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

1. B. Woodová: HAD A HŮL – s. 15

2. Tony McMahon:
SOUMRAK TEMPLÁŘŮ – strana 26

3. Agatha Christie:
TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH – s. 5

4. R. M. Curto: NAUČ SE TVOŘIT – Klubko, s. 4

5. S. Brown: SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ – s. 14

6. L. Gamble: ZVĚROLÉKAŘ A SPOL. – s. 33

7. Erik Axl Sund: VRANÍ DÍVKA – strana 8

8. Jennifer Probstová: 
MANŽELSKÁ PAST – strana 19

9. J. T. Brannan: PŮVOD – strana 8

10. Sven-David Müller: 
CHUTNĚ PŘI ARTRÓZE A ARTRITIDĚ – s. 44

VAŠE NEJ Z KATALOGU 2/2014: VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

přichystali jsme pro Vás pestrou knižní hostinu plnou lahůdek, určených jak literárním gurmá-
nům, tak příznivcům oddychových žánrů. Rádi bychom Vám svými knihami zpříjemnili nadchá-
zející  dny letních dovolených a zajistili Vám na cesty příjemného společníka.  Příznivce napětí
bych chtěla upozornit na nové tituly Felixe Francise (s. 4) a Fredericka Forsytha (s. 9). Kdo dá
přednost romantice, jistě ocení mistrovský milostný příběh Nekonečná láska (s. 15), jehož fil-
mová adaptace právě přichází do kin. Koho fascinuje historie, neměl by si nechat ujít autorský
debut Stockholmský oktáv (s. 24) nebo román Jiřího Tomka Královna Zenobie (s.  25). Určitě
potěšíme i zájemce o cyklistiku, a to nejen publikací Na kole po nejkrásnějších místech České

republiky (s. 35), ale zejména příběhem o vzestupu a pádu slavného cyklistického závodníka Kolo lží (s. 31). Na závěr
doporučuji Vaší pozornosti jedinečnou zpověď kytarové legendy Jima Hendrixe Začínat od nuly (s. 30).

Příjemné léto s knihami z Knižního klubu přeje 

Helena Čudová, programová ředitelka

-20 %
z klubové ceny

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

NOVÉ 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.

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU!
Denně aktuální informace 

o novinkách, zajímavé recenze 
a názory našich čtenářů.

A navíc každý týden nová soutěž
o knížky!

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

Více informací najdete na straně 58. Uvnitř katalogu najdete stickery s příklady, kolik ibodů můžete získat za nákup knihy. 

Výhody pro VIP!

VIP
199,-

VIP
159,-

VIP
199,-

VIP
159,-

VIP
239,-

VIP
239,-

VIP
199,-
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Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2014. 3

Cena pouze 179 Kč!

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
VÝHODNÁ AKCE Platí do 31. srpna 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: DA036532

Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci
První pomoc v zahradě za plnou členskou cenu 299 Kč.

Jo Whittinghamová 

PRVNÍ POMOC V ZAHRADĚ
Praktická příručka se věnuje škůdcům na zahradě – jak je
rozpoznat a poradit si s nimi. V úvodu rozebírá, jak má
vypadat zdravá rostlina, co je důležitého vědět o půdě
a o podmínkách růstu jednotlivých druhů. Uvádí, které
části rostliny nejčastěji škůdci a choroby napadají a jak
vypadají příznaky. Řeší i otázku, jestli je vůbec možné
pěstovat plodiny bez chemických postřiků a kteří živoči-
chové nám mohou v boji proti škůdcům pomoci. 

Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 23,6 x 19,5 cm

DA036532       akční cena 179,-
EZ036532    nečlenská cena 359,- 299,-

359,-
AKČNÍ CENA 

179,-ROZEZNEJTE 
PŘÁTELE 

A NEPŘÁTELE 
NA PRVNÍ
POHLED!

11
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.4

DETEKTIVKY

Peter Robinson 

AŽ MĚ ULOŽÍ DO ZEMĚ
Chris Lowndes má za sebou úspěšnou kariéru skla-
datele filmové hudby. Po pětatřiceti letech stráve-
ných v Hollywoodu – a v době, kdy se stále ještě
vzpamatovává ze smrti milované manželky – se
rozhodne pro návrat do rodné Anglie. Koupí si
starý dům na odlehlém místě, jenž ho od samého
začátku okouzlil, zároveň ho však znepokojuje.
Nejistota zesílí, když se Chris dozví, že se v domě
před mnoha lety odehrála vražda. Bývalého majite-
le, místního lékaře Ernesta Arthura Foxe, údajně
otrávila jeho krásná manželka Grace. Byla odsouze-
na a oběšena. Chris se pustí do pátrání po dalších
informacích a je stále přesvědčenější, že Grace
byla nevinná. Pátrání ho vede po temných, klika-
tých cestách hluboko do minulosti, do spleti tajem-
ství až příliš blízkých současnosti… Přeložili 
L. a L. Trávníčkovi, Váz., 408 stran, 125 x 200 cm   

EZ036242           nečlenská cena 349,- 299,-

Felix Francis 

ODMÍTNUTÍ 
POSLUŠNOSTI
Před lety zanechal Sid Halley ka-
riéry vyšetřovatele. Když ho sir
Richard Stewart, předseda dosti-
hového vedení, požádá, aby pro-
šetřil sérii podivných výsledků,
Sid odmítne, ale pak je sir
Richard nalezen mrtvý a Sidovi se
ozve neznámý muž a nutí ho, aby
o podezřelých dostizích vypraco-
val očišťující zprávu. Sid zprvu
jeho požadavek ignoruje, když se
však v nebezpečí ocitá i jeho
rodina, bývalý žokej si uvědomí,

že se nepříteli musí postavit…
jinak by mohl zaplatit cenu nejvyšší. 

Přeložila Edda Němcová. Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

EZ036547

Dick Francis 
& Felix Francis 

KŘÍŽOVÁ PALBA

Po návratu z armády kapi-
tán Forsyth nechápe, proč
najednou fa vori  ti na dosti-
zích prohrávají? 272 str.
EZ034717   269,- 239,-

Felix Francis 
HAZARD
Při dostizích na Velké
národní dojde k vraždě.
Spekulacím o vy řizování
účtů ve válce gangů Ni-
cholas nevěří. . .  280 stran

EZ035261  269,- 239,-

Dick Francis
HROZBA
Andrew už úspěšně vyřešil
patnáct případů únosů, ale
u toho šestnáctého začíná
pochybovat, že mladá une-
sená jezdkyně přežije. . .
272 stran
EZ034419  259,- 229,-

Alan Bradley
VRAŽDA NENÍ HRA
Flavii, hrdinku originálních, vtip-
ných detektivek, nudí život na
venkově. O to víc ji fascinují che-
mie, jedy a smrt. Na začátku pří-
běhu leží mrtvá na hřbitově. Zvě-
davá kavka ale odhalí, že to Flavia
jen předstírá, a pak už tato odváž-
ná, inteligentní a ironická dívka
vstupuje do dalšího příběhu, kde
brzy dojde i na vraždu… 304 s.

EZ035757       279,- 249,-

„Poutavá detektivka upomíná na
britsk˘ ,zlat˘ vûk‘ pfiíbûhÛ Agathy
Christie.“ 

Wall Street Journal

Oblíben˘ 
vy‰etfiovatel 
Dicka Francise 
se vrací v románu 
jeho syna

ČESKÁ PREMIÉRA

11
ibodů

Získáte

*POUZE 
V KLUBU

E-kniha na ebux.cz

VIP
239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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DETEKTIVKY

Georges Simenon 
NOC NA KŘIŽOVATCE

MAIGRET SE MÝLÍ
I Maigret někdy tápe... 272 stran

EZ036357        229,- 199,-

Agatha Christie 
TRAGÉDIE 
O TŘECH JEDNÁNÍCH
Jako by přítomnost Hercula
Poirota přitahovala smrt –
na večeři, kde je hostem,
náhle skoná farář. Když
o pár týdnů později zemře
jiný  z hostí, opět ve spo-
lečnosti stejných lidí, už
není pochyb, že došlo 
k vraždě. 

224 stran
EZ036495   249,- 219,-

Agatha Christie

3X VRAŽDY
Soubor navazuje na úspěšná vydání svazků 3x Hercule Poirot
(2010) a 3x Agatha (2012). Hercule Poirot pátrá po zločinci
v románu Vraždy podle abecedy. Básnička Deset malých čer-
noušků inspirovala další vraždy. A do třetice násilná úmrtí ve
starém Egyptě – Nakonec přijde smrt…
Váz., 568 stran, lentikulární fólie, 14,5 x 22,7 cm

EZ036499               nečlenská cena 399,- 339,-

Agatha Christie 
3X AGATHA
Dům na úskalí, Smysluplná
vraž da a Zkouška neviny.
544 s., lentikulární fólie 

EZ035116    349,- 299,-

Agatha Christie 
3X HERCULE POIROT
Speciální vydání! Malý detek-
tiv třikrát na stopě zločinu.

536 stran, lentikulární fólie

EZ034455    349,- 299,-

Louise Pennyová 

ZÁTIŠÍ
Vražda a útulný kanadský venkov, kde lidé doma
ani nezamykají, to nejde příliš dohromady. Zvlášť
když se obětí stane vážená stará dáma a došlo-li
ke smrti velmi překvapivým způsobem. Vrchní
inspektor quebecké Sûreté Armand Gamache
však moc dobře ví, že i ta nejidyličtější místa na
zemi mívají svá nebezpečná tajemství. A že klíč k nim
může být kdekoli – třeba ve zdánlivě neuměle namalovaném obraze...
„Na vraždě je zvláštní, že bývá spáchaná často desítky let předtím, než k ní skutečně
dojde,“ říká gurmán Gamache a čtenáře čeká vskutku vybraná literární hostina.  
Přeložila Lenka Uhlířová. Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

EZ036325

Kanaďanka LOUISE PENNYOVÁ (*1958) žije ve vesnici
jižně od Montrealu.  Její detektivky se dočkaly mnoha
ocenění (Agatha Award, Edgar Award, Barry Award,
Anthony Award) a především celosvětové čtenářské příz-
ně. Druhý díl série, nazvaný Vražedný chlad, připravujeme
k vydání na podzim tohoto roku.

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ
KOMPLET

797,-jen

obj. č. EZ037014

3X VRAŽDY, 3X AGATHA

a 3X H. POIROT VÝHODNĚ

Nepropásněte objednací termín 17. 7. 2014!

Georges Simenon 
LIBERTY BAR

MAIGRET V NOČNÍ PAŘÍŽI
Maigret znovu pátrá... 240 stran

EZ036358       229,- 199,-  

11
ibodů

Získáte

A

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠENEJ
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Knihy pro celou rodinu...6

Vynikající pokrmy, hotové do
hodiny!

NAŠE TIPY PRO VÁS

9 12

20 Nenechte si ujít nový román
autorky bestselleru Unesená!

Čtení plné humoru, doplněné
vtipy a komiksy.

Fantasy o chlapci, jehož špatná
polovina je možná ta dobrá....

43

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

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

Kdo má rád knihy,
je v klubu!

Vynikající thriller s neobvyklou
zápletkou!

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

NAPĚTÍ

KDO VLASTNÍ MINULOST, ¤ÍDÍ BUDOUCNOST...

Anders de la Motte 
GAME
Třicetiletý Henrik Pettersson
se vrací z nočního tahu
stockholm skou podzemní
dráhou domů. Na sedadle
proti němu leží mo bilní
telefon, který zabliká a vy zve 
ho esemeskou ke vstupu 
do hry. Naivní Henrik neodolá.
Ze hry ale není cesty zpět…
360 stran
EZ035715  299,- 259,-

Anders de la Motte 
BUZZ
HP, hrdina kultovního
švédského thrilleru Game,
se vrací a Hra s ním! Co je
skutečné a co je virtuální?
Řídí nás všechny nevidi-
telná síť manipulátorů?
A co může člověk udělat,
když mu vyhrožuje kdosi,

jehož existence se nedá 
dokázat? 416 stran

EZ035716          329,- 289,-

Zdravím ãeské ãtenáfie!

Psaní je nûkdy velmi osamûlá ãinnost, takÏe pro mû bylo
mimofiádnou poctou, kdyÏ jsem byl pozván do va‰eho 
krásného mûsta, abych se s vámi mohl setkat osobnû. 
Skvûle jsem si uÏil kniÏní veletrh v Praze a mám velkou
radost, Ïe jste pfiijali HP, Rebeccu a celou trilogii do
sv˘ch srdcí. 

Pfieju vám v‰em jen to nejlep‰í (a hra pokraãuje!) 

Anders
Anders de la Motte 

BUBBLE
Henrik HP Pettersson se kdysi zapletl s nevyzpytatelným podni-
kem nazvaným Hra. I když se několikrát pokusil uniknout z želez-
ného sevření, stále se mu to nedaří. Jeho sestra Rebecca mezitím
začíná novou kariéru na bezpečnostním oddělení v rostoucím IT
impériu PayTag. Obsah jisté léta neotevírané bankovní schránky,
který Rebecca objeví, ji znepokojí do té míry, že je nucena požá-
dat o pomoc tajuplného Tageho Sammera. Je to však vážně  otcův

starý kamarád, nebo má pravdu HP, když tvrdí,
že ve skutečnosti on ovládá Hru? Pokud je
skutečnost jen hra, jak poznat přítele?
A jak nepřítele? BUBBLE završuje trilogii
originálních švédských krimirománů
o prostředí IT technologií a sociálních
sítí, jejich ovládání a zneužívání. 

Přeložil Čeněk Matocha. 
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

EZ035717
VÝHODNÝ
KOMPLET

657,-jen

obj. č. EZ037015
3X ANDERS DE LA MOTTE

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

289,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

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

NAPĚTÍ

Arnaldur Indridason 
CHLAD
Komisař Erlendur se roz-
hodne vyřešit dávný pří-
pad z kraje jeho dětství. To
však může odhalit i věci,
které pro něj budou dost
bolestivé... 280 stran

EZ234713   299,- 269,-

J. T. Brannan 
PŮVOD
Tajemství původu člověka
zůstávalo po tisíciletí skry-
to. Teď hrozí, že jeho pro-
zrazení povede k záhubě
celého lidstva. 
320 stran
EZ036098 299,- 249,-

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

EZ036191   349,- 299,-

Tess Gerritsenová 
KRVAVÁ LÁZEŇ 
Malebné městečko se
náhle změní v peklo.
Krvavé rvačky studentů
přerůstají ve vražedné
útoky. A dospělým už
dochází trpělivost… 368 s.

EZ035992   279,- 229,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

428,-jen

obj. č. EZ036460
DVAKRÁT SAM CHRISTER

VÝHODNÉ

Ženská obřízka,
prodej dětí,
kmenové 
konflikty
a volební 
podvody 
rozviřují život
v Nairobi

Richard Crompton 

MEDOZVĚSTKA
Nairobi, Keňa, 2007. Zbývá
několik dnů do Vánoc a také
do prezidentských voleb.
Napětí v zemi stoupá s kaž-
dým okamžikem… V parku
byla nalezena mrtvola krásné
masajské dívky, podle všeho

prostitutky, brutálně zohavená, jako by na ní
někdo násilně vykonal obřízku. Detektiv Mollel – sám Masaj –

se pouští do vyšetřování, případ však zasahuje do nejvyšších kruhů keňské
společnosti, proto ho detektiv společně se svým kolegou Kiungou musí rozplétat i proti
vůli svých nadřízených. Mollela navíc sužují vnitřní běsi –  stále se nevyrovnal s tragickou
smrtí manželky a nedokáže být otcem svému malému synovi... Strhující detektivka z pro-
středí, kde o životě a smrti rozhodují kmenové tradice, rivalita a politika. 
Přeložil Michal Prokop. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

EZ035853

Sam Christer
ODKAZ STONEHENGE
Syn uznávaného archeologa Gideon se
společně s poli cistkou Megan vydává po
stopách sekty připravující krvavý obřad.
Thriller, v němž nechybějí záhadné kódy,
mystické symboly a množství detailů z his-
torie tajuplného Stonehenge. 368 stran

EZ034901            279,- 249,-

Sam Christer
TAJEMSTVÍ TURÍNSKÉHO PLÁTNA
Podaří se dvojici policistů odhalit zločince 
i největší záhadu křesťanských dějin? Pří-
běh nabitý akcí i zajímavými historickými
poznatky je nejnapínavějším a nejchytřej-
ším thrillerem s mystickou zápletkou od
Šifry mistra Leonarda. 400 stran

EZ036024           349,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Erik Axl Sund 
VRANÍ DÍVKA 
Jakému utrpení dokáže
člověk čelit nebo vystavit
jiné, než přestane být člo-
věkem a změní se v netvo-
ra? Jak může zklamání
ovlivnit lidský osud? 328 s.

EZ036303   349,- 299,-

Tess Gerritsenová 
ELIXÍR MLÁDÍ 
Doktorku Harperovou zave-
de pátrání po zmizelém
pacientovi do luxusního
sanatoria pro přestárlé. Zdá
se, že s tamní léčbou něco
není v pořádku… 376 stran

EZ035991   279,- 229,-

VAŠE

NEJ

VAŠE

NEJ
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Bodujte za každý nákup! Více na straně 58. 9

NAPĚTÍ

John Grisham 
POROTA
Román o případu
plném intrik, zne-
užívání zákonů
a korupce se stal
předlohou úspěš-
ného filmového

zpracování s D. Hoffmanem, J. Cusackem 
a G. Hackmanem. 448 stran

EZ036427                349,- 299,-

Frederick Forsyth 
ŽOLDÁCI
Na malém území, ve fiktiv-
ním africkém státě Zanga-
ro, vládne sadistický prezi-
dent Kimba. Když velká
těžební firma zjistí, že by
se zde dala těžit platina,
rozhodne se uspíšit chys-
taný převrat. Děj se rozvíjí
od strohého popisu žoldá-
ků chystajících převrat až
po strhující finále včetně
nečekané pointy. 344 s.

EZ035234   279,-  249,-

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

EZ034708                279,- 239,-

Frederick Forsyth 

SEZNAM SMRTI
Ve Virginii sídlí agentura TOSA, jejímž úkolem je hledat
a zabíjet ty, kteří jsou pro Spojené státy natolik nebezpeční,
že se ocitli na takzvaném Seznamu smrti. Právě na něm při-
bylo nové jméno: děsivě výkonný terorista přezdívaný
Kazatel, který radikalizuje mladé muslimy a nabádá je k vraž-
dám. Bohužel pro něj zabijí i vysloužilého generála námořní
pěchoty, jehož syn patří k nejlepším lovcům lidí ve službách
TOSA. Ten se své práci věnuje už šest let. Nezná jméno,
podobu ani místo pobytu nového cíle. Uvědomuje si, že pát-
rání ho zavede na místa, kde by přežil jen málokdo. Kazatel
z toho však udělal osobní záležitost. Hon začíná… 
Přeložil Michal Prokop. 

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036479             nečlenská cena 299,- 259,- 

Nový román mistra
politického thrilleru.
Stopař a Kazatel...
kdo zvítězí?

Adrenalinový příběh o čtveřici v jádru slušných
lidí – zrovna se ale živí dost neslušným způsobem...

Laukkanen Owen 

PROFESIONÁLOVÉ
Původně to byl vtip, pak se z toho vykluba-
la docela výnosná živnost – i ten sebepro-
pracovanější plán však může selhat, když
narazíte na soupeře jiné váhové kategorie.
Čtveřice vzdělaných, inteligentních
a momentálně nezaměstnaných přátel se
rozhodne čelit ekonomické krizi po svém –
pečlivě a profesionálně organizují únosy
boháčů a požadují „rozumné“ výkupné,
jaké rodina ráda zaplatí. Už dva roky jsou
nepolapitelní a tak by to i zůstalo, kdyby
omylem nevytipovali nesprávnou oběť –
a navíc ji tentokrát nevrátili tak úplně nepo-
šramocenou… Z těch, co měli vše pod
kontrolou, se rázem stává lovná zvěř –
v patách mají jak rozzuřené mafiánské msti-
tele, tak dvojici neúnavných policistů Kirka
Stevense a Carl Windermerovou. Chtějí-li
před nimi uniknout, bude je to něco stát…
Přeložil David Petrů. Váz., 368 stran, 
12,5 x 20 cm

EZ036308 11
ibodů

Získáte

10
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na straně 58.10

NAPĚTÍ

Drsná Paříž bez romantiky, makronek i Amélie...

Gillian Flynnová 

ZMIZELÁ
Audioknihovna

Nemilosrdně sžíravý kriminální román
doslova uchvátil čtenáře nejen v USA,
kde se stal druhou nejprodávanější kni-
hou roku 2012 (více než dva miliony
výtisků) a ani po roce od vydání neopus-
til první desítku bestsellerů The New York
Times (beletrie) a amazon.com (thrillery).
Filmovou verzi příběhu točí režisér David
Fincher (Klub rváčů, Sedm, Muži, kteří
nenávidí ženy).  

EZ036662   nečlenská cena 349,- 299,-

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Nick je obviněn z vraždy
své ženy Amy. Prohlašuje,
že nic nespáchal, Amyini
přátelé však tvrdí opak…
Na první pohled jednodu-
chou zápletku dokázala 
autorka přetavit v kriminál-
ní psychologický román,
jenž svou přesvědčivou
manipulací ohromil čtená-
ře na celém světě. 
528 stran

EZ036174   329,- 289,-

Tom Rob Smith 
DÍTĚ ČÍSLO 44
Zdařilý a oceňovaný debut
mladého britského autora
vychází ze skutečného 
kriminálního případu sério-
vého vraha dětí Andreje
Čika tila. Pří slušník MGB
Lev Děmidov porušuje
veškerá na řízení ruské taj -
né policie a riskuje i svůj
vlastní život, aby bestiální-
ho pachatele dopadl... 
384 stran

EZ036587   299,- 249,-

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY 
Psychothriller Temné
kouty byl v roce 2009
vyhlášen časopi sem
Publishers Weekly nejlepší
knihou roku a stal se před-
lohou k filmové adaptaci:
hlavní roli Libby, dívky,
která se před lety stala
svědkem brutální satanis-
tické vraždy své matky 
a sester, přijala Charlize
Theronová. 448 stran

EZ035531   329,- 289,-

Mark Pryor vyrůstal v britském Hertfordshiru. Původním povoláním
je novinář, tvůrce oceňovaného blogu D. A. Confidential věnujícího
se skutečným zločinům, vystoupil rovněž v několika televizních
pořadech o investigativním vyšetřování kriminálních případů.
V současnosti žije s rodinou v texaském Austinu a pracuje jako 
asistent oblastního státního zástupce. 
The Bookseller (Knihkupec) z roku 2012 je jeho literární debut,
první ze série detektivních příběhů Huga Marstona zasazených do
atraktivního prostředí francouzské metropole – dosud vydal dvě
pokračování, The Crypt Thief (2013) a The Blood Promise (2014). 

Mark Pryor 

KNIHKUPEC
Na březích řeky Seiny prodávají staré knihy – říká se jim bukinisté a patří mezi ně
i Max. Toho však právě unesli, přímo před očima jeho přítele Huga Marstona, šéfa
bezpečnosti na americkém velvyslanectví. Hugo zalarmuje policii, ta má ale zrovna
plnou hlavu vraždy místního drogového bosse. Schyluje se k válce gangů, zároveň
ale mizí další a další bukinisté. A tak se Hugo pouští do pátrání sám. S pomocí býva-
lého kolegy ze CIA Toma Greena se noří do případu, kde svou roli sehrají antikva-
riátní poklady nedozírné ceny i nepotrestané zločiny z válečné minulosti, to vše
v elegantních kulisách přitažlivé, divoké a nebezpečné Paříže.
Přeložila Edda Němcová. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036338   

Cilla & Rolf Börjlindovi 
SKOČNÝ PŘÍLIV 
Obětí brutální vraždy se
stane neznámá těhotná
žena. Případ je po čase
odložen jako nevyřešený.
Po více než dvaceti letech
ho znovu otevírá Olivia
Rönningová, studentka
Policejní akademie. Tíživá
severská atmosféra čtená-
ře rychle vtáhne do děje 
a odmění je nečekaným
závěrem. 456 stran

EZ035918   379,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 59. 11

FANTASY

Další akční i romantické
příběhy Ochránců,
Strážců a Hledačů
Andrea Cremerová 
Smečka 4

KOŘENY
Bitva mezi Strážci a Hledači přinesla zásadní
změnu jak v jejich životě, tak v osudech
Ochránců, kdysi napůl lidské a napůl vlčí
smečky v čele s odvážnou Callou a jejím
partnerem Shayem. Bosque Mar, nebez-
pečný vůdce Strážců, byl sice uvězněn
v podzemí, nepřestává však ve zlých snech
děsit Adne i Logana. Přidá se Adne
k temné straně? Získá Logan zpět svou
dědičnou moc? A v čem tkví společné
kořeny Ochránců, Strážců i Hledačů? Akční
romantická fantasy série Smečka (2011),
Vzpoura (2011) a Oběť (2012) ožívá dalším
napínavým příběhem. Přeložila Lenka
Faltejsková. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036671   nečlenská cena 299,- 259,-

Lovcům stínů hrozí pohlcení temnotou...
Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 5 – MĚSTO ZTRACENÝCH DUŠÍ
Démonka Lilith byla zničena a Jace unikl z jejího zajetí. Ale když jej lovci stínů přijdou
zachránit, najdou jen krev a rozbité sklo. A zmizel nejen chlapec, kterého Clary miluje, ale
i ten, kterého nenávidí, Sebastian, syn jejího otce Valentina: syn, který je odhodlaný uspět
tam, kde jeho otec selhal, a srazit lovce stínů na kolena. Clary se vydává úplně sama do
srdce temnoty a hraje nebezpečnou hru, v níž sází nejen vlastní život, ale také Jaceovu
duši. Je ochotná pro Jace udělat cokoli, ale může mu vůbec ještě důvěřovat? Nebo je sku-
tečně ztracen? Jaká cena je příliš vysoká, dokonce i pro lásku? Přeložila Eva Maršíková.
Brož., 472 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036252

NÁSTROJE SMRTI 1 – MĚSTO Z KOSTÍ
416 stran

EZ036248          359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 3 – MĚSTO ZE SKLA
480 stran

EZ036250          359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 4 – MĚSTO PADLÝCH ANDĚLŮ
384 stran

EZ036251          359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 2 – MĚSTO Z POPELA
392 stran

EZ036249 359,- 299,-

Andrea Cremerová – SMEČKA

Calla není oby čejná středoškolačka. Stačí nepatrný
impulz a promění se ve vlčici! 400 stran

EZ034331                   299,- 259,-

Andrea Cremerová – VZPOURA

Calla se probudí z mdlob do děsivé nejistoty: ne -
tuší, co se stalo se členy její smečky… 352 stran

EZ034332                   299,- 259,-

Andrea Cremerová – OBĚŤ

Třetí díl akční, napínavé a zároveň romantické fan -
 tasy série o vlčici Calle. 384 stran

EZ035238                   299,- 259,-

Prequel Temné dny si

můžete zdarma stáhnout

z webové stránky 

www.knizniklub.cz/smecka.

11
ibodů

Získáte

10
ibodů

Získáte

VÝHODNÝ
KOMPLET

836,-jen

obj. č. EZ037016
4X SMEČKA

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz
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10 a 11 napeti+fantasy_sablona lista  5/22/14  12:48 PM  Stránka 3



Nakupujte se slevou až 74 % (více na str. 36–39)!12

YOLI

Sally Green 

HALF BAD – NAPŮL ZLÝ
Nadpřirozený thriller se odehrává v novodobé Anglii,
kde mezi lidmi žijí v utajení černí-zlí a bílí-hodní čaro-
dějové. Obě frakce rozděluje silná nenávist a spojuje
jedna jediná věc – strach z chlapce, který pochází
z obou stran. Patnáctiletý Nathan se narodil ze spoje-
ní bílé čarodějky a černého čaroděje a od dětství je
kvůli své odlišnosti pronásledován, nakonec i uvěz-
něn. Musí uprchnout před svými šestnáctými naroze-
ninami a najít svého otce, nejsilnějšího a nejkrutějšího
černého čaroděje na světě, jinak zemře. Zvládne svůj
nelehký úkol, přestože nemůže nikomu věřit? Ani
dívce, kterou miluje? Filmová práva k magickému
debutu, který se stal mezinárodní senzací, okamžitě
zakoupilo filmové studio FOX 2000 spolu s produ-
centkou Twilight ságy, Karen Rosenfeltovou. 
Přeložila Marcela Nejedlá. 
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036635

Sally Green žije v severozápadní
Anglii. Věnovala se nejrůznějším
zaměstnáním, než si konečně
našla čas, aby zapsala příběhy,
které se jí do té doby jenom
honily hlavou. Ráda čte, prochází
se po krajině a snaží se nepít
tolik kávy. Half Bad je její první
román.

Více na www.yoli.cz 

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
199,-

Tady je dobro. Tam je zlo. 
A kde jsi ty?
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YOLI

Gayle Formanová 

JEN JEDEN DEN
Než začne Allyson stu-
dovat na vysoké, vyra-
zí si ještě na výlet po
Evropě. V Londýně
potká bezstarostného
mladého herce
Willema a odjede 
s ním do Paříže. Jediný
den v Paříží položí
Allyson k nohám celý
svět. Když se však po
krásné noci ráno pro-
budí, Willem je pryč.
Dívka se vrací domů
a nastupuje na vyso-
kou školu, o prázdni-

nách však znovu utíká do Paříže. Chce zjistit, co se to vlastně stalo, najít
lásku, kterou považovala za tu pravou – chce vědět, že se jí to všechno
jen nezdálo. Přeložila Květa Palowská. Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036209                 nečlenská cena 279,- 239,-

Colleen Hooverová 

ZTRACENÁ NADĚJE
Colleen Hooverová okouzlila čtenáře
románem Bez naděje, příběhem
toho, co se stalo, když dívka jménem
Sky potkala dávno ztraceného přítele
z dětství, Deana Holdera.
S Holderovou pomocí odhalila Sky
šokující rodinná tajemství a vyrovnala
se s city a vzpomínkami, které v ní
zanechaly hluboké jizvy. Bez naděje
byl Skyin příběh. A ve Ztracené
naději se konečně dozvíme pravdu
o Deanu Holderovi. 
Přeložila Jana Jašová. 
Brož., 336 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036867

Colleen
Hooverová 
BEZ 
NADĚJE
Teprve Holder
dokáže Sky
zbavit citové
otupělosti,
zároveň jí ale
připomene
minulost…
kterou by si
přála nechat dál pohřbenou. 384 stran

EZ036405             299,- 249,-

John Green 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Jemu je sedmnáct, jí šestnáct. Potkají se
a zamilují se do sebe. Ona má rako vinu
v posledním stadiu, on ze souboje s rakovi-
nou vyšel s amputovanou nohou. Přesto
kniha není o smrti – je o lásce. Autor ji
napsal s mimořádným smyslem pro humor
a sarkasmus., 240 stran

EZ036959              249,- 199,-

Laini
Taylorová 
DCERA
KOSTÍ
A DÝMU
Karou ráda
kreslí chiméry,
fantastické
bytosti,
a nikdo netuší,
že tato magic-
ká stvoření

jsou ve skutečnosti její rodina. 368 stran

EZ034845           259,- 129,-

DokáÏe 
opravdová
láska vyrÛst
na lÏích?

ČESKÁ PREMIÉRA

Právě 
v kinech!

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

John Green 
HLEDÁNÍ ALJAŠKY
Miles Halter zvaný Váleček
se vydává do světa internát-
ní školy hledat své “velké
Možná”. Život se mu rázem
změní v pravý opak. Setká
se totiž s úžasnou Aljaškou
Youngovou… Románový
debut dnes už známého
Johna Greena je strhujícím
vyprávěním o dospívání
a hledání sebe sama.
Americkou knihovnickou
asociací byl zařazen mezi
deset nejlepších knih pro
dospívající. 256 stran

EZ035912   299,- 269,-
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SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Saskia Sarginsonová 
DVOJČATA
Dávné tajemství hrozí ničit
i dnes… Nejočekávanější
loňský debut ve Velké
Británii. 312 stran 

EZ036045   299,- 249,-

Sandra Brown
SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ
Mladá vdova Honor se
spolu s mužem obviněným
z vražd pokouší rozplést
zločineckou síť. 336 stran 

EZ036086   279,- 249,-

Amanda Stevensová
KRÁLOVSTVÍ
Amelia Grayová restauruje
staré hřbitovy. Kromě toho
má ovšem také nadpřiroze-
né schopnosti – vidí
duchy… Pokračování vyni-
kající série. 360 stran

EZ036377   299,- 249,-

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

EZ035672   299,- 249,-

Vaddey Ratnerová 
STÍN BANYÁNU 
V chaosu revoluce se malá
holčička upíná k tradičním
kambodžským mýtům
a legendám… 288 stran

EZ036206   349,- 279,-

Eva Lohmannová 

OSM TÝDNŮ V BLÁZINCI
„Den, kdy nastupuju do blázince, je v kalendáři označen
jako čtvrtek.“ – Touto stručnou větou román začíná. Jeho
hrdinka Mila je unavená. Strašně unavená a smutná.
Přitom jí ještě není ani třicet. Ale zaměstnání ji užírá
a smysl života se ztratil z dohledu. A tak se s diagnózou
deprese octne na psychosomatické klinice. Její ambicióz-
ní rodiče jsou z toho všechno možné jen ne nadšeni
a nejen u nich, ale i u Milina přítele vyvolá tento fakt jisté
obavy a úzkost. Nikdo z těch, kdo se v takovém zařízení
octnou, přece nemůže být normální, že? Ale nakolik je
vlastně Mila blázen? A může se vůbec uzdravit, když
pobývá mezi samými nemocnými lidmi?
Přeložila Helena Čížková. 

Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036190  

Amanda Stevensová 

PROROK
Amelia Grayová porušila všechna pravidla,
která ji měla chránit před duchy. Když ji duch
mrtvého policisty žádá, aby mu pomohla
vypátrat jeho vraha, Amelia ani zdaleka netuší,
co všechno najde v rodném Charlestonu, kam
ji zavede její pátrání. A do toho znovu potkává
Johna Devlina, muže, kterého měla milovat jen
zdálky… Strhující závěr temné trilogie.
Přeložila Věra Klásková. Váz., 352 stran, 
12,5 x 20 cm

EZ036555   nečlenská cena 299,- 249,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

428,-jen

obj. č. EZ036788
2X AMANDA STEVENSOVÁ

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA
ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

Autentický, 
působivý román
o šílenství v časech
normálnosti. 

E-kniha na ebux.cz

VIP
159,-

VAŠENEJ
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na straně 58. 15

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Scott Spencer se narodil roku
1945 ve Washingtonu, dospíval
v Chicagu a nyní žije v Rhine-
becku ve státě New York. Je auto-
rem deseti románů zařazených na
seznam bestsellerů podle New York
Times a ověnčených mnoha cenami. 
Od raného mládí byl náruživým čte-
nářem. V šestnácti letech objevil
beatnickou subkulturu a byl
tímto literárním hnutím silně
ovlivněn. Přestože studoval
na několika univerzitách,
považuje se především za
„absolventa chicagské sou-
stavy veřejných knihoven“.

Scott Spencer 

NEKONEČNÁ LÁSKA
Nekonečná láska vyšla poprvé před třemi desítkami
let a ze svého autora udělala „současného amerického
mistra milostného příběhu“. Román, kterého se proda-
ly více než dva miliony výtisků a byl přeložen do více
než dvaceti jazyků, líčí strhující příběh vášně a posed-
losti dvou mladých lidí, které jejich vztah zavede dál,
než sami dokážou pochopit. Ačkoli podle něj už vznik-
ly dva filmy, kniha, která je mnohem působivější,
v českém jazyce vychází poprvé.
Přeložil Petr Kotrle. 

Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm

EZ036830   

Barbara Woodová 
HAD A HŮL 
Lea buď najde lék na nemoc
bohatého loďaře, nebo on zničí
její rodinu. 448 stran

EZ036208    359,- 299,-

Táňa Keleová-Vasilková  
LÉK NA SMUTEK
Život má pro každého z nás 
v záloze nová a nová překvape-
ní… 232 stran 

EZ235255    249,- 229,-

Nicholas Evans 
ZAŘÍKÁVAČ KONÍ
Grace je jediné dítě Annie
Grave sové, ctižádostivé
šéfredaktorky prestižního
newyorského časopisu, 
a jejího manžela, právníka
Roberta. Jednoho zimního
rána si Grace vyjede na
svém koni Tulákovi a srazí
ji čtyřicetitunový nákladní
vůz. Ten okamžik životy
všech členů rodiny navždy
změní… 296 stran

EZ035217   249,- 219,-

Joy Fieldingová
POPRVÉ
Navenek spokojené man-
želství Mattie a právníka
Jakea se po šestnácti le -
tech náhle rozpadlo. Jake
odchá zí za svou milenkou. 
Mezitím se Mattie dozví
šokující zprávu, která jim
osudově změní život. Až
potom si Jake uvědomí, jak
velmi svou ženu miluje.
Dokáže chybu napravit?
352 stran

EZ035504 259,- 229,-

Joshilyn Jacksonová 

SMOLNÝ ROK
Pětačtyřicetiletá Ginny je přesvědčená,
že je její rodina každých patnáct let sti-
žena kletbou. Ona sama v patnácti otě-
hotněla a porodila dceru Lizu, jež ve
svých patnácti udělala totéž. Teď uply-
nulo dalších patnáct let a obě svobodné
matky, Ginny i Liza, s hrůzou čekají,
kdy dospívající Mosey zopakuje stejný
scénář. Tentokrát však kletba na rodinu
dopadá nečekaným způsobem…
Mrazivý román o matkách, které byly
samy ještě dětmi, když rodily, o dívčích
přátelstvích, dávno ztracených i znovu
nalezených láskách, zradě, zneužití
a zklamání, nenávisti a žárlivosti. A pře-
devším o rodině a pevných poutech,
která vytváří.
Přeložila Jana Kunová. 

Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036545 nečlenská cena 279,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Dechberoucí příběh
lásky a posedlosti!

11
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Právě 
v kinech!

E-kniha na ebux.cz

VAŠE

NEJ
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SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

Má jedinou chybu - je ženatý. Nebo je těch chyb víc?

Louisa May Alcottová 
MALÉ ŽENY
Romantická Meg, nezkrot-
ná Jo, nenápadná Beth
a roz maz lená Amy. To jsou
Malé ženy, které nyní vy-
chází v ne  zkrá cené podo-
bě, nově přeložené, včet-
ně druhého dílu! 496 stran
EZ033155  329,- 279,-

Nicholas Sparks 
POSLEDNÍ PÍSEŇ
Život Ronnie se obrátí vzhů-
ru nohama, když musí
opustit New York a odjet za
otcem do ospa lého městeč-
ka u moře. Tady se ale
seznámí s po hled ným
Willem…   376 stran
EZ034338  259,- 229,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

438,-jen

obj. č. EZ037017
2X ROSAMUND LUPTONOVÁ,

VÝHODNĚ

Susanna Kubelka 

ADIEU, VÍDNI – BONJOUR,
PAŘÍŽI
Vídeň a Paříž. Dvě města, v nichž radost ze
života a láska visí ve vzduchu. Kitty jde za
hlasem srdce a vrhá se do osudového
dobrodružství. Odchází z malého útulného
bytu v centru Vídně a následuje svou lásku
do Paříže. Clifford je charismatický, obletova-
ný novinář s nezměrným sebevědomím. Má
však jednu vadu – je ženatý. Světaznalý
Američan Kitty bouřlivě dobývá a klade jí
svět k nohám. Od jednoho luxusního hotelu
k druhému… vedou oslnivý život boháčů.
Na jejich idylku ale začne brzy vrhat stín
alkohol, hněv a závist. Kitty musí sebrat
všechnu odvahu, optimismus a nadání, aby
se ze závislosti na tomto vášnivém vztahu
osvobodila. Přeložila Jana Chaloupková. 

Váz., 320 stran, 
12,5 x 20 cm

EZ036312 

Susanna Kubelka 
MADAME DNES 
PŘIJDE POZDĚJI 
Tizia se s šarmem a nad-
hledem mstí nevěrnému
manželovi, až dojde k osu-
dovému setkání… 328 s.

EZ036095  279,- 239,-

V PLAMENECH
Ve škole vypukl ničivý požár. Mezi pla-
meny zůstanou i sedmnáctiletá Jenny
a osmiletý Adam. Grace, která je
poblíž školy, v tu chvíli myslí jen na
jediné – musí své děti zachránit. Za
každou cenu... 480 stran

EZ036071        349,- 299,-

Alexandra Potter 

NA STEJNÉ VLNĚ
Taky jste kdysi v mládí potkala někoho, do
koho jste se bláznivě zamilovala, ale pak se
vaše cesty rozešly a už jste se nikdy neviděli?
A kolikrát vás napadlo, jak by se život vyvíjel,
kdybyste měli víc času se poznat? Jenže láska
nečeká věčně a člověk nesmí promeškat
šanci zjistit, jestli je to ten pravý. Tuhle otázku
si klade nejen Grace, která se právě rozešla
se snoubencem, ale i její nejlepší kamarádka.
Spolu s nimi se pokoušejí najít tu pravou lásku
i posluchači netradiční rozhlasové seznamky
„Na stejné vlně“. A díky ní se dají věci do
pohybu. Grace se nestačí divit, co všechno
spustí jedno náhodné setkání, ale už nehodlá
dělat kompromisy. Co jí může nabídnout kluk,
který ji kdysi zklamal?  270 stran

EZ238907   nečlenská cena 279,- 259,-

Rosamund Luptonová 
SESTRA
Psychologický román okořeněný prv -
ky detektivky a thrilleru zkoumá mezi-
lidské vzta hy, sílu lidského ducha 
a hranice, jež jsme ochotni překročit
na cestě za svým cílem. 384 stran

EZ035081        289,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
199,-

K dispozici od 17. 6. 
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ROMÁNY O LÁSCE

Robyn Carrová 
ÚTĚK DO VIRGIN
RIVER
Městečko Virgin River
bičuje ledový déšť.  John
„Pastor“ Middle ton se
právě chystá zavřít bar,
protože v takovém nečase
už určitě nikdo nepřijde.
Vtom se objeví vystrašená
mladá žena se synkem
v náručí… 376 stran

EZ035433  269,- 229,-

Robyn Carrová 
MĚSTEČKO 
VIRGIN RIVER
Podle internetu se zdá být
Virgin River tím nejmaleb-
nějším místem na zemi,
a tak Melin da neváhá a při-
jme zde místo zdravotní
sestřičky. Její představy ale
vezmou za své hned po
příjezdu: přivítá ji liják
a bláto… 368 stran

EZ035432  259,- 229,-

Elizabeth Chadwicková žije se svým manželem
a dvěma syny v Nottinghamu. Kromě vlastní lite-
rární tvorby působí také jako lektorka psaní histo-
rických a romantických fikcí. V roce 1989 po
letech odmítavých posudků zaujal její román Rytíř
z Walesu redaktora známého nakladatelství
Penguin. Kniha okamžitě získala řadu ocenění
a přinesla autorce slávu, která trvá dodnes. Podle
románu První rytíř sama napsala scénář stejno-
jmenného filmu. Nejšíře se ve svých knihách
věnuje dvěma historicky doloženým klanům 
z 12. a 13. století, rodům Marshallů a Bigodů.

© Charlie Hopkinson

Elizabeth Chadwicková 

CÍSAŘOVNA
První polovina 
12. století. Matylda
Anglická je jediný 
legitimní potomek
Jindřicha I., a tím
pádem i následnice
trůnu. Když byla ještě
dítě, provdali ji za
německého císaře, po
jeho smrti pak za čtr-
náctiletého mladíka.
Inteligentní a schopná
žena si dobře uvědo-
muje, že je jen figurkou na
otcově politické šachovnici, ale že i přes veške-
rou jeho snahu jí po jeho smrti šlechta těžko přizná nárok na trůn.
Její odpůrci v čele se Štěpánem z Blois, který se také posléze trůnu chopí, však
netuší, jakou vůli a odhodlání císařovna Matylda má. 

Druhá žena krále Jindřicha I., Adeliza, zoufale touží po rodině, a tak si po smrti
svého muže bere jednoho z Matyldiných nepřátel. I ona je přesvědčená, že pravda
je na straně její nevlastní dcery. Jak by jí ale mohla v současné situaci pomoct? 
Kdo vzejde z nelítostných bojů jako vítěz a usedne na anglický trůn? 
Přeložila Ivana Nuhlíčková. 

Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036344

VÝHODNÝ
KOMPLET

378,-jen

obj. č. EZ037018
2X VIRGIN RIVER

VÝHODNĚ

Marie Poledňáková
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Helena je sympatická pro-
fesorka na gymnáziu. 
Patří k ob líbeným pedago-
gům. Problémy blízkých 
ji ovšem zaměstnávají
natolik, že jí na vlastní
život nezbývá čas. Náhoda
však způsobí, že se sezná-
mí s lé kařem Františ kem…
272 s. + 16 s. bar. foto

EZ033714 229,- 199,-

Iva Hlaváčková
LOVEC OSUDŮ
Slavný fotoreportér David Mach je
vždy tam, kde se něco děje. S re-
portérkou Kateřinou zabrání sebe-
vraždě chlapce a později se setká-
vají u dalších případů, kdy Davi-
dovy fotografie pomohou odhalit
pachatele. Atraktivní muž už se
však touží usadit... 352 stran

EZ032916           279,- 149,-

Marie Poledňáková
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
František a Helena se
vydávají na dovolenou do
Maroka. Vytoužený klid
a romantika v exotické
zemi však mají doslova
jepičí život – zamilované-
mu páru se lepí smůla na
paty…  
256 stran + 24 stran barev-
ných fotografií

EZ034694  229,- 199,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

298,-jen

obj. č. EZ036389
LÍBÁŠ JAKO BŮH,

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Dvě ženy bojují ve světě mužů
za právo žít vlastní život...

10
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

*POUZE 
V KLUBU
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EROTIKA, ROMÁNY O LÁSCE

Johanna Lindseyová 
VÁŠNIVÝ VZTAH
K Alaně, ztracené kněžně, se
ve vlasti chovají jako k vetřel-
ci. A ke všemu to jiskří mezi
ní a kapitánem palácové strá-
že... 288 stran

EZ035675    249,-     199,-

Lisa Renee Jonesová 
V TVOJÍ KŮŽI
Pátrání po osudech autorky
vášnivého erotického deníku
Saru zavede do vzrušujícího
světa divokého a drsného
sexu...  320 stran

EZ036429 299,- 249,-

Stephanie Laurensová 
IDEÁLNÍ NEVĚSTA
Okouzlujícího a vlivného
Michaela nikdy žádná
žena neodmítla. Jenže 
to ještě neznal Caroline
Sutcliffeovou! 456 stran 

EZ036255  299,- 249,-

Stephanie Laurensová
SVŮDCOVA PŘÍSAHA 
Vane Cynster přísahal, že
se  nikdy nenechá od
žádné ženy zkrotit. Jak
rychle ale změní názor,
když potká krásnou
Patience. . . 296 stran

EZ036578  249,- 199,-

Julie Anne Longová 

HŘÍCH V BARVĚ LILIE
Tanečnice Sylvie Lamoreuxová je miláčkem
pařížské opery, předmětem touhy i žárlivos-
ti, zosobněním krásy a ladnosti – je ženou,
kterou svorně zbožňují jak kritici, tak nároč-
né francouzské publikum. Když ji však
tajemný dopis donutí na všechno v Paříži
zapomenout a vydat se přes kanál La
Manche, představuje si všechno možné, ale
určitě ne to, že hned po vylodění doslova
a do písmene přistane na klíně Toma
Shaughnessyho, majitele divadla Bílá lilie.
Tedy muže, který sice nepostrádá větší než
malé množství šarmu, ale honosí se tak
špatnou pověstí, že se mu v tomto ohledu
může jen málokdo v Londýně rovnat.
Protože je však Sylvie během cesty do
Londýna oloupena, nezbývá jí než přijmout
Tomovu nabídku, aby se přidala k jeho diva-
delnímu ansámblu. Že představení Bílé lilie

navštěvuje výhradně mužské publikum, rekrutu-
jící se z řad lapků, drožkářů a jim podobných existencí s méně

vybranými způsoby, se nadaná baletka má teprve dozvědět… 
Přeložila Jana Jašová. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036346

Smyslná romance 
jiskfiící vtipem

Č

Kathryn Taylor

BARVY LÁSKY
Ztracená

Návštěva Říma? Pro mladou Britku
Sophii Conroyovou je to něco výji-
mečného. Ale nikdy by nevěřila, co 
na ni v tomto věčném městě čeká.
Setkání s hříšně atraktivním profeso-
rem umění Matteem Bertanim jí
naprosto změní život a odhalí nové
dimenze rozkoše. Sophie se brzy 
beznadějně ztrácí ve svých pocitech –
a ignoruje veškerá varování. I přes
spalující vášeň, která se mezi nimi 
rozhořela, jí Mattee stále odolává.
A Sophie si uvědomí, že jeho srdce
nezíská zadarmo.. 
Váz., 272 stran, 11,5 x 18,5 cm

EZ234800 nečlenská cena 299,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

ČESKÁ PREMIÉRA
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ROMÁNY O LÁSCE

Jennifer Probstová 

MANŽELSKÁ SMLOUVA 

Touha umí zkomplikovat všechno… 224 stran

EZ036085    259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÁ PAST 
I promyšlená dohoda se může zvrtnout! 224 s.

EZ036639                    259,- 229,-

Jennifer Probstová 

MANŽELSKÝ OMYL 
Některé věci se zřejmě nikdy
nezmění. Například to, že Carina
Conteová je v očích rodiny stále
ještě malou holkou. Ačkoliv už
dokončila vysokou školu a nastou-
pila do nové společnosti svého
staršího bratra Michaela. Právě se
tu ujímá pozice ředitele Max Grey,
Michaelův nejlepší kamarád
a mimochodem také muž, do kterého byla
Carina v dětství bláznivě zamilovaná. Max sice ví, že Carina je
z mnoha důvodů „zakázané ovoce“, jenže oba to k sobě přitahuje víc, než by
bylo v této situaci zdrávo. Když je po společně strávené noci přistihne Carinina matka, je jasné,
že se podle staré italské tradice musejí vzít. Max je zoufalý, Carina zuří, oba ale smýšlejí stejně –
tohle se nemělo stát, tohle byl omyl… Přeložila Milena Pellarová. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036708

Danielle Steel 

DO SKONÁNÍ ČASU
Dva páry, časová prodleva čtyř desetiletí. Říká se, že když zemřou ti, kdo se milují, v dalším životě
se opět setkají.  Anebo se z nich stanou dvě hvězdy na nebesích, navždy k sobě připoutané. Kdo
ví, jak to vlastně skončí?  Americká spisovatelka Danielle Steelová, jejíž knihy se trvale drží na
předních místech žebříčku bestsellerů New York Times, své čtenářky tentokrát uchvátí dojemným
příběhem dvou obdobných osudů a veliké lásky, která – jak všichni věříme – může být věčná.
Přeložila Dagmar Čápová. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036658 nečlenská cena 259,-    229,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

497,-jen

obj. č. EZ037019
3X DANIELLE STEEL

VÝHODNĚ

Danielle Steel 
DOMOV 
Jak spolu vyjde rozmanitá trojice sou sedů, kteří by se za nor-
málních okolností vůbec nesetkali? 296 stran

EZ035465 229,- 199,-

Danielle Steel 
RODINNÉ POUTO
Adoptivní mat ka se ve dvaačtyřiceti letech stává znovu
nezávislou… a zdá se, že osud má pro ni nachys tanou
ještě jednu šanci! 272 stran

EZ034413      229,- 199,-

Svůj první příběh s milostnou zápletkou
napsala JENNIFER PROBSTOVÁ ve dva-
nácti letech. Její knihy se pravidelně obje-
vují na vrcholu prestižních žebříčků best-
sellerů 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, čtvrtý díl vyjde ještě
v letošním roce.

ČESKÁ PREMIÉRA

E-kniha na ebux.cz

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠE

NEJ

18 a 19 erotika, romany o lasce_sablona lista  5/22/14  1:10 PM  Stránka 3



Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko.20

ČESKÁ LITERATURA

Klára Janečková 

DENÍK GRÉTY
KAISEROVÉ
Dvojčata Agáta
a Gréta jsou povaho-
vě rozdílná jako den
a noc. Gréta je leh-
komyslná a impulziv-
ní. Agáta  kultivova-
ná a zodpovědná.

Vyrůstají s rodiči ve Vídni, ale jejich
matka Johana pochází z Čech. Autohavárie, při níž

Johana zemře a Agáta zůstane navždy tělesně postižená, oběma dívkám
změní život. Gréta se s matčinou ztrátou nedokáže smířit, a když si posléze otec
najde novou partnerku, utíká k matčině sestře, do Čech, kde – jak doufá – najde
nový domov. Záhy však zjistí, jak moc se mýlila... Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036774
Klára Janečková 
UNESENÁ
Autorka se před lety sama dlouhé
hodiny obávala o svůj osud. 192 s.

EZ032548 199,- 179,-

PROKLETÝ PŮVOD
Rázem je všechno jinak, když se
ukáže, že je Anna „bas tard“. 344 s.

EZ035842 299,- 249,-

Miroslav Václavek 

ŽELEZNÉ VČELY
Válečný román, nabízející nový úhel pohledu: ode-
hrává se v Německu a jeho hrdinové jsou výhradně
Němci. Mladý německý voják je zabit střelou, kterou
kdysi  zvedl ze země jeho otec, pracující tenkrát
v muniční továrně. Literárně zajímavě zpracované
téma zaujme psychologií postav i akčním dějem. 

Váz., 128 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036520       nečlenská cena 199,- 179,-

Klára Janečková (nar. 1979) žije s dcerkou v malé moravské
obci. Letošní rok je pro ni rokem velkých změn, rozhodla se
ukončit mnohaletý problematický vztah a jít dál.  
O knize Deník Gréty Kaiserové sama říká: „Je to dlouho oče-
kávaná kniha, první dílo, u kterého jsem v závěru jako autorka
uronila pár slz. Kniha je protkána emocemi, silným dějem 
i postavami.“ 
Dosud jí vyšlo osm románů, v Euromedia Group bestsellery
Osudová posedlost, Manželské okovy, Unesená, Srdce
v písku, Temnota a Prokletý původ.

Jiří Růžička – NA OCET            136 stran

EZ036506  99,-

Karolina Limrová – KUKAČKA  568 stran

EZ036297 199,- 

Aleš Beseda – ZÁJEZD           216 stran

EZ036486   129,-

Petra Lázničková – OSUDOVÁ 400 stran

EZ036487   149,-

TEMNOTA
Anna po útoku neznámého pachate-
le trpí amnézií... 264 stran
EZ035076 249,- 219,-

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

VÝHODNÝ
KOMPLET

456,-jen

obj. č. EZ036916
4X EDICE DO KABELKY

VÝHODNĚ

Knihy z Edice do kabelky jsou ideální
společník na všechny cesty!

Doporučuje porota

LITERÁRNÍ CENY 

KNIŽNÍHO KLUBU

ČESKÁ PREMIÉRA
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ODEON

Ivan Sergejevič Turgeněv 
JARNÍ VODY
Romantický příběh lásky,
nakonec zklamané a nikdy
nenaplněné, s krásnou
postavou Gemmy, ženy 
hlubokého a opravdového
citu, typicky turgeněvov-
ské hrdinky. Jeden
z nejkrás nějších milost-
ných příbě hů ve světové
literatuře, do něhož se
promítlo mnoho autoro-
vých osobních zážitků
a pocitů. Kniha vychází
v novém překladu Pavly
Boškové. 176 stran

EZ036538 269,- 239,-

Patrick Ryan 
JAK JSEM VYHRÁL
VÁLKU
Nesmrtelný satirický ro mán
o válce, kde se zásady
vojenské taktiky uplatňují
spíše než v boji za Krále
a Vlast při zápolení o zdroje
alkoholického či erotického
uspokojení. Kultovní
a celosvě tově oblíbená
próza se v roce 1967 stala
předlohou pro stejnojmen-
ný film. 288 stran.

EZ036074   259,- 229,-

Erich Maria Remarque 
NEBE NEZNÁ VYVOLENÝCH 
Vztah dvou hráčů se smrtí – fatálně
nemocné Lillian a stárnoucího automo-
bilového závodníka Clerfayta. 280 stran

EZ034315 229,- 199,-

Erich Maria Remarque 
TŘI KAMARÁDI
Kamarádství jim po mohlo obstát v pová-
lečném boji o holé živobytí. . . 384 stran

EZ035549 299,- 259,-   

Franz Kafka 

ZÁMEK
Zámek, nedokončený román Franze Kafky z roku 1922,
znovu a znovu oslovuje, znovu vybízí k interpretaci a uka-
zuje možnosti chápání literárního díla. Hrdina K., který se
vydává za zeměměřiče, přichází do vesnice a marně se
pokouší kontaktovat úředníky ze zámku. Prožívá milostný
vztah s výčepní Frídou. Bezvýsledně usiluje o uznání své
profese a existence. Naše edice představuje první překlad
do češtiny podle kritického německého vydání. Kniha
vychází padesát let od posledního překladu a devadesát
let od úmrtí autora. Přeložila Jana Zoubková. 

Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036185                  299,- 269,-

„Nejtajemnější 
a nejkrásnější ze všech
Kafkových děl.“ 

(H. Hesse)

Vášnivý vztah dvou zcela 
odlišných, a přece stejných lidí...

David Herbert Lawrence 

MILENEC LADY
CHATTERLEYOVÉ 
Skandální román z konce
dvacátých let, jehož vydá-
ní bylo v Anglii soudně
zakázáno až do roku 1960
– byl totiž klasifikován jako
pornografie. Dílo, popisují-
cí náruživý sexuální vztah
mezi aristokratkou a mu-
žem z dělnické třídy, vzbu-
dilo pohoršení i kvůli tvrdé
kritice tehdejší konvence-
mi svázané společnosti. 
Přeložila Petra Martínková.

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036211   
nečlenská cena 359,- 299,-

KLUBOVÁ NOVINKA

KLUBOVÁ NOVINKA

VÝHODNÝ
KOMPLET

378,-jen

obj. č. EZ037020
2X E. M. REMARQUE

VÝHODNĚ

10
ibodů

Získáte

11
ibodů

Získáte

E-kniha na ebux.cz

E-kniha na ebux.cz
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ODEON

Gabriel García Márquez
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Půl století čekání... 352 stran

EZ035454      259,- 229,-

Gabriel García Márquez
STO ROKŮ SAMOTY
Klenot světové prózy.  320 stran

EZ035612      249,-        219,-

Therese Anne
Fowlerová
Z JAKO ZELDA
Kým doopravdy byla
Zelda Fitzgeraldová?
Nebyla lepší autorkou
než její manžel? 400 s.

EZ035958  

359,- 329,-

Kolumbijský novinář a spisovatel
García Márquez (1927–2014)
patří k těm autorům, jejichž díla
označujeme za nesmrtelná.
Jeho knihy v Čechách začaly
vycházet právě v Odeonu, a to
před více než čtyřiceti lety.

Roku 1982 získal Nobelovu
cenu „za své romány a povídky,

v nichž se neskutečné snoubí 
s reálným v bohatě komponova-
ném světě plném imaginace.”

Monika Zgustová 
V RAJSKÉ ZAHRADĚ
TRPKÝCH PLODŮ
Čtyři roky se autor ka
s Hrabalem setkávala
a naslou chala jeho
vyprávění.192 s. + 48 s.
čb. a bar. foto

EZ036596

259,- 199,-

Deborah Levy 
DOPLAVAT DOMŮ
Francouzská Riviéra,
rodinka na dovolené.
Idylku naruší neznámá
dívka, která se nahá
koupe v jejich bazénu.
160 s.

EZ036256 

249,- 199,-

Nihad Sirees 

TICHO A VŘAVA
Kafka okořeněný Kunderou –
tak hodnotili knihu francouzští
recenzenti. Autor popisuje kaž-
dodenní život v nejmenované
arabské zemi, v níž vládne totali-
ta. Román nese autobiografické
rysy, hrdinou je spisovatel,
který je v nemilosti. Bydlí u své
přítelkyně Lamy zrovna v době,
kdy propukají oslavy dvaceti let
despoty u moci. Obrazy „vřavy“
se střídají se scénami „ticha“ –
milování. Člověk miluje, aby se
vzepřel a odolal diktatuře.
Sexem proti totalitě! 
Přeložila Alexandra Pflimpflová. 

Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036529   
nečlenská cena 249,- 199,-

Alissa Nutting 

TAMPA
Celeste je šestadvacetiletá středo-
školská učitelka. Její manžel je poli-
cajt a je mu jednatřicet. Jak žena
přiznává, je mu o celých sedmnáct
let víc, než by mu být mělo, aby ji
přitahoval. Celeste je totiž na čtr-
náctileté studentíky… Při výběru
kandidáta z řad studentů má svá
kritéria: nesmí být moc sebevědo-
mý, mít vysportovanou postavu 
a akné. A brzy se její představy
splní. Jack, příjemný, trochu plachý
chlapec, své učitelce záhy podleh-
ne, musí ale dokázat držet jazyk za
zuby. Kdyby se na tohle přišlo,
kromě vyhazovu se může Celeste
připravit i na soud a vězení. Kritika
román ohodnotila termínem „se-
xuálně explicitní“. 
Přeložil Martin Pokorný, váz., 224 s, 
12,5 x 20 cm

EZ036485

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

239,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz
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ODEON

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

EZ034529    349,- 289,-

Roald Dahl 
MILOSTNÉ ROŠÁDY 
Precizně komponované originální anekdo-
ty s překvapivou, až šokující pointou,
mistrné, dějově sevřené grotesky naplně-
né černým humorem, připomínající povíd-
ky Edgara Allana Poea. 160 stran

EZ036323           199,- 179,-

Haruki Murakami
NORSKÉ DŘEVO
V románu se skrývá ro mantický
i tragický milostný příběh. 304 s.

EZ033906 269,-    239,-

Michael Cunningham (1952) se narodil v Cincinnati ve státě Ohio.
Roku 1984 debutoval prózou Zlaté státy.  Jeho následující román
Domov na konci světa měl nejprve podobu krátké prózy shrnující
vstupní partii díla, pod názvem Bílý anděl se s ní autor probojoval
až do antologie nejlepších amerických povídek roku 1989. Třetí
jeho román Tělo a krev vyšel roku 1994. Pulitzerovu cenu 
a Faulknerovu cenu amerického PEN-klubu Cunningham získal za
prózu Hodiny. Odkazu amerického básníka Walta Whitmana vzdal
Cunningham hold v díle Vzorové dny. Zatím poslední česky vyda-
nou knihou je román Za soumraku (2011).

Michael
Cunningham 

TĚLO A KREV
Rodinná sága čtyř
generací Stasso-
sových, pocházejí-
cích z Řecka, obe-
myká bezmála celé
20. století. Zakla-
datel dynastie
Constantine se ožení
s Italkou, mají tři děti
– Susan, Billyho
a Zoe. Zpočátku
chudý Constantine
udělá kariéru a brzy
Stassosovi zpodob-
ňují americký sen.
Jenomže ve světě podle
Michaela Cunninghama bývá ledacos jinak.
Otec je zuřivec, často napadne manželku i potomky. Zoe
v dospělosti vychovává své dítě s transvestitou (a je HIV pozitivní), Billy je gay
a žije s jiným mužem a Susan si dítě pořídí tajně, aniž by rodiče cokoli tušili.
Akční děj románu se posouvá kupředu především pomocí dialogů. Poprvé zde
zaznívá i americké téma, otázka, co znamená být Američan. Je Stassos spíše
Řek, nebo Američan? Jeho potomci jsou bezesporu „praví“ Američané, ale pro-
blém je v tom, že on jim nedokáže  porozumět, nedokáže je ani přijmout
v jejich jinakosti… Přeložila Veronika Volhejnová. Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036342

John
Lanchester 

CHCEME
TO, CO
MÁTE VY
Román vyprá-
ví příběh oby-
vatel jedné
londýnské
ulice a líčí, jak
do jejich

osudů zasáhne celosvětová finanční krize. Všichni mají co
skrývat i co ztratit. Jak se zachovají, když jednoho dne něk-
teří objeví v poště pohlednici svých vlastních dveří se vzka-
zem CHCEME TO, CO MÁTE VY? Jak se jejich život změní
pod tlakem neúprosných změn? Kniha navazuje na tradici
anglické společenské satiry a představuje vytříbenou ukáz-
ku klasického románu. Přeložila Věra Klásková, váz., 352 s.,
12,5 x 20 cm

EZ036311             nečlenská cena 399,- 359,-

Michael Cunningham 
ZA SOUMRAKU
Kla pe jim to – dokud se manžel neza-
miluje do manželčina bratra. . . 224 s.

EZ034631         249,- 219,-

VZOROVÉ DNY
Brooklynský chlapec po tragické smrti
bratra vnímá New York jako město
špíny a otrocké rasoviny. 304 stran 

EZ035606         269,- 239,-

ČESKÁ PREMIÉRA

13
ibodů

Získáte

14
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VÝHODNÝ
KOMPLET

378,-jen

obj. č. EZ037022
2X M. CUNNINGHAM

VÝHODNĚ

E-kniha na ebux.cz
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HISTORICKÉ ROMÁNY

Zuzana Koubková
INVISIBLE

Napínavý román z časů
odvážných námořníků, nelí-
tostných pirátů a svůd ných
krásek je volně zasazen do
kulis osmnáctého století.
440 stran 
EZ034835   299,- 149,-

Jiří Hanibal
KRÁL A CÍSAŘ
Příběh Zikmunda Lu cem bur -
ského, muže, jenž miloval
ženy stejně vášnivě jako
svou moc, kterou se snažil
nejen udržet, ale i dále roz-
šiřovat. 528 stran
EZ034784    299,- 239,-

Vladimír Přibský
MÁ ČTVRTÁ ŽENA
ALŽBĚTA
Král a císař Karel IV. vypráví
o své čtvrté manželce Alž-
bětě Pomořanské. Vše v ro-
ce 1368, kdy byla Alžběta
korunována. 208 stran

EZ032740    209,- 189,-

Pavel Hrdlička 
KDO S OHNĚM 
ZACHÁZÍ
Vyhořela radní síň na
Staroměst ské radnici a zdá
se, že oheň byl založen
úmyslně... možná někým
z městské rady. 288 s., čb. il.

EZ036449 279,- 229,-

Pavel Hrdlička 
SMRT NOSÍ RUDÉ
ŠKORNĚ
Děj historického dobrodruž-
ného románu s detektivní
zápletkou se odehrává 
ve středověké Praze na pod-
zim roku 1396. 288 s., čb. il.
EZ035507    279,- 229,-

Lion Feuchtwanger 
OŠKLIVÁ VÉVODKYNĚ 
Román o osudu zemí tyrol-
ských, korutanských, bavor-
ských a braniborských a pa-
novnících, v jejichž rukou
ležela římská říše. 264 stran 

EZ032494 239,- 209,-

Corina Bomannová 
MOTÝLÍ OSTROV
Stopy minulosti zavedou
Dianu až na druhý konec
světa, kde konečně odhalí
rodinné tajemství. 456 stran

EZ035687   349,- 299,-

Karen Engelmannová 

STOCKHOLMSKÝ OKTÁV
Mistrovský historický thriller, jehož děj nás vtáhne
do světa intrik a kouzel v 18. století ve Švédsku.
Emil Larsson, mladý celní úředník a šikovný karetní
hráč, se má z popudu svého nadřízeného oženit 

a vést ctnostný život. Právě tehdy začne Emilovi tajemná
věštkyně paní Grasparvová, znalkyně tarotu, vykládat budoucnost – celý

jeho „životní oktáv“. Její prorocké vize se týkají i osudu krále Gustava III., kterého se baron-
ka Uzanna chystá otrávit. Emil musí začít rychle jednat a nesmí udělat chybný krok... Ambiciózní celní

úředník, věštkyně a hráčka v jedné osobě, aristokratická dáma, venkovská dívka, kaligraf, pašerák, hejsek, krásná
a vzteklá dračice a výrobce vějířů s francouzskou manželkou – velmi různorodá společnost, spojená pouty lásky,
prospěchu i nenávisti.  V jejich rukou spočívá osud krále Gustava III. – a s ním  i Švédska a možná celé Evropy,
zmítané zemětřesením Velké francouzské revoluce… Přeložila Veronika Volhejnová. Váz., 432 stran, 14,5 x 22,7 cm

EZ036002

Bonboniéra plná lahÛdek
pro milovníky historick˘ch
thrillerÛ

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

Karen Engelmannová se
narodila v Iowě, studovala
výtvarné umění. Po studiích
se přestěhovala do Švéd-
ska, aby dopsala diplomo-
vou práci o scénografii.
Devět let pracovala jako
ilustrátorka a designérka 
v Malmö. Po návratu do
USA se začala zajímat
o psaní, vystudovala tvůrčí
psaní na univerzitě ve
Vermontu. Stockholmský
oktáv je její první kniha. 

11
ibodů

Získáte

24 a 25 historicke romany_sablona lista  5/22/14  1:21 PM  Stránka 2
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HISTORICKÉ ROMÁNY

Osudy Ïeny, která se nebála
postavit i ¤ímu...

Hana Whitton 
CÍSAŘOVA HVĚZDA
Rudolf II.
Na barvitém pozadí rudolfínské Prahy
a císařského dvora s unikátními umělec-
kými sbírkami, menažerií exotických zví-
řat, jedineč nými botanickými zahra dami
a „kabine tem kurio zit“ se odehrává vášni-
vý příběh Rudolfovy jediné životní lásky,
krásné Kate řiny Stradové. 168 stran
EZ034358            199,- 179,-

Marie Cristenová 

VĚŽ LŽÍ
Francie roku 1313.
Dívka Séverine vyrůstá
na hradě daleko od
královského dvora.
Neví, že je pokrevně
spřízněná s třemi sna-
chami Filipa Sličného.
Když se dvě z těchto
mladých žen dopustí
cizoložství, což zname-
ná neslýchaný politický
skandál, ocitne se
náhle Séverine upro-
střed intrik nejvyšších

kruhů, které by ji mohly stát hlavu… Román, jenž vychází ze skutečných
událostí. Přeložila Dagmar Hoangová. Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

EZ035829                     nečlenská cena 359,- 299,-

Jiří Tomek 

KRÁLOVNA ZENOBIE
Slavná královna Zenobie vládla ve 3. století v Palmýře
v Syrské poušti a dobyla po smrti manžela mnohá území –
Sýrii, Palestinu, Arábii, Malou Asii či Egypt. Porazila i perské
vojsko a vzdorovala samotnému Římu. Osudy této mimořád-
né ženy inspirovaly představivost řady umělců. V novém his-
torickém románu je vypravěčkou sama královna; líčí celý svůj
život hostům při oslavě svých narozenin, uspořádané ve vile
nedaleko Říma. Autor přibližuje i další postavy starověkého
Orientu (egyptská královna Hatšepsut, královna ze Sáby, král
Šalomoun) a také egyptské nebo palmýrské bohy, báje
a legendy. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036065

VÝHODNÝ
KOMPLET

687,-jen

obj. č. EZ037023
3X NOAH GORDON

VÝHODNÉ

Noah Gordon 
ŠAMAN
Napínavý historický ro-
mán o na ději, lás ce i vál-
ce sleduje osudy skotské
lékařské dynastie Coleů,
obdařené výjimečnými
schopnostmi. 584 s.

EZ035131 
329,- 289,-

Noah Gordon
LÉKAŘKA 

Mladá lékařka si otevře
praxi v hor ském měs-
tečku le žícím v srdci
nedot čené přírody. . .

288 stran

EZ035125  
239,- 209,-

Noah Gordon 
RANHOJIČ 
Bouřlivý příběh nadaného léči-
tele, který v 11. století bojoval
s nemocemi v primitivních
podmínkách středověké Anglie
a Persie a poznal nádheru zla-
tého věku arabské a židovské
civilizace... 680 stran 
EZ036726     399,- 349,-

Ranhojiã 
právû ve va‰ich kinech!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na

ČESKÁ PREMIÉRA

11
ibodů

Získáte

11
ibodů

Získáte

E-kniha na ebux.cz

VIP
239,-
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Knihy pro celou rodinu...26

HISTORICKÉ ROMÁNY

Tony McMahon  
SOUMRAK TEMPLÁŘŮ
Hledání Svatého kříže
Anglický templář William
z Mandevillu se po letech
bojů ve Svaté zemi vrací do
vlasti, záhy ale zjišťuje, že
jeho boj ještě není u konce.
Zrádný bratr Geoffrey ho
dokonce dá uvrhnout do
Toweru... 352 stran

EZ035093    359,- 299,-

Robert Lyndon
CESTA 
SNĚŽNÝCH PTÁKŮ
Strhující román z doby vlády
Viléma Do byvatele. Výprava
dobrodruhů za vzácnými bílý-
mi sokoly vede přes Grónsko
do Konstantinopole a mění
se v boj o přežití. Prověří
odvahu, lásku i přátelství.
592 stran

EZ035061  399,- 349,-

Alyson Richmanová 
ZTRACENÁ MANŽELKA
Když se Josef a Lenka sezná-
mili, s důvěrou hleděli do
budoucnosti. Oba studenti
pocházeli z dobře situova-
ných pražských rodin. Osud
jim však předurčil jejich
původ. A nad Evropou se
brzy rozklene černý mrak
nacismu... 296 stran

EZ035251   299,- 189,-

Nancy Bilyeauová 

KORUNA
Napínavý román Koruna se odehrává v tudorovské Anglii. Provází ho tajemná
atmosféra spjatá jak s pověstmi o starodávné koruně a podivných úmrtích, tak 
s prostředím gotického kláštera s tajnou chodbou. Píše se rok 1537 a v Anglii
vládne Jindřich VIII. Joanna Staffordová se dozví, že její sestřenice a zároveň nej-
lepší přítelkyně Margaret má být na příkaz krále upálena, a proto se vypraví do
Londýna, aby jí v poslední hodince stála po boku. Joanna je urozeného původu,
pochází ze starobylé šlechtické rodiny, ale rozhodla se vstoupit do kláštera, aby
unikla intrikám a nástrahám královského dvora. Když se z dartfordského převor-

ství vydává na nebezpečnou cestu do Londýna, netuší, že se sama zanedlouho ocit-
ne na šachovnici mocných a v ohrožení života. Ve snaze dosáhnout osvobození svého otce začíná

Joanna pátrat po legendární koruně krále Athelstana. Musí napřít všechny síly, aby vypátrala nejen tajemného
vraha vlivného šlechtice, ale i posvátnou korunu, která má hrozivější moc, než vůbec kdo tušil. Nic jiného jí však
nezbývá, pokud chce zastavit králův teror. Přeložila Marie Macháčková. Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

EZ036306

Mladá novicka
pátrá po ztracené
relikvii, dávné
korunû...

Americká spisovatelka Nancy Bilyeauová pra-
covala jako redaktorka v různých časopisech,
například InStyle, Rolling Stone, Entertainment
Weekly či Ladies Home Journal, teď vede časo-
pis Du Jour. Napsala několik oceňovaných scé-
nářů. Její románová prvotina Koruna byla
nominována na cenu „Ellis Peters Historical
Dagger Award“ udělovanou Crime Writers'
Association za nejlepší detektivku roku. Volně
na ni navazuje historický román Kalich.  

Ken Follett 
STOLETÍ 1: PÁD TITÁNŮ
První část historické ságy Sto letí pou-
tavě mapuje fiktivní osudy několika
rodin v různých částech světa. 752 s.

EZ034753 499,- 449,-

Ken Follett 
STOLETÍ 2: ZIMA SVĚTA 
Pokračování bestselleru Pád titánů.

736 stran

EZ034754                   499,- 449,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

698,-jen

obj. č. EZ036463
STOLETÍ 1 A STOLETÍ 2

VÝHODNĚ

13
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E

K

VAŠENEJ
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 27

DĚJINY

Sabine Fellnerová, 
Katrin Unterreinerová 

DĚTSTVÍ 
V DOBÁCH CÍSAŘSTVÍ
Čistě oblečené, dobře vychované,
s růžovými tvářičkami na nedělní pro-
cházce s rodiči – to je obraz dítěte 
z 19. století. Pohled do zákulisí nám
odhaluje všední den dětí, plný kázně,
poslušnosti a podřízenosti otcovské
autoritě, v nejnižších sociálních vrstvách
navíc představuje tvrdou práci. Rovněž
dětství na panovnickém dvoře nezname-
nalo život v pohádce, nýbrž od narození
přesně určenou cestu a cíl a soustav-
nou přípravu na život v dospělosti, plný
disciplíny a povinností. Autorky odkrý-
vají tvrdou každodenní realitu dělnic-
kých dětí i dusivou atmosféru života
měšťanských dětí a poskytují dojemný
pohled do spartánských císařských dětských
pokojů od Marie Terezie až po korunního prince Rudolfa.
Přeložila Pavla Lutovská. Váz., 184 stran, čb. fotografie, 12,5 x 20 cm

EZ035864

Friedrich Weissensteiner
DCERY MARIE TEREZIE
Osmi z jedenácti dcer Marie Terezie, těm,
jež se dožily dospělosti, je věnována tato
biografie. 240 stran, čb. foto.

EZ031583 259,- 229,-

Friedrich Weissensteiner
SYNOVÉ MARIE TEREZIE
Slavná císařovna měla pět synů: Josef II.,
Leopold II., Karel Josef, Ferdinand Karel
a Maxmilián František. 160 s., čb. foto 

EZ026990 249,- 199,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

328,-jen

obj. č. EZ031667
DCERY MARIE TEREZIE

a SYNOVÉ MARIE TEREZIE

Philipp Vandenberg 

NEFERTITI
Archeologický životopis

Biografie legendární egyptské královny, jedné z nejpozoruhod-
nějších osobností světové historie.  Podle výzkumů se usuzuje,
že nebyla uložena v žádném z dosud objevených hrobů. S urči-

tostí lze zatím prohlásit jen to, že po Nefertitině mumii
ani sarkofágu není nikde ani stopy, avšak vzhledem ke
všem okolnostem skutečně není pravděpodobné, že by
se tak inteligentní a podnikavá žena o svůj posmrtný

život nějak nepostarala… 
Přeložila Iva Daňková. 
Váz., 304 stran + 8 stran čb. fotopřílohy

EZ033809  nečlenská cena 279,- 249,-

Frank Huss 
VÍDEŇSKÝ 
CÍSAŘSKÝ DVŮR
Svět dvora v době mezi
Leopoldem I. a Leopoldem II.
Jak probíhal ceremoniál? Čím
se přes den zabývala císař-
ská rodina a vysoká aristo-
kracie? Jak vypadal císařův
všední den? Jak se organizo-
valy opery či hony? Jak pro-
bíhal u dvora roční cyklus?
392 s. + 20 s., bar. fotopříl.

EZ035744   399,- 349,-

Philipp Vandenberg 
RAMSES VELIKÝ
Archeologický životopis 
Ramses II. vy budoval nesčetné památníky
a mnoho skalních chrámů a měst. Zároveň pat-
řil k nejbo jovnějším, ale i k nej po žitkářštějším
egyptským panovníkům. 352 stran + 8 stran
barevné fotopřílohy, čb. ilustrace
EZ034860               279,- 249,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

438,-jen

obj. č. EZ037024
NEFERTITI

a RAMSES VELIKÝ

„VÛle vychovatele musí b˘t hradem,
odolávajícím lsti i vzdoru, vstoupit
smí jen ten, kdo poslu‰nû zaklepe
na bránu.“ Encyklopedie obecné vûdy 

o v˘chovû a vzdûlání, 1887

ČESKÁ PREMIÉRA

219,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

KLUBOVÁ NOVINKA
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz28

MILITARIA

Guido Knopp 
EXODUS
Po válce následuje další bezpráví, z někdej-
ších německých území byly vyhnány milio-
ny německých civilistů. 432 s. čb. foto

EZ035820            299,- 259,-

Laurence Rees 
OSVĚTIM
Nacisté a „konečné řešení“
Známý autor a reportér pojed-
nává o historii nejproslulejší-
ho nacistického tábora, jak se
Osvětim vyvinula z koncent-
račního tábora pro polské
politické vězně v místo největ-
ší masové vraždy v dějinách.
Rees zkoumá holokaust v šir-
ším kontextu. 
320 s. + 16 s. čb. i barev. příl.

EZ034458 299,-      269,-

Ivan Čisťakov 
ŽIVOT MI VZAL BAM
Autentický deník velitele
strážní čety na stavbě Bajkal-
sko-amurské magistrály je
unikátní výpovědí o 30. letech
v Sovětském svazu i o životě
ve stalinistických lágrech.
Deník nalezli specialisté
z ruské humanitární a histo -
ricky-osvětové organizace
MEMORIAL v archivu KGB.
224 s. + 16 s. bar. fotopřílohy
EZ034943    259,- 229,-

Hans Joachim Lang 

ŽENY Z BLOKU 10 
Lékařské pokusy v Osvětimi

V mužské části osvětimského
koncentračního lágru necha-
lo vedení SS na jaře 1943
oddělit dvoupodlažní budovu
kasáren, blok 10, od ostatního
táborového území. Prováděly se
tam lékařské pokusy na zhruba 800 židovských
ženách. Dva doktoři na nich zkoušeli metody sterilizace, jiní je podrobovali
dalším experimentům. Autor líčí, co se s ženami dělo, jak zvládaly úkoly všed-
ního dne a s jakými následky se přeživší vězeňkyně – bylo jich kolem 300 –
musely po válce vyrovnávat. Váz., 328 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm 

EZ035976

Hans Joachim Lang (*1951) pracuje jako redak-
tor listu Schwäbisches Blatt a přednáší na uni-
verzitě v Tübingenu. Za svou knihu Jména čísel
dostal v roce 2004 cenu Fondation Auschwitz
v Bruselu a v roce 2008 mu lékařská fakulta
univerzity v Tübingenu udělila Medaili
Leonharta Fuchse. V roce 2009 vydal svou dru-
hou knihu Jako křesťan vás nazývám lhářem.
Vzpoura Theodora Rollera proti Hitlerovi.

Guido Knopp 
TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Mezi neodhalené aspekty „třetí říše“ patří i Hitle-
rovy rodinné poměry či jeho finance, legenda 
Rommel, obsese H. Himmlera... 360 s., čb. foto

EZ035532               349,- 299,-

Guido Knopp 
STALINGRAD
Čtivá a přitom precizní kniha
o nej krva vější bitvě vyhlazo-
vací války. 368 s., čb. foto

EZ034728 279,-   249,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

498,-jen

obj. č. EZ036922
STALINGRAD

a TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE

Stovky Ïen byly vydány napospas
zloãincÛm v bíl˘ch plá‰tích...

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Bodujte za každý nákup! Více na straně 58. 29

OSUDY

VIP
XXX,-

Souad, 
Marie-Thérese Cuny 
UPÁLENÁ ZAŽIVA 
Souad vyrůstala v jordán-
ské vesnici, kde panují
doslova středověké pomě-
ry a v rodině má hlavní
slovo otec. Ženy platí za
méně než dobytek, jsou

denně bity pro sebemenší maličkost, nemají nárok na vlastní názor
ani na vzdělání. Mohou pouze sloužit a být absolutně poslušné.
A pokud se jen podívají na cizího muže, vyřknou nad sebou ortel
smrti. Souad tento řád porušila: zamilovala se... 192 stran 

EZ036371 249,- 199,-

Khady
ZMRZAČENÁ
K senegalským tradicím patří
i rituální obřízka, kterou
Khady podstoupila v sedmi
letech. 216 stran

EZ036372   259,- 219,-

Warda Saillo 
PLÁČ V POUŠTI
Pětiletá holčička se sestrou
se ocitnou bez rodičů, navíc
možná zavinily matčinu
smrt. 280 s. + 16 s. čb. foto

EZ034608    279,- 249,-

Corinne Hofmannová
PŘÍBĚH BÍLÉ MASAJKY
Její sen o velké lásce se
náhle změnil v zápas o holé
přežití… 680 stran

EZ035018    199,- 169,-

Daphne Sheldricková 
AFRICKÝ PŘÍBĚH
LÁSKY
Autorka zasvětila život péči
o zvířata, 360 s. + 24 s. bar. 
i čb. foto
EZ035607  279,-     149,-

Uprostfied Evropy existuje svût
nucen˘ch sÀatkÛ, nezletil˘ch
nevûst a násilí na Ïenách...

Katja Schneidtová 

UVĚZNĚNA V RODNÉ ZEMI
Katja Schneidtová je mladá emancipovaná žena, která miluje život a ráda se
baví. Dokud nepozná Mahmuda. Zamilují se do sebe a nastěhují do společ-
ného bytu. Ale pak její turecký přítel zničehonic ukáže svou pravou tvář –
tvář tyrana. Katja se náhle uprostřed moderní Evropy ocitá v neznámém,
paralelním světě islámské společnosti a je konfrontována s jejími zákony.
Poté, co ji partner několikrát zbije málem k smrti, sebere všechnu odvahu
a uprchne. Stává se však psancem a dodnes žije pod neustálou hrozbou
pomsty jeho tureckého klanu. 
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

EZ035761

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VIP
199,-

28 a 29 militaria_sablona lista  5/22/14  1:38 PM  Stránka 3



Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na straně 58.30

BIOGRAFIE

Jimi Hendrix 

ZAČÍNAT OD NULY
„Narodil jsem se v Seattlu, stát
Washington, USA, 27. listopadu
1942 ve věku nula let.“ Tak začí-
ná ojedinělá kniha sestavená
z autentických dobových rozho-
vorů a deníkových záznamů
americké hudební legendy.
Pomáhá vyvrátit spoustu mýtů
a polopravd, které o Hendrixovi
kolují, a předkládá ničím nepři-
krášlenou osobní verzi jeho
životního příběhu. Nejde ani tak
o popis reálných událostí, jako
spíše o zkoumání umělcovy
vnitřní cesty a jeho názorů, které
postupem času krystalizovaly
a vyzrávaly. Díky této duchovní
pouti mají čtenáři jedinečnou
možnost poznat skutečného
Jimiho Hendrixe, geniálního

amerického kytaristu, zpěváka a skladatele,
který zemřel v pouhých sedmadvaceti letech. 

Váz., 256 stran, čb. ilustrace, 145 x 227 cm

EZ036361

Michail Gorbačov 

VZPOMÍNKY A ZAMYŠLENÍ
„Svou knihu jsem nazval Vzpomínky
a zamyšlení. Představuji ji čtenářům
a věnuji Raisině památce... Tato kniha se
odlišuje od všech mých předchozích.
Nejsou to jen paměti, ty jsem napsal již
dávno. Sice se i zde objevují memoáro-
vé prvky, ale nenajdete tu tak přísnou
strukturu. Není to román ani historické
pojednání. Je to moje vyprávění
o našem životě... A zároveň je to také
moje odpověď na otázku, které události
měly na mou politickou kariéru rozho-
dující vliv.“ Těmito slovy charakterizuje
ojedinělou biografii sám autor, bývalý
sovětský prezident Michail Gorbačov.
Jedinečné svědectví jednoho výjimečné-
ho života, prožitého ve výjimečné době.

472 stran. čb. foto

EZ035870 nečlenská cena 399,- 349,-

E-kniha na ebux.cz

Petr Macek 
IVA JANŽUROVÁ 
Jaká je Iva Janžurová ve
skutečnosti? Autor hledá
odpověď spolu s oblíbe-
nou herečkou i její rodi-
nou. 176 s. + 32 s., čb. 
a bar. foto

EZ036333 259,- 199,-

Robert Lacey 
GRACE KELLYOVÁ
Krásná Grace, slavná filmová herečka,
navždy zůstane v povědomí veřejnosti
jako Její Výsost, obdivovaná monacká
kněžna, která dosáhla pohádkového
štěstí. V novém filmovém zpracování
ji hraje Nicole Kidmanová. 408 stran

EZ036761           349,- 299,-

S. Spencer-Wendelová,
Bret Witter 
NEŽ ŘEKNU 
SBOHEM
Příběh matky tří dětí,
která se rozhodla pos-
lední rok svého života
prožít co nejšťastněji. 
320 stran, čb. foto,

EZ036125  299,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

AÏ jednou umfiu,
pou‰tûjte si prostû
dál moje desky.....

10
ibodů

Získáte

13
ibodů

Získáte

Od 12. 6.

ve vašich kinech

ČESKÁ PREMIÉRA

259,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 59. 31

BIOGRAFIE

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN WERICH
Z KAMPY
Bratři Jiří a Ond řej vyda-
li spoustu článků, úvah
a knih o setkáních s Janem
Werichem. Nyní je doplnili
o další vzpomínání. Kniha
obsahuje řadu dosud
nikde nezveřejněných
a často unikátních fotografií. 120 stran + 32 stran,  čb. foto

EZ034947                      199,- 179,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý
ODPOSLECHY ANEB
JÁ NA BRÁCHU
Bratři Jiří a Ondřej si poví-
dají o dětství na Spořilově,
probírají filmy, komiky, spi-
sovatele a písničkáře, vě-
nují se i svému svérázné-
mu otci. Vzájemné „odpo-
slechy“ zakončuje kapitola
o snech – jak říká Jiří
Suchý – kinu chu dých.

120 stran + 40 stran čb. fotopřílohy

EZ035816                        229,- 99,-

Juliet Macurová 

KOLO LŽÍ
Pád Lance Armstronga

Kniha sportovní reportérky New York Times
Juliet Macurové je strhujícím příběhem vze-
stupu a pádu nejslavnějšího sportovce naší
generace, cyklisty Lance Armstronga. Na
základě dosud nezveřejněných dokumentů
autorka odhaluje zákulisí jeho života – jeho
rodiny, zápasu s těžkou formou rakoviny,
strmé sportovní kariéry, ale hlavně objasňuje
příčiny toho, proč se Armstrongovi dařilo tak
dlouho udržovat při životě mýtus o své bez-
úhonnosti, a jak se stalo, že se nakonec tak
rychle zbortil.  
Váz., 456 s. + 8 s. bar. příl., 14,5 x 22, 7 cm

EZ036410

T. Hamilton, D. Coyle 
TAJNÝ ZÁVOD
Nahlédněte do světa pro-
fesionální cyklistiky, do pin -
gu, který tento sport pro-
vází, a cyklistické ikony
Lance Armstronga. Strhují -
cí kniha vznikla na základě
rozhovorů best sellero vé ho
autora Danie la Coy leho 
s bývalým olympijským
vítězem Tylerem Hamilto -
nem.  280 stran

EZ036197  299,- 259,-

Jak to mÛÏe b˘t podvod, 
kdyÏ to dûlají v‰ichni?

13
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Jaromír Bosák
ŽIVOTNÍ MAČ
Ve sportu nejde o život, ale
život bez sportu by nestál
za nic. Takový je „svět
podle Bosáka“. Populární
komentátor proslul řadou
hlášek a v kapitolách
pojednávajících o fotbale,
golfu, komentování, životě
i o sportu obecně jich čte-
nář najde celou řadu. 

184 s. + 16 s. bar. fotopřílohy
EZ036332                       229,- 199,-
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Nakupujte se slevou až 74 % (více na str. 36–39)!32

VZDĚLÁVÁNÍ

ANGLIČTINA
Konverzace
Tato příručka umožní
uživatelům pohotově se
dorozumět v běžných
i nouzových situacích
na cestách a při komu-
nikaci s cizinci. Důraz
je kladen na praktickou

aktivní komunikaci, přehlednost a snadnou orien-
taci v textu. 352 str.

EZ176938                 179,- 159,-

NĚMECKO-
ČESKÝ/ČESKO-
NĚMECKÝ KAPESNÍ
SLOVNÍK
Slovní zásoba, kterou
skutečně budete potře-
bovat, doplněná pře-
hledem gramatiky, 
a konverzační okruhy

zaměřené na cestování. 832 stran

EZ228827                179,- 159,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
Publikace provází vývojem psy-
chologie a v chronologickém řaze-
ní seznamuje s nejvýznačnějšími
psychology a jejich teoriemi.
Doplňují ji diagramy zpřehledňující
složité teorie, klasická rčení, jež
činí psychologii snáze zapamato-
vatelnou, a vtipné ilustrace. 352 s.

EZ036593     599,-           499,-

Dominic O’Brien
CVIČTE SVOJI PAMĚŤ
Autor proslul osminásobným
vítězstvím na mistrovství
světa v paměťových doved-
nostech, i tím, že  přelstil
kasina v Las Vegas. Jeho
úspěchy jsou založeny na bri-
lantních technikách. 208 s.

EZ036207    299,- 229,-

Francisco J. Ayala 
Velké otázky
EVOLUCE
Kniha provádí od základních
principů adaptace a přírodní
selekce až k nejnovějšímu
výzkumu klonování a inteli-
gence a přitom odhaluje, jak
se zrodil živý svět. 208  s.

EZ036488   299,- 259,-  

ITALŠTINA
Konverzace
Pokud plánujete cestu
na Apeninský poloost-
rov, neměli byste zapo-
menout na vhodnou
konverzaci. Čím více na
jih směřujete, tím hůře
se domluvíte anglicky nebo německy – základy
italštiny se budou hodit. 320 stran

EZ238885                179,- 159,-

RUSKO-
ČESKÝ/ČESKO-
RUSKÝ KAPESNÍ
SLOVNÍK
Slovník vhodný do
školy i na cesty, dopl-
něný přehledem gra-
matiky a konverzací,
orientačními mapkami
a důležitými kontakty. 826 stran

EZ132069                 179,- 159,-

Petr Zídek 

OSOBNOSTI
LIDOVÝCH NOVIN  

Portréty padesáti významných osobností české historie, kultu-
ry a politiky, spojených s Lidovými novinami zejména v letech 1893-1948.

Seriál vycházel v loňském roce v Lidových novinách. Objevné texty o pozoruhodných lidech,
kteří se podíleli na formování české společnosti.

Váz., 368 stran, čb. foto, 14,5 x 22,7 cm

EZ036986

Noviny tvofií
lidé a lidé
mají své
osudy...

Na dovolené mÛÏete 
ohromit slovní zásobou 
a plynnou konverzací...

ČESKÁ PREMIÉRA

329-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

13
ibodů

Získáte
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HUMOR

Jonas Jonasson 

ANALFABETKA, KTERÁ
UMĚLA POČÍTAT
Nombeko pracuje od pěti let jako
vynašečka latrín na předměstí
Johannesburgu, brzy osiří. Zdá se, 
že stejně jako tisíce jiných prožije
život v chatrči a předčasně zemře,
nikým nepostrádaná. Jenže Nombeko
je analfabetka, která umí počítat.
Osud i její talent ji zavedou až do
mezinárodní politiky na druhou 
stranu zeměkoule. Kromě jiného 
se jí podaří zamotat hlavu agentům
nejobávanější tajné služby... 
420 stran 

EZ235053 nečlenská cena 379,- 349,-

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ A SPOL.
Příhody z ordinace i osobní-
ho života mladého zvěrolé -
kaře se odehrávají v jihoang-
lickém městečku, ale i na
exotičtějších místech, kde
jako dobrovolník vypomáhá
v psím útulku nebo ošetřuje
slony. 336 stran

EZ035882    299,- 249,-

Jonas Jonasson
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
V den, kdy se mají velkolepě
slavit jeho sté narozeniny, vyle-
ze Alan Karlsson z okna domo-
va důchodců a zmizí. Zatímco je
po něm vyhlášeno pátrání,
dostane se ke kufru plné mu pe -
něz. . . 400 stran

EZ238190 299,- 269,-

Dojemné,
humorné 
i pfiekvapivé
pfiíbûhy 
veterináfie

VÝHODNÝ
KOMPLET

427,-jen

obj. č. EZ037027
3X FRANTIŠEK NEPIL

VÝHODNĚ

František Nepil 
DOBROU A JEŠTĚ LEPŠÍ NEDĚLI 
Rozhlasové fejetony a dva neznámé navíc. 128 s.

EZ036770     229,- 199,-

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

EZ034637                   199,- 179,-

František Nepil
SRPEN S BEJBINKOU
Vyprávění z cest. 144 stran 

EZ034262                  199,- 179,-

Nápady pfiekraãující ve‰keré
hranice, bizarní zvraty 
i nenapodobiteln˘ pÛvab...ČESKÁ PREMIÉRA

Právě 
v kinech!

Jeff Wells 

VŠICHNI MÍ 
PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše.“ Tuto

okřídlenou větu slyšel Jeff
Wells v životě mnohokrát,
ale praxi vykonává už hez-
kou řádku let, proto ví svoje.
V řadě napínavých i zábav-
ných historek dokládá, že
život veterináře je plný
nástrah, překvapení, smut-
ku, ale i radosti a uspokojení
z práce. S laskavým humo-
rem a nadhledem popisuje
barvitou přehlídku malých
i velkých zvířecích pacientů,
kteří se mu vystřídali v ordi-
naci. Psi, kočky, telata, koně, ovce, oslík, mula
nebo lama, co pacient, to rozličná nátura a jiné zdravotní potíže,
s kterými si zkušený zvěrolékař musí poradit. Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

EZ035905

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

E-kniha na ebux.cz

VAŠE

NEJ
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz34

CESTOVÁNÍ

V. a V. Škvárovy 
77 VÝLETŮ PO
STOPÁCH STARÝCH
POVĚSTÍ ČESKÝCH
Rodinné výlety. 192 stran

EZ035564  299,- 199,-

V. a V. Škvárovy 
77 VÝLETŮ S DĚTMI 
PŘES HRANICE
Ráno vyrazíte z ČR a večer
se zase vrátíte. 192 stran
EZ034542 269,- 169,-

Malífi na kole z âech aÏ na konec svûta
a zase zpátky...

VÝHODNÝ
KOMPLET

697,-jen

obj. č. EZ036465
3X BŘETISLAV TUREČEK

VÝHODNĚ

Břetislav Tureček
SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU
216 stran + 48 stran bar. foto

EZ032245             289,- 259,-

NESVATÁ VÁLKA O SVATOU ZEMI
288 stran + 48 stran barevných fotografií

EZ034279        329,- 279,-

LABYRINTEM ÍRÁNU 280 s. + 48 s. bar. foto 
EZ035751       359,-    299,-

OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, 764 13 Zlín
Tel.: +420 604 643 881, simcik.obzor@centrum.cz, www.obzor.cz

l Středisko se nachází v těsné blízkosti
přehrady. Toto rekreační místo je 
vyhledávané pro koupání, vodní sporty,
pěší turistiku, cykloturistiku, rybaření
a houbaření.

l Chatky jsou plně vybavené. 
V areálu je k dispozici ping-pong, 
kryté ohniště, zapůjčení horských kol,
venkovní kuželky.

l Provozovatelem střediska je výrobní
družstvo OBZOR Zlín, výrobce 
domovních vypínačů a dávkovačů 
na léky. 

Jiří Bouda

POUTNICKÝ DENÍK
Tři cesty: do Santiaga de
Compostela, odtamtud zpět
a ještě do Paříže

Kniha akademického malíře
Jiřího Boudy (syn Cyrila
Boudy) shrnuje zážitky z jeho
velkých cest na kole po
Evropě, které absolvoval
v posledních deseti letech.
Bouda si na cestách vše nejen
zapisoval, ale samozřejmě také
kreslil. Nádherných obrázků je
v knize téměř 160. Jeho kres-
by věrně zachycují přírodu
i skvosty architektury a jsou
dokumentem o době,
o lidech, městech, o stavbách.
Jiří Bouda je dokumentarista
virtuózní a přesný, má jistou
ruku a čisté srdce. Publikace
je určena nejen pro cyklisty,
ale pro všechny cestovatele.

V této výpravné podobě může být i vhodným dárkem pro milovníky výtvarného
umění. Kniha vychází k 80. narozeninám autora, které oslavil začátkem května. 
Váz., 288 stran, barevná publikace, 15 x 24,4 cm

EZ238453                                  

ČESKÁ PREMIÉRA

449,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Každý člen Knižního klubu, který si do 17. 7. 2014 zakoupí
alespoň jednu knihu z této dvoustrany, bude automaticky 
zařazen do slosování o 6 dárkových poukazů na 5denní pobyt
(po-pá) v chatce pro 5 osob v rekreačním středisku Bystřička.

SOUTùÎ PRO âLENY KNIÎNÍHO KLUBU! Jiří Štekl
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
na kole, pěšky, 
vlakem i lanovkou
Všechny nově postavené nebo
přestavěné rozhledny od roku
2009 a navíc údaje o dostup-
nosti vlakem: číslo železniční
tratě, nejbližší železniční zastáv-
ka a vzdálenost od ní k rozhled-
ně. Nechybí vložená velká mapa
všech 333 rozhleden České
republiky s přehlednou tabulkou
s kompletními informacemi
včetně GPS souřadnic. Všechny
rozhledny autor osobně navštívil
a přístupové trasy v mapkách
ověřil. Užitečný průvodce na
cestách, ale i inspirace k pláno-
vání výletů.
Brož., 80 s., 14,5 x 20,5 cm

EZ225881     199,-         179,-
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Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na straně 58. 35

CESTOVÁNÍ

Vyberte si v˘let tak,
abyste si ho uÏili vy
i celá rodina!

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY
PRAHOU /1
Staré a Nové Město a Vyšehrad
Pro všechny, kteří chtějí poznat
Prahu. Pro jde te se po slavných 
i méně známých místech a dozvíte
se, co mnohdy neznají ani rodáci!
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.

EZ035721         299,- 259,-         

NETRADIČNÍ PROCHÁZKY
PRAHOU /2
Malá Strana, 
Hradčany a něco navíc
Druhý díl knihy Netradiční pro-
cházky Prahou nabízí další tajuplná
zákoutí a řadu zajímavostí.
Nechybí map ky, ilustrace a foto-
grafie. 192 s. + 16 s. bar. foto

EZ035743    299,-         259,-    

VÝHODNÝ
KOMPLET

418,-jen

obj. č. EZ037028
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY

PRAHOU 1 a 2

MAĎARSKO
336 stran, bar. publ.
EZ034356 599,- 199,-

FRANCIE
720 stran, bar. publ.
EZ033979 949,- 449,-

DRÁŽĎANY
272 stran, bar. publ.
EZ035209 549,- 299,-

BULHARSKO
288 stran, bar. publ.
EZ033663 549,- 199,-

ŠPANĚLSKO
720 stran, bar. publ.
EZ035341 949,- 499,-

NĚMECKO
608 stran, bar. publ. 
EZ033980 799,- 449,-

Oblíbení Spoleãníci cestovatele za akãní ceny!

Ivo Paulík a kolektiv

NA KOLE PO 
NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
OBLASTECH ČESKÉ
REPUBLIKY
Publikace čtenáře zavede do nej-
krásnějších a cyklisty nejvíce navště-
vovaných oblastí naší země. Trasy si
najdou jak nároční cyklisté, tak začá-
tečníci i rodiny s dětmi. Kromě popisu
tras a oblastí nechybí ani působivé fotografie, informa-
ce o občerstvení, servisech, památkách po cestě,
alternativních vedeních a mnohém dalším. Cyklokniha
obsahuje přelomové řešení podpory navigací, cyklona-
vigací, smartphonů a dalších digitálních zařízení.
Umožňuje uživateli snadno a intuitivně načítat informa-
ce o trase z knihy a usnadňuje její používání společně
se stále běžnějšími moderními digitálními prostředky.
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 14,5 x 21 cm

EZ036594

ČESKÁ PREMIÉRA

259-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

10
ibodů

Získáte
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 36

Rebecca Colemanová 
KRÁLOVSTVÍ
NEVINNOSTI
Milostné dobrodružství
se obrátí v drama. 312 s.

EZ035457   259,- 79,-

Gino D’Acampo
DIETA PO ITALSKU
Jednoduchá jídla,
běžně dostupné surovi-
ny.192 s., bar. publ.

EZ034919   299,- 79,-

Hans Eiber 
JAK CHYTIT 
VELKOU RYBU
Pro mladé rybáře. 
128 s., bar. publ.

EZ035725   299,- 79,-

Catherine Fisherová 
SAPPHIQUE
Muž, co s Finnem sou-
peří, jako by mu z oka
vypadl. 376 stran

EZ034476   259,- 79,-

Richard Gabriel 
DOBRÉ RADY 
PRO NAŠE ZDRAVÍ
Přehledný rádce.
296 stran, čb. ilustrace

EZ033365   229,- 79,-

Heike Gadeová 
ROZHOVORY
S DUŠÍ
Jaký je „život po životě“.
120 stran, čb. foto

EZ034948   179,- 79,-

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

EZ035014   199,- 79,-

Guido Knopp 
UCHOPENÍ MOCI
Cesta německých
nacistů k moci. 
272 stran, čb. foto

EZ033798   259,- 79,-

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

EZ035685   299,- 79,-

Sarah MacLeanová
DESET POLIBKŮ
Kniha z úspěš né série
historických romancí.
400 stran

EZ035105   279,- 79,-

Z. Miler, M. Kratochvíl
KRTEK MÁ RADOST
I Krtka něco potěší,
rozzlobí či poleká. 
12 s., bar. leporelo

EZ035355   99,- 79,-

Z. Miler, M. Kratochvíl
KRTEK A TVARY
Základní tvary ve světě
kolem nás. 
12 s., bar. leporelo

EZ035354   99,- 79,-

Julia Quinnová 
ČEKANKA 
Co tají floutek a co dív-
ka, považovaná už za
starou pannu? 336 s.

EZ034547   249,- 79,-

Ruediger Schache
TAJEMSTVÍ SEDMI
ZÁVOJŮ
Síly zahalující naše vní-
mání. 200 s., bar. publ.

EZ034018   299,- 79,-

BRAVO, ŠÉFE!
Dalibor Navrátil
vaří francouzskou
kuchyni
64 stran, b. publ. + DVD

EZ034048   229,- 79,-

BRAVO, ŠÉFE!
Riccardo Lucque 
vaří italskou kuchyni
30 skvělých receptů... 
64 stran, b. publ. + DVD

EZ034047   229,- 79,-

SLEVA
až

74%

NABÍDKA KNIH
ZA SKVĚLÉ CENY

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

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

Naučte se vařit italské 
a francouzské speciality
podle šéfkuchařů
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Mark Watson
JEDENÁCT
O ztrá tách a nále zech
a v ne poslední řadě
i o lásce. 280 stran

EZ035198   249,- 79,-

Andreas Winkelmann 
SLEPÝ INSTINKT
Boxerský šampion Max
Ungemach pátrá po
únosci sestry. 304 s.

EZ035302   279,- 79,-

Katy Darbyová 
ÚTULEK PRO PADLÉ
ŽENY
Vynikající „viktoriánský“
román. 448 stran

EZ035080   299,- 89,-

Steven M. Gillon 
PEARL HARBOR
Strhující a čtivá kniha
od uznávaného histori-
ka. 232 stran

EZ035710   259,- 89,-

TEXAS. Šťastný Lucky
První díl „texaské trilogie“. 
240 stran

EZ035178      229,- 89,-

Sandra Brown 
TEXAS. Odhodlaný Chase
Zachrání dohodnutý sňatek pod-
nik? 232 s.

EZ035179   229,- 89,-

TEXAS. Odvážná Sage
Rodina ne tuší, že za snou  bení
Sage je zrušené… 240 stran

EZ035180     229,- 89,-

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

EZ035916   299,- 89,-

Ingrid Hedströmová
NOC VE VILLETTE
Trojnásobná vražda
mladých dívek z nedale-
ké vesnice… 288 stran 

EZ035296   259,- 89,-

Ralph Georg Reuth
HITLEROVA 
NENÁVIST K ŽIDŮM
Klišé a skutečnost

320 stran, čb. foto

EZ034352   269,- 89,-

Delphine de Vigan 
ANI POZDĚJI, ANI
JINDE
Potkají se, ale jen aby se
neminuli v davu! 192 s.

EZ034234   229,- 89,-

Ann Cleevesová 
MLČENLIVÉ HLASY
Inspektorka Vera najde
v parní lázni uškrcenou
ženu. 336 stran

EZ035205   259,- 99,-

Joy Fieldingová 
JANE UTÍKÁ
Jane rozmotává pavuči-
nu rafinovaného zla,
které ji polapilo. 400 s.

EZ033994   269,- 99,-

Kajsa Ingemarssonová 
SNY O VŮNI 
CITRONŮ
Román po pu lár ní  švéd-
ské spisovatelky. 320 s.

EZ035520   259,- 99,-

Elfriede Jelineková
LAČNOST
Příběh o ztraceném lid-
ství, jemuž nesvítá
naděje. 336 s.

EZ034906   269,- 99,-

Libor Budinský 
TRAGÉDIE SLAVNÝCH
Devadesát neob vyklých úmrtí. 200 stran 

EZ034711                                     199,- 99,-
SEBEVRAŽDY SLAVNÝCH
Přes sto osudů známých osobností. 224 stran

EZ034710                                     199,- 99,-

POPRAVY SLAVNÝCH
Pozoruhodné příběhy s kru tým koncem. 208 stran

EZ033541                                     199,- 99,-

VRAŽDY SLAVNÝCH
Lennon, Ver sa ce, Sissi, Lincoln aj. 208 stran

EZ033753                                     199,- 99,-

Lisa Kleypas
PŮLNOČNÍ
ROMANCE
Dokážou k sobě ti dva
pustit lásku? 266 s.

EZ211646 229,- 99,-

John J. Lamb
MEDVÍDEK 
S FALEŠNÝM 
SRDCEM
224 stran

EZ193473   249,- 99,-

Teresa Medeiros
TVŮJ SLASTNÝ
POLIBEK
Nejslastnější ze všeho
je čistá láska. 264 s. 

EZ194152   229,- 99,-

PROSTŘENO! S VIP
V populárním pořadu
TV Prima Family vaří 
i slavné osobnosti. 
248 s., bar. p.

EZ036063   329,- 99,-

PROSTŘENO! 
S VIP 2
Vaří i moderátoři pořadu,
J. Boušková a V. Vydra.
232 s., bar. publ.

EZ036334   329,- 99,-

HRÁTKY NA DVORKU
Krátké příběhy, jak je zažil kohout Pepa se svými
zvířecími kamarády na statku. Součástí knihy
jsou plastové figurky zvířátek, se kterými si děti
mohou hrát. 12 stran

EZ212990                 199,- 99,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 59.
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S. J. Watson 
DŘÍV NEŽ PŮJDU
SPÁT
Christine se snaží vylé-
čit z amnézie. 368 stran
EZ034745   269,- 99,-

POTĚŠENÍ ZE
ZAHRADY 
NA PODZIM 
A V ZIMĚ
256 s., bar. publ.

EZ035362   349,- 99,-

Agatha Christie 
MÍSTO URČENÍ
NEZNÁMÉ
Skupina vědců beze
stopy zmizela. 216 s.
EZ033857   249,- 99,-

Danielle Steel 
VELKÁ HOLKA
Viktorii je jasné, že si
musí hledat své místo
jinde než doma. 272 s.
EZ034387   229,- 99,-

Helena Růžičková
VĚŠTÍRNA HELENY
RŮŽIČKOVÉ
Ezoterické disciplíny,
blízké i herečce. 192 s.
EZ228937   199,- 99,-

Darek Šmíd 
SUPERPÉRÁK
Muž s neuvěřitelným
vybavením, které
neumí používat. 136 s.
EZ036476   229,- 99,-

Philipp Vandenberg 
PURPUROVÉ STÍNY 
Kdo a proč usiluje foto-
reportérovi Brodkovi 
o život? 368 stran 
EZ035748   279,- 99,-

Horst Altmann 
JEDOVATÉ ROSTLI-
NY, JEDOVATÍ 
ŽIVOČICHOVÉ
160 stran, bar. příloha

EZ035263   229,- 129,-

Robin Cook 
SFINGA 
Egyptoložka řeší vraždu
a zmizení sošky na
vlastní pěst. . . 224 s.

EZ035171  249,- 129,-

U. Čaudharíová, 
N. Schwaigerová 
DĚTSKÁ OTROKYNĚ
Kvůli bídě prodané děti.
256 s. + 8 s. bar. foto

EZ035535  249,- 129,-

Agatha Christie 
SEŠLI SE 
V BAGDÁDU 
Brilantní detektivka krá-
lovny žánru. 232 s.

EZ032597   249,- 99,-

Agatha Christie 
PROČ NEPOŽÁDALI
EVANSE?
Partii golfu pře ru  ší nález
umírajícího. 240 stran

EZ033896   249,- 99,-

Agatha Christie 
VIDĚLA JSEM
VRAŽDU
Poirot pátrá po vraho-
vi mladé dívky! 208 s.

EZ034740   249,- 99,-

ZVÍŘATA 
KOLEM NÁS
Živočichové na zahra-
dě, na louce, v  parku,
u rybníka. 96 stran

EZ229004  219,- 119,-

Simon Beckett 
CHLADNÝ POPEL
Ze spálené mrtvoly zbyla
pouze chodidla a jedna
ruka… 368 stran

EZ035620  299,- 149,-

Martina Cole
MANIAK
Sadistickou sexuální
vraždu řeší inspektorka
i král podsvětí. 620 s.

EZ211639  299,- 149,-

Patricia Cornwellová 
ZA ŘEKOU STYX
Život v poklidném měs-
tečku naruší vražda dítě-
te. 320 stran

EZ035054  259,- 149,-

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

EZ036178  279,- 129,-

ČAJ 
PRO PRINCEZNU
Miniaturní čajový ser-
vis, knížka receptů 
a samolepky. 

EZ035847  499,- 129,-

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

EZ035730  229,- 129,-

Alex Adams
BÍLÝ KŮŇ
Smrtící nákaza se lavi-
novitě šíří po celém
světě… 304 stran

EZ213019  289,- 149,-

Ondřej Pivoda
STRÁŽCI HORNÍ
ZEMĚ
Pokračování Ranhojiče
z Vratislavi. 360 s.

EZ193537   299,- 99,-

Hana Prošková
JAHODY 
SE ŠLEHAČKOU
Tři detektivní příběhy
známé autorky. 320 s.

EZ193469   259,- 99,-

Eva Rolečková
HOFMISTR 
KRÁLOVNY JOHANY
Husitské války skončily,
co bude dál... 288 s.

EZ193468   259,- 99,-

OVOCNÉ KOKTEJLY
Nejen v letním horku
přijdou vhod zdravé
koktejly z ovoce či
zeleniny. 240 stran
EZ226245  199,- 99,-

MODERNÍ 
KUCHYNĚ
Dobroty k malému či
většímu posezení,
lehké dezerty. 240 s.

EZ226248   199,- 99,-

ZMRZLINY
Studené pochoutky,
klasické ze smetany,
nebo dietnější ve
formě sorbetu. 240 s.
EZ226244   199,- 99,-

TAJNÝ DENÍK 
PRINCEZNY
Knížka k hraní a dopl-
ňování pro všechny
malé princezny. 68 s.

EZ223814   149,- 99,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVĚLÉ CENY
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T. Fröhling, 
K. Martin-Fröhling 
BYDLENÍ 
S FENG-ŠUEJ
128 stran, bar. foto

EZ035177  349,- 149,-

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

EZ035303  299,- 149,-

Tessa Grattonová 
MAGIE KRVE
Silla by pro pravdu
o své rodině udělala
všechno… 352 stran

EZ035854  299,- 149,-

Tessa Grattonová 
STRÁŽKYNĚ KRVE
Mab se magie vymkne
z rukou a brzy jí půjde
o život…368 stran

EZ035855  299,- 149,-

Fay Ripleyová 
CO BUDE DNES
K VEČEŘI?
Ověřené recepty úspěšné
anglické herečky, matky
dvou dětí, ale také vášnivé
kuchařky a autorky několika
knih o vaření. Během dne
nemá čas na přípravu nároč-
ného menu, proto jsou
základem její kuchyně jed-
noduchá, zdravá jídla. 
240 stran, bar. publ.

EZ035974     399,- 149,-

Václav Kabourek 
ZE STAŇKOVA DO
HOLLYWOODU
176 stran + 16 stran bar.
i čb. foto

EZ036363  259,- 149,-

Vladimír Přibský
ADINA MANDLOVÁ
Osud jedné z nejkrás-
nějších českých here-
ček. 272 stran

EZ230074  269,- 149,-

Johannes Mario
Simmel 
SNI SVŮJ BLÁHOVÝ
SEN 
488 stran

EZ035069  349,- 149,-

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

EZ035499  349,- 149,-

Katherine Webbová 
REVERENDOVA
ŽENA
Příběh osudové lás ky.
416 stran

EZ035835  299,- 149,-

Jiří Lederer
KDYŽ SE ŘEKNE... 
V + W
Řekněte Werich, vyba-
ví se Voskovec. 312 s.

EZ227330  299,- 169,-

Stella Zázvorková
SE STELLOU 
V KUCHYNI
Velká herečka také
skvěle vařila. 296 s.

EZ227847  299,- 169,-

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

EZ035837  349,- 199,-

E. Fenwicková 
VELKÁ KNIHA 
O MATCE A DÍTĚTI
Pro těhotné i maminky.
264 stran, bar.  publ.

EZ035242  459,- 199,-

Phillip Moffitt 
JAK ZÍSKAT 
V ŽIVOTĚ KLID
A VYROVNANOST
264 stran

EZ036064  299,- 199,-

KDO ŽIJE V ZOO
Zvuková knížka, dětem
stačí zmáčknout tlačít-
ko a uslyší hlasy zvířat. 
10 stran

EZ226985  299,- 199,-

Michael Dörflinger
Obrazový atlas
LOKOMOTIVY
Od páry a uhlí přes dieselo-
vý pohon až po rychlovla-
ky. 304 stran, bar. publ.

EZ035307  449,- 199,-

Encyklopedie,
které potěší
všechny malé
i velké kluky!

Obrazový atlas
MOTOCYKLY
Obrazový atlas nejproslu-
lejších strojů motocyklové
historie. 304 s, bar. publ.

EZ035308  449,- 199,-

Michael Dörflinger
Obrazový atlas
TRAKTORY
Obsáhlá encyklopedie ukazuje vývoj
traktorů v různých částech světa. 
304 stran, bar. publ.

EZ035211              449,- 199,-

Louisa Taylorová 
SOUČASNÁ 
TVÁŘ KERAMIKY
Praktická učebnice i zdroj
ins pi ra ce pro všechny,
které keramická hlína zají-
má. Jednoduše a srozumi-
telně seznamuje s postupy
a technikami, glazováním,
vypalováním i dekorová-
ním. 288 s., bar. publ.

EZ035939  699,- 199,-

Bernhard Mackowiak
Obrazový atlas
ASTRONOMIE
Vesmír, jak ho nezná-
me. 304 s., bar. publ. 

EZ036316  499,- 299,-
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FITNESS

Sue Hitzmannová 

CVIČENÍ PRO ŽIVOT 
BEZ BOLESTI
Autorská metoda MELT je samolé-
čebný systém, který odstraňuje
chronickou bolest, přispívá ke
správnému držení těla, zmírňuje
stres a napětí, odstraňuje nadbyteč-
ný tuk, zmírňuje celulitidu, bolesti
a ztuhlost, zlepšuje výkonnost a zba-
vuje negativních vlivů stárnutí.
Autorská metoda MELT® znamená
revoluční přístup k tělesné kondici
a dlouhému životu. A stačí cvičit jen
10 minut denně. Flexivazba, 
304 stran, 16,5 x 23,5 cm, bar. publ.

EZ036428

Nûkolik minut
cviãení dennû vás
zbaví bolestí!

Louise Grimeová 
15 MINUT JÓGY DENNĚ
Cvičte jógu 15 minut denně 
a ra dujte se ze skvělých 
vý sledků! Zlepšíte pružnost
těla, potlačíte stres a naučíte
se relaxovat. Fo to grafie krok
za krokem ukazují, co přes ně
máte dě lat. Všechny ses tavy
navíc najdete na přiloženém
DVD. 128 stran, bar. p. + DVD

EZ033428     299,- 249,-

Alycea Ungarová 
15 MINUT PILATES
DENNĚ
Cvičte jen 15 minut denně
a radujte se ze skvělých vý -
sledků! Nepo tře bujete žád-
  né náčiní, cvičíte v klidu do -
mova a zís káte pev né, pružné
a vytvarované tělo. Každý cvik
je de tail ně zo bra  zen na foto-
grafiích. 128 stran, bar. publ.

EZ033426     299,- 249,-

Pierre Pallardy 
ZDRAVÉ BŘICHO 
Všechny potíže vycházejí
z břicha. Pomocí Pallardyho
metody se můžete zbavit
mnoha obtíží, v případě
nemocí dokáže tato metoda
ulevit od bolesti a pomoci
v práci ošetřujícímu lékaři.  

152 stran, černobílé ilustrace

EZ036365  259,- 229,-

Chrissie Gallagher-Mundyová 
DOMÁCÍ CVIČENÍ S BALONEM
Unikátní průvodce zábavným cvičebním 
stylem, který rozvíjí sílu svalů centra těla,
rovnováhu a pružnost. Všech ny cviky 
jsou podrobně vysvětleny a zo brazeny 
na barevných fotografiích.
96 stran, barevná publikace

EZ035707 279,- 179,-

Beto Perez, Maggie Greenwood-
Robinsonová 
ZUMBA
Spálíte až 1000 kalorií za hodinu!
Toto v současnosti nejpopulárnější
cvičení na světě za doprovodu
latinskoamerické hudby je dyna-
mické, založené na tanečních kro-
cích salsy, merengue, reggaetonu
a dalších moderních tanečních
stylů. Spojuje základní principy
aerobiku, rezisten čního a intervalo-
vého cvičení, posiluje a tvaruje
postavu, spaluje tuky, maximalizuje
kalorický výdej, prospívá srdci,
uvolňuje napětí... S pomocí této
knihy a DVD, které ji doplňuje, 
se naučíte kroky a pohyby popu-
lárních latinskoamerických tanců
a během krátké doby se doslova
protančíte k nádherné postavě!
Flexivazba, 296 stran + DVD, 
16,5 x 23,5 cm, černobílé fotografie

EZ033931      349,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

279,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

11
ibodů

Získáte
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KUCHAŘKY

Angela Dowdenová 

DIETA 5 : 2 
100 receptů pro postní dny

Začít s dietou 5 : 2 je tak jednoduché – stačí
dva dny v týdnu omezit příjem kalorií na 500
(u žen) nebo 600 (u mužů) denně a zbytek
týdne můžete jíst, co hrdlo ráčí. Díky přeru-
šovanému půstu zhubnete, budete zdraví
a budete se cítit skvěle. Cestu k optimální
váze vám usnadní chutné nízkokalorické
recepty na snídani, oběd i večeři. Přehledné
kalorické tabulky, 50 receptů na svačiny
o 100 kcal, 50 tipů na svačiny o 50 kcal
a rady, jak začlenit postní dietu do každo-
denního života, vás nalákají, abyste
změnili svůj stravovací režim. Váz.,
160 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036552

Také americk˘ herec
Ben Affleck plánuje
jídelníãek podle
diety 5 : 2 

VÝHODNÝ
KOMPLET

358,-jen

obj. č. EZ037029
2X KUCHAŘKA PETRA

FOŘTA

Petr Fořt 
ABY DĚTEM CHUTNALO 2
200 stran
EZ036373 259,- 229,-

Petr Fořt 
ABY DĚTEM CHUTNALO
240 stran, bar. il.
EZ032444         279,- 249,-

Bettina Matthaeiová 
VEGETARIÁNSKÁ 
KUCHYNĚ PRO LABUŽNÍKY
Gurmánské požitky i bez masa.
200 stran, bar. publ.

EZ035834      399,- 349,-

SUŠI 
Naučte se umění přípravy suši,
pohrajte si s nejrůznějšími vůněmi,
chutěmi a barvami. 96 s., bar. publ. 

EZ036446       199,- 179,-

Angela Dowdenová 
DIETA 5 : 2
Kuchařka pro dva dny půstu
Postní dieta je příjemná a zdravá cesta 
k štíhlejší postavě. Vynikající recepty dopl-
ňují kalorické tabulky, čtyřtýdenní postní
jídelníček i tipy, jak půst začlenit do svého
životního stylu. 144 s., bar. publikace 

EZ036551             299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

179,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

Makiko Sano 
SUŠI DIETA
Pro dlouhý a zdravý život
Jak to Japonky dělají, že jsou stále
tak štíhlé, lesknou se jim vlasy 
a září pleť? Japonská odbornice na
výživu názorně ukazuje, že zařaze -
ním jediného japonského jídla do
denního jídelníčku můžete i vy
zhubnout a přitom jíst stejně dobře
jako předtím! 128 stran, bar. publ.

EZ036542        299,- 249,-

Barbara Simonsohnová 
STÉVIE
Stevia rebaudiana Bertoni –
malá trvalka z Jižní
Ameriky – je zdravá, přírod-
ní alternativa cukru a sladi-
del. Je ideální při nadváze,
diabetu, onemocnění kandi-
dózou a neurodermitidě.
Kniha i poradí, jak rostlinu
pěstovat doma. 240 s., čb. il.

EZ035734    299,- 269,-

Bob Harper, Greg Crister 
PRAVIDLA HUBNUTÍ
Osobní trenér celebrit, lek-
tor fitness a jógy, hvězda
americké show Kdo zhubne
nejvíc Bob Harper uvádí
jednoduché zásady zdravé-
ho životního stylu. Navíc
podrobný jídelníček na celý
měsíc a více než 90 recep-
tů. 296 stran

EZ036291   299,- 249,-
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KUCHAŘKY

MUFFINY 
Muffi ny jsou trendem dnešní kuchyně.
Příprava je jednoduchá, pečení rych lé 
a rozmanitost přísad je (sko ro) bez hranic.
V knize najdete více než 70 chutných re -
ceptů na muffiny – od klasiky až k vyna lé -
zavým kreacím: ořechové, s krůtím
masem. . .128 str., barevná publikace

EZ036447            249,- 199,-

CHLÉB
Na sedmdesát receptů od mistra pekaře, jež
potěší tělo i duši každého, kdo miluje čerstvý
křupavý chléb. Můžete si připravit klasické
bochníky z různých koutů světa, sladké sní-
daňové chleby a rafinovaně plněné speciality.
Mistr nabízí základní recepty na hranatý bílý
chléb, rychlý žitný chléb i na přípravu vlastní-
ho kvásku, spoustu vědomostí a informací
souvisejících s pečením chleba a podrobná
vyobrazení postupů krok za krokem.
Váz., 168 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

EZ036443    nečlenská  299,- 269,-

Pikantní, aromatické,
jemnû kofienûné, pálivé…
Jiří Štift

DOBRÉHO KARI 
NENÍ NIKDY DOST...
Asijská kuchyně nabízí velké chuťové zážit-
ky. Vedle známého kari je typické saté, rybí
koláčky, lákavé polévky a saláty ochucené
limetkou a citronovou trávou...  Podle recep-
tů šéfkuchaře Jiřího Štifta připraví všechna
jídla doma i začátečník ze surovin, které
sežene v asijských obchodech, vietnamské
tržnici i jinde. Za dvacet minut, ale i za dvě
hodiny si připravíte vynikající pochoutky.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm

EZ036637

H. Gerlach, S. Bingemerová 
MARMELÁDY A ŽELÉ
Báječné domácí marmelády. 
168 s., bar. publ.

EZ034586       229,- 99,-

Jaroslav Palas 
MYSLIVECKÁ KUCHAŘKA
Vy zkou šeno generacemi mysliv-
ců! 144 s. + 8 s. bar. fotopříl.
EZ035134      229,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

11
ibodů

Získáte

10
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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KUCHAŘKY

James Peterson 

JEDNODUCHÁ 
KUCHYNĚ
Toužíte podávat na stůl během
necelé hodiny od chvíle, co jste
přistoupili ke sporáku? Vybírejte
bez obav z více než 200 receptů,
které jsou důkazem, že vynikající
jídlo nemusí být složité ani časo-
vě náročné. Letní salát s rostbí-
fem, gazpacho v mexickém stylu
nebo ricottové ravioli nezaberou
ani třicet minut, o něco déle trvá
hovězí pečeně na víně, lilky
s parmazánem či kachní konfit.
Zvolte jednoduchost: vynalézavé
možnosti pro večeře, rychlé sní-
daně, pohoštění na party nebo
dezerty vykouzlené na poslední
chvíli. Kuchařka nabízí více než
200 pokrmů, které za necelou
hodinu servírujete na stůl. 
Váz., 256 stran, barevná publikace,
20,3 x 25,4 cm

EZ035893

Jaroslav Vašák 
ČESKÁ DOMÁCÍ KUCHAŘKA 
České kuchařské umění má bohatou
historii i nevyčerpatelné zdroje
inspirace v tradiční staročeské
kuchyni. Současné zahraniční
kuchařské knihy již často obsahují
jídla jako ovocné knedlíky, typické
omáčky, buchty, guláše, knedlo-
zelo-vepřo, bramborové polévky
a další. Mistr kuchař pro vás připra-
vil jídla z domácích surovin.
Současná česká kuchyně obohace-
ná evropskými a světovými trendy
nabízí lákavé kombinace, výrazné
chutě a typické vůně. 
Váz., 680 stran + 40 stran barevné
fotopřílohy, 17 x 23,5 cm

EZ036775 349,- 249,-

Pro nováãky
i zku‰ené borce,
lidi vûãnû v ãasové
tísni i ty, ktefií si
mohou dovolit
volné tempo.

Nigella Lawsonová
VAŘÍME EXPRES
Vynalézavě zkrácené pra cov ní
postupy, úžasné náměty šetří-
cí čas i námahu a řešení, jak
jíst dobře, když nemá te času
nazbyt. Kuchařka obsahuje
více než 500 receptů od
předkrmů po dezerty. 
320 stran, bar. publ. 

EZ036749     399,- 349,-

P. Kinclová, M. 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 při-
pravila přes 100 receptů. 

176 stran, bar. publ. 
EZ035762   299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

369,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ
KOMPLET

518,-jen

obj. č. EZ036466
CO BY MĚL VĚDĚT KUCHAŘ

A CO MILOVNÍK VÍN

James Peterson 
CO BY MĚL VĚDĚT 
SPRÁVNÝ KUCHAŘ
Superškola vaření pro každého! Návody krok
za krokem. 432 str., bar. publ.
EZ036351            389,- 339,-

Wes Marshall 
CO BY MĚL VĚDĚT SPRÁVNÝ 
MILOVNÍK VÍN
Dokonalý průvodce světem vína! 

384 stran, bar. publ.

EZ034700             349,- 299,-

14
ibodů

Získáte
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko44

ZDRAVÍ

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Ženská typologie, založená
na dávném učení o harmo-
nii energií uchovávaném
po tisíciletí v tibetských
klášterech, vám pomůže
uspořádat si život k co nej-
větší spokojenosti. Kniha
je určena laikům; nepřed-
pokládá znalost orientální
medicíny. 240 stran

EZ034646   199,- 169,-

Cal Oreyová 
ZÁZRAČNÁ SÍLA KÁVY
Přínos či škodlivost kávy
spočívá v tom, zda ji užívá-
te, nebo zneužíváte.
Seznamte se s léčivými
odrůdami kávy, s tím, co 
si k tomuto nápoji dát, jak
kávu zařadit do redukčních
diet. V knize najdete i tipy,
při jakém onemocnění
káva pomáhá… 336 stran

EZ036226   279,- 249,-

Rajko Doleček, 
Leoš Středa, 
Kateřina Cajthamlová 
NEBEZPEČNÝ SVĚT
KALORIÍ
Ojedinělá publikace tří
význačných lékařů. Ukážou
vám, jak funguje tělo, jaký
je vztah hormonů 
a obezity, získáte přehled 
o typech diet s jídelníčky 
a rece p ty. . .  416 s., čb. il.

EZ035867   359,- 299,-

Sven-David Müller 

CHUTNĚ PO
INFARKTU 
Choroby srdce a cév se
týkají stále většího počtu
obyvatelstva. Infarktu
myokardu lze předejít cíle-
nou nutriční terapií. Silné
srdce má jenom ten, kdo
se stravuje zodpovědně.
Dozvíte se, jak správnými
živinami kontrolovat krevní
tlak a jak dostat pod kon-
trolu vlastní hodnoty cho-
lesterolu. A pokud jste už
infarkt prodělali, pak platí:
nekouřit, nepít alkohol,
začít sportovat a správně
se stravovat. K tomu vám
pomůže více než 70 re-
ceptů od snídaní po veče-
ře pro zdravé srdce.

Flexivazba, 96 stran, 12,5 x
20 cm

EZ036228

Kurt Tepperwein 

POSELSTVÍ TVÉ
DUŠE
Negativní pocity jako vina,
zlost, pochybnosti či zkla-
mání zanechávají stopy
v naší duši. Čím déle jsme
jim vystaveni, tím trvalejší
jsou následky. A výsledek –
mentální překyselení!
Známý léčitel se zaměřením
na příčiny fyzických a psy-
chických nemocí vytvořil
detoxikační metodu, s níž
můžeme duši opět uzdravit.
Objasňuje, jaké jsou příčiny
mentálního překyselení, jak
se oprostit od negativních vzorců a čím lze podpořit psychohy-
gienu. Na závěr uvádí cvičení pro individuální sebeanalýzu.

Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

EZ220552 nečlenská cena 229,-                     199,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PŘI 
ARTRÓZE A ARTRITIDĚ 
Podpořte své klouby zdra-
vým jídelníčkem. 88 s. 

EZ036227 179,- 149,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PRO DIABETIKY 
Rady a recepty pro
nemocné cukrovkou. 96 s.

EZ035967  179,- 149,-

Gerda Pighinová 
CHUTNĚ 
BEZ CHOLESTEROLU
Podle knihy si sestavíte
správný jídelníček. 128 s.

EZ035966  189,- 169,-

G. Guzeková, E. Langeová 
PLÍSŇOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
Menu proti plísňovým
onemoc ně   ním. 216 s.

EZ035894  249,- 219,-

Nečekejte se zdravějším jídelníčkem
až na infarkt! Změňte své stravovací
návyky hned!

KLUBOVÁ NOVINKA

ČESKÁ PREMIÉRA

149,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

VAŠENEJ
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V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké... 45

HARMONIE

Dobré rady
pro celý byt
Skye Alexanderová 

HARMONIE V ŽIVOTĚ
Starodávná čínská nauka feng-šuej,
kterou lidé úspěšně používají po dlou-
há staletí, vám dokáže nejen přinést
zdraví, štěstí a spokojenost, ale zlepšit
například i váš milostný život.
Dosáhnout vynikajících výsledků toho-
to umění je přínosné a snadné.
Mnohdy postačí drobné změny v zaří-
zení domu, abyste zaznamenali velký
užitek. Oživíte totiž stagnující energii
a vnesete k sobě domů blahodárné
vlivy. Kdo se rozhodne vštípit si jedno-
duchá a zábavná doporučení shrnutá
v této knize, brzy zjistí to nejdůležitější,
totiž, že to funguje!

Váz., 208 stran, 14,5 x 20,6 cm

EZ035560

Anne Jirschová, Monica Cafferkyová 

ŽIVOTNÍ ENERGIE 
Jak využít sílu vesmíru

Mocná energie je všude kolem
a záleží jen na nás, zda se s ní na-
učíme pracovat, abychom ji uměli
využívat ve svůj prospěch. Když se
budeme dostatečně chránit před
úbytkem sil a patřičně se nabíjet
pozitivní energií, můžeme nalézt
lásku i štěstí, zajistit si bohatství
i dokonalé zaměstnání, zlepšit zdra-
votní stav a objevit smysl svého
života. V prakticky zaměřených
kapitolách této vynikající příručky
autorka přehledně uvádí cenná
doporučení, díky nimž si každý
z nás může vytvořit život, jaký si
zaslouží.

Váz., 320 stran, 14,5 x 20,6 cm

EZ035810 
nečlenská cena 299,- 259,-

Thorwald Dethlefsen 
OSUD JAKO ŠANCE
Prastarým věděním 
k lidské dokonalosti
Thorwald Dethlefsen,
diplomovaný psycholog,
psychoterapeut a jeden 
z nejznámějších zástupců
ezoterické psychologie,
ve své knize podává infor -
mace o všech zá klad ních
otázkách astro logie,
homeopatie a reinkarnace.
200 stran

EZ034493   199,- 179,-

Petr Hoffmann
OD PRAMENE ČÍNSKÉ
MEDICÍNY
Publikace zavede k pra me -
nům tradiční čínské medi-
cíny a pomůže nalézt
cestu, jak se zbavit nejrůz-
nějších obtíží a neduhů,
nabídne řadu receptů na
zdravé, ale chutné pokrmy
a neocenitelné rady, jak
nalézt klid a přežít ve zdraví
každodenní stresy. 
320 s., bar. foto 

EZ032509   329,- 289,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY – Kompletní průvodce
Prací s čakrami se můžete léčit
a duchovně růst, 144 stran, čb. i bar. il., 
EZ036510         299,-              259,-

Tess Whitehurstová 
DOBRÁ ENERGIE PRO VÁŠ ŽIVOT
Převratné dílo pro všechny, kteří chtějí
mít stále dostatek energie. 232 stran
EZ035759         259,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Ukázka z knihy na 

ČESKÁ PREMIÉRA

Využijte síly kolem sebe ve svůj prospěch

10
ibodů

Získáte

E-kniha na ebux.cz

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
MODERNÍ BYT

(První časopis obdržíte po skončení
platnosti tohoto katalogu.)
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RÁDCE

Allan a Barbara Peasovi 
RADY PRO ŽIVOT
Jak upřímně chválit, pozorně
naslouchat, klást skvělé otázky,
udržovat rozhovor, vyvolat dobrý
dojem, vytvořit příznivou atmo-
sféru, vyrovnat se s kritikou,
přednést přesvědčivý projev
a mnoho dalšího. 112 stran

EZ036550    199,-       159,-

MÓDA 
Výpravná
obrazová pub-
likace provází
staletími,
v nichž se
řasené látky
postupně
měnily v dneš-
ní přehlídkové
kreace. 480 s.,
bar. publ.

EZ036355 1299,- 999,-

Jamie Cat Callanová 

FRANCOUZKY NEZTRÁCEJÍ ŠMRNC
Francouzky se nerodí ani o trochu atraktivnější než jiné ženy, ale již od raného věku
se učí, jak se v nitru cítit krásné, sebejisté a sexy, což se neodvratně projevuje i nave-
nek. Zdá se, že ovládají kouzlo věčného mládí, což dokládá i řada slavných francouz-
ských hvězd. Jamie Cat Callanová měla babičku pocházející z Francie, od níž dostávala
školení, jak se vkusně a slušivě oblékat, celkově upravovat vzhled a s upřímnou ra-

dostí obdivovat vlastní obraz v zrcadle. Nyní Jamie přidala rady Francouzek
o vůních, módě a stylu, o péči o pleť a líčení. Hlavní rada však zní – zůstat
sama sebou. Vsaďte na krásu plynoucí z darů, které jste dostaly od přírody.
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EZ036522

Robert O’Byrne 

DOKONALÝ DŽENTLMEN
Dokonale oblečený džentlmen je
neocenitelný průvodce bludištěm
moderního odívání. S vtipem a spolu
s řadou informací nabízí praktické
rady ohledně toho, co si na sebe vzít
při každé příležitosti, od zaměstnání
po svatbu, na pláž i do správní rady.
Nejen že se dozvíte, jak vypadat za
všech okolností nejlépe, ale také se
naučíte, jak se vyhnout neblahým
módním faux pas, zbavit se zanedba-
ného či neupraveného vzhledu
a proměnit se v nového Dona
Drapera, módní ikonu z amerického
televizního seriálu Mad Man. Najdete
tu vše, co potřebujete k tomu, abys-
te mohli být dokonale oblečení. 

Váz., 128 s., 12,3 x 18,6 cm, bar. il.

EZ036549
nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ
KOMPLET

477,-jen

obj. č. EZ037031

3X JAMIE CAT CALLANOVÁ

VÝHODNĚ
JAK FRANCOUZKY HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ
Autorka s moud rostí i humorem radí, jak míň konzu-
movat a více si užívat, jak za pár drobných vypadat
jako za milion euro a mnoho dalšího. 216 stran

EZ035319 229,- 199,-

FRANCOUZKY NESPÍ SAMY
Osobitý průvodce chodbičkami francouzské lásky.
V knize najdete odpovědi na mno hé otázky týkající se
milostných vztahů. 176 stran

EZ033905                 199,- 179,-

Francouzky vědí, jak si poradit s krásou 
a stylem. A my se to od nich naučíme....

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Nepropásněte objednací termín 17. července 2014! 47

RODINA, VZTAHY

Harvey Karp 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ
Harvey Karp, pe diatr a odborník na vývoj dětí, zábavně a sro zumitelně
radí, jak i z nejzlobivějšího dítěte udělat šťastné miminko. 312 stran

EZ036003                            249,- 199,-

NEJŠŤASTNĚJŠÍ BATOLE V OKOLÍ 
Kniha plná tipů, rad, nápadů, metod, vtipných postřehů, citátů, příběhů
ze života, veselých ilustrací a užitečných informací. 344 stran

EZ036008                            249,- 199,-

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ
Autor uvádí své osvědčené techniky a učí, jak je používat na klidný
spánek dítěte. Zároveň vyvrací některé mýty ohledně spánku. 384 s.

EZ036203                            279,- 239,-

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

EZ032293       199,- 179,-

Larry Winget 
ZA SVOJE DĚTI SI MŮŽETE
SAMI
Autor říká jasně: za špatně vy -
chované dítě můžou rodi če – odved-
li špatnou práci. 280 stran

EZ034997       259,- 229,-

„Láska podle wabi-sabi je povinná četba pro
všechny páry hledající trvalé štěstí.“

Debbie Fordová

VÝHODNÝ
KOMPLET

447,-jen

obj. č. EZ036571
3X HARVEY KARP

VÝHODNĚ

Arielle Fordová 

LÁSKA PODLE WABI-SABI
Další bestseller úspěšné autorky, známé
našim čtenářům oblíbeným dílem
Tajemství spřízněných duší, přibližuje
využití principů wabi-sabi, které mohou
prospět mnoha manželským a partner-
ským vztahům. Základní myšlenkou toho-
to starodávného japonského umění je
poznání, že krásu lze najít i v nedokona-
losti – a právě praktikováním lásky podle
wabi-sabi lze uhladit různé nesrovnalosti
či sváry a cenit si u svého partnera
i jistých méně žádoucích rysů. Reálné
příběhy dvojic, mnohdy i slavných, jsou
názornými příklady, jak toto učení fungu-
je. Určitě se s ním rádi seznámí všichni ti,
kteří k sobě vzájemně hledají cestu, aby
spolu dovedli dobře vycházet. Využijte
dobrých rad a dejte svému vztahu novou
šanci! Váz., 232 stran, 14 x 17,8 cm

EZ035838

PRODÁNO PŘES 

41 000 VÝTISKŮ! 

Susanna Kubelka 
KONEČNĚ PŘES 
ČTYŘICET
Jen málo žen, které pře-
kročí čtyřicítku, nemá
strach z narůstajícího
věku. Známá autorka uka-
zuje silné stránky a před-
nosti zralé ženy v rozdíl-
ných oblastech. Kniha je
nejen zábavně napsaná, je
něčím víc: ukazuje ženám
cestu k novému sebevědo-
mí, nezatíženému starými
předsudky. 176 stran

EZ036096   199,- 179,-

Franziska von Au 
DOMÁCÍ RECEPTY
PROTI NEMOCEM
Když se necítí te dobře,
nemu síte vždy hned spě-
chat k lékaři nebo polykat
tabletky. Běžné potíže jako
poruchy spánku, nachla -
zení, bolest hlavy, ner -
vozitu, prob lémy žaludeční
i střevní, horečky a další
potíže můžete ošetřit
vhodnými domácími pro-
středky bez vedlejších
účinků a levně. 320 stran

EZ035625   249,- 219,-

Dr. Miriam Stoppardová
DOSPÍVAJÍCÍM 
DÍVKÁM 
Citlivý průvodce pro dospí-
vající dívky, které se chtějí
dozvědět vše o období
puberty, o první menstrua-
ci, péči o pleť a ce lé tělo.
Renomovaná autorka knih
o sexu a partnerských vzta-
zích radí i jak překonat
první milostné zklamání,
krizi v rodině či jak a kdy
plánovat svoji bu doucnost.
128 stran, bar. publ.

EZ034410   199,- 179,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!48

EZOTERIKA

Don Miguel Ruiz ml. 

PĚT STUPŇŮ 
PŘIPOUTANOSTI
Don Miguel Ruiz mladší je syn slav-
ného autora knih o šamanismu
a spiritualitě (Čtyři dohody). Jeho
dílo může změnit život milionům
čtenářů, neboť díky němu porozu-
míme, jak si svým sklonem k určité
náklonnosti v životě vytváříme při-
poutanost, a ta pak ovlivňuje veške-
rá naše rozhodnutí. Různé úrovně
připoutanosti nás vlastně udržují
v psychologické i duchovní pasti, 
ze které nemůžeme snadno unik-
nout. Autor velmi srozumitelným
způsobem radí, jak se můžeme bdě-
lým, pozorným přístupem takové
připoutanosti postupně zbavovat,
abychom dosáhli vnitřní svobody.

Váz., 184 stran, 13 x 19 cm

EZ036367 

Chade-Meng Tan 

HLEDEJ VE SVÉM NITRU
Chade-Meng Tan, jeden z prvních
inženýrů firmy Google, ve svém díle
Hledej ve svém nitru spojil prastarou
praxi meditace bdělosti s moderním
oborem emoční inteligence. Jeho
zábavná a přínosná kniha je napsána
jasně a srozumitelně. Cílem souboru
cvičení a nástrojů, které Meng čtenáři
postupně nabízí, je nejen umocnění
osobního štěstí, ale i dosažení vyššího
pracovního výkonu a zlepšení vztahů
v osobním i profesním životě. Vážnost
tématu zlehčují milé ilustrace a osobi-
tý humor autora.
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm, čb. il.

EZ036016  nečlenská cena 299,- 259,- 

„Život je příliš důležitý
na to, abychom ho brali
vážně.“

Chade-Meng Tan 

Gabrielle
Bernsteinová 
ŠKOLA ZÁZRAKŮ
Zbavte se strachu 
a dosáhněte vnitřní
spokojenosti a har -
mo nie pomocí jed-
noduchých cvičení.
248 stran

EZ036441   

259,- 229,-

Jules Silver 
NUMEROLOGIE
Kniha předvádí kom -
binace i vý znam čísel
a na známých osob-
nostech učí, jak zjistit
charakter a dispozice
lidí. 224 stran

EZ034585 

249,- 199,-

Ileana Abrevová 
BÍLÁ MAGIE
snadno a rychle
Uzná vaná čarodějka
vás naučí kouzla,
k jejichž provedení
vám postačí běžné
pomůcky, které
máte doma. 128 s.

EZ034365   
149,- 129,-

Lorna Byrneová
ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH
Bestseller představuje jí ma vé putování do neviditelného
světa andělů. 304 s.

EZ033854 259,- 229,-

SCHODY DO NEBE
Slavná irská mystička po celý život ko mu ni kuje s anděly,
kteří jsou jejími stálými společníky a rád ci. 280 stran
EZ034987                    259,- 229,-

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE
Autorka uvádí, jak oslovit anděly s prosbou o pomoc
i jak v sobě probudit léčitelské schopnosti. 160 stran

EZ035808                    259,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

10
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 59. 49

ZÁHADY

Hartwig Hausdorf 

NÁVRAT
Z ONOHO SVĚTA
Co se vlastně s námi
děje, když tělo „ukončí
svou pozemskou pouť“?
Znamená to definitivní
konec? Vyšla naše celo-
životní snaha o dosažení
vědomostí a zkušeností
naprázdno – nebo vše
„někde za obzorem“
pokračuje dál? Fyzika
nás přece učí, že v uni-
verzu se nic neztrácí: hmota 
se přeměňuje v energii a naopak.
Hartwig Hausdorf objasňuje tuto nejstarší lidskou otázku z pohledu pří-
rodních věd, psychologie a náboženství. Rozhovory s Ianem Stevensonem, největší
světovou kapacitou v oblasti reinkarnace, fascinující případy zřejmého znovuzrození
a v neposlední řadě vlastní neuvěřitelný zážitek posilují autora v přesvědčení, že naše
osobnost nebo duše – ať už to budeme nazývat jakkoli – přežívá fyzickou smrt
a všichni se neustále vracíme do pozemského života!

Váz., 200 stran, 13,5 x 21,3 cm, čb. foto

EZ036285  

Hartwig Hausdorf (nar. 1955), je německý spisovatel,
cestovatel a záhadolog. Více než pětadvacet let se věnuje
mimozemským fenoménům. Věhlas získal především jako
objevitel bájných čínských pyramid, když jako první cizi-
nec získal povolení ke vstupu do tamní zakázané oblasti.
Své zážitky a poznatky z cest popisuje ve svých knihách,
které byly přeloženy do více než šestnácti jazyků.
V Euromedia Group vyšly jeho knihy Návrat draků, Bizarní
skutečnosti, Ne z tohoto světa, Bílá pyramida
a Nepochopitelná setkání.

Hartwig Hausdorf 
STOLETÍ MYSTERIÍ A ZÁZRAKŮ
Stále znovu dochází k záhadným událostem a objevují se fenomé-
ny, pro které nemáme racionální vysvětlení. Autor shromáždil
101 takových mys terií. Kniha přináší mrazivý zážitek každému
čtenáři, kterého fascinují neobjasněné a nevysvětlitelné jevy. 
Váz., 264 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 13,5 x 21,3 cm

EZ035737                          259,- 229,-     

Christopher Knight, 
Alan Butler 
KDO POSTAVIL
MĚSÍC? 
Měsíc mate vědce už dlou-
ho. Neřídí se známými
zákony astrofyziky a neexi-
stuje teorie o jeho původu,
která by dokázala vysvětlit
známé skutečnosti. Vlastně
by tu vůbec neměl být.
Takže otázkou zůstává, kdo
ho postavil. 200 stran 
+ 8 s. bar. fotopřílohy

EZ036212  299,- 259,-

Jiří Bílek 
BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 1
Pět zastavení v 17. století: poprava českých pánů, Al brech t
z Valdš tejna, emigrace J. A. Komen ského, procesy ve Vel-
kých Losi nách a   vláda Lomikara. 400 s., čb. il.

EZ033664  299,- 259,-

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 3
Ve třetím díle Bílých míst si projdeme „dlouhé“ 19. století.
Netradičně si přiblížíme revoluční rok 1848 i podivnou smrt
kněžny Windisch grät   zové, na hlédneme do života obrozen -
ců, posvítíme si také na tzv. hilsneriádu. 424 s., čb. il.

EZ035688  329,- 289,-

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 2
V tomto dílu vám autor nabízí procházku tak trochu opomí-
jeným 18. stoletím. Dozvíte se více mj. o Marii Terezii, o níž
se vypráví plno legend a polopravd, či o Josefu II.

360 stran, černobílé ilustrace

EZ034990  299,- 259,-

Hans-Joachim Zillmer 
ENERGETICKÝ BLUD
Proč jsou zásoby ropy
a zemního plynu nevy-
čerpatelné
S vědeckým instinktem,
věcností, uváděním pře-
kvapivých faktů a přede-
vším odvahou přemýšlet
od haluje autor obvyklé
hypotézy týkající se pro-
blematiky energie jako
omyly. 264 stran 
+ 8 s. čb. fotopříl.

EZ034124 289,- 259,-

VÝHODNÝ
KOMPLET

627,-jen

obj. č. EZ036280
3X JIŘÍ BÍLEK

VÝHODNĚ

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!50

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Akční cena!

Akční cena!
SADA KOŘENEK
Sada obsahuje 4 kořenky z tvrzené-
ho skla. Víčka kořenek jsou z plastu
a zajišťují kvalitní uzavření koření
uvnitř. Stojan na zavěšené kořenky je
ze dřeva. Sklo lze mýt v myčce.
Rozměry kořenky: 14 x 14 x 14,5 cm

EZ198375 79,-

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

EZ217957 159,-

SILIKONOVÉ FORMY NA
KOLÁČKY 3 + 1 ZDARMA
Sada obsahuje 4 silikonové

formičky v pastelových bar-
vách na koláče, páje, mini
pizzy… Ø12,5 cm, výška
3,5 cm. Jsou odolné vysokým
teplotám, snadno se udržují
a lze je mýt v myčce na nádo-
bí. Hotové pokrmy se snadno
vyklopí.

EZ238557 139,-

PĚT SKLENĚNÝCH MISEK S VÍČKY,
DEKOR JAHODY
Pětidílná praktická sada misek různých velikostí
s červenými plastovými víčky. Ideální pro ucho-
vávání pokrmů a potravin, pro servírování salá-
tů, pudingu… 
Objem v ml: 140, 225, 370, 500 a 950. Výška
v cm: 3, 4, 4,5, 5 a 6,5.

EZ238558               159,-

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

EZ226295 109,-

ČTYŘI ČERVENÉ HRNKY S BÍLÝMI PUNTÍKY
Sada čtyř keramických červených hrnků s bílými puntíky. Objem každého hrnku
310 ml, výška 8,9 cm. Vhodné do mikrovlnky i myčky.

EZ238559 159,-

Zázvorovo-sýrové koláčky
PŘÍPRAVA: 30 minut
ODLEŽENÍ TĚSTA: 1 hodina
PEČENÍ: 30 minut
CHLAZENÍ: 3 hodiny
POČET PORCÍ: 6 koláčků
6 formiček o průměru 12,5 cm nebo 1 velká forma
na koláč o průměru 26/28 cm.

INGREDIENCE
250 g světlých sušenek
1 lžička mletého zázvoru
30 g mandlové mouky (namletých mandlí)
100 g másla
Na náplň:
175 g ricotty
250 g krémového sýru
90 g hnědého cukru
2 vejce
1 lžička vanilkového extraktu
90 g medu
1 lžička mleté skořice na posypání

Troubu předehřejte na 150 °C. Mandle, zázvor,
mouku dejte do mixéru a rozmixujte. Přidejte máslo
a promixujte na homogenní hmotu. Směsí vyložte 
6 formiček o průměru 12,5 cm nebo jednu velkou.
Vložte na hodinu do chladničky. Sýry dejte do mixé-
ru a šlehejte asi 5 minut. Přidejte cukr a šlehejte dal-
ších 5 minut, dokud se cukr nerozpustí. Postupně
přidejte vejce, extrakt a med. Pořádně promíchejte.
Směs rozdělte do formiček. Vložte do trouby a pečte
20 minut. Po upečení nechte vychladnout a vložte na
3 hodiny do chladničky. Před servírováním posypte
skořicí. Recept z knihy Sladké a veselé s Ivetou
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 59. 51

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Pro práci na zahradě i doma!

Peněženka má průhled-
nou kapsu na doklady, 
6 kapes na karty, 2 oddíly
na papírové peníze, 
3 oddíly na zasunutí, kap-
sičku na drobné mince
s uzávěrem na patentku.
Peněženka se zavírá pás-
kem na patentku. Zavřená
peněženka 10 x 12,3 x
1,8 cm. Klíčenka má 
2 malé oddíly na zasunutí,
6 úchytů na klíče, uzávěr
na patentku. Zavřená klí-
čenka 11,5 x 6,6 x 2 cm.
Dárkové balení. 

EZ237822 169,-

ŠVÉDSKÉ REFLEXNÍ ODRAZKY PRO VAŠI
BEZPEČNOST!
Připevněte na bundu, batoh, kočárek nebo kabelku.
Dbejte na nošení odrazek, aby vás řidiči viděli
zepředu i zezadu. Může vám to zachránit život!
Odrazky Glimmnis splňují požadavky norem na
osobní reflexní prvky, jsou schválené CEN.

EZ237817 Zelený čtyřlístek 99,-
EZ237818 Bílá lilie 99,-
EZ237819 Modré slůně 99,-

MOUDRÉ SOVY - 6 KS
Sada pro kreativní tvoření nejen pro děti.

Vytvořte si spolu s dětmi hezkou dekoraci do vaše-
ho pokoje. Balíček obsahuje veškeré komponenty
ke složení 6 ks sov. Základním materiálem je buniči-
tá vata a plst. Jednotlivé díly se dají lepit disperzním
lepidlem (Herkules) nebo tavnou pistolí. 
Výška figurek:1 x 11 cm, 1 x 8,5 cm, 2 x 6 cm, 2 x
5,5 cm.

EZ238595 99,-

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

EZ237823 199,-

SADA - BYLINNÝ BALZÁM CHLADIVÝ
A BYLINNÝ BALZÁM KONOPNÝ
Bylinný balzám chladivý – 24 rostlinných a bylin-
ných extraktů účinně tlumí bolest svalů, šlach, páte-
ře, otoky kloubů, napomáhá od pocitů těžkých
nohou, 500 ml.

Balzám konopný – s originální recepturou
z kaštanu koňského, kafru, eukalyptu, kos-
tivalu, měsíčku, levandule s mentolem,
vysoký obsah konopného oleje zamezuje
vysoušení pokožky a regeneruje ji. Tlumí
bolesti svalů, šlach a otoky kloubů,
500 ml.

EZ226313                               109,-

SADA PANTHENOL
SPRAY A PANTHENOL
KRÉM
Panthenol spray 110 ml –
vynikající na spálenou či
jinak podrážděnou pokož-
ku. Přináší okamžitou úlevu
po nadměrném slunění,
chladí, zklidňuje a regene-
ruje pleť.

Panthenol krém 50 ml –
vynikající k běžnému ošet-
ření pleti, zvláště vhodný
po slunění. Blahodárně
působí na suchou, citlivou,
normální i zralou pleť.

EZ238598 149,-

PENĚŽENKA A KLÍČENKA 
Z KVALITNÍ ČERNÉ KŮŽE
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz52

HOBBY

BĚH 
A MARATON
Úplný 
průvodce
Příručka pro
každého, kdo si
přeje líp běhat.
Tréninkové
plány, doporu-
čená cvičení
a rady ohledně
vybavení, výži-

vy, motivace i závodních taktik. Vše doplňují foto-
grafie, tabulky a schémata. 192 s., bar. publ.

EZ036702                 349,- 269,-

Jakub Vágner 
MŮJ ŽIVOT S RYBAMI
Jakub Vágner je proslulý český
sportovní rybář, držitel mnoha
světových rybářských rekordů.
Jeho příběh ukazuje, že nic není
nemožné, když je člověk ocho-
ten překonávat překážky. Kni hu
doplňují ohromující fotografie.
192 stran, bar. publ.

EZ035611   349,- 299,-

H. a R. Grünertovi 
Průvodce přírodou
HOUBY
Kapesní atlas nejrozšířenějších
evropských hub. Text pro vázejí
výstižné barevné fotografie hub
v místech jejich výskytu a názorné
kresby usnadňující určování. Nechy-
bí ani praktic  ké rady houbařům a rej-
střík českých a latinských názvů.
288 stran, barevná publikace 

EZ035262            249,- 129,-

A. Heminsleyová 
KDYŽ BĚHÁ
ŽENA
Tahle knížka 
o běhání dodá odva-
hu každé ženě, která
by pro sebe chtěla
něco udělat, ale
v tělocvičnách 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 maratonům na dvou
světadílech. 224 stran

EZ036597                   279,- 229,-

Kurt G. Blüchel

MYSLIVOST
Bohatě ilustrovaný pře-
hled všech aspektů lovu
a myslivosti. Historická
část připomíná umělecké
poklady a klenoty od prv-
ních výtvorů přes dokla-
dy lovem nadšeného
středověku až k nádher-
ným malbám novověku.
Druhá část knihy je věno-
vána zvěři, jejímu přiroze-
nému prostředí a dnešní-
mu lovu. Nádherné
barevné snímky zachycují
zvěř v jejím přirozeném
prostředí. Třetí část tvoří

pestré informace z kulturní historie a biologie zvěře doprovázené více
než stovkou map rozšíření jednotlivých druhů. Knihu uzavírají příspěvky
o plemenech loveckých psů a o lovech s kamerou. Třešničkou na závěr
je zvěřinová kuchařka. 656 str., barevná publikace, 21,6 x 25,3 cm

EZ236084

Thomas Pochert

DOMÁCÍ KUTIL
Praktická příručka po-
skytuje základní vědo-
mosti pro úspěšné opra-
vy a modernizace domu
i zahrady: od instalace 
a opravy domácích spo-
třebičů, pokládání pod-
lah, tapetování, natírání,
přes drobné opravy,
dostavbu interiérů,
instalatérské práce,
elektroinstalace až po
malé úpravy domu či
práce na zahradě. Další
cenné rady se týkají
výběru materiálů, nářadí, pracovních technik, ale i bezpečnosti a prevence. 

Váz., 352 stran, 20,5 x 26 cm

EZ226558                     nečlenská cena 399,- 349,-

Jak opravit
témûfi v‰echno

Pro v‰echny
milovníky
zvûfie

ČESKÁ PREMIÉRA

699,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
AUTOMOBIL REVUE

(První časopis obdržíte po skončení
platnosti tohoto katalogu.)

KLUBOVÁ NOVINKA
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Bodujte za každý nákup! Více na straně 58. 53

HOBBY

Uzlík k uzlíku a máte 
originální ‰perk!

Donatella Ciottiová 

SOUČASNÉ TRENDY DRHÁNÍ
Krajka macramé, velký hit nové sezony, je umění, které pomocí malých uzlíků
vytváří krásná dílka. Zdobí šaty a boty, v módě jsou drhané kabelky, šperky
i pásky. Vsadkami a prýmky ozdobíte límečky či manžety. Pantoflíčky, opasky,
dekorativní květiny, náramky – řada návrhů s podrobným popisem, vysvětliv-
kami a obrázky nabízí nové motivy, které dokáže vytvořit nejen zručný tvůr-
ce, ale i začátečník. Flexivazba, 96 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm

EZ036327

Alli Bartkowski 
KVĚTINY Z PAPÍRU
Technika zvaná quilling vás naučí
stáčet barevné proužky do květin
a kytic pro každou příležitost, tva-
rovat originální blahopřání, prostí-
rání, šperky… 128 s., bar. publ.

EZ036328   299,- 259,-                       

Karen Mitchellová, 
Ann Mitchellová 
KORÁLKY, PERLE, ROKAJLY
Kompletní ilustrovaný průvodce
základy výroby šperků, určený
začátečníkům. Kroužk. vazba, 
200 stran, bar. publ., 18,4 x 22,9 cm

EZ035923 359,- 299,-

PROSTÍRÁNÍ, POLŠTÁŘE
A SPOL.
100 květinových motivů 
pro křížkové vyšívání
Vyšijte si podle předloh a rozkresů
růže, kopre ti ny, tulipány, vlčí mák,
levanduli. . . 96 s., bar. p.

EZ035822        149,- 129,-'

VELKÁ KNIHA KŘÍŽOVEK
Kniha nabízí 394 křížovek a zároveň
možnost, jak aktivně strávit volný
čas a procvičit si mozek. V tajen-
kách naleznete citáty, přísloví, vtipy,
dokonce i Murphyho zákony. 
400 stran
EZ036729        199,- 159,-

Lise Bergeneová 
KOUZELNÝ PATCHWORK 
Kniha uvádí skutečné rozměry
hotového výrobku, pracovní po -
stupy, pomocné nákresy na sesta-
vení vzoru a šablony motivů. 
152 stran, bar. publikace

EZ036647         279,- 249,-

Alison Smithová 
ŠITÍ KROK ZA KROKEM
Chcete se naučit šít? S Šitím krok 
za krokem získáte přehled všech
postupů, technik a po můcek, které
pro začá tek potřebujete.

224 stran, bar. publikace

EZ035325         299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA

169,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na straně 58.54

PŘÍRODA

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

EZ036272    249,- 229,-

Marie-Luise Kreuterová
BIOZAHRÁDKA
Vynikající příručka pro
všechny zájemce
o pěstování blízké 
přírodě obsahuje řadu
osvědčených rad jak
založit užitkovou
a okrasnou biozahradu
a úspěšně o ni pečovat.
Naleznete v ní základní
pravidla biozahrady –
tipy na přípravu půdy,
kompost, zelené hnoje-
ní, organická hnojiva, výrobu rostlinných jích, pěstování smíšených kultur –,
přírodní metody ochrany rostlin a také informace o možnostech předpěstová-
ní, výběru vhodného stanoviště, nejlepší době sklizně bylinek i jejich uchová-
vání a mnoho dalšího. Váz., 144 stran, barevná publikace, 15,5 x 20,5 cm

EZ036521   249,- 219,-

Lucy Halsallová
ZELENINA A OVOCE
Všechny informace potřebné pro pěsto-
vání 50 druhů zeleniny a 15 druhů
ovoce. Osvědčené odrůdy zajistí boha-
tou a chutnou úrodu, jednoduchá řešení
nabídnou výběr plodin pro každou sezo-
nu. Podrobné návody doplňují fotografie
a kresby. Nechybí tipy na dokonalé vyu-
žití malých prostor. 
256 stran, barevná publikace

EZ035874           399,- 329,-

Colin Vogel 
JÁ KŮŇ
Velká kniha péče o koně
Praktická příručka pro milovní-
ky koní i chovatele. Nechybí
ani rady, jak řešit nejčastější
onemocnění a poranění. 
216 stran, bar. publikace

EZ035335 329,- 149,-

Axel Gutjahr 
PTÁCI V ZAHRADĚ
Nejatraktivnější ptáci našich
zahrad. 256 s., bar. publ.
EZ035363    349,- 299,-

Jerry Belanger, Sara Thomson Bredesenová 

CHOV DOJNÝCH KOZ
Praktická a zasvěcená publikace uvádí podrobné
rady pro chovatele: výběr kozy, ustájení, žlaby
a jesle, ohrady a ploty, výživa, ošetřování a zdraví,
vakcinace, připouštění, kozlení i odchov kůzlat,
pomůcky pro dojení či základní evidence stáda.
Obsahuje informace o kozím mléku: složení, kozí
versus kravské mléko, syrové nebo pasterizované,
buněčné elementy v mléku, mléčné výrobky (sýry,
jogurt, kefír, kumys, máslo) i kapitolu o porážce
a mase a recepty na mléčné a masné výrobky. 
Váz., 296 s., čb. il., 14,5 x 22,7 cm

EZ036292

V‰echno, co chovatel
potfiebuje vûdût

11
ibodů

Získáte

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
Elektronickou verzi knihy 

www.ebux.cz

zakoupíte na

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
MŮJ DŮM

(První časopis obdržíte po skončení
platnosti tohoto katalogu.)
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Jo Nesbø
ČERVENKA
Neústupný detektiv se potýká s tragickým dědictvím
norské minulosti, zradou, abstinencí i láskou. Třetí pří-
pad Harryho Holea vychází jako audiokniha poprvé
současně s vydáním románu Červenka. Čte H. Čermák

EZ237507            2 CD (mp3)    349,- 315,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SVĚTA
Edice turistických videoprůvodců. Tahiti, Nová
Kaledonie, Seychely, Maledivy, Mauricius, Bali.

EZ238761                 6 DVD 299,-

HOBIT
Šmakova dračí poušť 
Hobit Bilbo Pytlík, čaro-
děj Gandalf a trpaslíci dál
míří ke ztracené trpasličí
říši Erebor. Cestou narazí
na kožoměnce Meddě-
da, obří mirkwoodské
pavouky a vůdce lesních
elfů Legolase, Tauriel
a krále Thranduila, a pak
s tajemným mužem zva-

ným Bard proklouznou do Jezerního města. Na-
konec dorazí k Osamělé hoře, kde je čeká největší
nepřítel – drak Šmak. Od režiséra trilogie Pán prstenů.

EZ238346                  2 DVD 399,-

KRÁSY ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
Sběratelská edice cestopisných filmů

Sázava, Berounka, Lužnice, Otava, Jizera, Ohře.

EZ238759               6 DVD 299,-

EŠALON
TRANSPORT SMRTI /1–4
Dramatická cesta vojenským vlakem

Moderně natočený seriál z období 2. světové války.
EZ238807                4 DVD 129,-

4
DVD

HODINA
S AGATHOU
CHRISTIE
Královna detekti-
vek Agatha
Christie přichází
s unikátní sérií
deseti dobrodruž-
ných povídek.
Pojďme nahléd-
nout do krásného
prostředí Anglie
první poloviny

dvacátého století a nechme se vtáhnout do pří-
padů nejen plných napětí a nadpřirozena, ale
i lásky... Režie: Brian Farnham

EZ238808             5 DVD 189,-

Tomáš Klus a jeho cílová skupina
PROMĚNAMĚ
Nejoblíbenější český zpěvák současnosti Tomáš Klus
vydává své čtvrté album. Novinkové album obsahuje
16 skladeb, ale kromě samotného CD balení obsahuje
ještě plakát a pastelky na jeho vymalování.

EZ238765                   CD 349,-

Karel Zich
PARÁDA – ZLATÁ KOLEKCE
K nedožitému jubileu Karla Zicha vychází nejob-
sáhlejší výběr 3 CD v edici Zlatá kolekce!
Přináší největší hity, ale i písničky dlouho nesly-
šené či vůbec prvně vydané…

EZ238771              3 CD 399,-

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 59. 55

FILMY, HUDBA, MLUVENÉ SLOVO

2
DVD

3
CD

Detektivní pfiíbûhy od nejprodávanûj‰í
autorky v‰ech dob!

Pro nûkteré vojáky konec války
neznamenal jen radost...

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Nebojácná a optimistická
Anna se vydává na cestu
v doprovodu drsného
horala Kristoffa a jeho
věrného soba Svena, aby
nalezla svou sestru Elsu,
jejíž kouzla uvrhla králov-
ství Arendelle do věčné
zimy. Ledové království
okouzlí celou rodinu!

EZ238349
DVD 199,-

6
DVD

6
DVD

5
DVD

2 CD
(mp3)
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery56

FILMY, MLUVENÉ SLOVO

ANGELIKA KOLEKCE
Kompletní kolekce romantic-
kých a dobrodružných příbě-
hů krásné Angeliky.
EZ218116    5 DVD 299,-

VLK Z WALL STREET
Film Martina Scorseseho
podle skutečného příběhu
burzovního makléře.
EZ238802     DVD 299,-

KOMORNÍK
Životní příběh Cecila Gainese,
který v Bílém domě obsluho-
val sedm prezidentů.
EZ238352     DVD 199,-

ČERVENÝ & ČERNÝ
Film natočený podle Stend-
halova románu s Gérardem
Philipem v hlavní roli. 
EZ239140    2 DVD 199,-

AUDREY HEPBURN
KOLEKCE
Filmy Jak ukrást Venuši, Zlaté
věže a Dva na cestě.

EZ238348   3 DVD 199,-

Zdeněk Svěrák
PO STRNIŠTI BOS 
Jednu z nejúspěšnějších knih
roku 2013 čte autor.

EZ238085    3 CD 349,-

ZLODĚJKA KNIH 
Film na motivy oblíbeného
bestselleru. Hrají: S. Nélisse,
G. Rush, E. Watson a další.

EZ238797     DVD 299,-

Michal Viewegh
MŮJ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Otevřené líčení těžkého ná-
vratu do života čte S. Rašilov.

EZ238774    3 CD 349,-

PILATES
Nové cviky
Jeden z nejúčinnějších fitness
programů. Formujte své tělo!

EZ238749     DVD 99,-

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Speciální sestava vytvořená
pro těhotné ženy obsahuje
i cviky na velkém míči. 

EZ238750     DVD 99,-

Jiří Mádl 
POJEDEME K MOŘI
Jiří Mádl s herci vypráví svůj
film. CD pro celou rodinu.

EZ238155    CD 149,-

NEZKROCENÁ AMERIKA
Čtyři dokumenty z dílny
National Geographic: Hory,
Pobřeží, Pouště a Lesy.

EZ238350   4 DVD 199,-

Jiří Voskovec, Jan Werich
VÍDEŇ 1971/
MONTREAL 1977
Neznámé nahrávky V+W.

EZ238776     CD 249,-

VELKÉ MIGRACE
Fascinující záběry migrujících
zvířat. Velkolepý projekt
National Geographic!

EZ238351   3 DVD 199,-

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Vzrušující prehistorické puto-
vání za dobrodružstvím, které
si užije celá rodina! 

EZ238803     DVD 299,-

Svatopluk Čech 
EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA
BROUČKA 
DO XV. STOLETÍ

EZ236674  CD (mp3) 199,-

Tom a Jerry
MYŠÍ STAROSTI
Šílené honičky a nespoutané
veselí,  vaše oblíbená zábava!
EZ238347   2 DVD 199,-

Robert Louis Stevenson
OSTROV POKLADŮ
Slavný dobrodružný román
s M. Stránským a K. Hádkem. 
EZ236675    2 CD 199,-

BROUČCI /1–3 
Půvabný příběh rodiny
broučků a jejich přátel, tento-
krát v kolekci 3 DVD. 
EZ239135   3 DVD 179,-

FERDA MRAVENEC /1–6 
Dárková kolekce 3 DVD, ani-
movaný seriál na motivy kní-
žek Ondřeje Sekory.

EZ239137  3 DVD 179,-

5
DVD

4
DVD

2
DVD

2
DVD

3
DVD

3
DVD

3
DVD3

DVD

3
CD

3
CD

2
CD

CD
(mp3)
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Vladimír Mišík 
KRÁLOVSKÝ VEČER
Zpěvák sám sestavil výběr
těch nejkrásnějších balad.
Balada, Proč ta růže uvadá,
Noc, Sochy, Já a dým…

EZ238768     CD 349,-

Hana Zagorová
VYZNÁNÍ
Melodicky atraktivní písně 
s důrazem na kvalitní texty,
jimiž se zpěvačce daří vytvá-
řet osobité nálady.

EZ238770     CD 349,-

André Rieu
MAGIC OF THE
MUSICALS
Mistr vídeňských valčíků při-
pravil CD plné nejslavnějších
muzikálových melodií.

EZ238755     CD 399,-

Michal Hrůza
DEN
Novinkové album, o kterém
Michal Hrůza mluví jako 
o optimistickém a svém nej-
lepším. Slunce, Náhoda…

EZ238756     CD 349,-

Karel Kryl 
SOLIDARITA
Karel Kryl na nikdy nevydané
nahrávce! Solidaritě věnova-
ný mnichovský koncert
z roku 1982. 

EZ238766    2 CD 299,-

The Shadows
THE GREATEST HITS 
Britská skupina, která byla na
vrcholu slávy v 60. letech
minulého století, a její největ-
ší hity. Mustang, Atlantis...

EZ238825     CD 129,-

COUNTRY PREMIUM
COLLECTION
Johnny Cash, Willie Nelson,
Tex Williams, Kenny Rogers,
Dave Dudley, Dolly Parton,
Ray Price, Ricky Nelson…

EZ238746    5 CD 399,-

17 NEJHEZČÍCH PÍSNI-
ČEK MICHALA TUČNÉHO
Country Rebels hrají a zpívají
známé hity a country ever-
greeny z repertoáru slavné
ikony české country.

EZ238804     CD 129,-

TRAMPSKÉ PERLY 8
Rosa na kolejích, Růže z papí-
ru, Jaro, Květinářka, Na cestě,
Ovečka, Frankie dlouhán,
Anglická sobota, Zelené
pláně, Dajána, Generál…

EZ238787     CD       129,-

Blondie
GHOSTS OF DOWNLOAD
Desáté studiové album brit-
ské legendární skupiny
vychází v edici spolu s CD
Greatest Hits.

EZ238757    2 CD 399,-

THE BEST OF BLUES 
Duke Ellington, John Lee
Hooker, Memphis Slim,
Leadbelly, Count Basie;
Jimmy Hamilton, Louis
Armstrong a další.

EZ238748     CD 99,-

Charles Aznavour  
SUR MA VIE 
Viens, Un Enfant, Je Voudrais,
On Ne Sait Jamais, Poker, Je-
zebel, Monsieur Jonas, Sur
Ma Vie, Intoxique a další

EZ238805    2 CD 129,-

Ella Fitzgerald
& Louis Armstrong 
CHEEK TO CHEEK

Cheek To Cheek, A Fine
Romance, Tenderly, Goody
Googy, A Foggy Day…

EZ238806      CD 99,-

Antonín Dvořák
NEW WORLD
SYMPHONY 
Jedno z nejlepších světových
děl symfonické hudby,  Sym-
fonie č. 9, Z Nového světa.

EZ238751     CD 99,-

JAZZ PREMIUM
COLLECTION
John Coltrane, Miles Davis,
Dizzy Gillespie, Chick Corea,
Billie Holiday, Glen Miller;
Gerry Mulligan a další.

EZ238747    5 CD 399,-

ČAKRY
Soustřeďte svou energii
pomocí hudby. Pokud 
jsou všechny čakry 
v harmonii, je harmonický
i život člověka.
EZ238752      CD 99,-

BYL TO VÁŠ ROK 1979
Dárková knížka s DVD je urče-
na jubilantům, pamětníkům
a vůbec všem, pro které byl
rok 1979 nezapomenutelný.
EZ223912 

DVD + kniha 199,-

BOBŘÍ ZPĚVY 1
Když jde malý bobr spát, Dra-
ka bolí zub, Hlupáku najdu tě,
Já už jdu, Žížala, Tramp,
Trpasličí svatba, Medvědi
nevědí, Strašidýlko Emílek…
EZ068559     CD 129,-

PÍSNIČKY 
Z VEČERNÍČKŮ
Znělky a písničky ze čtyřiceti
večerníčků: Rumcajs, Maxi-
pes Fík, O Křemílkovi a Vo-
chomůrkovi, Žofka a další.

EZ238780   2 CD 249,-

SPROSTONÁRODNÍ 
PÍSNIČKY 
Kominíček, Byla jsem mladá,
Dudáček, Šel dráteník,
Baronka, Šenkýřka, Dvanáct
apoštolů, Náš Matěj a další.

EZ140701     CD 129,-

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2014. 57

HUDBA

DVD
+ kniha
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Z katalogu LÉTO 3/2014 je výhodné objednat do 17. července 2014.58

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

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

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

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

ti, kdo členy klubu nejsou. 

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

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

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

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

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

Expediční poplatek
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 59.

l platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 59.
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 PODZIM 4/2014 budeme rozesílat začátkem září 2014.

Z DOMOVA PŘES INTERNETV PRODEJNÁCH

Prostřednictvím SMS: 

Pro doručení Českou poštou pošlete SMS ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou např. 12345678-EZ123456,EZ234567).
Nedělejte prosím žádné mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-EZ123456,EZ234567-PP

Pro doručení kurýrní službou Geis pošlete SMS 
ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená 
čárkou a kód GP např. 12345678-
EZ123456,EZ234567-GP. Nedělejte prosím žádné
mezery.
Při platbě předem doplňte na konci kód PP: 
např. 12345678-EZ123456,EZ234567-PP-GP

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

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

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

Písemně: jednoduše s objednacím lístkem

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

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
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)

NOVÉ

Knižní klub najdete
také na Facebooku!
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Knižní klub 
Nádražní 896/32 
150 00 Praha 5

BIBLE REYNEK
Luxusní zpracování Bible Reynek má elegantní světlou
koženou vazbu s reliéfní ražbou a vloženou ilustrací na
obálce a je opatřené zlatou ořízkou, v níž je ještě prove-
dena reliéfní ražba jména REYNEK. Celkový náklad to-
hoto vydání je pouhých 250 kusů a jeho unikátnost
zvyšuje i to, že každá kniha je opatřena jedním originálním tiskem 
grafického listu, vytištěného z původních matric. Vzácnou Bibli Reynek
v tomto provedení lze objednat výhradně prostřednictvím stránek
www.biblereynek.cz.

Váz., 912 stran, 25 x 33,5 cm 65 000,-

BIBLE REYNEK
Nové vydání Bible s jedinečným výtvarným doprovodem grafik
Bohuslava Reynka vychází při příležitosti pořádání výstavy
umělcova výtvarného díla ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
Bible Reynek obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona
podle českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009. Tato
verze knihy je na titulu opatřená reliéfní ražbou reprodukce gra-
fiky B. Reynka „Ukřižování“ do režného plátna. Uvnitř se na-
chází celkem 105 reprodukcí Reynkových grafik. 
Přeložili František X. a Dagmar Halasovi.
Vázané v režném plátně, 912 stran, 25 x 33,5 cm

EZ036924   

BIBLE REYNEK

ČESKÁ PREMIÉRA

6 600,-
www.biblereynek.cz

Více o knize na

Více informací na

www.biblereynek.cz 

Bibli zakoupíte jen na

www.biblereynek.cz 

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