKNA
2 kusy
Dvě okenní 
fólie bez lepidla
s motivem košíku
a věnce. 
Rozměry každé fólie
42 x 30 cm.

EY235311 99,-

SADY KORÁLKŮ NA VÝROBU ŠPERKŮ
Každá sada obsahuje: krabičku, skleněné, plastové a kovové
korálky různé velikosti (přes 280 kusů), nylonové lanko 
na navlékání (150 cm), 4 karabinky + protikroužky, 4 afro-
háčky na náušnice, 6 nýtků, 8 zamačkávacích rokailů, 8 kalot.  

Z každé krabičky vyrobíte vše, co vidíte na fotkách. 

EY235958   sada zelená 199,-
EY235956   sada růžová 199,-
EY235955   sada tyrkysová 199,-

KETLOVACÍ HOBBY KLEŠTIČKY
PRO PRÁCI S KORÁLKY
Materiál: kov, rukojeti plast; délka: 13 cm

EY235960 99,-

FORMA NA PEČENÍ – VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Forma na pečení z populárního nepřilnavého silikonu +
drátěná chromovaná konstrukce na formu. 
Barva: červená, rozměry formy: 31,5 x 15,8 x 9,5 cm. 

EY235312 199,-

RECEPT
Velikonoční čokoládový beránek

SUROVINY
140 g másla 
140 g moučkového cukru
140 g strouhané hořké čokolády
6 vajec
kůra z 1 citronu
špetka mleté skořice
špetka tlučeného hřebíčku
80 g strouhaných vlašských ořechů
70 g strouhanky
1 lžíce rumu
tuk a mouka na vymazání a vysypání formy 
čokoláda na polevu

POSTUP
Máslo a cukr utřete na pěnu. Postupně vmíchejte
žloutky, citronovou kůru, strouhanou čokoládu,
skořici a hřebíčky. Z bílků ušlehejte nad párou
hustý sníh, do kterého vmíchejte nastrouhané
ořechy, strouhanku a rum. Obě směsi smíchejte.
Formu vymažte máslem a vysypte moukou, těsto
nalijte do formy. Pečte ve vyhřáté troubě při tep-
lotě 160 °C asi 50 minut. Po upečení nechte
beránka 5 minut vychladnout a pak vyklopte.
Čokoládovou polevu rozpusťte ve vodní lázni
a polijte beránka. Pak dozdobte.
Recept z knihy E. Filipové S Evou v ráji.

Akce!
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.54

PŘÍRODA

Fred Hageneder 
MOUDROST STROMŮ
Stromy a člověk patří 
k sobě odjakživa. Tato 
ojedinělá výpravná publi -
kace přibližuje fascinující
svět stromů, ukazuje, 
jakou roli hrály v historii 
a jaký vý znam mají ve svě-
tové mytologii.

224 stran, barevná publikace

EY035673   399,- 199,-

Brigitte Goedeová
ORCHIDEJE
Tyto překrásné exotické
rostliny nepotřebují speciál-
ní skleníky, ale lze je pěsto-
vat běžně např. na parape-
tech! Kniha obsahuje nád-
herné fotografie a přehled-
ně uspořádané informace 
o tom, jak jed notlivé druhy
pěs tovat. 156 s., bar. publ.

EY034189 289,- 259,-

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

EY036521          249,- 219,-

Jiří Křivánek 
LOVECKÁ OHLÉDNUTÍ
V obyčejných i neobyčejných lovec-
kých příbězích z vlastní praxe autor
popisuje řadu překrásných zážitků. 
224 stran, barevná publikace

EY035746       299,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

Ina von König-Bunková 

JÍZDA NA KONI
Přehledná příručka obsahuje všechny
potřebné informace pro začátečníky: 
správný sed, pomůcky, cviky a pravidla 
na jízdárně, průběh jezdecké hodiny, 
jednotlivé chody, skoky, ježdění v terénu
včetně honebního ježdění a distanční 
jízdy. Nechybí informace o výchově, 
výcviku, tréninku koně a soutěžích, 
krmení, ustájení a péči o koně či tipy 
na výstroj jezdce i koně a popis přípravy
před ježděním. Autorka zdůrazňuje etický
přístup ke koním a uvádí i praktické návo-
dy, jak se vyvarovat nejčastějších chyb. 
Text provází bohatý obrazový doprovod. 

Váz., 144 stran, bar. publikace, 16,7 x 22,2 cm

EY036047

Rudi Beiser 

JEDLÉ ROSTLINY 
V PŘÍRODĚ
V publikaci je uvedeno více než sto
běžných divoce rostoucích jedlých
druhů rostlin. Jsou řazeny podle
typického stanoviště (les, louka,
pole, vodní prostředí, a též plody
stromů a keřů) a hlavního období
sklizně. Obecné úvodní kapitoly
obsahují informace o určování jed-
notlivých druhů, o správném sběru
i bezpečné konzumaci. Na případné
záměny podobných druhů upozor-
ňuje kapitola o dvojnících.
Flexivazba, 176 s., bar. publ., 10,5 x 18 cm

EY036272 
nečlenská cena 249,- 229,-

Poznejte a ochutnejte 
divoce rostoucí 
rostliny a bobule!

ČESKÁ PREMIÉRA

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
MŮJ DŮM

(První časopis obdržíte po skončení
platnosti tohoto katalogu.)
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Osobní odběr on-line objednaných knih (více na str. 61)! 55

HOBBY

Přivítejte ve svém
domě jaro! 

Lise Bergeneová 
KOUZELNÝ PATCHWORK 
U každého projektu jsou 
uvedeny skutečné rozměry 
hotového výrobku, pracovní 
po stup, pomocné nákresy 
na sestavení vzoru a šablony
motivů. 152 stran, bar. publ.

EY036647   279,- 249,-

BAČKORKY 
PRO NEJMENŠÍ
50 pletených modelů
Skvělé nápady k „obutí“ mimi-
nek, jejichž nožky budou
v upletených bačkorkách 
neodolatelné! 

160 stran, barevná publikace

EY036381   299,- 259,-

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

EY035316     299,-    269,-

E. Cholmeley-Jonesová
VYRÁBÍME KRABIČKY
Zhotovte si podle detailních
návodů a nejrůznějších šablon
krok za krokem ty nejkrásnější
krabičky!

128 stran, barevná publikace

EY035317 259,- 229,-

D. E. Petzal & P. Bourjaily
KOMPLETNÍ MANUÁL
PALNÝCH ZBRANÍ
Fantastická výpravná publi -
kace pro všechny zájemce
o zbraně, sportovní střelbu
a lov. 256 stran, bar. publ.

EY036417   449,- 399,-

Aleš Pilař, Jiří Basl 
ELITNÍ KOMANDA 
ZBLÍZKA
Publikace vznikla na základě
akční televizní dokumentární
série Elitní komanda zblízka.
128 stran, barevná publikace

EY036452   299,- 249,-

Alli Bartkowski 

KVĚTINY
Z PAPÍRU
Vstupte do světa
techniky zvané
quilling a objev -
te umění tvorby
papírových 
filigránů. Při jem -
né a precizní 
práci s papírem
vzniknou drobné
okvětní plátky i dech beroucí
zahrada plná květů. Naučit se quilling je opravdu
jednoduché! Stáčejte a formujte barevné proužky do květin a kytic 
pro každou příležitost, tvarujte blahopřání, prostírání, šperky… 
Z papíru uděláte kytici pivoněk, stuhu s cinií, orchidej na jehle, přání s třešňovými
květy, nebo dokonce fotoalbum s kalou. 

Flexivazba, 128 stran, barevná publikace, 21,6 x 25,4 cm

EY036328                       

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na 10
ibodů

Získáte

ní
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Nepropásněte objednací termín 24. 4. 2014!56

CESTOVÁNÍ

Vaši oblíbení Společníci cestovatele
Vás budou provázet při toulkách po celém světě!

NOVÝ ZÉLAND
400 stran, bar. publ.
EY036230 699,- 599,-

LONDÝN
448 stran, bar. publ.
EY033595 699,- 499,-

FRANCIE
720 stran, bar. publ.
EY033979 949,- 499,-

INDIE
824 stran, bar. publ.
EY033610 899,-499,-

JAPONSKO
416 stran, bar. publ.
EY033011 699,- 599,-

NEW YORK
448 stran, bar. publ.
EY036231 699,- 599,-

ČÍNA
672 stran, bar. publ.

EY033831 949,- 499,-

ŘÍM
448 stran, bar. publ.

EY035340 699,- 449,-

THAJSKO
528 stran, bar. publ.

EY035342 699,- 449,-

ŠPANĚLSKO
720 stran, bar. publ.

EY035341 949,- 499,-

DRÁŽĎANY
272 stran, bar. publ.
EY035209 549,- 299,-

VÍDEŇ
288 stran, bar. publ.
EY033983  549,-399,-

NĚMECKO
608 stran, bar. publ. 
EY033980 799,- 449,-

PAŘÍŽ
448 stran, bar. publ.

EY035339 699,- 449,-

KYPR
216 stran, bar. publ.

EY035102 549,- 299,-

PRAHA
Průvodce obsahuje
informace o historii,
památkách, galeriích,
restau racích, po drob -
né mapy a barevné
fotografie, které vám
předvedou Pra hu 
v celé kráse, a mno -
ho dalšího. 272 s., bar. 
EY036169 549,-479,-

ŘECKÉ OSTROVY
Více než 750 barev-
ných fotografií, 
po drobné mapy 
a de tail ní informace
vám představí 
všechny nádherné
řecké ostrovy. 

408 stran, bar. publ.
EY033834 699,- 599,-

BELGIE 
A LUCEMBURSKO
Průvodce přibližuje
historii zemí a všech-
ny významné pamě-
tihodnosti. Nechybí
tipy na ubytování,
zábavu, zajímavé
procházky aj. 
352 stran, bar. publ.
EY034582 649,-549,-

BULHARSKO
288 stran, bar. publ.
EY033663 549,-199,-

JIŽNÍ AFRIKA
432 stran, bar. publ.
EY033978 699,- 199,-

MAĎARSKO
336 stran, bar. publ.
EY034356 599,-199,-
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku! 57

FILMY, HUDBA 

BYLO NÁS PĚT
Rodinný seriál zachytil
laskavý, jemně ironic -
ký a výstižný humor
literární předlohy
Karla Poláčka. Děj se
odehrává ve 30. le -
tech minulého sto letí
na malém českém
městě a vypráví
o světě desetiletého
kluka, který je nejen
plný kamarádů, ulič-

nictví a věčného dětského snění, ale exis-
tují v něm i starosti a radosti dospělých.

EY234173 6 DVD 599,-

Krásy Čech, Moravy a Slezska
LABE A VLTAVA
Horní Labe, Úpa a Metuje + Dolní Labe + 
Horní Vltava + Střední Vltava + Dolní Vltava

EY236457   5 DVD 249,-

Jaromír Nohavica
JAREK NOHAVICA A PŘÁTELÉ
Nejprodávanější interpret u nás připravil svým fanouš-
kům exkluzivní dárek v podobě luxusního záznamu
unikátního koncertu, který zavíral dvacátý ročník
legendárního festivalu Noc plná hvězd v Třinci.

EY236625     2 CD + DVD 359,-

5
DVD

Kolekce IMAX
PŘÍRODA
Nejkrásnější místa: Podivuhodnosti Země +
Niagara + Solarmax + Velký bariérový útes 

EY236460  4 DVD 199,-

Válečná kolekce
KADETI /1–5
Desetidílný seriál vznikl na motivy autobiografické
povídky P. Todorovského Vzpomínej – nevzpomínej.

EY236479    5 DVD 139,-

5
DVD

RIVALOVÉ
Skutečný pří-
běh dvou pilo-
tů, kteří jsou
soky nejen 
na okruzích, 
ale také v živo-
tě. James Hunt
je neřízená
střela, neodola-
telný playboy

a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesio-
nál, vždy precizní a disciplinovaný. Titul mistra
světa však může získat jen jeden! 
Hrají: D. Brühl, C. Hemsworth, A. M. Lara a další.

EY235970                DVD 399,-

Nightwork
ČAUKI MŇAUKI
Třetí deska skupiny Nightwork je opět směsicí stylu 
a žán ru. Zahajte křik; Čekám na signál; Gospel;
Vzduchoplavec; ZOOmba; Rybářský lístek; Sexy Cool
Driver; Brazilia; Život v punku; 4-3-2-1 Tancuj…

EY236475 CD 299,-

6
DVD

DOBRODRUŽSTVÍ
KRIMINALISTIKY
Česko-německý 
seriál vás zábavnou
formou seznámí
s růz   nými druhy
postupů (např. balis -
tiky, daktyloskopie,
antropologie, toxiko-
logie, písmoznalec-
tví…) v kriminalis -
tické historii. 
Hrají: Boris Rösner,

Ladislav Mrkvička, Ondřej Havelka,
Petr Kostka, Vlasta Fabianová, Nelly Gaierová a další. 

EY233155 8 DVD 888,-

8
DVD

2 CD +
DVD

ZMIZENÍ
Silné téma,
vynikající scé-
nář plný zvratů
a životní herec-
ké výkony
poskládaly
dohromady
thriller o pát -
rání po dvou
zmizelých 

dívkách, který je napínavý až k nesnesení.

Hrají: Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Paul Dano,
Maria Bello a další.
EY236466 DVD 299,-

4
DVD
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ČEKEJ DO TMY
Audrey Hepburn a Alan Arkin
v hlavní roli kultovního thrilleru.
Poprvé s českým dabingem.

EY235972      DVD 149,-

COLETTE
Strhující film natočený podle
novely Arnošta Lus tiga. 
Režie: Milan Cieslar

EY235969    DVD 299,-

PLÁN ÚTĚKU 
V hlavních rolích S. Stallone
a A. Schwarzenegger.

Režie: Mikael Håfström

EY236461   DVD 299,-

KŘÍDLA VÁNOC
Hrají: R. Krajčo, V. Kerekes, 
J. Prachař, D. Novotný, 
V. Hybnerová a další.

EY236468    DVD 199,-

PRINCEZNA DIANA
Zajímavý film o posledních
letech života lady Diany.
Hlavní roli ztvárnila N. Watts.

EY236463    DVD 299,-

ČÍNSKÁ ČTVRŤ 
Nadčasová klasika režiséra
Romana Polanského s Jackem
Nicholsonem v hlavní roli.

EY235968    DVD 199,-

TANEČNÍ DESATERO
Naučte se základy tanců 
od našich tanečních mistrů 
Jiřího Máče a Zuzany Máčové!

EY233307    DVD 159,-

BABOVŘESKY
Úsměvná komedie Z. Trošky
ze života současné jihočeské
vesnice. 

EY235971   DVD 199,-

HITLERŮV VZESTUP
Dokumentární film zabývající
se událostmi 2. světové války
a vzestupem moci A. Hitlera.

EY236393      DVD 99,-

ČESKÉ VÁLEČNÉ FILMY
Speciální kolekce 3 DVD:
Atentát; Nebeští jezdci;
Zbraně pro Prahu.

EY236522   3 DVD 299,-

LETADLA
Ze světa Aut vzhůru za Letad -
ly, do nebeských výšin s Dis -
neyho animovanou komedií!

EY235967     DVD 199,-

IRON MAN /1–4
Animovaný seriál vznikl na
motivy známého komiksu.
Boj s nepřítelem může začít!

EY236392   4 DVD 199,-

VEČERNÍČKY 
PRO KLUKY I HOLČIČKY
Šest oblíbených večerníčků 
na 3 DVD. 

EY232865   3 DVD 319,-

DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Klasická pohádka v novém
provedení! Hrají: M. Majku -
sová, R. Vojtek, V. Žilková…

EY233157    DVD 229,-

KOLEKCE 
HISTORICKÝCH FILMŮ
Obléhání Syrakus, Ve jménu
Říma a Římský kolos.

EY236481    3 DVD 99,-

Představujeme novou nakladatelskou značku YOLI! Více na str. 4.58

FILMY, HUDBA

44 ČESKÝCH 
COUNTRY HITŮ
CD obsahuje hodinovou
směs 44 country hitů v po -
dání skupiny Tuláci a jejich
hostů. 

EY236518      CD 129,-

NEKONČÍCÍ CESTA
Písně Wabiho Ryvoly
Kolekce 20 písní W. Ryvoly
v podání M. Ryvoly a přátel,
Žalmana & spol., Přístavu,
Karabiny a dalších.

EY236476       CD 259,-

DALŠÍ ČESKÉ FLÁKY
Z 50. A 60. LET
Zázračný doktor; Zčervená;
Včera neděle byla; Barborka;
Oči sněhem zaváté; Tam za
vodou v rákosí; Rudý páv…

EY236427     CD 129,-

Hana a Petr Ulrychovi
PŮLSTOLETÍ
(1964–2014)
Téměř šedesát nahrávek
mapujících skvělou hudební
kariéru!

EY236425   3 CD 399,-

GIANTS OF COUNTRY
Johnny Cash, Tom T. Hall, 
Tex Williams, Willie Nelson,
Webb Pierce, Don Gibson,
Dave Dudley, Pattie Page,
The Statler Brothers…
EY236394      CD 99,-

3
DVD

3
DVD

4
DVD 3

DVD

3
CD
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2014. 59

HUDBA, MLUVENÉ SLOVO

Mike Oldfield
MAN ON THE ROCKS
Jubilejní 25 studiové album
s 11 novými autorskými pís-
němi. Sailing; Moonshine;
Man On The Rocks… 

EY236448      CD 379,-

Beethoven & Brahms
COMPLETE
SYMPHONIES
Třináct symfonií v představení
slavných německých dirigentů
O. Klemperera a R. Kempeho.

EY236474   10 CD 499,-

Celtic Woman
EMERALD 
Musical Gems
Nové album skvělé irské sku-
piny. Mo Ghile Mear; Dúla -
man; Scarlet Ribbons…

EY236430    CD 379,-

André Rieu
LOVE LETTERS
Ich Liebe Dich; My Heart Will
Go On; Salut D’amour;
Stranger In Paradise; True
Love; Blue Spanish Eyes…

EY236450     CD 249,-

Maria Callas
HER BEST DUETS
Duety legendární sopranistky
s některými z největších zpě-
váků své doby (Di Stefano,
Corelli, Gobbi, Christoff…)

EY236471  10 CD 499,-

REMEMBER 80’S
Bucks Fizz, Chas & Dave, Bad
Manners, Matchbox, Curtis
Mayfield, Steve Over land,
The Polecats, The No lans,
Sister Sledge a další.

EY236396       CD 99,-

Gilbert Bécaud
QUAND TU DANSES
Le Pianiste De Varsovie; 
Mes Mains; Viens; La Corri -
da; Les Croix; Mon Coeur
Écla te; Dis-Moi Qui Je Suis…

EY236480   2 CD 129,-

Eva Olmerová
JÁ HLEDÁM ŠTĚSTÍ
Osamělý rváč; Svět ticha;
Čajová růže; Pojď; Čekej tiše;
Matka; St. Louis Blues; Son ny
Boy; Druhý břeh…

EY236419  3 CD 399,-

ŠLITR ZPÍVÁ ŠLITRA
Písničky a Ďábel
z Vinohrad
Dosud nevydaná nahrávka 
legendárního představení,
archivní objevy a slavné hity!

EY236420    4 CD 399,-

LEGENDS OF MUSIC
Gloria Gaynor, Barry White,
James Brown, Donna Sum -
mer, Bobby Vinton, Tina Tur -
ner, Tom Jones, Willie Nel -
son, Edith Piaf a další.

EY236395      CD 99,-

BYL TO VÁŠ ROK 1964
Dárková knížka s DVD je urče-
na jubilantům, pamětníkům
a vůbec všem, pro které byl
rok 1964 nezapomenutelný!

EY232988 
DVD + kniha 199,-

VELIKONOČNÍ BIBLE
Nahrávka připomíná pouta-
vou formou, proč slavíme
Velikonoce, a také tradice,
které se k těmto svátkům
váží. 

EY235631    2 CD 199,-

Eva Laštovičková
ANDĚLSKÁ NADĚJE 
PRO KAŽDÝ DEN
Vychutnejte si relaxační cestu
do nitra své duše s laskavým
projevem Evy Laštovičkové.

EY235140      CD 149,-

POVÍDKY A PŘÍBĚHY
Výběr toho nejlepšího, co 
Josef Somr natočil z děl
Karla Čap ka, Jaroslava Haška,
Charlese Dic kense, Františ-
ka Nepila a dalších autorů.

EY235629      CD 149,-

Jitka Zelenková
JÁ TĚ MÁM RÁDA
Kompilace zamilovaných písní
doplněná o nové nahrávky! 
Blázne; S láskou; Míjení;
Příteli můj; Svatební den…

EY236421    2 CD 299,-

SKÁKAL PES
PŘES OVES
48 lidových písniček pro děti
Okolo Hradce; Čtyři koně 
ve dvoře; Já mám koně; 
Pod našima okny…

EY236429     CD 129,-

Bohumil Říha 
O LETADÉLKU KÁNĚTI
Půvabná dětská kniha oblíbe-
ná několika generacemi čte-
nářů ožívá v podání herce
Václava Postráneckého.
EY235627    2 CD 199,-

BABIČČINY POHÁDKY
A PÍSNIČKY 
PRO NEJMENŠÍ
O Koblížkovi; O mlsné koze;
Ó hřebíčku zahradnický;
Já do lesa nepojedu…

EY235630   2 CD 199,-

František Nepil
HURVÍNEK A DRAK
Jubilejní edicí alba si připomí-
náme nedožité 85. narozeniny
F. Nepila i jeho spolupráci
s Divadlem Spejbla a Hurvínka.
EY236422      CD 199,-

POLÁMAL SE 
MRAVENEČEK 
A DALŠÍ DĚTSKÉ PECKY
Polámal se mraveneček; Káča
našla ptáče; Maxipes Fík;
Stra šidýlko Emílek; Dělání…

EY236428     CD 129,-

10
CD

4
CD

3
CD

2
CD

2
CD

DVD
+ kniha

10
CD

2
CD

2
CD

2
CD
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Z katalogu JARO 2/2014 je výhodné objednat do 24. dubna 2014.60

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

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

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

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

ti, kdo členy klubu nejsou. 

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

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

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

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

6. Každý člen Knižního klubu, ktery 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 dany 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
l platba po doručení:
SMS objednávka Vám bude doručena jako Balík do
ruky. Při telefonické objednávce, objednávce pomocí
objednacího kuponu či objednávce přes internet
můžete využít doručení kurýrní službou Geis. 
On-line objednané knihy lze také vyzvednout osobně
na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna.cz.
Více na straně 61.

l platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 61.
Po připsání Vaší platby na náš účet Vám poštou zašle-
me objednané tituly.
Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 128251829/0300
Konst. symbol: 0008, variabilní symbol: viz dále

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

l 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. 

l 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.

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

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

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z E-KNIH 

V TOMTO KATALOGU? ZAKOUPÍTE

JI SNADNO NA WWW.EBUX.CZ!
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Brno: Knihkupectví Neoluxor Books, 
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 890-1
Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Avion Shopping Park, Skandinávská 2, 
tel.: 532 199 895-6
České Budějovice: Knihkupectví Neoluxor Books,
U Černé věže 15, tel.: 389 058 910-1
Hradec Králové: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Futurum, Brněnská 1825/23a, 
tel.: 498 501 110  
Chomutov: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Chomutovka, Dr. Farského 4732, 
tel.: 416 419 920-921
Jihlava: Knihkupectví O. P., Masarykovo nám. 47, 
tel.: 567 308 158
Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Forum,
Soukenné nám. 669/2a, tel.: 487 919 940-1 
Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Nisa,
České mládeže 456, tel.: 487 919 945-946 
Olomouc: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Galerie Moritz, 8. května 465/24, 
tel.: 587 301 830-1 
Olomouc: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Olomouc City, Pražská 255/41, 
tel.: 587 301 836
Opava: Knihkupectví Neoluxor Books, 
SC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 
tel.: 558 889 820-1
Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Laso, 
Masarykovo nám. 15, tel.: 597 490 990-1
Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1 
Praha 1: Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, 
1. patro, tel.: 221 111 314 
Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, Hlavní nádraží, 
Wilsonova 1618, tel.: 296 110 404 
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor, OC Chodov,
Roztylská 2321/19, tel.: 296 110 750
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136, 
tel.: 296 110 455-456 
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books, OC DBK,
Budějovická 1667/64, tel.: 296 110 450-451 
Praha 5: Knihkupectví Neoluxor, OC Nový Smíchov,
Plzeňská 8, tel.: 296 110 552-3 
Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 
tel.: 296 110 460-461 
Praha 10: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Europark Štěrboholy, Nákupní 389/3, 
tel.: 296 110 500–1
Tábor: Knihkupectví ORION, OD Dvořák, 
9. května 2886, tel.: 381 251 678
Ústí n. L.: Knihkupectví Beran, Revoluční 179/7,
tel.: 475 220 427
Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Zlaté jablko,
nám. Míru 174, 1. patro, tel.: 576 201 900-1
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VÁŠ KLUB JE TU PRO VÁS 24 HODIN DENNĚ!
Nakupujte pohodlně...

Katalog LÉTO 3/2014 budeme rozesílat začátkem června 2014.

Z DOMOVA PŘES INTERNETV PRODEJNÁCH

Prostřednictvím SMS ve tvaru:

členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou (např. 12345678-EY123456,EY234567).
Nedělejte prosím žádné mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-EY123456,EY234567-PP

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

Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze 
je opravit ani doplnit. Zásilka Vám bude doručena
Českou poštou jako Balík do ruky.

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

Písemně: jednoduše s objednacím lístkem

Ochrana osobních údajů
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA GROUP, k. s., dali sou-
hlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolu-
jeme vás upozornit, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu v případě jejich nepřesnosti,
máte právo požádat o vysvětlení závadného stavu a jeho odstranění a další prá va stanovená v § 21 zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme informo-
vat, že v současné době jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, k. s., tyto firmy: International Masters
Publisher s.r.o., CEMOD – CZ a.s., Neckermann s.r.o., Kosmetika Fleur de Santé s.r.o., Stabenfeldt s.r.o.,
4home, a.s., Eurex station s.r.o., Schober Information Group CZ, Reader’s Digest VÝBĚR s.r.o. a Orion s.r.o.,
Mail Order Finance GmbH, Egmont ČR, s. r. o., Sieh an Handelsgsellschaft mbH!, Česká mailingová společnost,
s. r. o., OTTO Central Europe Kft., Business Media CZ, s. r. o., decoDoma, s.r.o., Alpen Media GmbH. 

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

www.knizniklub.cz
Nové možnosti 
doručení 
objednaných knih:
• osobní odběr na jednom 
z výdejních míst společnosti
Zásilkovna.cz po celé ČR za 39 Kč

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

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

Knižní klub
najdete také 
na Facebooku!

NOVÉ
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Knižní klub 
Nádražní 896/32 
150 00 Praha 5

Nezbytná příručka 
pro jarní přípravu!
BĚH A MARATON
Úplný průvodce

Nepostradatelná příručka pro každého, kdo začíná s běháním nebo si přeje
běhat rychleji, bezpečněji a výkonněji. Úvod je věnován svalům lidského těla,
které se při běhu zapojují, a ukazuje, jak je využívat způsobem, který zlepšuje
výkon a prospívá zdraví. Následuje celá škála tréninkových plánů pro všechny
úrovně zdatnosti, ať se chystáte poprvé uběhnout pár kilometrů, nebo se při-
pravujete na maraton. Nechybí ani doporučená cvičení a věcné, prověřené
a praktické rady ohledně vybavení, výživy, motivace i závodních taktik. 
Vše doplňují přehledné a instrukční fotografie, tabulky a schémata.
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm
EY036702

Alexandra Heminsleyová 

KDYŽ BĚHÁ ŽENA
Tahle knížka o běhání dodá odvahu každé ženě,
která by pro sebe chtěla něco udělat, ale v tělo-
cvičnách se stydí, jóga ji nudí a na běhání si
vždycky připadala moc tlustá, moc líná nebo moc
neohrabaná... Autorka píše z vlastní zkušenosti:
od neslavných začátků to dotáhla k pěti marato-
nům na dvou světadílech. 
Flexivazba, 224 stran, 12,5 x 20 cm
EY036597     

Skvělá inspirace pro 
každou ženu, která chce
změnit svůj životní styl!

ČESKÁ PREMIÉRA

269,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

ALEXANDRA HEMINSLEYOVÁ je britská autorka a novinář -
 ka. Rozhodně nepatří k ženám, které se pro sport narodily.
Po třicítce, kdy začala nemilosrdně tloustnout, se rozhodla
začít sportovat. Běh jí připadal jako nejjednoduš ší a nejlev-
nější cesta za vysněnou postavou i lepší fyzičkou. Neslavné
začátky od nákupu prvních běžeckých bot přes sportovní
podprsenky až po úspěšné dokončení pěti maratonů popi-
suje vtipně, s nadhledem a upřímně. 

VIP
215,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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