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Jojo Moyesová, jak ji znáte:
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humoru i nečekaných překvapení.  
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-20 %
z klubové ceny

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 52. 

NOVÉ MOŽNOSTI DORUČENÍ 
ON-LINE OBJEDNANÝCH KNIH

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

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

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

Více informací na www.knizniklub.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU!
Denně aktuální informace 

o novinkách, zajímavé recenze 
a názory našich čtenářů.

A NAVÍC KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ
SOUTĚŽ O KNÍŽKY!

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

Více informací najdete na straně 52. Uvnitř katalogu najdete stickery s příklady, kolik ibodů můžete získat za nákup knihy. 

VIP
183,-

VIP
239,-

VIP
239,-

Výhody pro VIP!

VIP
199,-

VIP
199,-

VIP
183,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 53.2

Naše tipy 4

Společenské romány 5–8

Romány o lásce 9–11

Napětí 12-15 h

Agatha Christie 16

Česká literatura 17

Historické romány 18–20

Česká literatura 20

Odeon 21

Světová literatura 22–23

YOLI 24–25

Humor 26

Biografie                                      27–28

KLUBKO – katalog pro děti a mládež

Historie 29

Cestování                                          30

Věda, záhady                                     31

Obrazové publikace 32–33

Nabídka knih se slevou 34–37

Ezoterika 38-39

Rádce, rodina 40–41

Kuchařky                                    42–43

Dárkové zboží  44–45

Zdraví, fitness 46–47

Hobby 48

Hudba, mluvené slovo, film. . . 59–51

Klubový servis 52–53

Lorna Byrneová 54

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

1. VAŘÍME S LÁĎOU HRUŠKOU – s. 43

2. L. Moriarty: MANŽELOVO TAJEMSTVÍ – s. 8

3. Terry Hayes: JÁ, POUTNÍK – strana 12

4. Sophie Hannah:
VRAŽDY S MONOGRAMEM – strana 16

5. Jodi Picoultová: VYPRAVĚČKA – s. 8

6. J.-L. Bannalec:
BRETAŇSKÉ POMĚRY – s. 15

7. Pavel Juřík: ENCYKLOPEDIE
ŠLECHTICKÝCH RODŮ – strana 32

8. GUMIČKOVÁNÍ NA STÁVKU, 
GUMIČKOVÁNÍ S HÁČKEM – Klubko, s. 6

9. ŠKOLA KUCHAŘSKÝCH TECHNIK – s. 42

10. L. Pennyová: VRAŽEDNÝ CHLAD ~ s. 15

VAŠE NEJ Z KATALOGŮ 5 A 6/2014: 

VAŠE
NEJ

Milí členové Knižního klubu,

rádi bychom se s Vámi podělili o radost nad jedním mimořádně zdařilým a úspěšným 
titulem uplynulého roku. Kuchařka Vaříme s Láďou Hruškou se stala nejen nejprodávanější
knihou roku 2014 na českém trhu, ale s 355 tisíci prodanými výtisky za tři měsíce překo-
nala všechny rekordy v prodejnosti za poslední čtvrtstoletí.
Určitě jste si povšimli grafické změny obálky. Využijte připojené kupony a získejte tak mož-
nost nakoupit zajímavé tituly nejen dříve, ale i za velmi příznivé ceny. Připravili jsme pro
Vás i dárek k narozeninám.
A ještě můj osobní tip na závěr. Doporučuji věnovat pozornost dvěma knihám, a to Malý

krok, velká změna (s. 40) o malých rozhodnutích, která vedou k velkým změnám a Nebeská láska od irské mystičky
Lorny Byrneové (s. 54). Věřím, že vás budou inspirovat ke správným a smysluplným novoročním předsevzetím. 

Ať jsou vám hvězdy v roce 2015 příznivě nakloněny!

Helena Čudová, programová ředitelka
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Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2015. 3

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
VÝHODNÁ AKCE

Rose Levyová Beranbaumová 

BIBLE DOMÁCÍHO PEČENÍ 
Již podruhé vychází kompletní „učebnice“ domácí-
ho pečení. Kromě klasického chleba nebo ciabatty
si připravíte muffiny, challu, pizzu, vícezrnné chle-
by, žemle, bagely nebo briošky. U každého recep-
tu autorka srozumitelně vysvětlila taje technologie
a připojila finesy profesionálů. Nechybějí ani rady,
které vyřeší všechny problémy: jak na dokonale
vykynutém bochníku utvořit zářezy tak, aby ne-
klesl. Jak odhadnout, kdy je těsto ideálně vykynu-
té. Jak poznat, kdy je chléb pečený, nebo jak
zabránit přichycení spodní kůrky.
Přeložila Blanka Brabcová. 

Váz., 728 stran + 32 stran bar. příloh, 17 x 23,5 cm

DA037285        akční cena 199,-
GC037285        nečlenská cena 399,- 349,-

Jak upéct 
úplně všechno
radí mistryně

oboru

399,-
AKČNÍ CENA 

199,-

13
ibodů

Získáte

Cena pouze 199 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního klubu, 
kteří si objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč!  
Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci za plnou
členskou cenu 349 Kč.

Objednací číslo při akční ceně: DA037285

Akce platí do 31. března 2015 jen pro členy Knižního klubu.
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Recepty exotických kuchyní 
i historky z cest a ze života

7 14

31 Co se ve vesmíru naučíte, 
na Zemi jako když najdete!

Hrátky, říkanky, hádanky 
a vyprávěnky

Devátá vražda – a policie 
stále pátrá po vrahovi

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!

Když únosce zmizí a oběť 
zanechá osudu...

Nepropásněte objednací termín 18. 2. 2015!4
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! 5
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YBestseller dvojnásobné
vítězky Romantic Novel
of The Year Award

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

GC036068         349,- 299,-

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

GC035836        349,- 299,-

Jojo Moyesová 

STŘÍBRNÁ ZÁTOKA 
Lisa McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat od minulosti. Ale
nedotčené pláže a uzavřená komunita obyvatel australského přímoř-
ského městečka jí nabízí svobodu a bezpečí, po nichž tolik touží –
když už ne pro sebe, tak pro svou desetiletou dcerku Hannah. Jenže
pak přijede Mike Dormer, ubytuje se v rozpadajícím se hotýlku legen-
dární lovkyně žraloků a Liziny tety Kathleen a veškerý klid a mír
Stříbrné zátoky a vlastně vše, na čem Lise záleží, je rázem v ohrožení.
Tenhle navoněný panák z Londýna chce totiž z hotýlku a zálivu, jenž
skýtá útočiště velrybám, udělat prosperující turistické letovisko.
A ačkoliv je to přesně ten typ člověka, kterého by Lisa měla nenávidět,
brzy začne ohrožovat její rozhodnutí už nikdy se nezamilovat 
do někoho, kdo si to vůbec nezaslouží... 
Přeložila Lucie Mikolajková. 
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GC037060

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

JOJO MOYESOVÁ (*1969) vystudovala
na Univer sity of London žurnalistiku,
potom pracovala pro britský deník The
Indepen dent a list Sunday Morning
Post. V roce 2002 jí vy šel první román
a od té doby se živí jako spisovatelka.
Žije s manželem, novinářem Ch. Arthu -
rem a jejich třemi dětmi na farmě
v hrabství Essex. Je velkou milovnicí
koní a také vášnivou jezdkyní.

11
ibodů

Získáte

K dispozici od 16. 1.
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!6
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

597,-jen

obj. č. GC037337
OKŘÍDLENÁ DUŠE,

KRÁLOVSTVÍ a Prorok

Mardžán Kamalíová 

ČAJ 
S NÁPADNÍKEM
Mína vyrůstala v Íránu,
po islámské revoluci
její rodina emigrovala
do New Yorku. O kul-
turních rozdílech mezi
Východem a Západem
tedy něco ví. Ale co je
to proti tomu, co zaží-
vá doma s matkou?
Zatímco ona je nucená
studovat „praktickou“
ekonomii, ačkoli tíhne
k umění, její matka je matematička, jež se svému oboru oddává s až
fanatickým zápalem. A stejně zaujatě hledá dceři vhodného ženicha
– kvality jednotlivých mužů systematicky zpracovává do různých
grafů a tabulek. Když se obě ženy rozhodnou společně navštívit rod-
nou zemi, netuší, jaký to na jejich život bude mít dopad…
Autobiograficky laděný román je poutavou historií íránské rodiny 
v době nástupu fundamentalismu a celospolečenských proměn, ale
i barvitým exkurzem do íránských tradic či kuchyně.  
Přeložila Lara Baltasová. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GC035961                 nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

219,-
www.knizniklub.cz

Více o knize naJennifer Clementová 

UKRADENÉ MODLITBY
Domovem Ladydi jsou hory mexického státu Guerrero. Zde vlád-
nou narkobaroni a narodit se tu jako dívka není žádná výhra –
převlékají se za chlapce, matky jim stříhají vlasy a začerňují zuby,
aby je uchránily před členy drogových kartelů, kteří si berou, co
chtějí. A tak objeví-li se ve vesnici nějaké černé SUV, dívky zalézají
jako zvířata do jam za domy. A tiše sní o lepší budoucnosti. Když
dostane Ladydi nabídku pracovat v jedné rodině v Acapulcu, ne-
váhá. Má pocit, že sny se jí začínají konečně plnit! A zatímco proží-
vá první lásku, ani si nevšimne, že se nad ní opět stahují mračna.
Protože utíkat v Mexiku před kartely jde – utéct však nikoliv…
Přeložila Šárka Kadlecová. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GC036515

Matky to mají s dcerami těžké...
a co teprve dcery s matkami!

Jennifer Clementová se
narodila v USA, vyrůstala
ale v Mexiku. V letech
2009–2012 byla prezi-
dentkou mexického PEN
klubu. Je autorkou memoá-
rové knihy Widow Basquiat
z roku 2003, několika sbí-
rek poezie a tří románů:
True Story Based On Lies
(2003), ktery byl nomino-
ván na Orange Prize, The
Poison That Fascinates
(2008) a Prayers For The
Stolen (2014, Ukradené
modlitby).

Amanda Stevensová 
OKŘÍDLENÁ DUŠE
Ná hrobní symbolika
odhalí nejen vraha, ale
i další děs. . . 368 stran

GC035672 299,- 249,-

Amanda Stevensová
KRÁLOVSTVÍ
Pokračování příběhů
Amelie, schopné vidět
duchy… 360 stran

GC036377 299,-249,-

Amanda Stevensová 
PROROK
Strhující závěr temné
trilogie o restaurátorce
hřbitovů. 352 stran

GC036555 299,-249,-

VIP
199,-
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 7
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Adriana Trigiani 
OBUVNÍKOVA ŽENA 
Příběh osudové lásky Cira a Enzy začíná
krátce po roce 1900 v italské Lombardii,
rozvine se ale až po letech v New Yorku,
kde se Ciro učí obuvníkem a Enza šije
kostýmy v Metropolitní opeře... Pestré 
a romantické vyprávění, prodchnuté vším,
co činí Itálii Itálií a co si utečenci brali
s sebou i do Nového světa. 472 stran

GC036156             399,- 319,-

Kimberly McCreight 
PŘÍPAD AMELIA
Kate jede (se zpožděním, jako obvykle)
vyzvednout svou patnáctiletou dceru ze
školy, na místě už ale je záchranka a poli-
cie. Jsou tu kvůli Amelii – ta totiž skočila
ze střechy budovy… Několik týdnů po
pohřbu se Kate vrací k práci do advokátní
kanceláře, když vtom jí přijde podivná
zpráva z neznámého čísla. Kdosi jí píše, že
smrt Amelie nebyla sebevražda. A Kate se
rozhodne najít pravdu. Nejen o tom, co
se doopravdy přihodilo, ale kdo její dcera
vlastně ve skutečnosti byla. 408 stran 

GC036590             299,- 249,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

697,-jen

obj. č. GC037338
3X CHARLOTTE LINKOVÁ

VÝHODNÉ

Co když únosce
zmizí a nikdo
neví, kde jsi?
Charlotte Linková 

V ÚDOLÍ LIŠEK
Matthew Willard se po procházce
se psem vrací na parkoviště, na
kterém má čekat jeho žena. Tu ale
mezitím přepadl a unesl mnohokrát
trestaný kriminálník Ryan Lee,
zavřel ji do bedny s jídlem a vodou
na týden a ukryl. Než však stačí
žádat výkupné, je zatčen za jiný
delikt. Unesenou ženu ponechá její-
mu osudu. Po letech se událost
opakuje. Opět zmizí za záhadných
okolností žena a policie nemá žád-
nou stopu. Pořád ještě nikdo neví,
co tehdy Ryan spáchal... 
Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

GC036613  
nečlenská cena 379,- 299,-

Charlotte Linková 
ŠMÍRÁK
Život té ženy není takový, jak se mu zdálo… 400 s.

GC035522   349,- 299,- 

Charlotte Linková 
ZAPOMENUTÉ DÍTĚ 
Psychicky nemocný vrah roky živí nenávist... 376 s.

GC035534                   379,- 299,-

CHARLOTTE LINKOVÁ je nejúspěšnější
současná německá autorka. Její psycholo-
gické romány plné napětí, napsané v tradici
nejlepších anglických detektivek, byly přelo-
ženy do mnoha jazyků a staly se mezinárod-
ními bestsellery. Řada jich – i tento román –
byla zfilmována. Autorka žije se svou rodi-
nou nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. 

ČESKÁ PREMIÉRA
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.8
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VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GC037247
HRA OSUDU

a POSLEDNÍ ŠAMANKA

Barbara Woodová 
POSLEDNÍ ŠAMANKA
Hoshi’tiwa je mladá, krás ná a šťastná. Pozo ruje svého ženi-
cha, sto jícího u Stěny paměti, a nemůže se dočkat, až ji
Ahoté po svatbě sevře v náručí. Netuší, že byla vyvolena
pro jiný osud... 656 s.

GC035802                     329,- 299,-

Barbara Woodová 
HRA OSUDU 
Lydii nečekaně zavolá sestra Adéla, se kterou nemluvila už
čtyři roky, a naléhavě ji žádá, aby za ní přijela do Říma.
Krátce nato pošta doručí Lydii figurku ze slonoviny, která
zřejmě pochází ze starověké egyptské hry… 256 stran

GC036735                     249,- 199,-

Jedno dítě, tři matky, 
dva otcové a nespočet lží 

Randy Susan Meyersová 

POHODLNÉ LŽI
Vynikající psychologický román. Když
Tia zjistí, že je těhotná, její ženatý mile-
nec Nathan románek ukončí s tím, že
by si měla nechat dítě vzít. To však Tia
odmítá. V hrůze, že by jí miminko neu-
stále Nathana připomínalo, dá holčič-
ku k adopci a malá Savannah se do-
stane do rodiny Petera a Caroline,
která sice svou adoptivní dcerku milu-
je, ale taky jí velmi záleží na její karié-
ře. Když pak Nathanova manželka jed-
noho dne objeví v poště dopis se zpá-
teční adresou Tii, jež jejich rodinu už

jednou téměř zničila, obálku otevře. Čeká
všechno možné, ale rozhodně ne to, že z obálky vypadnou

fotografie malého děvčátka podobného jejímu synovi…   
Přeložila Ivana Nuhlíčková. Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GC036641

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Liane Moriarty 
MANŽELOVO TAJEMSTVÍ 
Stačí jeden dopis, jenž měla najít až za
řadu let, a život, který budovala, je rá-
zem v troskách... 416 stran

GC036885         359,- 289,-

Jodi Picoultová 
VYPRAVĚČKA
Bývalý člen SS žádá vnučku ženy, jež
přežila holocaust, aby mu pomohla se
zabít. Byla by to vražda, či trest? 512 s. 

GC036688          399,- 329,-

Jodi Picoultová 
VLK SAMOTÁŘ
Luke se zabývá výzkumem života vlků,
které možná chápe lépe než lidi. Jak 
o něm teď rozhodnou jeho děti? 416 s. 

GC036092        349,- 299,-

VIP
199,-

VAŠENEJ

VAŠENEJ

*POUZE 
V KLUBU
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 9
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Když se zdá,
že všechno
je ztraceno,
bitva teprve
začíná...

Danielle Steel 

VÍTĚZOVÉ
Sedmnáctiletá vynikající lyžař-
ka Lily Thomasová usilovně
trénuje s olympijským sjezdař-
ským týmem na blížící se
zimní hry. Tragická nehoda
lanovky však v jediném okamžiku všechny
její sny zhatí. Lilyin otec se odmítá smířit s tím, že jeho talen-
tovaná dcera, která míří na prestižní univerzitu a aspiruje na olympijské zlato, už
nebude chodit, natož lyžovat, a je ochoten pro ni udělat cokoli. Lily se v rehabilitačním sanatoriu
učí žít znovu a objevuje, že i s postižením může opět sportovat. Velkou oporou je jí kamarád Teddy,
který chce i přes poranění páteře a míchy vystudovat a stát se malířem. Nelítostný běh života je
svedl dohromady, oba však nalézají odvahu znovu objevovat život se všemi jeho výzvami, nene-
chat se zlomit a přes zdánlivě nepřekonatelné překážky zvítězit. Přeložila Dagmar Čápová. 

Váz., 288  stran, 12,5 x 20 cm

GC036660

Sandra Brown
EXKLUZIVNĚ
Prezidentův syn byl zřejmě zavražděn,
ale Bílý dům to popírá. Novinářku, která
pátrá po pravdě, čeká těžký boj...  424 s.

GC036634         299,- 249,-      

Nicholas Sparks 
VZKAZ V LÁHVI 
Theresa najde na pláži lahev s dopisem,
který jí nedá spát, a začne pátrat po
osudu velké lásky... 336 s.

GC036910         279,- 239,-

Nicholas Sparks 
CO S LÁSKOU 
Zamilovali se do sebe na střední škole,
ale jejich lásce nebylo přáno. Teď se po
letech znovu potká vají… 304 stran

GC037177          199,- 159,-

Danielle Steel 
NEVÝSLOVNÁ
LÁSKA 
Plavba Titaniku zasáhla 
i rodinu Winfieldů. Z Ed-
winy je náhle žena opla-
kávající rodiče i snou-
bence. Se sourozenci se
vrací domů a sama vede
rodinný podnik i do-
mácnost. Dvanáct let se

vyhýbá citům, ale když se jedno dítě po druhém staví
na vlastní nohy, nakonec se i ona osvobozuje od přízra-
ků těch, které ztratila. Přestože se její život tolik změnil,
dokáže jej prožít plněji, než by kdy očekávala... 264 s.

GC036727                    249,- 199,-

Danielle    Steel 
NA PRVNÍ POHLED
Osmačtyřicetiletá Timmie
díky svému talentu, citu
pro módní trendy i pro
podnikání vybudovala
impérium s mezinárodní
působností. Nedokáže ale
zapomenout na krušnou
minulost a nevydařené
manželství, bojí se risko-

vat v lásce. V průběhu pařížského týdne módy se však
seznámí se šarmantním lékařem a přátelský vztah brzy
přerůstá ve vášnivou, smyslnou lásku. Lze ale skloubit dva
tak odlišné světy a dvě tak silné osobnosti? 384 stran

GC036659                     299,- 249,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Johanna Lindseyová 
NĚŽNÁ REBELKA 
Mladá šlechtična prchá před zákeřným
bratrancem do Londýna rozhodnutá si
tam za každou cenu najít manžela, který
by ji ochránil. Přel. Alena Peisertová.
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm
GC036369          249,- 199,-

Mary Jo Putneyová 

LORD V NESNÁZÍCH
Když Adama uprostřed noci
vyplaví moře na pláž, kde ho
zachrání neznámá dívka,
zesláblý si nepamatuje nic ze
své minulosti. Je proto docela
snadné přijmout roli, kterou
mu laskavá, avšak neupřímná
Mariah určí. Tu a tam ho ale
zaplaví pocity déjà vu a zábles-
ky vzpomínek prosycené
indickou mystikou, z nichž si
postupně skládá mozaiku
svého života. Nalezne Adam
své pravé já, nebo podlehne
tlaku lží z okolí? Přizná se

Mariah k zpočátku nevinné lsti, která však
oba mezitím polapila nečekanou přitažlivostí? Podaří se

jeho urozeným přátelům objasnit okolnosti záhadné nehody, které
byl Adam na moři přítomen, ale nevzpomíná si na ni? 
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GC036349

VÝHODNÝ 
KOMPLET

328,-jen

obj. č. GC037339
NĚŽNÁ REBELKA

a Vášnivý vztah

VÝHODNÝ 
KOMPLET

847,-jen

obj. č. GC036787
3X PAULLINA SIMONSOVÁ

VÝHODNÉ

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

Paullina Simonsová
MĚDĚNÝ JEZDEC 
Pří běh osudové lásky proti
válce i lidské zášti. V den,
kdy Němci napadnou Rus-
ko, se Taťána zamiluje do
Alexandra. Město ale drtí
blokáda, hladomor, zima,
strach ze smrti... 616 s.

GC036213  399,-  349,-

Paullina Simonsová
TAŤÁNA A ALEXANDR
Rok 1943. New York,
město nových nadějí. Ta-
ťána tu chce začít nový ži-
vot, záhy po příjezdu se jí
narodí dítě. Ani oceán ji
však neoddělí od stínů
minulosti. . . . 408 stran

GC036048  349,- 299,-

Paullina Simonsová 
LETNÍ ZAHRADA
Závěrečný díl romantické
ságy. Taťána a Alexandr se
shledají v Americe. Jenže
je doba studené války,
jsou tu cizí a musí o své
štěstí dál bojovat. Jinak je
dostihne minulost. 632 s.

GC036049  399,- 349,-

Sally MacKenzie 

JAK PŘEKVAPIT LORDA JACKA
Lord Jack se nikdy nehodlá usadit. Cestou
do Londýna se ale v zájezdním hostinci
seznámí s Frances, která přestrojená za
mladíka míří za bratrem. Nepozná však,
že jde o dívku, a stráví s ní noc v jednom
pokoji. Skandál na sebe nenechá dlouho
čekat, ale Vévodkyně lásky má naštěstí
plán… Přel. Renáta Tetřevová.
Váz., 288 s., 12,5 x 20 cm

GC036842    nečlenská cena 249,- 199,-

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

GC035675     249,-     199,-
K dispozici od 19. 1.
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Stephanie Laurensová 
NEVINNÉ POTĚŠENÍ 
Honorie touží po dobrodružství a osud jí do
cesty nastraží neznámého umírajícího mladíka.
Záhy se ukáže, že to je příbuzný Sylvestera Se-
bastiana Cynstera, zvaného Ďábel, a byl zavraž-
děn. A Ďábel si, sotva ji poprvé spatřil, usmys-
lel, že se s ní ožení. A tak má Honorie, která se
vdávat určitě nemíní, spoustu starostí – pátrat
po vrahovi a ještě odolávat svodům nenapravi-
telného sukničkáře… Přel. Ivana Nuhlíčková.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GC036579   249,- 199,-

Jennifer Probstová
MANŽELSKÁ SMLOUVA 224 stran
GC036085      259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÁ PAST 224 stran
GC036639     259,- 229,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÝ OMYL 256 stran
GC036708      259,- 229,-

   Jennifer Probstová 
MANŽELSKÁ ZKOUŠKA  288 stran

GC037066  259,- 229,-

Proč ji ten
cizinec tak
přitahuje?
Sherrilyn Kenyonová 

OBJETÍ NOCI
Sunshine ještě po nikom tak netou-
žila. Na tom muži bylo něco zvlášt-
ního – od první chvíle, kdy se pot-
kali, si byli neobyčejně blízcí... Když
vychází najevo, že ten cizinec je její
manžel z minulého života, na chvíli
uvěří, že by ji snad mohl milovat.
Ale je to tak, anebo v něm jen pro-
budila city k jiné, dávno mrtvé že-
ně? A může si jím být někdy vůbec
jistá? Dokud nepochopí, že je jed-
no, zda se probudí vedle Drápa, ne-
bo Speirra a zda v ní on vidí Sunshi-
ne, či Nyniu, dokud neuvěří, že jsou
spřízněné duše napříč věky, kletbu
se jim prolomit nepodaří. A i kdyby
to dokázali, sešlou na sebe jen hněv
starověkých bohů... Třetí autorčina
kniha ze světa nočních lovců. 
Přel. Simona Klára Kučerová. 
Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GC035996  
nečlenská cena 349,- 279,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

647,-jen

obj. č. GC037340
3X SHERRILYN KENYONOVÁ

VÝHODNÉ

Sherrilyn Kenyonová 
MILENEC SNŮ
Julian, statečný spartský
generál, byl zrazen a pro-
klet, stal se otrokem lásky.
Ženy si ho teď vybírají pro
svou rozkoš, jeho touha
však navěky nebude uko-
jena. Grace v něm vidí víc
než pouhého otroka…
Dokáže ale prolomit stale-
tou kletbu? 320 s.

GC035994  299,- 249,-

Sherrilyn Kenyonová  
NOČNÍ ROZKOŠE
Noční lovci ochraňují lidi
před krvežíznivými upíry.
Takový je i Kyrián Thrácký.
Za 2000 let nenašel niko-
ho, pro koho by chtěl být
zas člověkem. Až potkal
Amandu. Společně čelí
nejednomu nebezpečí.
Dokážou však uvěřit v pra-
vou lásku? 344 s. 

GC035995  299,- 249,-

Sherrilyn Kenyonová se narodila v Georgii.
Napsala více než 40 knih, jichž se prodalo už 
14 milionů kusů po celém světě. Nejúspěšnější je
série Dark Hunter, která se stala ikonou žánru
paranormální romance. Žije nedaleko Nashvillu ve
státě Tennessee s manželem a třemi syny. 

ČESKÁ PREMIÉRA

K dispozici od 19. 1.
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Erik Axl Sund 
VRANÍ DÍVKA 
Jakému utrpení dokáže člověk
čelit nebo vystavit jiné, než pře-
stane být člověkem a změní se
v netvora? Jak může zklamání
ovlivnit lidský osud? 328 s.

GC036303    349,- 299,-

Erik Axl Sund 
HLADOVÝ OHEŇ
Vraní dívka 2
Pokračování švédského bestsel-
leru Vraní dívka. Někdo bizarním
a zároveň drastickým způsobem
zabíjí přistěhovalce. 360 stran

GC036304    349,- 299,-

Wulf Dorn 

TEMNÉ ŠÍLENSTVÍ
Po odhalení skandálu na klinice
se psychiatr Jan Forstner stal
místní celebritou. Proto nejdřív nepřikládá
anonymním darům žádný význam. Potom
však je zavražděn novinář, který Jana požádal
o pomoc s případem souvisejícím se záhad-
nou ženou. Jan zjišťuje, že si s ním pohrává
nebezpečný šílenec. Kdo je však ta žena?
Pátrání zavádí psychiatra do noční můry
paranoie a halucinací. Přel. Rudolf Řežábek.
Váz., 384 stran. 12,5 x 20 cm

GC036546   nečlenská cena 299,- 249,-

Wulf Dorn 
MRAZIVÉ TICHO
Psychiatr Jan Forstner
společně s novinářkou
Carlou přichází na sto -
pu tajemství, které se
mno ho let skrývá za
zdmi kliniky. Tajem ství,
které Jana zavede zpět
do minulosti. . .
368 stran

GC035219  
279,- 239,-

Ona miluje.
Ona číhá.

Ona zabíjí.
Kelly Parsons 

ŠKŮDCE
Steve Mitchell má všechny
vlastnosti typického chirurga:
je ambiciózní, sebevědomý,
chytrý. Dokončuje postgra-
duální pobyt v univerzitní

nemocnici, dohlíží na skupinu stážistů
a ocitá se na nejlepší cestě získat vytouženou práci. Má

krásnou ženu, dvě malé děti. Čekala by ho skvělá budoucnost, kdyby…
kdyby jeden z jeho pacientů náhle nezemřel, navíc nepřirozenou smrtí. A kdyby pachatel
toho zločinu nezačal se Stevem hrát vražednou hru. Hru, která může Steva připravit o karié-
ru i o manželství. Ale také – a především – další nevinné o život… „Přesvědčivý, působivý
a děsivý,“ tvrdí o tomto lékařském thrilleru a zároveň debutu Kellyho Parsonse – který jako
lékař nemocniční prostředí dobře zná – bestsellerista Harlan Coben. Přeložil Štěpán Jindra. 
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GC036478

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GC037341
TEMNÉ ŠÍLENSTVÍ

a MRAZIVÉ TICHO

Je spousta
příčin, 
proč umřít 
v nemocnici –
a onemocnět
je jen jeden 
z nich...
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NEJ

11
ibodů

Získáte

*POUZE 
V KLUBU

Terry Hayes 
JÁ, POUTNÍK 
Souboj dvou geniálních mozků
z opačných stran dobra a zla, oba

však spojuje nepřízeň osudu a bul-
dočí odhodlání. Kriminální a špio-
nážní thriller. 760 stran.

GC036480       499,- 399,-
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ÍCo když král Artuš
nebyl jen legendou? 

Sam Christer 

KODEX CAMELOT
Jedné letní noci vytrhne starce ve velšských horách ze sna dávné
proroctví. Na druhé straně Atlantiku byl právě zavražděn starožit-
ník, navíc mu ukradli cennou keltskou relikvii – proto případ vyšet-
řuje zvláštní oddělení FBI pro náboženské, historické a nevysvětli-
telné zločiny, kam nedávno nastoupila Mitzi Fallonová. Ta má za
sebou už několik vyřešených záhad, avšak tento mimořádně dra-
matický případ ji dovede od současné americké vlády až k muži
kdysi označenému za pouhý mýtus: králi Artušovi. Co když ale
nebyl jen legendou? Přeložila Lenka Faltejsková.

Váz., 416 stran, 
12,5 x 20 cm

GC036670

Richard Preston 
ZÁKEŘNÁ EBOLA 
Příběh, jehož zápletka
není vymyšlená, ale
přesto se čte jako
thriller, líčí události od
zachycení výskytu viru
– zavede čtenáře do
odlehlé jeskyně plné
uhynulých zvířat, do
letounu s živou virolo-
gickou bombou na
palubě, do přísně uta-
jených laboratoří, kde
vojenští mikrobiologo-
vé riskují životy při
studiu zabijáckých
organizmů. 

Přeložil Milan Hausner. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GC037227                           279,- 229,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
SKOČNÝ PŘÍLIV 
Obětí brutální vraždy se stane těhotná žena. Pří-
pad je odložen jako nevyřešený, po více než dva-
ceti letech ho znovu otevírá Olivia Rönningová.
Tíživá severská atmosféra čtenáře rychle vtáhne
do děje a odmění je nečekaným závěrem. 456 s.
GC035918               379,- 299,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
TŘETÍ HLAS 
Dvě vraždy, jedna ve Stockholmu, druhá v Mar-
seille, se záhy protnou a donutí vyšetřovatele,
Toma Stiltona a Olivii Riverovou, ke spolupráci, ač
se navzájem nemohou vystát. Sužováni nočními
můrami se ocitají tváří v tvář další... 464 stran

GC035919               399,- 329,-

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání však
může klamat… Amy v den pátého výročí svatby
zmizela. Její muž Nick je obviněn z vraždy. Hájí se,
že nic nespáchal, Amyini přátelé a její deník tvrdí
opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A pokud je
Nick nevinný, kam se poděla Amy? 528 s. 
GC037069         299,- 239,-

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

GC036024           349,- 269,-

ČESKÁ PREMIÉRA

279,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

448,-jen

obj. č. GC037342
2X SAM CHRISTER

VÝHODNÉ

VIP
183,-
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Tess Gerritsenová 
MLČÍCÍ DÍVKA
Na oblečení zavražděné
mladé ženy ulpěly dva stří-
brné chlupy, jediné vodítko
pro detektiva Rizzoliovou
a soud ní lékařku Islesovou.
Sehraná dvojice tento  krát
nestojí před běžným zloči-
nem, nýbrž před ozvě nami
staré legendy. 288 stran
GC035419   249,- 149,-

Patricia Cornwellová 
VÝJIMEČNÝ TREST
Jedné mrazivé noci je
v Richmon du u popelnice
nalezen zastřelený nahý
chlapec s podivnými zraně-
ními. A zá hy zemře další
oběť. Zdá se, že se po
městě pohybuje mi mo řádně
inteligentní a nebez peč ný
psychopat… 352 s.
GC035053 269,- 239,-

Ed Falco, Mario Puzo 
CORLEONE
Působivý ro mán o tradici
a násilí, oddanosti a zra dě
vychází z nerealizovaného
filmového scénáře. Zavádí
nás do New Yorku třicátých
let, doby poznamenané
hospodářskou krizí, v níž se
ne bývale daří zločineckým
organizacím… 472 stran

GC034862    299,- 269,-

Tom Rob Smith 
DÍTĚ ČÍSLO 44
Oceňovaný debut vychází
ze skutečného případu séri-
ového 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 bestiálního pachatele
dopadl... 384 stran

GC036587   299,- 249,-

Sarah Lotzová 
TROJICE
Čtyři letecké katastrofy na
čtyřech kontinentech bě-
hem jednoho dne. Přežily
jen tři děti a jistý fanatik
došel přesvědčení, že ti tři
zvěstují apokalypsu a že je
třeba se připravit na soudný
den. Co když má pravdu? 
A byli opravdu jen tři?472 s.

GC036290   399,- 349,-

Co je děsivější – ďábel, kterého
znáte, nebo zlo, o němž nic nevíte?

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

TAMI HOAG (*1959) je autorkou více než třiceti
knih, přeložených do dvaceti jazyků, jichž se
prodalo téměř čtyřicet milionů výtisků. Její první
knihy byly hlavně příběhy o lásce, proslulosti
dosáhla především svými napínavými romány 
s kriminální zápletkou. 

Tami Hoag 

DEVÁTÁ DÍVKA 
V mrazivém silvestrovském Minneapolisu vypad-
ne z kufru jedoucího auta zohavené tělo dívky.
Spekulace, jestli byla ještě naživu, když dopadla
na zledovatělou vozovku, vedou k její přezdívce
„Zombie Doe“. Jako neidentifikovaná a zároveň
neidentifikovatelná je už devátou ženskou obětí
roku a detektivové Sam Kovac a Nikki
Lisková mají za úkol zjistit její totož-
nost a najít toho, kdo jí tohle prove-
dl. Co by byla horší představa: že
by pachatelem mohl být cestující
sériový vrah známý jako Doc
Holiday, anebo že monstrum,
které by něčeho takového bylo
schopno, nemusí pocházet zdale-
ka? Přeložila Ludmila Hanzlíková.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GC036845

11
ibodů

Získáte

Prequel První oběť
si můžete zdarma 
stáhnout na
www.ebux.cz
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Frederick Forsyth 
DEN PRO ŠAKALA 
Oslav Dne osvobození se jako vždy účastní fran-
couzský prezident. Jen několik policistů ví, že
přes hlídky pronikl zabiják, který hodlá prezidenta
zastřelit. Podaří se policistům objevit ho včas?

Přeložil Antonín Přidal. 
Váz., 288 s., 12,5 x 20 cm

GC036615  259,- 229,-

Frederick Forsyth 
SPIS ODESSA 
Nezávislý novinář pátrá po
válečném zločinci a obje-
vuje tajnou organizaci
Odessa, jíž SS chrání své
členy. Přel. Eva Marxová.
Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

GC036616  299,- 259,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

388,-jen

obj. č. GC037343
DEN PRO ŠAKALA

a SPIS ODESSA

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÉ POMĚRY
První případ komisaře Dupina,
Pařížana přeloženého do Bretaně –
na konec světa. Působivý román 
s jemným humorem. 288 stran

GC036151       279,- 249,-

Louise Pennyová 
ZÁTIŠÍ
Vražda a útulný kanadský venkov,
kde se ani nezamyká, to nejde moc
dohromady. Zvlášť když obětí je vá-
žená stará dáma, zabitá velmi pře-
kvapivým způsobem... 328 stran

GC036325       349,- 299,-

Dick Francis 
POSLEDNÍ ŠANCE
Bývalý žokej Sid Halley pracuje ja-
ko soukromý detektiv a zjišťuje, že
nová práce je mnohem nebezpeč-
nější než předchozí kariéra. 216 s. 

GC036891       259,- 229,-

Louise Pennyová 
VRAŽEDNÝ CHLAD 
Ve vesnici Three Pines se zase
vraždí. A dokonce o Vánocích. Zdá
se, že smrti oběti nelituje vůbec
nikdo a důvod sprovodit ji ze světa
měl snad každý. 384 stran

GC036326       379,- 299,-

Oběti naposledy otevřou oči 
a usvědčí svého vraha...

Seth Patrick 

OŽIVOVATEL
Jsou s to oživit lidi, kteří nedávno zemřeli, a pak je nechat pronést
svědectví o vlastním skonu… Říká se jim reviveři, oživovatelé. Zprvu
vyvolávali nedůvěru, nakonec je však společnost akceptovala – výpo-
vědi mrtvých byly povoleny v soudních síních a forenzní oživování se
stalo součástí policejního vyšetřování. Reviver Jonah Miller
je jedním z nejlepších oživovatelů. Během jednoho
hovoru s obětí brutální vraždy však ucítí, jak ho
něco pozoruje. Čeká. Pak je zabit Daniel
Harker, první novinář, který na oživování upo-
zornil veřejnost, a Jonah je záhy vržen do
honby za odpověďmi. Společně s Harkerovou
dcerou Annabel objeví dlouho skrývané
a dávno zapomenuté pravdy, jež zpochybní
vše, čím se Jonah doposud řídil… 
Přeložila Emílie Harantová.
Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm

GC036753

SETH PATRICK, rodák ze Severního Irska, vystu-
doval matematiku na Oxfordu. Než se začal
věnovat pouze psaní, pracoval třináct let jako
programátor her ve světoznámé a oceňované
sérii Total War. Žije v Anglii s manželkou
a dvěma dětmi. Oživovatel je jeho první román.

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na VIP
239,-

VAŠENEJ

VAŠENEJ

11
ibodů

Získáte
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Sophie Hannah 
VRAŽDY S MONOGRAMEM
Potomci Agathy Christie svolili k návratu Poirota –
a ten řeší zcela nový případ! 344 stran

GC036958                 299,- 249,-

Agatha Christie Mallowan 
POVĚZ MI, JAK ŽIJETE 
Živé, barvité, humorné i napínavé vyprávění o archeolo gických výpravách
na Blízký východ, jichž se autorka zúčastnila. 224 s.

GC035121                                 249,- 219,-

Agatha Christie 
VRAŽDA 
NA GOLFOVÉM HŘIŠTI
Poirot s Hastingsem na stopě
rafinovaného vraha milionáře
Renaulda. 232 stran

GC037064     279,- 229,-

Agatha Christie 
VRAŽDA 
NA GOLFOVÉM HŘIŠTI
Váz., 216 stran, 12 x 20 cm

GC036494     249,- 219,-

Agatha Christie

POSLEDNÍ PŘÍPADY 
SLEČNY MARPLOVÉ
Detektivní povídky Agathy Christie vycházely větši-
nou nejprve časopisecky a až poté knižně. Šestice
kratších příběhů se slečnou Marplovou byla ve
Spojených státech vydána hned ve třech sbírkách, na
jejich knižní podobu ve Velké Británii však čtenáři
čekali až do roku 1979. Česky vycházejí povídky sou-
borně poprvé. Najdeme v nich zločin, drama i nadpři-
rozené záhady, ale především se opět setkáme se
všetečnou starou dámou s bystrým postřehem, tref-
ným úsudkem a dokonalou znalostí hlubin lidské
duše... Přel. Veronika Volhejnová. 

Váz., 144 stran, 12 x 20 cm

GC036497  nečlenská cena 249,- 219,-

Agatha Christie 

VELKÁ VÝPRAVA 
Dopisy a fotografie z putování po Britském
impériu

V roce 1922 se Agatha Christie zúčastnila mise
propagující chystanou Výstavu Britského impéria.
Desetiměsíční cesta vedla do Jižní Afriky, Austrálie,
na Nový Zéland, Havaj, do Kanady a New Yorku.
Místa, lidé a dobrodružné, strastiplné i humorné
situace – to vše popsala autorka v dosud nezveřej-
něných dopisech a zdokumentovala i fotograficky.
Kniha odhaluje neznámou tvář slavné spisovatelky,
je však i jedinečným dobovým cestopisem. Přeložil
Jan Čermák. Váz., 384 s., čb. ilustrace, 17 x 23,5 cm

GC036055       nečlenská cena 399,- 329,-

Agatha, jak jsme ji
ještě neznali...

VÝHODNÝ 
KOMPLET

428,-jen

obj. č. GC037344
VELKÁ VÝPRAVA

a POVĚZ MI, JAK ŽIJETE

ČESKÁ PREMIÉRA

VAŠE

NEJ

ČESKÁ PREMIÉRA

16 a 17 krimi, ceska_sablona lista  12/17/14  2:55 PM  Stránka 2



Elektronické knihy zakoupíte na www.ebux.cz. Více na str. 52. 17
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Hana Andronikova

VZPOMÍNKY, CO NEULETÍ
Vzpomínky, co neuletí představují první souborné vydání
autorčiných povídek a drobných próz. Už v těchto textech
Andronikova předznamenala témata, jimiž se zabývala
v posledním románu Nebe nemá dno: zhoubná nemoc, těžký
úraz a problematický návrat do běžného života, odchod blíz-
kého člověka, překonávání složitých životních okamžiků. Ač
mnohé texty nekončí happy endem, vůle žít působí jako mag-
net, k němuž hrdinové směřují… Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GC036895  nečlenská cena 279,- 229,-

Dalibor Vácha
ČERVENOBÍLÁ
Historický román líčí šest let
československých legií v Rus-
ku, především cestu čtvrtého
pluku a osudy spisovatele
a pozdějšího generála Medka.
Střety s bolševiky, setkávání
s Rusy, vnitřní sváry uvnitř
legií, to vše vytváří obraz
doby, která patří k zajímavým
obdobím našich dějin. 320 s. 

GC036879    299,- 249,-

František Nepil
PO PRAZE CHODÍM
Půvabná knížka doplněná ilustra-
cemi pražských zákoutí provází
čtenáře po pražských vinárnách,
některých už dávno zaniklých.
Neopakovatelná atmosféra pod-
niků jako Vikárka, U Tří Housli-
ček, U Pavouka i jiných, jak ji po-
dává jeden z nejčeštějších auto-
rů, potěší všechny milovníky již
téměř zmizelé Prahy. 80 s., čb. il.

GC036756      199,- 179,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

527,-jen

obj. č. GC037345
3X

HANA ANDRONIKOVA

Hana Andronikova
NEBE NEMÁ DNO
296 stran

GC032739   229,- 199,-

Hana Andronikova
ZVUK 
SLUNEČNÍCH 
HODIN
304 stran

GC036451   259,- 229,-

VINAŘI
Křetice jsou
jihomoravská
víska. Hospo-
da tu není. Pi-
vo nikdo nepi-
je. Víno má
každý vlastní,
nebo ochutná-
vá sousedovo.
Některé rodi-
ny jsou spřáte-
lené, jiné ne,
což se týká
i dvou nejvy-
hlášenějších
místních vina-
řů: Pavlíčka 
a Vlčka. Když
přijede Pavlíč-
kova dcera
Kateřina se svými dětmi popřát dědovi
k narozeninám, nikdo z nich netuší, že se jim pobyt v Křeticích
nenadále protáhne… Léto přináší spoustu zážitků. Tradiční Křetický košt
musí doprovázet pořádná bitka. Všichni se také účastní tradiční Tour de bur-
čák, v níž vítězí ten, kdo přežije. 480 stran, 32 stran bar. příloh, 12,5 x 20 cm

GC037225

VINAŘI
Komediální epizodický seriál o víně
a lidech kolem něj. 

GC247135         6 DVD 499,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

6
DVD
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Klubové prodejny – blízko Vašeho domova! Více na str. 53.18

Zuzana Koubková 

BOLESLAV 
O Boleslavovi I. víme z dějin,
že zavraždil svého bratra
Václava. Byl to však především
vynikající vládce a politik, který se zásadně
zasloužil o vznik českého státu. Kniha vypráví
o jeho osudech. S velmožem Vokem a kněži-
cem Straškem potáhneme vstříc německým
vojskům, která vpadla  do Čech, a utkáme se
s Maďary na Lechu, uvidíme ražení prvního
českého denáru a budeme sledovat Bolesla-
vovu snahu o ovládnutí Moravy, Kra-
kovska i vzdáleného Červeňska. Seznámíme
se s cestovatelem Ibrahímem ibn Jakubem,
od nějž pochází první dochovaný popis
Prahy. Společníky nám budou nejen vládci,
válečníci a duchovní, ale i obyčejní lidé –
a rozhodně také krásné ženy.

Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GC036706 279,- 229,-

Zuzana Koubková
INVISIBLE

Román z časů odváž-
ných námořníků, nelí-
tostných pirátů a svůd -
ných krásek. Četbu pro-
vází praskání ráhnoví, 
trhání plachet, hukot
vln, mořský příboj, řin-
čení zbraní, palba z děl
i cinkot mincí z truhel
plných pokladů. 440 s. 

GC034835 299,-269,-

Emma Riedová 

KRÁLOVSKÉ INTRIKY
České království se po vymře-
ní Přemyslovců zmítá v bojích.
Mladá Markéta z Březové
postupně proniká do urozené
společnosti. Počáteční okouz-
lení je v ní brzy vystřídáno
zklamáním, neboť tato krásná,
svéhlavá dívka musí čelit

mnoha intrikám a nenávisti.
Kromě utrpení však poznává i vášnivou lásku.

Stane se vyzvědačkou ve službách mladého krále Jana
Lucemburského a tento nebezpečný úkol ji zavede až do daleké Neapole. Ve chvíli,

kdy se nezdolná Markéta snaží začít nový život, padne na ni obvinění z vraždy, kterou
nespáchala. Jak přežije tuto poslední zkoušku? Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

GC036630

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GC037346
BOLESLAV

a INVISIBLE
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Odvážná
mladá žena
ve službách
svého krále
nasazuje
všechny
zbraně!

Vladimír Přibský 
MĚSTO HŘÍŠNÍKŮ
Basilej se roku 1433 v do-
bě konání církevního kon-
cilu změnila v město bisku-
pů a kardinálů, ale i kejklí-
řů, kuplířů, kněžek lásky
a kacířů. Tak bylo nazývá-
no české husitské posel-
stvo, které do Basileje při-
jelo na učená hádání
o správný výklad Písma
svatého. 272 s. 

GC036765  279,- 229,-

Pavel Hrdlička 
SMRT NOSÍ
RUDÉ ŠKORNĚ
Děj historického
románu s detek-
tivní zápletkou se odehrává ve středověké
Praze na podzim roku 1396. 288 s., čb. il.
GC035507             279,- 229,-

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.

GC036449 279,- 229,-

Vlasta Dušková 
KAVKY NAD MĚSTEM
Silný, drsný, přitom jímavý
příběh jedné „obyčejné“
německo-české rodiny
s kořeny v Krumlovsku,
v pohraniční oblasti, kde
napětí mezi obyvateli ně-
mecké a české národnosti
panovalo už před vznikem
Československé republiky,
natož pak v následujících
letech. 216 stran

GC036947  249,- 199,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

378,-jen

obj. č. GC037347
2X PAVEL HRDLIČKA

VÝHODNÉ

11
ibodů

Získáte

VIP
239,-
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Philipp Vandenberg 
KEJKLÍŘOVA ŽENA
Pár dní před složením věč -
ného slibu prchá no vicka
Magdaléna z kláštera. Při -
pojí se ke skupině kejklířů,
v jejímž čele stojí slavný
provazochodec Rodolfo.
Záhadný muž je členem taj-
ného spol ku střežícího nej-
větší mystéria lidstva. Když
se při výstupu na mo -
hučský dóm zřítí a zemře,
je Mag daléna přesvědčená,
že se stal obětí komplotu,
a vydá se po nebezpečné
stopě… 368 stran

GC035500 299,- 259,-

Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ 
Do osudů obyvatel Kingsbrigde 14. století,
jejichž život je pevně spjat s chodem dvou
místních klášterů a obchodními úspěchy vl-
nařského cechu, zasáhne epidemie nemoci
známé jako černá smrt, moru, který vyhla-
dil skoro polovinu tehdejší populace.
Váz., 928 stran, 14,5 x 22,7 cm

GC037287             499,- 449,-

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Dobová freska líčí středověkou
Anglii i mozaiku lidských vzta-
hů, odvahu a lásku, násilí, ne-
návist, intriky i zradu... 928 s.

GC037026   499,-        449,-

Sarah Larková 
OSTROV TISÍCE PRAMENŮ
Karibská sága – 1. díl
Nora se z rozumu provdá za vdovce, pěsti-
tele cukrové třtiny na Jamajce. Život v Kari-
biku ji ale šokuje, rozhodne se proto řadu
věcí změnit. Podporuje ji v tom i nevlastní
syn. Potom však Nora v důsledku tragédie
ztratí úplně všechno. 576 stran 

GC035891            399,- 329,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

748,-jen

obj. č. GC037348
NA VĚKY VĚKŮ

a PILÍŘE ZEMĚ

Philipp Vandenberg 
POMPEJAN 
První století po Kristu. Římská říše je na vr-
cholu své slávy. Bývalý otrok Lucius z Pom-
pejí je svědkem série vražd. Osud ho zave-
de do Říma, kde zažije lásku i nenávist, zbo-
hatne a seznámí se s významnými osob-
nostmi. Nakonec se vrací domů a tam narazí
na proroctví zániku města Pompejí… Přel.
Michal Houba. Váz., 272 s., 12,5 x 20 cm

GC036703            279,- 229,-

Sabine Ebertová 
KREV A STŘÍBRO
V Německu roku 1296
táhne král Adolf Nasavský
proti Freibergu, aby srazil
bohaté stříbrné město na
kolena. Měšťané se přou,
zda se vůbec mají bránit
králi. K Freiberčanům, kteří
obležené město hrdinně
brání, patří i Anna z rodu
porodní báby Marty a kejk-
lířka Sibyla. S hrůzou pro-
žívají krvavé dobytí města,
k němuž dopomohla
zrada! 648 stran

GC036423 399,- 299,-

10
ibodů

Získáte

Ken Follett 

MUŽ S PODIVNOU MINULOSTÍ 
Londýn, léto roku 1914. Málokdo zatím tuší, jaká mračna se stahují nad
starým kontinentem. Do města přijíždí z Moskvy kníže Alex, aby tu jmé-
nem cara uzavřel důležitou smlouvu. Na tajné jednání přichází také nezva-
ný host – anarchista Felix s cílem knížete zabít. Odvážný plán však ztrosko-
tává na nečekaném zvratu – v tom nejnevhodnějším okamžiku potkává
Felix ženu, kterou kdysi vášnivě miloval… Román světového bestselleristy
je zasazen do klíčového období moderních dějin a hýří napínavými záplet-
kami, nečekanými zvraty i dramatickými rozuzleními.
Přeložil Pavel Kříž. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GC037050 nečlenská cena 329,- 269,-

E-kniha na ebux.cz
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Nancy Bilyeauová 

KALICH
Když král Jindřich VIII. s konečnou plat-
ností zruší anglické kláštery, musí Joanna
Staffordová opustit převorství a vyhledat nový
domov. Se svou přítelkyní sestrou Winifred a jejím
bratrem se usadí v nedalekém městečku Dartford,
kde si chce otevřít dílnu a tkát tapiserie. Tajemná
věštba z minulosti ji však dostihne i tam a Joanna se
musí opět vydat na nebezpečnou cestu, která ji
dovede nejprve do Londýna a posléze až do vlám-
ského Gentu, kde právě probíhá povstání proti císaři.
Přeložila Leona Macháčková. 

Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm

GC036307

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Život Jindřicha VIII. i osud
křesťanstva leží v rukou
křehké dívky...

Luca Di Fulvio 
DÍVKA, KTERÁ SE DOTKLA
NEBE 
Příběh o lásce a smrti, přátelství,
nenávisti a odpuštění i o naplně-
ní snů. Jak se zlodějíček, který
strávil dětství v pekle, změnil
v neohroženého ochránce svo-
body. Jak se z židovského šarla-
tána stal uznávaný lékař, z děv-
čete bez budoucnosti módní
návrhářka. Odpověď se skrývá
v Benátkách na počátku 16. sto-
letí, v labyrintu uliček a kanálů
tajemné laguny se rozvíjí fasci-
nující panorama života… 632 s. 

GC036407    449,- 379,-

Leila Meachamová 
SEN O SOMERSETU 
Kniha dějově předchází příběhu
z rodinné ságy Poselství růží. Na
americkém Jihu Silas Toliver, při-
pravený o dědictví, plánuje se
svým nejlepším přítelem Jere-
mym Warwickem výpravu za
úrodnou černozemí v novém
slibném teritoriu zvaném Texas.
Napínavé události se odehrávají
na dramatickém pozadí otrokář-
ství, kolonizace západních území
a občanské války, tedy zajíma-
vých období vývoje Spojených
států. 496 stran

GC036806    359,- 329,-

Tony McMahon  
SOUMRAK TEMPLÁŘŮ
Hledání Svatého kříže
Anglický templář William
z Mandevillu se vrací z bojů 
ve Svaté zemi do vlasti a dozví-
dá se, že jeho otec, hrabě
z Essexu, byl zabit při vzpouře
proti králi. Po mnoha peripetiích
se William opět připojuje ke kří-
žové výpravě a sehraje význam-
nou úlohu při obléhání Lisa-
bonu. Město nakonec padne
a William se vrací do Anglie
ověnčen slávou. Pak je však 
uvržen do Toweru… 352 stran

GC035093    359,- 299,-

Nancy Bilyeauová 
KORUNA
V tudorovské Anglii pátrá dívka
Joanna po legendární koruně
krále Athelstana. Musí napřít
všechny síly, aby ji našla a za-
stavila tak králův teror. 480 s. 
GC036306   379,- 329,-

Noah Gordon 
TAJEMNÝ DIAMANT 
Příběh Harryho Hope-
mana, jehož předci zdoko-
nalili techniku broušení
drahokamů, se prolíná
s osudy diamantu z pokladu Šalomounova chrámu. Kniha líčí 
i Harryho touhu po ženě, s níž se setkal a sblížil. 304 stran 
GC036868                       279,- 229,-

TRIBUNÁL SMRTI 
Osudy lékařů a pacientů se často prolínají. Mladí lékaři
Silverstone a Robinson nedokážou na nemocné zapomenout
ani po službě, i když kvůli své náročné profesi zažívají problé-
my ve svém milostném životě. 368 stran 
GC036808                       279,- 229,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

398,-jen

obj. č. GC037261
TAJEMNÝ DIAMANT

a TRIBUNÁL SMRTI

VÝHODNÝ 
KOMPLET

558,-jen

obj. č. GC037349
KALICH

a KORUNA
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Ernest Hemingway 

ZELENÉ PAHORKY AFRICKÉ
Na rozdíl od mnoha jiných románů není v této knize ani
jedna postava a ani jedna příhoda smyšlená… Zelené pahor-
ky africké tvoří předěl ve spisovatelově tvůrčí dráze: jde
o cestopisné vyprávění, se zaujetím líčící zážitky lidí upro-
střed africké přírody. Vtipné úvahy o světě, životě a umění
jsou prokládány vzrušujícími příhodami vášnivého lovce
a milovníka zvěře. Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi.
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GC036897         nečlenská cena 249,- 199,-

KLUBOVÁ NOVINKA

Ernest Hemingway 
MÍT A NEMÍT
Román líčí příběh Harryho Mor-
gana, jenž se drží jen díky překra-
čování zákona. A historii spisovate-
le Richarda Gordona, intelektuála
mimo reálný život. 216 s. 

GC036904      249,- 199,-

Ernest Hemingway 
RAJSKÁ ZAHRADA
Částečně autobiografický příběh
mladého spisovatele Davida Bour-
nea, jeho ženy Kateřiny a jejich pří-
telkyně Marity, obraz mírně netra-
dičního manželství ve třech. 240 s.

GC036898      249,- 199,-

Anton Pavlovič
Čechov 
ČLOVĚK VE
FUTRÁLU 
Z vášní a dramat
těžil autor zápletky
povídek, ironic-
kých či satiric-
kých, jindy soucit-
nějších… 240 s. 

GC036643           299,- 249,-

William Paul
Young 
CHATRČ 
Bestseller vypráví
o tom, jak člověk
tváří v tvář zlu, bo-
lesti a beznaději
nalézá Boha,
milost, usmíření…
a sebe sama. 
256 stran 

GC037070           299,- 249,-

Erich Maria
Remarque 
MILUJ 
BLIŽNÍHO
SVÉHO
Snad nejangažo-
vanější autorův
román vzni kl jako
odezva na události
v Evropě 30. let.
320 stran

GC034045 239,- 209,-

Robert Louis
Stevenson 
PODIVNÝ 
PŘÍPAD 
DOKTORA
JEKYLLA
A PANA HYDA 
Slavnou novelu
doplňují povídky
Markheim a Lupič
mrtvol. 136 stran

GC036928           279,- 229,-

„… čtu s očima navrch hlavy – se zděšením, obdivem
a úžasem… schválně čtení zpomaluju, protože si chci
vychutnat každé sousto, každou řádku, každé slovo.“ 

Henry Miller

Lawrence Durrell 

ČERNÁ KNIHA
Černá kniha byla v USA za-
kázána až do roku 1960,
v Británii dokonce do roku
1973. Durrell odmítl vydání
v nakladatelství Faber and
Faber, protože nesouhlasil
s vypuštěním sexuálních
scén. Ke stému výročí jeho
narození vydal týž naklada-
tel knihu v „plné“ verzi…
Román zachycuje skupinku
mladých lidí v Londýně na

sklonku 30. let. Poflakují se v zaplivaném hotelu, nemají moc peněz, zato
si užívají sexu a alkoholu. Opovrhují dobovou morálkou a ostrovní men-
talitou vůbec. Místy jde o textové koláže, metaforické zachycení snů
a představ. Černá kniha je Durrellův protest: proti Anglii, proti zatuchlé
morálce. Přeložil Ladislav Nagy. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GC036475

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Gabriel García Márquez
STO ROKŮ SAMOTY
Jedno z nejvýznamnějších děl 
latinskoamerické i svě tové prózy.
Román vyšel poprvé roku 1967. 
320 stran

GC035612 249,-           219,-

Haruki Murakami 
SPÁNEK
Vlivem různých okolností připomíná noční život obyčejné ženy výlet
do mimosmyslového prostoru. Il. Kat Menschik. 80 s., bar. il.
GC036664          249,- 219,-

Gabriel García Márquez 
KRONIKA OHLÁŠENÉ SMRTI 
V tragickém příběhu kolektivní viny
poznáme i sebe: nevzepřeme se
zlu; podléháme strachu, lhostej-
nosti a mravní ochablosti. . . 96 s.

GC035456       189,- 169,-

John Irving 
DOKUD TĚ NENAJDU
Ro mán, zachycující fiktivní příběh
herce Jacka Burnse, je plný věro-
hodných po  s tav v reálných situa-
cích. Ať už jde o tatéry, lé kaře,
prostitutky, filmaře... Autor srší ná -
pady, vy volává úžas i smích. 880 s.

GC036779 449,- 399,-

Haruki Murakami 
AFTERDARK 
Během jediné noci se
prolínají dva příběhy.
Mari řeší případ zbité
čínské prostitutky, její
sestra se vlivem ta-
jemných sil ocitla
v jakémsi nejasném
a nebezpečném snu.

Přeložil Tomáš Jurkovič. Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GC037040                       249,- 219,-

Haruki Murakami 
KRONIKA 
PTÁČKA 
NA KLÍČEK
Téměř detektivní
příběh na pomezí
reality, snů a vzpo-
mínek. Láska a osa-
mělost, melancho-
lie, ale i jemný

humor… 752 sran

GC034543                       499,- 399,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

318,-jen

obj. č. GC037350
PODIVNÁ KNIHOVNA

a SPÁNEK

VÝHODNÝ 
KOMPLET

288,-jen

obj. č. GC037351
KRONIKA OHLÁŠENÉ SMRTI

a STO ROKŮ SAMOTY

ČESKÁ PREMIÉRA

Haruki Murakami 

PODIVNÁ KNIHOVNA
Chodíte si půjčovat knihy do knihov-
ny? Mladík si jako obvykle odskočí
navečer do místní knihovny: vrátit
knížky a jiné si půjčit. Ten den se už
ale domů nevrátí. Knihovna se náhle
změní v záhadné bludiště s neko-
nečnými chodbami, zamčenými
dveřmi a celou, v níž se chlapec
nakonec ocitá. Občasnou společ-

nost mu dělají dědek, ovčí muž a záhadná
němá dívka. Tuhle noční můru sice nakonec zažene denní
světlo, ale mladík zjišťuje, že nic už není jako dřív. Haruki
Murakami jako mistr záhadných, surreálných témat.
Barevné ilustrace Kat Menschik. Přeložil Tomáš Jurkovič.

Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 14 x 20,7 cm

GC036954 nečlenská cena 249,- 199,-
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Giovanni Boccaccio 
DEKAMERON
Dekameron, cyklus nauč-
ných i úsměvných no vel,
patří k významným dílům
italské renesanční literatury.
680 stran, černobílé ilustrace

GC034817 499,- 449,-

Sofi Oksanen 
BABY JANE
Netradiční milostné drama
v příběhu dvou lesbiček po-
odhaluje svět homosexuálů
a strasti mladých lidí s psy-
chickými problémy. 176 s. 

GC036780    199,- 179,-

Roald Dahl 
MILOSTNÉ ROŠÁDY 
Precizně komponované ori-
ginální anekdoty s šokující
pointou, mistrné, dějově
sevřené grotesky s černým
humorem. 160 s.

GC036323    199,- 179,-

Ý 
T

8,-
351
SMRTI

OTY

Pierre Lemaitre 

NA SHLEDANOU 
TAM NAHOŘE
Píše se 2. listopad 1918, do konce 
války zbývá pár dnů. Zchudlý šlechtic, poručík Henri
d’Aulnay-Pradelle, který je však mimořádně ambiciózní
a kvůli uznání či povýšení ochotný jít i přes mrtvoly, žene
svoji jednotku na nesmyslnou zteč kóty 113. Tato událost
nerozlučně spojí i dva vojíny, Alberta Maillarda a Édouar-
da Péricourta. Jejich osudy sledujeme i po skončení
války, stejně jako lukrativní zakázky firem, které se roz-
hodly vydělávat na smrti… Osud způsobí, že se Édouard
s nenáviděným poručíkem ještě jednou setká. Román 
o lásce, statečnosti a přátelství. Přeložil Tomáš Havel.
Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GC036948

Jonathan Littell 
LASKAVÉ BOHYNĚ 
Fiktivní memoáry přesvědčeného nacisty a důstojníka
SS Maximiliena Aueho; neobhajuje se v nich, snaží se
po svém vysvětlit, jak a proč funguje jedno kolečko ve
smrtící mašinérii. Za svůj exkurz do duše malé ryby
mezi válečnými zločinci získal autor Velkou cenu
Francouzské akademie a prestižní Goncourtovu cenu.
Přel. Michala Marková. Váz., 872 stran, 14,5 x 22,7 cm

GC037181                    499,- 399,-

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Velký román 21. století!

Francouzský spisovatel Pierre Lemaitre (1951)
proslul již svou kriminální sérií s postavou detek-
tiva Verhoevena. Krom toho je autorem tří ro-
mánů, z nichž poslední – Na shledanou tam
nahoře – jej vynesl do nejvyšších pater světové
literatury: v listopadu 2013 získal za dílo Gon-
courtovu cenu. Román, jehož se prodalo přes
milion výtisků, vychází ve třiceti zemích.

13
ibodů

Získáte
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Colleen Hooverová 

ŽIVOT JEDNA BÁSEŇ
Osmnáctileté Layken zvané Lake
nečekaně zemřel otec, a přestože
jeho ztrátu bolestně prožívá, stává
se oporou matce i malému bratro-
vi. Zvlášť když se rodina musí stě-
hovat přes celou zemi. A na no-
vém místě, kde Lake neočekává
vůbec nic dobrého, poznává
Willa, kluka ze sousedství s jedi-
nečným smyslem pro humor
a vášní pro poezii. Začínající vztah

však ukončí šokující odhalení… Další romantický
příběh od Colleen Hoverové, autorky bestselleru Bez naděje.

Přeložila Jana Jašová. Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GC036406

ČESKÁ PREMIÉRA

249,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Když ztratíte
naději, že se
váš život
někdy změní
k lepšímu…

Rainbow Rowellová 
ELEANOR A PARK
Romance, jejíž hrdinka ale není
nejkrásnější holka na škole a její
milý není nejúžasnější borec;
ona je trochu při těle, on nená-
padný kluk. Jejich vztah překvapí
i je samotné a je líčený tak, že
když se poprvé vezmou za ruku,
připraví to o dech je i čtenáře.
Celosvětový fenomén ve stylu
Hvězdy nám nepřály. 328 s. 

GC036705    279,- 229,-

J. R. Johanssonová 
NESPAVOST
Parker se ve spaní ocitá ve sno-
vém světě toho, komu se napo-
sledy podíval do očí. Už z toho
umírá vyčerpáním, pak ale potká
Miu, v jejímž snu dokáže spát.
Mie začnou chodit anonymní 
e-maily, které ji děsí. Začne se
Parkerovi vyhýbat. Jak ji jen pře-
svědčit, že není jejím nepříte-
lem? Napínavý příběh. 352 s. 

GC036718    299,- 249,-

Gayle Formanová
ZŮSTAŇ SE MNOU
Mia se probere po děsivé auto-
nehodě, ale nic necítí. Vidí své
mrtvé rodiče, těžce zraněného
bratra a nakonec i samu sebe.
Její tělo je v kómatu, ale ona
slyší a vidí, co se kolem děje.
A musí se rozhodnout, zda na
tomto světě chce zůstat, nebo
zda o svůj život, který visí na
vlásku, bojovat přestane. 184 s.

GC037068    229,- 189,-

John Green 
HLEDÁNÍ ALJAŠKY 
Strhující vyprávění o dospívání a hledání. Šest-
náctiletý Miles je nadšený na nové škole, navíc
se zamiluje do okouzlující Aljašky. A pak se
všechno změní... Americkou knihovnickou
asociací byl román zařazen mezi deset nejlep-
ších knih pro dospívající. Přeložila Veronika
Volhejnová. Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GC037231              249,- 199,-

John Green 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Bestseller New York Times, Publishers Weekly
a USA Today. Quentin má od dětství rád ne-
spoutanou Margo. Ta ho jednoho dne vtáhne
do zvláštního dobrodružství a pak zmizí. Quen-
tin nachází jen stopy. Znal vůbec Margo? Proč
všude naráží na papírová města? Brilantní pří-
běh nabitý emocemi. Přeložila Veronika
Volhejnová. Brož., 288 s., 12,5 x 20 cm

GC037147             249,- 199,-
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James Dashner 

SPÁLENIŠTĚ: ZKOUŠKA
(LABYRINT 2)
Už žádné hlavolamy. Žádné proměnné. A žádné bě-
hání. Thomas byl přesvědčený, že když se jim po-
dařilo uniknout, vrátí se on i Placeři ke svým dřívěj-
ším životům. Netušili však, do jakého života se vra-
cejí. Země se změnila v pustinu. Vláda se zhroutila –
a s ní i pořádek. Rozpadajícími se městy teď bloudí
„raplové“, lidé, které nemoc dohání k vražednému
šílenství. Hledají, kde by našli další oběť... a potravu.
Pro Placery běhání zdaleka neskončilo. Namísto
svobody mají před sebou další zkoušku. 
Přeložil Petr Kotrle. Brož.., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GC036668

James Dashner 
LABYRINT: ÚTĚK
Thomas si pamatuje jen vlastní
jméno. Ocitne se ve světě, kde 
v uzavřeném prostředí žije asi
šedesát chlapců. Jsou tu už dva
roky a marně se snaží uniknout
labyrintem, který je kolem. Už se
vzdávají naděje. Pak se ale objeví
dívka v bezvědomí a jejich svět
se začne měnit... 360 stran

GC036667    279,- 229,-

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 6: 
MĚSTO NEBESKÉHO OHNĚ
Na svět lovců stínů padl chaos a tem-
nota. Clary, Jace, Simon a jejich přáte-
lé se musí spojit proti největší hrozbě
– Claryinu bratrovi, který přešel do
útoku a systematicky zasévá rozkol.
Mění lovce stínů v děsivé bytosti, roz-
vrací rodiny a jeho temná armáda se
stále zvětšuje. Nic ho nemůže porazit
– leda by se někdo odvážil do světa
démonů... Přeložila Eva Maršíková.
Brož., 624 stran, 12,5 x 20 cm

GC036253     359,- 299,-
K dispozici od 12. 1.

Jamie McGuire 

PROZŘETELNOST
Strhující paranormální romance plná
napětí. Studentka Nina Greyová se do-
stane do ohniska války mezi nebem
a peklem. Otřesená náhlou smrtí svého
otce se s Jaredem seznámí náhodou...
nebo si to aspoň myslí. Přestože ji ten
pohledný a trochu tajuplný mladík při-
tahuje, je vůči němu podezřívavá.
A když přibývají otázky bez odpovědi,
Jared riskuje, aby si udržel ženu, nad
níž má bdít – a prozradí jí tajemství,
o němž přísahal, že je bude chránit...
Přeložila Lucie Šmejkalová. 
Brož., 432 s., 12,5 x 20 cm

GC036678 
nečlenská cena 359,-           299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

ČESKÁ PREMIÉRA

NALEZENÍM CESTY
Z LABYRINTU TO
MĚLO SKONČIT...

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

128 stran, barevná publikace

GC036576            299,- 269,-

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 1
MĚSTO Z KOSTÍ  416 stran

GC036248             359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 2
MĚSTO Z POPELA  392 stran

GC036249            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 3
MĚSTO ZE SKLA  480 stran

GC036250            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 4
MĚSTO PADLÝCH ANDĚLŮ 384 stran

GC036251           359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 5
MĚSTO ZTRACENÝCH DUŠÍ  472 stran

GC036252           359,- 299,-      

11
ibodů

Získáte

11
ibodů

Získáte

VÝHODNÁ
NABÍDKA
Pokud si 

objednáte 
6. díl, můžete
získat Oficiální

obrazový 
průvodce 
k filmu jen 

za 20,-.

GC037356 319,-
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Co se stane, když 
svěříte dítě muži…

Dominik Landsman 

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Kniha vznikla na základě úspěšného blogu, který autor založil
s příchodem prvního dítěte. Když se zprvu nezúčastněný fotr
stává „otcem na mateřské dovolené“, začíná boj o přežití obou
a udržení rodinného blaha. Synek Čeněk je dítě velmi aktivní
a také destruktivní. Každý jeho pokrok většinou odnese vyčerpa-
ný tatínek, ale hlavně že kluk prospívá. V sympaticky drsňácké

a humorné výpovědi se autor nebojí svěřit s různými problémy a při-
náší pohled muže na situace, které obvykle zažívají ženy. Váz., 200 stran, 14 x 17,8 cm

GC037189

Josef Fousek 
FOUSKŮV SVĚT
O klukovi, který se z kladenské
ulice, jako dělník z hutí, dostal
ve zralém věku na pódia klubů,
stal se textařem, fotografem,
básníkem a spisovatelem. Pro-
vázen úspěchy i neúspěchy
a různými překážkami se těší ze
své rodiny a raduje se z každé-
ho dne. 312 s. + 32 s. bar. foto
GC036982      299,- 259,-

Jeff Wells 
VŠICHNI MÍ 
PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše.“ To
slyšel Jeff Wells už mocrát...
ale ví svoje. S humorem
a nadhledem popisuje pře-
hlídku malých i velkých zví-
řecích pacientů, kteří se mu
vystřídali v ordinaci.  200 s.

GC035905 249,- 199,-

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ A SPOL.
Příhody z ordinace i osobní-
ho života mladého zvěrolé -
kaře se odehrávají v jiho-
anglickém městečku, ale
i na exotičtějších místech,
kde jako dobrovolník vypo-
máhá v psím útulku nebo
ošetřuje slony. 
336 stran
GC035882    299,- 249,-

František Nepil 
DOBRÁ A JEŠTĚ LEPŠÍ JITRA 
Přes třicet textů vysílaných pů vodně jako pravidelné ranní rozhla-
sové fejetony. 152 stran, čb. il.

GC036336 199,- 179,-

František Nepil 
DOBROU A JEŠTĚ LEPŠÍ NEDĚLI 
Rozhlasové fejetony a dva, které dosud neznáme, navíc. 128 s.

GC036770     229,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

189,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
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Souad, Marie-Thérese Cuny 
UPÁLENÁ ZAŽIVA 
V jordánské vesnici mohou ženy
jen sloužit a být poslušné. 192 s. 

GC036371 249,- 199,-

Warda Saillo 
PLÁČ V POUŠTI
Pětiletá holčička se sestrou se
ocitnou samy. 280 s. + 16 s. čb. foto

GC034608       279,- 249,-

Katja Schneidtová 
UVĚZNĚNA V RODNÉ ZEMI
Katja se uprostřed Evropy ocitla 
v islámské společnosti. 232 s.

GC035761      279,- 249,-

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

GC035018       199,- 169,-

Malála Júsufzajová,
Christina Lambová 
JÁ JSEM MALÁLA
Malála, která se narodila
do paštunské rodiny
v Pákistánu, začala jako
jedenáctiletá psát pro
BBC postřehy o životě
pod hrozbou Tálibánu.
Líčila, jak její rodina
bojuje za vzdělávání
dívek a jak tálibánská
moc stále narůstá. Dív-
čina neohroženost však
nezůstala bez trestu,

v říjnu 2012 ji střelil neznámý útočník do hlavy. Dívka ale jako zázrakem pře-
žila. Její boj byl oceněn Nobelovou cenou míru. 312 stran + 16 stran příloha

GC036648                                  299,- 239,-

Angèle Liebyová 

ZACHRÁNILA MĚ SLZA
Skutečný příběh ženy, která se probere z umělého spánku, ale
nemůže se hýbat ani komunikovat. Ostatní se domnívají, že je
v kómatu, přestože ona sama všechno slyší a vnímá. Bojí se, že ji
lékaři nechají odpojit od přístrojů (tato možnost se před ní probírá
s rodinou), nebo přistoupí k odběru orgánů, jelikož se kdysi zaváza-
la k dárcovství. Tento stav trvá přibližně dva týdny a lékaři už jejím
příbuzným nedávají naději. Potom si však dcera, která právě sedí
u matčiny postele a mluví na ni, všimne, že Angèle po tváři stéká
slza. Přeložila Ilona Staňková. Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm

GC036611

Vnímá a slyší. 
Ale nikdo to neví... 

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Onemocněním, které Angèle Liebyovou přivedlo až na pokraj smrti, byl
Bickerstaffův syndrom, choroba postihující myelin, nezbytný ke správné
funkci nervové soustavy. Příčinou byl zřejmě běžný zánět dutin, který
spustil silnou obrannou reakci organismu. Angèle se snaží upozornit veřej-
nost na to, že situace, v jaké se ocitla ona, nemusí být tak výjimečná.
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Libor Budinský 

ŠÍLENSTVÍ SLAVNÝCH
Další z úspěšné řady publikací (Tragédie
slavných, Sebevraždy slavných, Vraždy
slavných, Popravy slavných) spisovatele
a novináře Libora Budinského. Tentokrát
se soustřeďuje na duševní nemoci osob-
ností z celého světa a ze všech epoch lid-

ských dějin, počínaje sadistickým římským
císařem Caligulou. V knize defilují osudy lidí postižených ne   -

z   vladatelnými psychickými poruchami, jako je maniodepresivní psychóza, schizo-
frenie, Munchhausenův syndrom, impulzivní sadismus, sexuální deviace, stihomam a mnoho
jiných. Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm   

GC035881                                   nečlenská cena 229,- 179,-
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Panovníci, 
geniální umělci 
i matematici,
stejně jako vrazi
a zvrhlíci...

Jennifer Worthová 
ZAVOLEJTE SESTŘIČKY
Život v londýnském East Endu
v polovině 20. století byl tvrdý. Chu-
doba, nemoci, alkoholismus, neza-
městnanost, nevěstince a všude krá-
tery po bombách; tady autorka na-
stoupila místo porodní asistentky.
Líčí příběhy ostatních sester a také
osudy žen a dívek, které se ve své
těžké hodince musely vypořádat
s často otřesnými životními podmín-
kami. 360 s. + 8 s. čb. fotopříloha

GC035970       349,- 299,-

Petr Zídek
HANA BENEŠOVÁ
První knižní životopis ženy, která je dodnes považo-
vána za vzor „první dámy“. Autor zpracoval řadu do-
sud neznámých nebo nevyužitých dokumentů z ar-
chivů a mluvil s lidmi, kteří měli k Haně Benešové
blízko. Předností knihy je množství fotografií z veřej-
ných i soukromých zdrojů, z nichž velká část nebyla
nikdy publikována. 328 s., čb. foto

GC036746                  359,- 299,-

Petr Macek 
IVA JANŽUROVÁ 
Jaká je Iva Janžurová ve skutečnosti?
Na tuto otázku se pokouší odpově-
dět spisovatel a no vinář Petr Macek,
který čerpá z řady osobních setkání
a povídání nejen s ní, ale i s její rodi-
nou – dcerami Sabinou a Theodo-
rou, bratrem Pavlem či celoživotním
partnerem Stanislavem Remundou.
Knihu doprovázejí unikátní fotografie
z divadelních i filmových archivů.
176 s. + 32 s., čb. a bar. foto

GC036333       259,- 199,-

Karin Sturmová 
MICHAEL SCHUMACHER
Životopis slavného jezdce Formule 1
jehož nehoda na lyžích vyvolala
značný rozruch. Tomu je věnována
první kapitola knihy. V dalších se již
autorka vrací k začátkům a průběhu
Schumacherovy oslnivé kariéry, při-
bližuje nám proslulého závodníka
i jako člověka. Schumacher si své
soukromí vědomě chránil, striktně
od sebe odděloval osobní od pro-
fesního. 264 s. + 16 s. bar. příl.

GC036985       299,- 249,-

Petr Zídek

PO BOKU
Třiatřicet manželek našich 
premiérů (1918–2012)
Osudy 33 manželek českosloven-
ských a českých premiérů od roku
1918 po současnost nabízejí fasci-
nující příběhy. Autor čerpal z dosud
nevy užitých archivních materiálů,
vzpomínek a roz hovo rů. Zkrácené
kapitoly vycházely jako seriál v ma-
gazínu Pátek Lidových no vin. 
420 stran, čb. fotografie

GC035766      329,- 279,-
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Sigrid-Maria
Größingová 

KDYŽ 
SLUNCE
JEŠTĚ 
NEZAPADALO 
Intriky a vášně,
moc a chtíč byly
odjakživa hnací síly
v intrikách panov-
níků. A právě
těmto aspektům se
autorka upsala –
osudy členů vyso-
ké evropské šlech-
ty však líčí s citem
a porozuměním
pro lidský rozměr protago-
nistů. V 41 miniaturách nás informuje
o velikých okamžicích, chvilkách osobního štěstí i tra-
gických událostech v panovnických domech. Dozvíme se, že je to
často právě síla a moc lásky, co určuje osud lidstva. 
Váz., 216 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GC035862

Hanne
Egghardtová 
MILOSTNÉ
SKANDÁLY 
V DOMĚ
HABSBURKŮ 
Mnoho členů císař-
ského domu se
sklonilo před diktá-
tem panovnického
trůnu, řada Výsostí

se však vzepřela konzervativním zákonům, chtěly žít
podle vlastních představ a daly přednost srdci před kon-
vencemi. 192 stran, čb. foto

GC036591                     259,- 219,-

Anna Ehrlichová 
DĚJINY NEŘESTI
Po stopách
Josefíny
Mutzenbacherové
Žádná Vídeňanka
se nestala duchapl-
nou kurtizánou,
žádná neřídila jako
metresa osudy ze-
mě. Bezpočet mi-

lostných historek však spojuje všechny společenské vrst-
vy. Zábavná a informativní kniha provází bez zdviženého
prstu dějinami vídeňských (ne)mravů. 240 s., bar. publ.

GC035962                     399,- 349,-

Radek Diestler,
Jana Jůzlová 
ČESKÉ DĚJINY
V KOSTCE
Praktická příručka
zpracovává naši his-
torii od pravěkého
osídlení po součas-
nost. Přehledné
chronologické
tabulky i výkladové

kapitoly se kromě základních historických událostí věnují
i specifickým tématům – historii piva či sportu nebo ději-
nám židovského osídlení. 272 stran, bar. publikace 

GC036811                     399,- 319,-

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

GC031583 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 

GC026990 249,- 199,-

Láska často určuje
osudy lidstva… H

IS
TO

R
IE

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

VÝHODNÝ 
KOMPLET

328,-jen

obj. č. GC031667
SYNOVÉ MARIE TEREZIE

a DCERY MARIE TEREZIE
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Vladimír Soukup, Petr David

ŠPALÍČEK VÝLETŮ 3
pro každý den jeden 

Soubor 365 výletů po celé
ČR (33 vede do blízkého
přeshraničí) navazuje na
úspěšný první a druhý Špa-
líček. Zahrnuje stručný po-
pis hlavních cílů – u každé-
ho výletu pak mapku, prak-
tické informace (otvírací
doby, možnosti parkování,
ubytování, stravování, aktivi-
ty pro volný čas, akce aj.),
další doporučené cíle
v okolí. V příloze je zařaze-
no více než 80 slevových
poukázek, platných do
konce roku 2018, jejichž

hodnota mnohonásobně převyšuje cenu publikace. Novinkou je možnost pomocí QR
kódu přejít na samostatné internetové stránky s audionahrávkami, fotografiemi a rozši-
řujícími texty k některým cílům. Váz., 432 stran, 17 x 25,1 cm

GC244788

ČESKÁ PREMIÉRA

399,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Jan Hocek 
NEJHEZČÍ MÍSTA
SVĚTA
Autor nás zve na výpra-
vu, při níž poznáme nej-
podivuhodnější krajiny
světa. Za každou kapito-
lou následuje přehledná
mapa a praktické infor-
mace. Knihu, prováze-
nou autorovými fotogra-
fiemi, lze prostě jen číst
a prohlížet, ale dá se nad

ní i skvěle snít a plánovat. 224 s., bar. publikace

GC036638                       499,- 399,-

Václav Větvička

CESTOU
NECESTOU
ČESKOU
KRAJINOU
Autor prochází čes-
kou krajinou a roz-
jímá. O čem vyprá-
vějí památné stro-
my, kostelíky, stat-
ky, hrady? Své po-
střehy pak předává
rozhlasovým poslu-
chačům a v této
knížce i čtenářům.
Nechte se vést tr-
pělivým průvod-
cem, který vás po
mnoha zastaveních
a odbočkách dove-
de i do svého působiště Štiřína. Váz., 224 stran, 13,7 x 20,6 cm

GC244482           nečlenská cena 199,- 179,-

Ivo Paulík a kolektiv
NA KOLE PO 
NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
OBLASTECH ČESKÉ
REPUBLIKY
Trasy jak pro náročné
cyklisty tak začátečníky
i rodiny s dětmi. Popisy
tras a oblastí doplňují
působivé fotografie 
a praktické informace.
Cyklokniha obsahuje 
i řešení podpory naviga-
cí, smartphonů a dalších zařízení. 192 s., bar. publ.

GC036594                        299,- 259,-

Roger Williams 
Top 10
LONDÝN
V tomto praktickém průvodci
naleznete vše po třebné –
od nejvýznam  nějších londýn-
ských památek po nej vyhle -
dávanější hospody. Nechybí ani
podrobné mapky. 
192 stran, bar. publ.

GC035208   169,- 129,-

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY PRAHOU /1
Staré a Nové Město a Vyšehrad
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.
GC035721 299,- 259,-         

NETRADIČNÍ PROCHÁZKY PRAHOU /2
Malá Strana, Hradčany a něco navíc
192 s. + 16 s. bar. foto
GC035743    299,-         259,-    

VÝHODNÝ 
KOMPLET

418,-jen

obj. č. GC037028
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY

PRAHOU 1 a 2

15
ibodů

Získáte

KLUBOVÁ NOVINKA
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Lawrence M. Krauss 
VESMÍR Z NIČEHO
224 stran, černobílé ilustrace

GC035591       299,- 249,-

Hartwig Hausdorf 
OTAZNÍKY KOLEM PŮVODU ČLOVĚKA 
Autor na základě nových nálezů ukazuje, že evoluce
probíhala jinak, než jsme se učili. Leccos svědčí spíš

o tom, že náš genofond ovliv-
ňují mimozemské civilizace.
192 s., 16 s. bar. foto 

GC036482    249,- 199,-

Hartwig Hausdorf 
UFO
A přece létají
Důkazy o tom, že fenomén
UFO přetrvává i v 21. století.
176 s. + 16 stran 
bar. fotopříl., čb. il.

GC034766  239,- 209,-

Erich von Däniken 

NEZNÁMÉ 
Z VESMÍRU 
Tým vědců z různých
oborů přírodních a spole-
čenských věd se vydává
po celém světě, aby hle-
dal stopy mimozemských
civilizací. Na Zemi údajně
existují hmatatelné důka-
zy o vlivu vyšších kultur,
o návštěvách jejich
vyslanců na naší planetě
a zřejmé snaze urychlit
vývoj poznání lidstva.
Z Evropy, Asie, Egypta
a jihoamerického konti-
nentu se sbíhají nitky

nových poznatků, které Erich von Däniken prezentuje v oblasti, jež už
není jen doménou fantazie. Váz., 288 stran, 13,5 x 21,3 cm

GC036712 299,- 249,-

Erich von Däniken 
ZLOMEK ČASU 
176 stran

GC035624     259,- 229,-

Připravte se na nejhorší – a až to
přijde, užijte si každou chvilku!

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Chris Hadfield 

ASTRONAUTŮV PRŮVODCE 
ŽIVOTEM NA ZEMI
Autor věnoval desetiletí astronautskému výcviku
a ve vesmíru strávil tisíce hodin. Během této
doby se vlámal do Mezinárodní vesmírné stani-
ce švýcarským armádním nožem, coby pilot
letadla zlikvidoval živého hada a byl dočasně
oslepen, zatímco se zvenčí držel kosmické lodi
na oběžné dráze Země. Tajemstvím jeho úspě-
chu – a přežití – je motto: Připrav se na nejhorší
– a až to přijde, užij si každou chvilku!
Prostřednictvím zábavných a poučných pří-
běhů, které vám zvednou adrenalin,
líčení vesmírných procházek
i popisů krizí vysvětluje, jak lze
se selským rozumem dosáh-
nout úspěchu. Jeho zkuše-
nosti ve vesmíru mu udělily
i pár lekcí: nepředpoklá-
dejte úspěch, věnujte po-
zornost názorům ostatních
a berte vážně i maličkosti.
Váz., 272 s. + 8 s. bar. příl.,
14,5 x 22,7 cm

GC036772

VÝHODNÝ 
KOMPLET

338,-jen

obj. č. GC037267
2X HARTWIG HAUSDORF

VÝHODNÉ

11
ibodů

Získáte

30 a 31 cestovani, veda, zahady_sablona lista  12/17/14  3:23 PM  Stránka 3



Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 52.32

O
B

R
A

ZO
V

É 
P

U
B

LI
K

A
C

E

Informace utříděnější než na interne

Ronald Louis Bonewitz 
DRAHÉ KAMENY 
Bohatě ilustrovaná kapesní příruč-
ka uvádí klasifikaci nerostů, přírod-
ní tvary různých minerálů, optické
vlastnosti kamenů a lesk, přičemž
jsou stručně vysvětleny různé
efekty využívané v klenotnictví.
U každého druhu je uvedeno slo-
žení, chemický vzorec, krystalová
soustava, hmotnost, tvrdost a jiné
základní vlastnosti. 224 s-. bar. p. 

GC036541     399,- 349,-

Pavel Juřík 
ENCYKLOPEDIE ŠLECHTICKÝCH
RODŮ
Výpravná publikace seznamuje s histo-
rií, významnými osobnostmi a sídly
téměř 150 vybraných českých,
moravských a slezských šlechtic-
kých rodů. Prostřednictvím život-
ních osudů příslušníků těchto rodů
popisuje i historii zemí Koruny české
a roli aristokracie v ní. 
464 stran, barevná publikce

GC036414        499,- 449,-

DESIGN
Vrcholy světového designu 19. a 20. století

Fascinující přehled dynamických dějin designu od
60. let 19. století až do současnosti, který nabízí

komplexní obrázek moderního designu, od návrhů
a prototypů po konečné výrobky. Kniha popisuje přes

stovku nejznámějších designových výrobků a díky
podrobným fotografiím a zasvěceným informacím před-
stavuje úžasnou galerii stylových ikon, které pomáhaly
utvářet obraz současného světa. 256 stran, bar. publ.

GC036725                    999,- 799,-

Kelly Hoppen 
ŠKOLA DESIGNU
Tato kniha shrnuje vše, co Kelly vyučuje ve
své slavné Škole designu. Přináší rady týkají-
cí se praktických otázek i rozhodnutí o stylu
a designu. Naučí vás také, jak zajistit, aby
rekonstrukce proběhla hladce, včas a podle
rozpočtu. Zásady tvorby funkčních interiérů
odrážejících váš životní styl jsou doplněny
inspirujícími fotografiemi. 272 s., bar. publ. 

GC036984            999,- 799,-

HUDBA
Kompletní obrazové dějiny
Encyklopedie, jaká tady ještě nebyla. V chronolo-
gickém pořádku a s exkluzivním obrazovým
doprovodem představuje vývoj hudby celého
světa. Provází postupně všemi hudebními žánry,
seznamuje s nezbytnou hudební teorií, uvádí
známé i netradiční hudební nástroje. Zmiňuje
množství skladatelů a interpretů, těm největším
z nich věnuje obsáhlejší medailonky. Všichni, kdo
se zajímají o hudbu, se mohou těšit na unikátní
poznávací cestu napříč žánry a staletími. Možná
se pak budou umět zaposlouchat do hudby jiný-
ma ušima. 400 stran, bar. publ.

GC036763              999,- 899,-

Vysavač, mapa
metra, nůž –
to všechno jsou
ikony designu...

VAŠE

NEJ
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MOTOCYKLY
Velký obrazový průvodce
Publikace zachycuje dramatické
dějiny zázraku na dvou kolech.
Podrobně popisuje více než tisíc
nejlepších strojů, převratné tech-
nické změny a nejoblíbenější znač-
ky. Knihu ocení každý milovník
motocyklů, ať už má v srdci stylový
vzhled Guzzi, nebo spíš řev
Harleye. 320 stran, bar. publ.

GC035878                      899,- 799,-

AUTA
Velký obrazový průvodce
Bohatě vypravená kniha popi-
suje do ohromujících podrob-
ností více než 1 200 automo-
bilů, převratné technické změ-
ny ve vývoji automobilu, vyni-
kající či mimořádně proslulé
modely a pozoruhodné osob-
nosti, které stály za nejslavněj-

šími značkami. 360 stran, barevná publikace

GC034961                      799,- 699,-

netu, nádherný obrazový doprovod! 
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Radek Jaroš, Arnošt Tabášek 
HORY SHORA
Poutavá kniha shrnuje úspěchy našeho
předního dobyvatele himálajských vr-
cholů. Autentické líčení dramatických
okolností úspěšných, ale i neúspěšných
výstupů (K2 se mu podařilo zdolat až na
pátý pokus) je obsahem knihy, která se
čte jedním dechem. 
176 str., barevná publikace

GC036518          399,- 349,-

DĚJINY
Fotografie, mapy, časové osy a texty podávají
historii utříděně a přehledně. 612 s., bar. publ.

GC036974             899,- 699,-

VĚDA 
Příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola
po řešení klimatických změn. 512 s., bar. publ. 

GC036987             899,- 699,-

UMĚNÍ 
Mistrovská díla a profily nejvýznamnějších
umělců. 612 stran, barevná publikace 

GC036973             899,- 699,-

ZVÍŘE 
Krása a rozmanitost zvířat v přehledných tex-
tech a snímcích. 624 stran, barevná publikace

GC036893            899,- 699,-

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 51

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 34

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

GC035845   299,- 79,-

Caroline Grahamová 
MIDSOMERSKÉ VRAŽDY

SMRT DAREBÁKA
Vynikající detektivka!
336 stran

GC033609   259,- 79,-

Jiří Hanibal
OSUDOVÁ SETKÁNÍ
Příběh lékaře jako kro-
nika našich nedávných
dějin. 296 stran

GC035512   259,- 79,-

Pola Kinski
ZRANĚNÉ DĚTSTVÍ
Vyprávění dcery slav -
ného herce Klause 
Kins kého. 256 stran

GC036353   259,- 79,-

Marthe Le Van 
NÁHRDELNÍK 
ZA 30 MINUT
Vytvořte si krásné ná -
hrdelníky! 140 s., bar. p.

GC035554   299,- 79,-

Ira Levin 
STEPFORDSKÉ 
PANIČKY
Slavná hororová próza.
160 stran

GC034572   199,- 79,-

Johanna Lindseyová 
DAREBA
Poklidný život Rebeky
se u dvora rychle
změní. 256 stran

GC034522   229,- 79,-

Nele Neuhausová
SNĚHURKA MUSÍ 
ZEMŘÍT
Krimi ze série Vraždy 
v Taunusu. 424 stran

GC034850   299,- 79,-

Marie Poledňáková
S TEBOU MĚ BAVÍ
SVĚT
Tatínkové a děti... 208 s.
+ 8 s. bar. i čb. foto 

GC034922   199,- 79,-

Kay Schubachová 
NAPROSTÝ 
CIZINEC
V moci tyrana
256 stran

GC036205   279,- 79,-

Lillian Too 
ŠŤASTNÁ ČÍSLA
168 cest k získání
bohatství, úspěchu
a štěstí
160 stran, barevné foto
GC034328   299,- 79,-

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

GC032718   259,- 79,-

Andreas Wilhelm 
PROJEKT ATLANTIS
Badatelé Peter a Patrick
hledají bájemi opřede-
nou Atlantidu... 400 s.

GC033902   279,- 79,-

K. E. Woodiwiss
NAVŽDY
Lady z Harring to nu pro
svou rodinu obětuje
cokoliv. . . 264 stran

GC032797   229,- 79,-

David Wroblewski 
PŘÍBĚH 
EDGARA SAWTELLA
Originální hamletovská
parafráze. 536 stran

GC033839   349,- 79,-

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

GC035620   299,- 89,-

Robin Cook 
DEFORMACE 
Co skrývají lékaři
věhlasné Julia novy 
kliniky? 224 stran

GC034706   249,- 89,-

G. Dobos, S. Kümmel 
AKTIVNĚ PROTI
RAKOVINĚ
Klasická medicína i pří-
rodní léčba. 304 stran

GC035832   299,- 89,-

SLEVA
aÏ

82%

NABÍDKA KNIH
ZA SKVùLÉ CENY

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

z této dvoustrany za uvedené, v˘raznû sníÏené ceny! 
Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
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Agatha Christie 
NULTÁ HODINA 
Kdo z hostů měl motiv
zavraždit lady Tressilia-
novou? 216 stran

GC033203   249,- 89,-

Agatha Christie 
SITTAFORDSKÁ
ZÁHADA
Spiritistická sean ce vy-
jeví smrt... 232 s.

GC034742   249,- 89,-

Agatha Christie 
NĚMÝ SVĚDEK
Celá rodina tak zoufale
potřebuje dědictví po
tetičce Emily... 288 s..

GC031468   249,- 89,-

Allie Larkinová 
ZŮSTAŇ
Neodolatelně zábavná
prvotina mladé americ-
ké autorky. 304 stran

GC034930   229,- 89,-

Eric Walz 
ŘÍMSKÁ DĚVKA
Antonie se pouští do
pátrání po vrahovi pa -
pežovy milenky. 368 s.

GC035210   299,- 89,-

Horst Altmann 
JEDOVATÉ ROSTLINY,
JEDOVATÍ 
ŽIVOČICHOVÉ
160 stran, bar. příloha

GC035263  229,- 99,-

Patricia Cornwellová
SCARPETTOVÁ 472 s.

GC033744                299,- 99,-

ZA ŘEKOU STYX 320 stran

GC035054                259,- 99,-     

POSMRTNÝ PŘÍSTAV 448 stran

GC035055                289,- 99,-

Patricia Cornwellová 
KALNÉ VODY 320 s.

GC035909               279,- 99,-

MRTVÁ BEZE JMÉNA 344 stran

GC035908              269,- 99,-

PŘÍČINA SMRTI 288 stran

GC035052             249,- 99,-

Caroline Ashová
PRVNÍCH PĚT LET
Zazna  menejte klíčo vé
okamžiky života svého
děťátka. 57 s., bar. publ.

GC033130   239,- 99,-

William Bloom 
SÍLA MODERNÍ
SPIRITUALITY
Získejte klid a pochop-
te smysl života. 288 s.

GC036023   299,- 99,-

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

GC035674   299,- 99,-

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

GC220501   249,- 99,-

Vybarvi si vlastní
puzzle
O PONÍCÍCH
Povídání, obrázky 
a šest skládaček.

GC234000   249,- 99,-

Vybarvi si vlastní
puzzle
O PRINCEZNÁCH
Povídání, obrázky 
a skládačky.

GC234001   249,- 99,-

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

T. DiTerlizzi, H. Blacková
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
2. Kámen ke koukání 128 s., čb. il.

GC033316               169,- 99,-

3. Tajemství tety Lucindy
128 stran, čb. il.

GC034082               169,- 99,-

4. Strom ze železa
136 s., čb. il.

GC034083               169,- 99,-

T. DiTerlizzi, H. Blacková
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
5. Mulgarath se zlobí 168 s. čb. il.

GC034084               169,- 99,-  

A co bylo potom 2 – Obrovité potíže
184 stran, černobílé ilustrace

GC033279               169,- 99,-

A co bylo potom 3 – Veličenstvo saň
224 stran, černobílé ilustrace

GC033280               169,- 99,-
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Nakupujte se slevou až 82 % (více na str. 34)!36

V. Soukup, P. David, Z. Thoma
SKVOSTY PRAHY
Exkluzivní obra zová publikace
zasvěceně provádí městem.
Postupně objevujeme jeho palá-
ce, kostely, kláštery a zajímavé
měšťanské domy. První kroky
vedou do srdce českého králov-
ství, do korunovační komory
Chrámu sv. Víta, následují zahra-
dy Pražského hradu. . . 200 s. 

GC034846    439,- 99,-

ZÁCHRANNÝ
VRTULNÍK V AKCI
Jednoduchý příběh do-
provázený reálnými
zvuky. 16 stran
GC229783  199,- 99,-

ZVÍŘATA CELÉHO
SVĚTA – HLEDEJ 
V OBRÁZKU
Zvířátka žijící na farmě,
v lese... 16 s. 

GC218201   249,- 99,-

ZÁVODNÍ AUTO 
A VELKÝ ZÁVOD
Modré závodní auto na
startu svého prvního
závodu! 16 stran
GC229780  199,- 99,-

MOJE RŮŽOVÁ 
KNÍŽKA 
ZÁBAVNÝCH 
SAMOLEPEK
64 stran, bar. ilustrace

GC035924  249,- 99,-

Julia Quinnová 
JAKO V RÁJI
Prosbu přítele pravý-
gentleman nikdy neod-
mítne... 280 s.

GC035428   239,- 99,-

Vladimír Přibský
ADINA MANDLOVÁ –
PŘÍBĚH 
ČESKÉ HVĚZDY
Po válce se proti ní obrátil
celý národ. 272 stran

Cena za obě publikace

GC037353   538,- 99,-

Petr Hořec
STANISLAV NEUMANN
O SOBĚ
Autorizovaná biografie le-
gendárního herce. 192 s.

Cena za obě publikace

GC037354   548,- 99,-

Christoffer Carlsson
PŘÍPAD VINCENT
FRANKE 
Vincent ví, jak podsvětí
funguje… 240 stran

GC232960  299,-149,-

R. Dahlke, R. Faselová 
STOPY DUŠE 
aneb Co o nás 
prozrazují ruce
a nohy
232 stran, barevné foto
GC034530 299,- 149,-

Veit Etzold  
FINAL CUT
Vrah z internetu
Vrah jedná jako počíta-
čový virus... 424 stran

GC036199 399,- 149,-

Vladislav Vančura
KUBULA A KUBA
KUBIKULA
S ilustracemi Onřeje
Sekory. 96 stran

GC233065  229,- 99,-

Rebecca Sklootová
NESMRTELNÝ
ŽIVOT HENRIETTY
LACKSOVÉ
376 str. + 8 str. bar. foto

GC035682  349,- 99,-

Juliane Koepckeová 
ZÁZRAKY SE DĚJÍ
Sedmnáctiletá dívka
sama v džungli... 264 s.
+ 24 s. bar. a  čb. foto

GC035371  279,-129,-

Rebecca James 
CENA NEVINNOSTI
Křehká Anna po trau-
matech minulosti nevy-
chází z domu… 328 s.

GC035328  279,-139,-

Arnošt Lustig 
ODCHÁZÍM DO
SNU
Krátké prózy s téma-
tem holocaustu. 496 s.

GC033517  299,- 99,-

POPELKA
V kufříku s pohádkou 
o Popelce jsou obráz-
ky, které si děti vybarví
a potom složí puzzle.
GC227568  199,- 99,-

Sigrid-Maria
Größingová 
TU FELIX AUSTRIA
Historky ze světa vlád-
noucích kruhů. 176 s.

GC034865  199,- 99,-

MALÁ 
ENCYKLOPEDIE
REKORDŮ
Zázraky naší planety...
96 s., bar. publ.

GC035876  279,- 99,-

Loretta Chaseová 
LORD BELZEBUB
Lehkomyslnému marký-
zovi do života vstoupí
tvrdohlavá dívka.  320 s.

GC034950  259,- 99,-

JOSEF KEMR 
O SOBĚ
99 osobností vypráví 
o setkání s českým
hercem. 232 s.

GC075405   279,- 99,-

Sally MacKenzie
NAHÝ BARON
Okouzlující baron Daw-
son má s lady Grace
své plány! 320 stran
GC034715   229,- 99,-

NABÍDKA KNIH ZA SKVùLÉ CENY

Vladimír Přibský
NATAŠA GOLLOVÁ –
ROZTOMILÉ DĚVČE
Život je jiný než role.

248 stran

Jiří Lederer

KDYŽ SE ŘEKNE 
V + W

Vzpomínky současníků na
legendární dvojici. 312 s.

36 a 37 bonusy_sablona lista  12/17/14  3:24 PM  Stránka 2



37Nepromeškejte objednací termín 18. 2. 2015!

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Z pohádkové knížky se dá
sestavit i hrad a vyloup-
nout jednotlivé postavič-
ky. 26 stran

Cena za obě publikace

GC037355    398,- 179,-

D. a G. Geerovy 
COOL NEHTY
Přesné návody, foto-
gra fie a ilustrace.
144 s., bar. publikace. 
GC036519  249,-149,-

Marko Leino
PAST
Severský thriller. Ob-
chod s drogami má své
zákony. 432 stran 
GC035420  329,-149,-

Nicole Mtawa
ZLODĚJI HVĚZD
Nicole si v Tanzanii
chce splnit životní sen.
256 s., 16 s. bar. příl.

GC035890  299,-149,-

Moje chytrá 
knihovnovnička
ZVÍŘATA 
Osm leporel o zvířa-
tech v kufříku. 
GC183827  299,-149,-

Vladimír Přibský
LÍDA BAAROVÁ –
KRÁSA JE HŘÍCH
Osud velké české
herečky. 272 stran

GC234811  269,- 149,-

Dolores Redondo
NEVIDITELNÝ
STRÁŽCE
Rituální vrah se inspiru-
je mytologií. 408 stran

GC232841  379,-149,-

Åsa Schwarz 
NEFILIM
Napínavý román s ori-
ginální zápletkou a ne-
čekanými zvraty. 232 s.

GC035470  279,- 149,-

V. Soukup, P. David
RODINNÉ TOULKY

50 VÝLETŮ 
NA ROZHLEDNY 
216 stran, bar. publikace 

GC035775  349,- 149,-

V. Soukup, P. David
RODINNÉ TOULKY

50 VÝLETŮ 
DO HISTORIE  
216 stran, bar. publikace 

GC034958  299,-149,-

S. Spencer-Wendelová,
Bret Witter 
NEŽ ŘEKNU 
SBOHEM
320 stran, čb. foto,

GC036125  299,-149,-

Danuta Wałęsová 
TOUHY 
A TAJEMSTVÍ
Paměti ženy L. Walesy. 
288 s. + 32 s. čb. foto

GC035863  299,-149,-

Pavel Červinka
TOP FOTBALISTŮ 
českých 
a československých
224 stran

GC237761  449,- 199,-

K. Dennis-Bryanová, 
T. Morganová 
PLEMENA PSŮ
Vyberte správného!
352 s., bar. p.

GC035703  499,- 199,-

Karel Štorkán 
GOLEM
Třídílný historický
román. 
288 stran

GC222961  399,-199,-

F. Weissensteiner 
VELCÍ PANOVNÍCI
RODU 
HABSBURSKÉHO 
368 s. + 16 s. bar. př.

GC035667  329,-199,-

Louisa Taylorová 
SOUČASNÁ 
TVÁŘ KERAMIKY
Poučení i ins pi ra ce.
288 s., bar. publ.

GC035939  699,-199,-

PRVNÍ ENCYKLOPEDIE 
Kniha je vhodná pro děti od pěti
do devíti let. 160 stran, bar. publ.

GC034953           259,- 149,-

PRVNÍ ENCYKLOPEDIE
DINOSAURŮ
Knížka plná zajímavostí a krás-
ných ilustrací. 128 s., bar. publ.

GC034750           259,- 149,-

PRVNÍ ENCYKLOPEDIE 
PŘÍRODY
Kniha představuje dětem úžasný
svět přírody. 128 stran, bar. publ.

GC035183           259,- 149,-

POPELKA
Knížka ke čtení i hraní –
stačí šikovné ruce a rá-
zem máte Popelku, prince
i zlou macechu...26 s. 

Blanka Matragi 
JEDU DÁL
Proslulá česká módní návrhářka, umělkyně a designér -
ka již třicet let obléká manželky, sestry a dcery králů,
emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu
i mnohé evropské celebrity. Je držitelkou řady ocenění
českých i mezinárodních. Její v pořadí již druhá kniha
odhaluje všechny další podoby její tvorby a přináší i
osobní zážitky a zkušenosti. 200 s. + 80 s. bar. příl.

GC035225                      399,- 199,-

Cesta z Českomoravské
vrchoviny do nevyšších
pater světové módy 
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz38

Selena Summersová 

FENG-ŠUEJ RYCHLE 
A PRAKTICKY

Pokud si harmonicky zařídíte svůj
domov či pracoviště, zaznamenáte příliv
radosti, klidu a spokojenosti, budete
bohatší, zdravější a šťastnější. Je tomu
tak proto, že váš vnější i vnitřní svět se
navzájem soustavně ovlivňují. Autorka
se velmi prakticky a podrobně zabývá
všemi stránkami života a v souladu se

starodávným učením feng-šuej uvádí
vynikající doporučení, která vám

zásadně prospějí.

Váz., 184 stran, 14,5 x
20,6 cm

GC035524

EZ
O

TE
R

IK
LA

Nejjednodušší
cesta ke štěstí
a spokojenosti…

Hanns Kurth 
SNÁŘ 
Lexikon snových symbolů
Tato kniha renomovaného autora,
který se celý život zabýval výkladem
snů, je fundovaným po radcem pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět
více ne jen o so bě, ale i o svých
snech. Najdete v ní přes 6000 sno -
vých symbolů vysvětlených v téměř
2300 po jmech! 368 s., čb. ilustrace

GC034384      229,- 199,-

Jeffrey Long, Paul Perry 
POSMRTNÝ ŽIVOT EXISTUJE
Existuje život po smrti? Americký
lékař, specialista na radiační onkolo-
gii Jeffrey Long je po desetiletích vý-
zkumu přesvědčen, že z vědeckých
důkazů přesvědčivě vyplývá kladná
odpověď. A dodává: „Osobně pro-
kazuji druhým víc lásky než před-
tím... Životu čelím s větší odvahou
a důvěrou.“ 200 stran

GC035895      259,- 199,-

Anita Moorjani 
MUSELA JSEM ZEMŘÍT 
Anitě po letech boje s nemocí sel-
halo tělo. Při zážitku blízké smrti po-
chopila svou hodnotu… i skutečnou
příčinu své nemoci. Když nabyla vě-
domí, její stav se rychle zlepšoval,
známky rakoviny zmizely. Po zjevení,
které prožila na onom světě, si uvě-
domila, že se dějí zázraky, jaké si
nedokázala ani představit. 208 s.

GC036013      299,- 259,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY
Kompletní průvodce
Získejte kontrolu nad celkovou fyzic-
kou, emociální a duševní pohodou
díky vědomé práci s čakrami – ener-
getickými centry těla, která ovlivňují
osobní rozvoj a zdraví. Vydejte se na
cestu meditace a objevte způsob,
jak sama sebe léčit a duchovně růst.
144 s., čb. i bar. il., 

GC036510      299,- 259,-

George Anderson, 
Andrew Barone 
ZEPTEJTE SE GEORGE
ANDERSONA
George Anderson patří k nejuznáva-
nějším médiím – mnoha lidem po-
mohl a získal si uznání také mezi lé-
kaři a vědci. Zaměřuje se na zpro-
středkování zpráv „z druhé strany“,
tedy na komunikaci se světem 
zemřelých. Uvádí i své zkušenosti
s tzv. zážitky blízké smrti. Čtivé
a velmi přitažlivé dílo přináší řadu
zajímavých informací, které mají
obecnější platnost. 272 stran

GC036319       299,- 249,-199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA
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Bodujte za každý nákup! Více na str. 52. 39

Rhonda Byrne 
HRDINA
Autorka celosvětového bestsel-
leru Tajemství, jehož se po ce-
lém světě prodalo přes 25 mili-
onů výtisků, se nyní obrací
k čtenářům s poselstvím, že
každý z nás se zrodil jako jedi-
nečná bytost s jedinečným
posláním. Máte žít určitý život,
máte jít určitou cestou. Dvanáct
z nejúspěšnějších osobností
současnosti se s vámi podělí
o své zdánlivě nepřekonatelné
životní zkoušky a ukážou vám,
že každý z nás se narodil se
vším, co potřebujeme, abychom
prožili svůj největší sen. A tím,
že jej prožijeme, naplníme své
poslání, najdeme trvalé štěstí
a změníme svět. Váz., 240 s.,
bar. il., 14 x 17,8 cm

GC036834    299,- 259,-

Rhonda Byrne 
DENNÍ 
NAUČENÍ
Tajemství obsahuje
jasné zásady, jak vést
život v souladu s při-
rozenými zákony
vesmíru, ale hlavně
jak jimi skutečně ŽÍT.
S Denními naučeními
vás Rhonda Byrne
provede rokem učení
a podělí se s vámi
o moudrost i vhled,
jak dosáhnout har-
monie se zákony,
které ovládají všech-
ny lidské bytosti.
Stanete se pány
svého osudu. Mocné
pravdy Tajemství tvoří
pevné základy, na
nichž vybudujete roz-
šířenou znalost záko-
na přitažlivosti. Víc radosti, víc
hojnosti, víc velkoleposti – každý den po celý
rok. Více informací najdete na www.thesecret.tv. 
Váz., 384 stran, barevná publikace, 12,9 x 15,7 cm

GC036676                                      299,- 259,-

Christina Feldman 
MEDITACE PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Praxe bdělého
života
Tato kniha je po-
zváním k vykroče-
ní po cestě bdě-
losti. Meditováním
získáte pocit hlu-
boké spokojenosti
i vnitřního bohat-

ství a váš život se postupně promění po všech stránkách.
Když se otevřete příjemné meditaci, začnete se soustředit
na klid a uvolnění, a především na sebe. 96 stran

GC035720                     199,- 179,-

Theresa
Cheungová 
SPATŘÍŠ SVOJE
ANDĚLY 
Jak přilákat
nebeské bytosti,
které nás 
uzdravují, vedou 
a inspirují
Jak poznáte, že
jsou andělé pří-
tomni ve vašem

životě? Jak je možné, že dokážou tolika lidem přinášet
útěchu, uzdravení a inspiraci? Tato kniha vám pomůže
porozumět poselstvím, díky nimž lze bezpečně procházet
úskalími každodenního života. 296 stran

GC036492                     349,- 279,-

Don Miguel Ruiz ml. 
PĚT STUPŇŮ 
PŘIPOUTANOSTI
Toltécká 
moudrost pro
moderní svět 
Díky této knize
porozumíme, jak si
v životě vytváříme
připoutanost, a ta
pak ovlivňuje veške-
rá naše rozhodnutí.

Různé úrovně připoutanosti nás vlastně udržují v psycho-
logické i duchovní pasti, ze které nemůžeme snadno
uniknout. 184 s.

GC036367                     249,-                            199,-

Mapa cesty 
k vašemu snu... EZ

O
TE

R
IK

A
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Nakupujte se slevou až 82 % (více na str. 34–37)!40
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Caroline L. Arnoldová 

MALÝ KROK, 
VELKÁ ZMĚNA
Čtivá praktická kniha přiná-
ší nápaditý a jednoduchý
způsob, jak splnit předse-
vzetí a dosáhnout požado-
vaných cílů. Autorka přibli-
žuje svůj systém mikroroz-
hodování – malých, zdánli-
vě nevýznamných rozhod-
nutí, která v konečném
výsledku vedou k velkým
změnám. Na osobním pří-
stupu vysvětluje, jak takové
mikrorozhodnutí vypadá:
musí být splnitelné, měřitel-

né, přinášet okamžitý užitek a je třeba ho
opakovat. Teprve pak se uloží do mozku a změní vám
život.  Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GC036711

Larry Winget 

JSTE NA 
MIZINĚ? 
VAŠE CHYBA
Autor si podává ne-
schopnost vydělat si
a vyjít s penězi. Podle
hesla „Pokud jste na
mizině, můžete si za to
sami“ rovnou začíná:
„Výmluvy mě nezají-
mají, tak se zvedněte
z gauče a něco udělej-
te.“ A potom radí – jak
si ujasnit základní cíle,
sledovat výdaje, spo-
čítat rozpočet, určit
priority, nedělat dluhy
a včas platit složenky, prostě užívat zdravý selský rozum. 

Váz., 152 stran, 12,5 x 20 cm
GC036819     nečlenská cena 199,- 169,-

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Susanna Kubelka 
ZAČÍNÁM ZNOVU
Autorka rozvíjí téma aktivní obrany
proti stárnutí. Ví, že nikdy není poz-
dě, že schopná žena (i muž) doká-
žou všechno, co si umanou. 216 s.

GC036097  229,- 189,-

Susanna Kubelka 
KONEČNĚ PŘES 
ČTYŘICET
Zábavně napsaná kniha
ukazuje cestu k novému
sebevědomí, nezatíženému
starými předsudky. 176 s.

GC036096   199,- 179,-

Tatjana Strobelová 
TAJEMSTVÍ TVÁŘE 
Vím, kdo jsi
Víc než sto charakteristických
rysů od čela po bradu prozradí,
kdo doopravdy jsme. Autorka
ukazuje, jak pomocí fyziogno-
miky lze během chvilky snadno
odhadnout neznámého člověka
a objevit důležité rysy jeho
povahy. 200 stran 

GC035683      249,- 199,-

Zhubnu, 
přestanu kouřit, 
začnu cvičit,
naučím se cizí
jazyk...

Larry Winget 
ZA SVOJE DĚTI SI
MŮŽETE SAMI
Dnešní děti jsou často
roz maz lené, neúspěšné,
ne dis cipli nované. Autor
to říká jas ně: za špatně
vy chované dítě mů žou
rodi če.. 280 s-

GC034997 
259,- 229,-

Larry Winget 
LIDI JSOU IDIOTI 
A JÁ TO MŮŽU
DOKÁZAT
Autor, známý svým kon-
troverzním přístupem,
nabízí praktické miniplá-
ny, jak uspět. Váz., 
208 s., 12,5 x 20 cm

GC036820 
249,- 199,-

Larry Winget je pitbul osobního poradenství
a autor šesti bestsellerů. Při svých přednáškách
i v knihách se pevně drží  zásady zdravého rozu-
mu. Jeho mottem je: Udělej to, co jsi řekl, že udě-
láš, kdy jsi řekl, že to uděláš a tak, jak jsi řekl, že
to uděláš.  Má dva syny, žije v Arizoně. 

VÝHODNÝ 
KOMPLET

298,-jen

obj. č. GC037308
ZAČÍNÁM ZNOVU

a KONEČNĚ PŘES ČTYŘICET

ČESKÁ PREMIÉRA
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 41
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Pamela
Druckermanová

DÍTĚ...
A CO TEĎ?
Další tajemství
francouzské
výchovy. Život
rodiny se ne-
může točit jen
kolem dítěte.
Nejste přece
jenom matka.
Francouzští
rodiče své děti
milují, ale nevzdá-
vají se svého života. Nevěnují
všechnu energii dítěti, nestresují se z toho, že dítě
odmítá jíst zeleninu. Ani vy byste s nadšením nejedli něco, do čeho by
vás nutili. Chce to trpělivost, francouzské děti nedostávají pamlsky,
kdy se jim zachce. Gurmánství ve Francii začíná už odmala, už ve škol-
kách tu vaří zdravé lahůdky nejen pro děti. Autorka připojila 
i vzorový týdenní jídelníček. Bon appetit!. Váz., 160 s., 13,7 x 18,7 cm

GC245208

Allan a Barbara Peasovi 
PROČ MUŽI CHTĚJÍ 
SEX A ŽENY 
POTŘEBUJÍ LÁSKU
Autoři ve své nové vtipné 
příručce převádějí řeč vědy
a špičkového výzkumu do
zábavného čtení.

320 stran, čb. il.

GC037228     259,- 229,-

P. Druckermanová
A DOST!
Francouzské děti
nedělají scény
Tajemství společnosti,
kde vyrůstají děti, kte-
ré dobře spí, vybraně
stolují a mají uvolněné
rodiče. 376 s.

GC219424 
299,- 269,-

Francouzi to s dětmi umí...

Christine Kohová, Asha Dornfestová

MÉNĚ JE VÍCE
Minimalistické rodičovství

V dnešním rodinném životě hraje příliš velkou roli slovo „více“ –
více rad, více vybavení, více obav, více možností. Minimalistické
rodičovství toto „více“ relativizuje tím, že rodičům ukazuje, jak se
zaměřit na jedinečné rodinné hodnoty, s jejichž pomocí lze žít
jednoduše a přitom držet krok s dobou. V tomto praktickém prů-
vodci autorky radí, jak se naladit na vlnu opravdu důležitých hod-
not a priorit, sebevědomě rozpoznat aktivity a pravou podstatu
informací a rovněž lidi, jež si zaslouží být součástí vašeho života. 
Kniha nabízí řadu osobních příběhů a rodičovských zkušeností.
Brož., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GC240507                nečlenská cena 359,- 329,-

Elle Mendenhallová 
HOLČIČKA / CHLAPEČEK
Moje první vzpomínky
96 s., bar. publ.

GC035799  holčička   349,- 299,-

GC035798  chlapeček 349,- 299,-

ČESKÁ PREMIÉRA

209,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Americká novinářka Pamela Druc-
kermanová se přestěhovala do Pa-
říže a v nejmenším se nehodlala
stát „francouzským rodičem“. Pak
si všimla, že už několikaměsíční
francouzské dětí spí celou noc. Jedí
dušenou zeleninu. Rodiče pijí kávu
a děti si samy hrají. A i tak jsou děti
veselé, zvědavé a kreativní. Proč? 
O tom napsala tři bestsellery.  

ČESKÁ PREMIÉRA
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Předplatné časopisů za skvělou cenu objednávejte na www.knizniklub.cz42
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Victoria Boutenko

ZELENÉ SMOOTHIE
Revoluce ve výživě

Odbornice na syrovou stra-
vu vychází ze svých pozoru-
hodných objevů o léčivé síle
listové zeleniny a přináší no-
vé informace o významu
mastných kyselin pro zdra-
vý metabolismus včetně
údajů o výživové hodnotě
vybrané zeleniny a nejno-
vějších poznatcích o ekolo-
gické produkci. V knize
najdete 200 receptů.

Brož., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GC247462                  nečlenská cena 229,- 199,-

ČESKÁ PREMIÉRA

Hedwig Maria Stuberová 

PEČEME SLADKÉ I PIKANTNÍ
Vyberte si z nabídky více než 400 receptů na sladké a slané peče-
ní. Nemůžete je nikdy pokazit a budou chutnat skvěle. Kniha nabízí
klasiku, mezinárodní speciality, rodinné recepty autorek a recepty
jejich přátel. Veškerá příprava byla mnohokrát vyzkoušená. Koláče,

dorty, vánoční a čajové pečivo, chléb, housky a pikantní chuťovky
– příprava i pečení jsou uvedeny s podrobným návodem i fotogra-
fiemi jednotlivých kroků postupu. Bonus: v knize je zařazeno
mnoho receptů, které lze připravit i bez lepku.

Váz., 240 stran, barevná publikace, 22,3 x 26,3 cm

GC036968

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

GC036804       459,- 369,-

Jeni Wright, Eric Treuille 
ŠKOLA KUCHAŘSKÝCH TECHNIK
Přes 700 kuchařských technik krok za
krokem, jak je vyučuje institut klasic-
kých disciplín francouzské kuchyně Le
Cordon Bleu. 352 s., bar. publikace

GC036888       499,- 399,-

Cara Hobdayová, Jo Denburyová
FOODSTYLING
Umíte moderně servírovat jídlo? Kniha
nabízí přehled téměř 80 foodstylingo-
vých technik krok za krokem. 
176 stran, barevná publikace

GC034605        299,- 259,-

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

GC036446       199,- 179,-

Všechno pečivo se zaručeně
povede – a bude chutnat skvěle!

ČESKÁ PREMIÉRA

349,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na
VAŠENEJ

13
ibodů

Získáte
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Klubové prodejny – blízko Vašeho domova! Více na str. 53. 43
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YAnife vaří a vypráví –

pikantní pokrmy a pikantní historky! 

Anife Hassan Vyskočil 

TO JSEM JÁ,
ANIFE
Neobvyklá kuchařská
kniha obsahuje nejen
lákavé recepty z nejrůz-
nějších exotických
kuchyní, ale i nesčetné
příběhy z cest a histor-
ky ze života, nemluvě
o poutavých fotogra-
fiích. Anife postupně
představuje střípky
z kuchařského umění
a životního stylu
Maroka, Tuniska, Bos-
ny a svého milovaného
Turecka a Bulharska.
Díky její radosti ze živo-
ta, neutuchající lásce
k vaření a svéráznému stylu se tak čtenáři
nabízejí jedinečné, nejen kulinářské zážitky a kniha láká
k vaření, ochutnávání i cestování.
Váz., 192 stran, barevná publikace, 18,3 x 23,3 cm

GC037082
K dispozici od 14. 1.

VAŘÍME
S LÁĎOU
HRUŠKOU
Reportér TV
NOVA Láďa
Hruška sestavil
sbírku 63 uni-
kátních a větši-
nou jednodu-

chých receptů na různé dobroty doslova za pár ko-
run. Zkuste třeba domácí loupák s jahodovou mar-
meládou s vínem ke snídani, na oběd pizzu z poma-
zánkového másla a ke kávě nugátové croissanty. Po-
těšíte chuťové buňky i peněženku! 160 s., bar. publ.

GC037107                  199,- 179,-

Eva Filipová 
S EVOU V RÁJI 
Eva Filipová miluje
vymýšlení úprav tra-
dičních, klasických
a nezřídka polozapo-
menutých receptů
podle požadavků sou-
časné gastronomie.

216 s., bar. publikace 

GC036503 
299,- 269,-

DVA ITALŠTÍ GURMÁNI JEDÍ PO ITALSKU
Vášeň pro jídlo Italy spojuje. Skvělí kuchaři Antonio
a Gennaro se vydali na gastronomickou výpravu od
severu k jihu Itálie, aby znovuobjevili tradice, jimiž se
Italové liší od ostatních Evropanů. 192 stran, bar. publ.

GC036543                   449,- 399,-

Antonio Carluccio,
Gennaro Contaldo 
DVA ITALŠTÍ GURMÁNI
Vášeň pro dobré a jednoduché jídlo svedla dohromady
dva vynikající kuchaře. 208 stran, bar. publikace

GC035821                   449,- 399,-

ČESKÁ PREMIÉRA

299,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

V soutěži Nejlepší kuchařská kniha
2014 na 3. místě v kategorii 

Tradiční česká a regionální kuchařka

Anife Hassan Vyskočil je
tanečnice, moderátorka 
a herečka tureckého
původu. Do Česka se
dostala omylem, když
předčasně vystoupila 
z autobusu směřujícího
do Německa. Usadila se
tu se synem Harim Has-
sanem a nyní s přítelem
žije v Praze.  

VÝHODNÝ 
KOMPLET

698,-jen

obj. č. GC037268
2X DVA ITALŠTÍ GURMÁNI

VÝHODNÉ

VAŠENEJ 11
ibodů

Získáte
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!44

SADA EUKALYPTUS 
Obsahuje: Koupelová
sůl 600 g – příznivě
působí při rýmě
a nachlazení, pomáhá
uvolnit dýchací cesty,
má antiseptické účinky
a usnadňuje dýchání. Mast 150 g – pomá-
há při nachlazení, revmatismu, bolesti
nohou, migréně, namožení svalů, kloubů
a šlach. Je vhodná i jako prohřívací zábal
a k pravidelným masážím nohou. Olej
100% čistý přírodní 15 ml
– masáž olejem uvolňuje
ucpaný nos, tlumí kašel
a usnadňuje dýchání.
Používá se na prokrvení
pokožky při pocitech
bolesti svalů při nachlazení.

GC246573         165,-

Velké balení 10 kusů natural

GC246289 399,-
Velké balení 10 kusů vůně jasmí-
nu a frézie – for Women

GC246291  399,-
Bal. 10 ks. santal, cedr – Men

GC246293 399,-
Bal. 3 kusy natural 

GC246515    119,-
Bal. 3 ks. jasmín, frézie – Women

GC246517   119,-

Střední balení 3 kusy vůně santa-
lu a cedru – for Men

GC246518   119,-
Malé balení 2 kusy natural 

GC246521   99,-
Malé balení 2 kusy vůně jasmínu
a frézie – for Women 

GC246523   99,-
Malé balení 2 kusy vůně santalu
a cedru – for Men 

GC246527   99,-

SADA DVOU BALZÁMŮ S KAŠTANEM KOŇSKÝM
Masážní bylinný balzám hřejivý (objem 500 ml) obsahuje 23 léčivých bylin. Přináší
úlevu při potížích s revmatismem a zánětu žil, artritidě, bolestech kloubů, namože-
ných svalů a páteře, pocitu těžkých nohou a bolavého svalstva. 

Masážní bylinný balzám extra silný (objem 500 ml) se zesíleným účinkem.

GC246572 119,-

PROHŘÍVACÍ ČAJ A MASÁŽNÍ PRSNÍ 
BALZÁM
Čaj se zázvorem 

Bylinný čaj prohřeje v chladném počasí.
Obsahuje kořen zázvoru, který podpoří přiroze-
nou obranyschopnost, a lipový květ pro zdraví
dýchacích cest. Hmotnost 30 g

Masážní prsní balzám pro dospělé 

Vhodný k masáži hrudní-
ku, zad, krku, spánků,
čela a zátylku. Potírat
2–3x denně. Obsažené
přírodní silice působí příz-
nivě při dýchacích potí-
žích a kašli, podporují
uvolnění dýchacích cest.
Objem 50 ml

GC246642          145,-

ROTAČNÍ AKUPRESURNÍ DISK VENUS SE
ČTYŘMI MAGNETY
Ideální kombinace akupresury, magnetoterapie,
zpevnění svalů a spalování tuků
Rotací na disku spalujete tuky v oblasti hýždí i pasu,
díky držení stability posílíte svaly břicha, hýždí, nohou
i zad. Magnety pozitivně ovlivňují proudění energie
celým tělem. Jemným stimulem posílíte imunitní
systém a získáte dobrou tělesnou kondici. Disk je
určen pro všechny věkové skupiny. Nosnost 130 kg. 

GC127317                              399,-

Zdraví prospěšná novinka!
RAŠELINOVÉ KOUPELE ZE ŠUMAVSKÝCH RAŠELINIŠŤ!
Přírodní rašelinové koupele z kvalitní české slatinné rašeliny jsou vhodné
pro uvolnění napětí a stresu, pro úlevu při obtížích pohybového aparátu
a pro podporu regenerace kožních buněk. K použití v intimitě vlastní
domácí koupelny.
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 53. 45

Módní dekor
citrony!

KONVICE S DEKOREM CITRONY
Konvice s dekorem citrony, objem 
1200 ml, materiál keramika.

Myčka ano – ale pro zachování dokonalé-
ho vzhledu doporučujeme umývat ručně. 

GC246571 299,-

CUKŘENKA A LŽIČKA
S DEKOREM CITRONY
Cukřenka s dekorem citro-
ny, objem 400 ml a lžička,
materiál keramika.

Myčka ano – ale pro zacho-
vání dokonalého vzhledu
doporučujeme umývat
ručně. 

GC246574 129,-

SADA ČTYŘ SILIKONOVÝCH ZÁTEK 
Čtyři silikonové zátky na lahve ve tvaru ptáčků.
Silikon je odolný vůči teplotám od - 40 stupňů C
do + 230 stupňů C, je zdravotně nezávadný a má
dlouhou životnost.

GC246575 99,-

SADA ČTYŘ ŠÁLKŮ S DEKOREM CITRONY
Čtyři šálky s dekorem citrony, objem každého
šálku 300 ml, materiál keramika. 

GC246528 299,-

SADA ČTYŘ HRNKŮ S DEKOREM CITRONY
Čtyři hrnky s dekorem citrony, objem každého
hrnku 500 ml, materiál keramika. 

GC246529 349,-

SADA ČTYŘ MISEK S DEKOREM CITRONY
Čtyři misky s dekorem citrony, průměr každé
misky cca 12,5 cm, výška cca 6,5 cm, materiál
keramika. Myčka ano – ale pro zachování dokona-
lého vzhledu doporučujeme umývat ručně.

GC246531 299,- 

DÁRKOVÁ SADA ČAJŮ 
PRO MILOVANOU OSOBU
Zelený čaj – Poklad srdce
(složení: zelený čaj, rooibos, rozinky,
pomerančová kůra, květ slezu, aroma) 50g
Rooibos – Příběh lásky
(složení: rooibos, karamel, kakaová kůra,
květy růže, pomerančová kůra, kassia, kar-
damom mletý, hřebíček, aroma) 50 g

GC246581 155,-

NÁKUPEM TOHOTO VÝROBKU

PŘÍMO PODPOŘÍTE ZAMĚSTNÁVÁNÍ

OSOB S HANDICAPEM. Děkujeme!

TVOŘIVÁ SADA HODINY
Vyrobte si spolu s námi
nástěnnou dekoraci. 
Pro výrobu zvolte libovolnou
výtvarnou techniku. Do tvorby
se nadšeně zapojí i děti.
Obsah: polotovar hodiny (25,5 x
25,5 cm), hodinový strojek (na 
1 tužkovou baterii, není přibale-
na), ručičky, čísla, polotovary
srdce a tulipán.

GC246644 199,-

NOVINKA
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Mark Hyman

10-DENNÍ DETOX
na vyrovnání hladiny
cukru v krvi

Účinný program vám
pomůže nejen rychle 
a trvale snížit váhu, ale
zbaví vás také chronic-
kých potíží jako astma,
bolesti kloubů, zažíva-
cích potíží, autoimunitní-
ho onemocnění, bolesti
hlavy, alergie, akné,
ekzémů i sexuální dys-
funkce, upraví cukrovku.
Jednoduchá dieta vyrovná metabolismus, odbourá závislost na
nezdravých potravinách, upraví hormony a zbaví organismus skry-
tých zánětů. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GC247463                   nečlenská cena 359,- 329,-
K dispozici od 15. 1.

Tanja Brauneová 

PŮST S POLÉVKOU
Polévky – rychlé, lahodné, jed-
noduché, plné vitaminů. Zasytí
a chutnají celé rodině. Budete
hubnout, přesto budete mít
dostatek energie a budete se
cítit skvěle. Při dodržování
dietního plánu na 14 dní
můžete snížit váhu až o 4 kilo-
gramy. Seznam nejúčinnějších
zabijáků tuku vám pomůže
v orientaci, jaké další ingredi-
ence zařadit do jídelníčku.
Celodenní stravu můžete obo-
hatit o zdravé snídaně, nápoje
pro štíhlou linii a tipy na pohyb
během všedních dnů.

Brož., 128 stran, bar. publikace,
16,5 x 23,5 cm

GC037158

K dispozici 
od 15. 1.

Jak ztrácet kilogramy bez hladovění

ČESKÁ PREMIÉRA

199,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Superpotravina 
na dlouhé tratě
Ucelený program pro sní-
žení hmotnosti, jídelníček,
cvičební program a 75 jed-
noduchých receptů, které
vám pomohou dosáhnout
cvičebních cílů a dodají
vám dostatek životní ener-
gie. 248 s., čb. il.

GC036636 299,- 249,-

Rudi Beiser
ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE
Přehled ný atlas 68 bylin.
Umož ňuje bylinky v příro-
dě bezpečně rozpoznat
a při pravit si originální
směsi. Podrobnosti o chuti
a účinku doplňují praktické
rady do kuchyně, recepty,
kalendář sběru i tipy pro
pěstování bylinek. 
176 stran, bar. foto

GC034954 229,- 199,-

Venice A. Fulton 
OMG DIETA
Šest týdnů k vysněné
postavě
Nastal čas zbavit se tuků
novým způsobem. Unikát-
ní dietu sestavil autor,
osobní trenér, pro své VIP
klienty. Osvojte si nové
zásady. S OMG se zbavíte
5–10 kilogramů tělesného
tuku za 6 týdnů. Každý
může být štíhlý! 280 stran

GC036288 259,- 229,-

Emil Václav
Havelka, 
Milan Koukal 
POVÍDÁNÍ
S HVĚZDAMI
A BYLINKAMI
Měsíční znamení

a neduhy, které mohou jejich představitele
trápit. Poučíme se o vztazích podle planet 
a poznáme léčitelské schopnosti astrologa
Havelky. 320 s. + 32 s. bar. příl., bar. publ.

GC036760            399,- 329,-

Lubomír Kříž, 
Milan Koukal 

POVÍDÁNÍ
V MAGICKÝCH 
ENERGIÍCH
Známý parapsy-
cholog a by linkář,

jenž je nadán mimořádným mimosmys lovým
vnímáním, v knize uvádí na osm desát prově-
řených směsí bylin, které léčí různé zdravotní
problémy. 336 stran, bar. publikace

GC037083             299,- 259,-

ČESKÁ PREMIÉRA
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SÚčinná metoda léčby bez
vedlejších účinků

John Langendoen, Karin Sertelová 

TEJPOVÁNÍ 
JAKO SAMOLÉČBA
Naučte se tejpovat odborně. Tuto účin-
nou metodu bez jakýchkoli vedlejších
účinků už znají nejen profesionální fy-
zioterapeuti, ale také mnozí aktivní
sportovci, pacienti s bolestmi a lidé
s problémy s pohybovým aparátem.
Přes 70 tejpů je určeno ke zmírnění
nebo odstranění 160 zdravotních potíží.
Každý krok při aplikaci je jasně a názor-
ně vysvětlený, takže jej zvládnete oka-
mžitě a bez procvičování. Snadno se
zorientujete v přehledu zdravotních
potíží a rychle najdete ten správný tejp.

Flexivazba, 248 stran, barevná publikace, 
17 x 24 cm

GC036803

ČESKÁ PREMIÉRA

329,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

N. Schaenzlerová, U. Riker 
MALÝ LÉKAŘSKÝ LEXIKON
Sto nejčastějších onemocnění, je-
jich příčiny, příznaky, diagnóza
a způsob terapie. Navíc zajímavosti
o vyšetřovacích postupech a kli-
nické i alternativní terapii a lékař-
ská terminologie od A do Z. 280 s.  

GC036444      299,- 269,-

Rajko Doleček, 
Leoš Středa, 
Kateřina Cajthamlová 
NEBEZPEČNÝ SVĚT KALORIÍ
Jak funguje naše tělo, jaký je vztah
hormonů a obezity, co je hlad, chuť 
k jídlu a sytost, různé typy diet
s jídelníčky a rece p ty. . .  416 stran

GC035867      359,- 199,-

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

GC036428           349,- 279,-

BĚH A MARATON
Úplný průvodce
Příručka pro každého, kdo za-
číná s běháním nebo si přeje
běhat rychleji, bezpečněji
a výkonněji. Úvod je věnován
svalům lidského těla, následují
tréninkové plány a doporuče-
ná cvičení a rady ohledně
vybavení, výživy, motivace
i taktik. 192 s., bar. publ.

GC036702   349,- 269,-

Alexandra 
Heminsleyová 
KDYŽ BĚHÁ ŽENA
Knížka dodá odvahu každé
ženě, která pro sebe chce
něco udělat, ale ve fitku se
stydí, jóga ji nudí a na běhání
si vždycky připadala moc
tlustá, moc líná nebo moc
neohrabaná... Autorka vychá-
zí z vlastní zkušenosti. 224 s.

GC036597   279,- 229,-

13
ibodů

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

GC037326    nečlenská cena 199,- 159,-

Náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny…
Jean Campbellová 

PŮVABNÉ ŠPERKY
V hlavní roli perly

Perly jsou elegantní a nadčasové.
Ty nejlepší šperkařky se nechaly
inspirovat půvabem bílých i barev-
ných perel a nenáročnými techni-
kami vytvořily 30 úžasných návrhů
náhrdelníků, náramků, náušnic
a prstenů v minimalistickém, hra-
vém, opulentním či klasickém
pojetí. Začátečníci, mírně pokročilí
i zkušení tvůrci zde najdou báječné
perlové doplňky odpovídající jejich
míře dovednosti. Objevte radost
z tvorby, která potěší a dovede váš
styl k dokonalosti. Váz., 128 stran,
barevná publikace, 21,6 x 25,4 cm

GC036656

ČESKÁ PREMIÉRA

229,-
www.knizniklub.cz

Více o knize na

ČESKÁ PREMIÉRA

Myko Diann
Boceková 
KRÁLOVSTVÍ
BAMBULEK
Podle popisu
vytvarujete hlavič-
ky a tělíčka, spojí-
te díly. Moderní
vypracování dělá
z těchto drobnos-
tí jak půvabné 

a veselé hračky pro děti, tak nevšední dárky, ale
i originální praktické doplňky. 128 s., bar. publ.

GC036655                 299,- 269,-

Helmut Pirc 
ŘEZ STROMŮ
A KEŘŮ 
Řez patří k základ-
ním dovednos-
tem zahrádkáře.
Dřeviny se řezem
rozvíjejí a bohatě
plodí. Je ale třeba
i znát, jak dřeviny
rostou a jaké jsou

jejich životní cykly.
360 s., bar. publ. 

GC037220  399,- 349,-

PLETEME 
KLOBOUČKY,
ČEPICE
A BARETY
Modelová řada 
50 stylových po-
krývek hlavy od
současných před-
ních návrhářek,
popsaná krok za
krokem. Dozvíte
se také vše o ple-
tení v rovných i kruhových řadách, o volbě příze
nebo pletení podle diagramu. 176 stran, bar. publ.,

GC036502                 349,- 299,-

Sandra
Adcocková 
FLORISTIKA 
Květinové
vazby, aranžmá 
a funkční 
dekorace
Text doprovází
barevné fotografie
přípravy kytic
a dekorací urče-
ných pro nejrůz-
nější jubilea,
Vánoce... 192 s.

GC036675   499,- 399,-

Jan Novotný-Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ 
SLOVNÍK
Téměř 250 000 ekviva-
lentů! Jedinečný slovník
nabízí vyčerpávající
množství hesel a poslou-
ží jako užitečný rádce
pro všechny, kteří si rádi
tříbí znalosti a namáhají
hlavu. 1248 stran
GC034801 299,- 259,-

DOMÁCÍ BYLINÁŘ
Poznejte sto nejoblíbe-
nějších léčivek, jejich
účinné látky a způ sob 
pěs tování a sbě ru. 
352 stran, barevná
publikace

GC035311 
399,- 359,-   

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
MŮJ DŮM

+ DÁREK PRO VÁS:
čtvrtletní předplatné

časopisu
MODERNÍ BYT
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Marta Kubišová 
25 
Nejnovější živé album Marty Kubišové vydané
u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce.
Obsahuje: Cesta; Hej, Jude; Vzkaz; Nepiš dál...

GC247403                 CD 319,-

Karel Gott
50 LET 
NA DVD
Komplet pěti
DVD, shrnují-
cích písně
Karla Gotta
v podobě
videoklipů
a dalších záz-
namů. Desít-

ky hitů, televizní vystoupení i dokumentární bonu-
sy. Mimořádná nabídka úžasných důkazů jeho ka-
riéry! Písnička pro Martinu; Adresát neznámý; Do-
týkat se hvězd; Trezor; Den je krásný; Lady Car-
neval; Je jaká je; Hej, páni konšelé; Stále mlád…

GC247387                  5 DVD 999,-

Petr Hapka
POZDNÍ SBĚR
Retrospektivní album vzdávající hold legendárnímu
skladateli. On je náš pán; Motiv panny; Potměšilý
host; Dívám se, dívám; Mohlo by tu být i líp…

GC247396                2 CD 329,-

Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY
Krátká a vtipná vyprávění procvičují nejobtížnější
hlásky. Interpretka Barbora Hrzánová klade dětem
otázky, vyplývající z příběhů. Děti si nenásilně pro-
cvičí slova a častým vyprávěním je zafixují v řeči. 

GC246897                3 CD 349,-

Jan Werich
VELKÉ MALIČKOSTI
Záznamy vystoupení, které na CD vycházejí vůbec
poprvé! Vzpomínka na mobilizaci v září 1938; Ná-
vštěva na Kampě; Čochtan po letech; Co mám na
světě rád; Vzpomínka na Jiřího Šlitra a další.

GC245346     CD   229,- 199,-

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ / 1 - 6
Půvabný animovaný seriál o Krtečkovi. Krtek a pa-
raplíčko, Krtek a žabka, Krtek v ZOO, Krtek a me-
dicína, Krtek a metro, Krtek a flétna…

GC242390              6 DVD 349,-

HRA O TRŮNY 
1. série 
Slavná adaptace fantasy
bestselleru od HBO®
se odehrává ve světě,
kde léta trvají desetiletí
a zimy třeba celý život.
Příběh klamu a zrady,

vznešenosti a cti, dobý-
vání i triumfů. Ve Hře o trůny lze

buď vyhrát nebo zemřít. Hrají: R. Donachie, 
M. Fairley, L. Headey, E. Clarke, P. Dinklage, S. Bean...

GC247016                   5 DVD 699,-

KOLEKCE
FILMŮ JANA
HŘEBEJKA 
Kolekce jednoho
z nejlepších čes-
kých režisérů

současnosti obsahuje tyto filmy:
Pelíšky, Pupendo, Šakalí léta, Musíme si pomáhat,
Horem pádem, Kráska v nesnázích, Nestyda, U mě
dobrý a Medvídek. Hrají: B. Polívka, E. Holubová, 
J. Dušek, M. Donutil, E. .Vášáryová, A. Geislerová, 
J. Macháček, P. Liška, J. Schmitzer, I. Trojan...

GC247017                 9 DVD 599,-

KOMPLET VÁLEČNÝCH FILMŮ
Zpátky na frontě; Válka špiónů; Vzpomínky na
válku; Mise smrti; A děla pořád duní.

GC247405               5 DVD 149,-

5
DVD

2
CD

3
CD

6
DVD

5
DVD

9
DVD

5
DVD
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ODPOLEDNÍ LÁSKA
Ona je naivní a mladinká, on
je světácký a zralý. V hlavní
roli G. Cooper a A. Hepburn.

GC247024     DVD 99,-

FAIR PLAY
V hlavních rolích sportovního
dramatu hraje J. Bárdos, 
A. Geislerová a R. Luknár.

GC247020    DVD 199,-

DĚTSKÁ HODINKA
Působivé filmové drama.
Hrají: A. Hepburn; S. Mac-
Laine; J. Garner a další.

GC247022      DVD 99,-

22 JUMP STREET
Policisté Schmidt (Jonah Hill)
a Jenko (Channing Tatum)
operují na vysoké škole! 

GC247390     DVD 299,-

SEX TAPE
Tohle video neměl nikdo
vidět! Cameron Diaz a Jason
Segel v komediálním dramatu.

GC247389    DVD 299,-

FAKJŮ PANE UČITELI
Povedená komedie s Elyas
M'Barek a Karoline Herfurth
v hlavní roli.

GC246773     DVD 199,-

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Cesta do hlubin študákovy
duše; Děvčata nedejte se!;
Škola základ života...

GC245140  4 DVD 299,-

TEORIE VELKÉHO 
TŘESKU 3. SÉRIE
Třetí sezona seriálu, ve které
dojde ke srážce světů! 

GC247021   3 DVD 499,-

JAN WERICH 
Až přijde kocour; Byl jednou
jeden král; Císařův pekař; 
U nás v Kocourkově...

GC245135   4 DVD 299,-

STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA 
Dvacáté století očima muže,
který poznal celý svět.

GC247014    DVD 199,-

JAK ŤUK A BZUK 
PUTOVALI ZA SLUNÍČKEM
Pohádku o dvou čmeláčcích
namluvil Vlastimil Brodský.

GC247019    DVD 149,-

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
Dobrodružné příhody malého
chlapce a jeho kamarádů. 

GC247391   DVD 299,-

MINNIE A SALÓN 
PRO MAZLÍČKY
Salón pro mazlíčky je otevřen
pro zvířátka a dobrodružství.

GC247018    DVD 149,-

HUSITÉ 
Kolekce obsahuje filmy: Jan
Hus; Jan Roháč z Dubé; Jan
Žižka a Proti všem.
GC229747   4 DVD 299,-

PROFESIONÁLOVÉ / 2
Sympatické trio Cowley, Doy-
le a Bodie v dalších epizo-
dách britského seriálu.

GC242418   9 DVD 399,-

Bambini di Praga
SKÁKAL PES
Skákal pes; Holka modrooká;
Černé oči; Hrály dudy...

GC247399     CD 199,-

J. Uhlíř a Z. Svěrák
JUPÍ
Písničky z pořadu Hodina
zpěvu. Plovárna; Prší...
GC247395    CD 299,-

PÍSNIČKY Z POHÁDEK
Skřítek Racochejl; Od lesa;
Rozvíjej se poupátko; Hop,
nebo trop; Lesní víly…

GC247400     CD 199,-

JAK S MÁNIČKOU ŠILI
VŠICHNI ČERTI
Úspěšný pohádkový muzikál
pro děti v audio podobě.

GC247388     CD 249,-

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Nový rodinný muzikál zpra-
covaný na motivy klasické
pohádky H. Ch. Andersena.

GC246383     CD 199,-

Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!50
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Božena Němcová
BABIČKA
Audiokniha obsahuje klasiku
Boženy Němcové, kterou na-
četla Hana Kofránková. Délka
4 hodiny 50 minut.

GC245345     249,- 229,-

Eda Kriseová
VÁCLAV HAVEL
Jediný autorizovaný životopis
Čte Daniela Kolářová a Jan
Kačer. Délka nahrávky 
10 hodin a 2 minuty.

GC246469  CD mp3 299,-

Choderlos de Laclos
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Moderní zpracování nového
překladu románu. Účinkují:
V. Cibulková, J. Dvořák, K. Is-
sová, J. Meduna, K. Frejová...

GC241206  CD mp3 349,-

Jo Nesbø
PŘÍZRAK
Harry Hole se vrací do Nor-
ska. Jeho devátý případ čte
Hynek Čermák. Délka na-
hrávky 14 hodin 45 minut.

GC245284 2 CD mp3 349,-

BYL TO VÁŠ ROK 1975
Události, sport, móda roku
1975, hračky, idoly, a vše, co
provázelo „ročník 1975“ dět-
stvím a dospíváním.

GC236740  
DVD + kniha 199,-

Lenka Filipová
BEST OF
Výběr nejúspěšnějších skla-
deb virtuózní kytaristky
a populární zpěvačky. Zamilo-
vaná; Mosty; Věnování... 

GC247393    3 CD 399,-

Milan Drobný
A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL…
Nové album obsahuje sklad-
by: Bláznivej svět; Třešňová
voda; Půlnoční koncert; Když
se blýská; Jen mě houpej...

GC247398     CD 199,-

Bratři Ebenové 
ČAS HOLIN
Páté řadové album. Nic není
tak horký; Routa; Čas holin;
Sbohem a šáteček; Noviny;
Zapomeneš; Byl jsi někde...

GC247404     CD 319,-

Lucie Vondráčková
DUETY
Písně z různých uměleckých
období zpěvačky. Nechybí te-
levizní, pohádkové a filmové
duety ani písně z muzikálů.

GC247397    2 CD 359,-

André Rieu
LOVE IN VENICE
Hudební vyznání lásky jedno-
mu z nejromantičtějších míst
- Benátkám. O Sole Mio; Vo-
lare; Santa Lucia; Azzuro...

GC247392     CD 399,-

Elán
ŽIVÝCH NÁS NEDOSTANÚ
A predsa sa točí; Páni pripi-
me; Ryšavá; Belmondo; Iba si
pískam; Neodchádzaj; Lístky
na státie; Uchom ihly…

GC247402     CD 379,-

ČESKÉ FLÁKY 
Z 50. A 60. LET POTŘETÍ 
Zpívají Karel Štědrý, Yvetta
Simonová, Waldemar Matuš-
ka, Jiří Suchý, Josef Zíma, Ha-
na Hegerová, Karel Gott...

GC247401     CD 129,-

TAO MEDITATION
CD vhodné pro meditaci
obsahuje skladby: Cycles;
Cosmic Breath; Gentle
Energy; The Cycle Closes;
Universal Waves...

GC247282     CD 99,-

WOMAN'S MAGIC
Nature’s Beauty
Relaxační hudba v podání
Richarda Hiebingera.
Skladby: Woman’s Magic;
Godess; Female Spirit...

GC247281      CD 99,-

Queen
FOREVER
Queen vydávají výjimečnou
kolekci s několika novinkami!

Love Kills – The Ballad; It’s
A Hard Life; Long Away...

GC247394     CD 399,-

LOUIS ARMSTRONG
What A Wonderful World;
Tin Roof Blues; Short But
Sweet; Mame; The Circle Of
Your Arms; So Long Dearie;
Cheesecake; Tyree’s Blues…

GC199530     CD 99,-

Ray Charles
THE BLUES
Ain’t That Love; Come Back
Baby; Mess Around; Green-
backs; It’s All Right; Get On
The Right Track; Mary Ann...

GC247407     CD 139,-

Gilbert Bécaud
MONSIEUR 
100,000 VOLTS
50 nezapomenutelných
songů. Mes Mains; Quand Tu
Danses; Les Croix; Viens…

GC247408    2 CD 179,-

Elvis Presley
ROCK’N’ROLL LEGENDS
COLLECTION
All Shook Up; Heartbreak Ho-
tel; Don’t Be Cruel; Long Tall
Sally; Love Me Tender...

GC247406    CD 139,-

Tino Rossi
LES ROSES BLANCHES
Ajaccio; Marinella; Tchi Tchi;
Jardin Perdu; Rose Et Jasmin;
Arrivederci Roma; Ave Maria;
Mona Lisa; Amapola…

GC247409    2 CD 139,-

51

H
U

D
B

A
, 

M
LU

V
EN

É 
S

LO
V

O

3
CD

2
CD

2
CD 2

CD

DVD
+ kniha CD

mp3
CD

mp3 CD
mp3

2 CD
mp3

Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let!
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Z katalogu ZIMA 1/2015 je výhodné objednat do 18. února 2015.

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

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

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

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

ti, kdo členy klubu nejsou. 

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

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

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

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

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

Expediční poplatek
● platba po doručení:
SMS objednávka Vám bude doručena jako Balík do
ruky. Při telefonické objednávce, objednávce pomocí
objednacího kuponu či objednávce přes internet
můžete využít doručení kurýrní službou Geis. 
On-line objednané knihy lze také vyzvednout osobně
na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna.cz.
Více na straně 53.

● platba předem:
Platbu předem můžete využít při objednávce přes inter-
net, prostřednictvím SMS či telefonicky. Více na str. 53.
Po připsání Vaší platby na náš účet Vám poštou zašle-
me objednané tituly.
Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 128251829/0300
Konst. symbol: 0008, variabilní symbol: viz dále

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

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

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

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

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

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

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z E-KNIH 

V TOMTO KATALOGU? ZAKOUPÍTE

JI SNADNO NA WWW.EBUX.CZ!
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Brno: Knihkupectví Neoluxor Books, 
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891
Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Avion Shopping Park, Skandinávská 2, 
tel.: 532 199 895-6
České Budějovice: Knihkupectví Neoluxor Books,
U Černé věže 15, tel.: 389 058 910-1
Frýdek Místek: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Frýda, Na Příkopě 3727
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 1: Knihkupectví Neoluxor, OC Quadrio,
Spálená 2121/22, tel.: 296 110 703 
Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, Hlavní nádraží, 
Wilsonova 1618, tel.: 296 110 404 
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor, OC Chodov, 
Roztylská 2321/19, tel.: 296 110 750
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136, 
tel.: 296 110 455-456 
Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books, OC DBK,
Budějovická 1667/64, tel.: 296 110 450-451 
Praha 5: Knihkupectví Neoluxor, OC Nový Smíchov,
Plzeňská 8, tel.: 296 110 552-3 
Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 
tel.: 296 110 460-461 
Praha 10: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Europark Štěrboholy, Nákupní 389/3, 
tel.: 296 110 500–1
Tábor: Knihkupectví ORION, OD Dvořák, 
9. května 2886, tel.: 381 251 678
Ústí n. L.: Knihkupectví Beran, Revoluční 179/7,
tel.: 475 220 427
Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, OC Zlaté jablko,
nám. Míru 174, 1. patro, tel.: 576 201 900-1

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

Katalog JARO 2/2015 budeme rozesílat začátkem dubna 2015.

Z DOMOVA PŘES INTERNETV PRODEJNÁCH

Prostřednictvím SMS: 

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

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

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

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

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

Písemně: jednoduše s objednacím lístkem

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

www.knizniklub.cz

Možnosti doručení objednaných knih:

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

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

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

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ!

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ 
NOVINKY ZE SVĚTA KNIH

Ochrana osobních údajů
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA GROUP, k. s., dali souhlas,
byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme Vás
upozornit, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo
požádat o vysvětlení závadného stavu a jeho odstranění a další prá va stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme informovat, že v současné době
jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, k. s., tyto firmy: International Masters Publisher s.r.o., CEMOD –
CZ a.s., Kosmetika Fleur de Santé s.r.o., Stabenfeldt s.r.o., 4home, a.s., Eurex station s.r.o., Schober Information
Group CZ, Orion s.r.o., Mail Order Finance GmbH, Egmont ČR, s. r. o., Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Česká
mailingová společnost, s. r. o., OTTO Central Europe Kft., Business Media CZ, s. r. o., decoDoma, s.r.o., Alpen
Media GmbH, AIG Europe Limited, Tarsago Česká republika, s. r. o., Starkl zahradník spol. s r. o.
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Knižní klub 
Nádražní 896/32 
150 00 Praha 5

Lorna Byrneová 
opět v Praze!Lorna Byrneová 

NEBESKÁ LÁSKA 
Ve svém novém díle poskytuje Lorna Byrneová jedinečný pohled na
lásku, její původ a význam v životě člověka. Vysvětluje důvody, proč
nemáme sami sebe dost rádi, a učí nás uvolňovat lásku, kterou jsme
uzavřeli hluboko ve svém nitru. Nesmíme zatvrdit svá srdce a dovolit
nevraživosti, aby nás ovládla. Je třeba vystříhat se bolesti i nerealistic-
kých očekávání v partnerské lásce. Pokud nezačneme milovat naši
Zemi, na níž žijeme, způsobíme velké problémy budoucím generacím.
Lorna hovoří o vlně lásky, kterou Bůh posílá na svět, a o jejím vlivu na
lidstvo. Po přečtení této knihy se v nás probudí láska i soucit, najdeme
více  štěstí i sílu změnit svůj život. Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm

GC036807   nečlenská cena 259,- 229,-

Lorna Byrneová 
SCHODY DO NEBE
280 stran
GC034987   259,- 229,-

Lorna Byrneová 
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
NADĚJE 160 stran

GC035808    259,- 229,-

Lorna Byrneová 
ANDĚLÉ V MÝCH 
VLASECH 304 stran

GC037183   279,- 249,-

VÝHODNÝ 
KOMPLET

696,-jen

obj. č. GC037352
4X LORNA BYRNEOVÁ

VÝHODNÉ

ČESKÁ PREMIÉRA

Lorna Byrneová navštíví v březnu 
Českou republiku – sledujte stránky 
www.andelevmychvlasech.cz
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