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Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.2

Milí členové Knižního klubu,

vítejte na stránkách našeho letního katalogu. Minulý měsíc jsme prožili ve znamení kniž-
ního veletrhu Svět knihy, na který jsme pozvali dvě velké spisovatelské hvězdy: americ-
kou autorku Sandru Brown a mladého ruského autora Dmitrije Glukhovského, kteří
mají mezi českými čtenáři opravdu velké množství příznivců. Děkujeme Vám všem, kteří
jste za námi na veletrh přišli, a doufáme, že jsme vás svým programem potěšili. Ostatní
bych ráda upozornila na novinky těchto autorů. Napínavý i vášnivý román Reportér
(s. 7) je skvělé čtení na dovolenou zejména pro ty, co rádi rozplétají tajemství.
Závěrečný díl kultovní trilogie Metro 2035 (s. 16) potěší zejména příznivce sci-fi 
a postapokalyptických příběhů.

Léto si však nedovedeme představit bez cestování a výletů do přírody, proto jsme zařadili do své nabídky nový titul
známé autorské dvojice Soukup-David, kteří vás tentokrát pozvou na rodinné toulky podzemím (s. 5) i praktické
rady Jak si užít cestování (s. 4). 

Příjemné léto a krásné zážitky s knihami z Knižního klubu přeje 

Helena Čudová 

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

1. Ch. Dunford: VYPĚSTUJTE SI, CO SNÍTE strana 52

2. R. Knight: DOKONALÝ CIZINEC strana 9

3. P. Harmanová: PORODNÍ BÁBA OD ŘEKY HOPE s. 10  

4. A. Christie: TŘI SLEPÉ MYŠKY strana 19

5. M. J. Summersová: LÁSKA NA DRUHÝ POKUS s. 12

6. Erik Axl Sund: SKLENĚNÁ TĚLA         strana 15

7. L. Riotteová: RŮŽE MILUJÍ ČESNEK strana 52

8. D. Steel: MARNOTRATNÝ SYN strana 12

9. H. Ross: SVOBODA V OBLACÍCH strana 30

10. G. Schwartz: HIERONYMUS BOSCH strana 42

VAŠE NEJ Z KATALOGU 2/2016: 
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! 

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!

facebook.com/knizniklub

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

VIP cena 199,-

VIP cena 199,-

VIP cena 263,- VIP cena 319,-

VIP cena 239,-

VIP cena 199,- VIP cena 159,-

-20 %
z klubové ceny

Výhody
pro VIP!
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Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2016 3

VÝHODNÁ AKCE

Akce platí do 31. srpna 2016 jen pro členy Knižního klubu.Cena pouze 249 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního

klubu, kteří si objednají z tohoto katalogu

další tituly v celkové hodnotě nad 499 Kč!

Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci

za plnou členskou cenu 399 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:
DA037989

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Steve Parker

LIDSKÉ TĚLO 
Ilustrovaný průvodce jeho strukturou, fungováním 
a poruchami

Anatomický průvodce pro 21. století. Prostřednictvím je-
dinečných trojrozměrných zobrazení do detailu ukazuje
lidské tělo a jeho stavbu. Probírá jednotlivé systémy těla
od kostry až po kůži, vlasy a nehty, jejich funkci i choroby.
Nové vydání je oproti původnímu rozšířeno o 32 stran
a doplněno nejnovějšími poznatky. Svým srozumitelným
podáním je publikace vhodná pro nejširší veřejnost, stejně
jako pro profesionální zdravotníky či fyzioterapeuty. 
Váz., 288 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

Druhé rozšířené vydání!

DA037989    akční cena 249,-
GK037989 nečlenská cena 499,- 399,-

499,- 
AKČNÍ CENA 

249,-
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko4
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Jana Jůzlová 

JAK SI UŽÍT
CESTOVÁNÍ
Publikace ukazuje,
že cestování má víc
tváří, a pokud se
člověk omezuje jen
na instantní pozná-
vací či pobytové
zájezdy, možná se
o něco ochuzuje.
Přitom není nutné
být šíleným dobro-
druhem ani bohá-
čem (naopak cesty
bez cestovky vy-
jdou obvykle levně-
ji). Autorka nabízí
užitečné tipy a rady,

jak se naučit aktivnímu přístu-
pu k cestování. Aby si čtenáři místo zájezdu

s cestovkou, na konci kterého jen řeknou neutrální „hm“, užili
skvělou cestu podle svého naturelu, koníčků a tajných přání. Kniha do jisté míry

vychází z módních trendů zpomalení, lenošení a kvalitnějšího života. Na rozdíl od
zahraničních titulů je psaná přímo pro českého čtenáře, pro běžné lidi, kteří by se rádi
někam vypravili, ale mají z aktivního přístupu k cestování zbytečný strach. 
Váz., 176 stran, 12 x 16,5 cm

GK037726                         nečlenská cena 199,- 179,-

Radek Diestler
PIVOPEDIE
Soupis českých a slo ven -
ských pivovarů od koncernů
po minipivovary představuje
jednotlivé podniky a jejich
piva. 328 stran, bar. foto

GK036847   299,- 259,-

Ivo Paulík a kolektiv
NA KOLE PO 
NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
OBLASTECH ČESKÉ
REPUBLIKY
Trasy pro náročné i rodiny
s dětmi. 192 s., bar. publ.

GK036594   299,- 259,-

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ 
PROCHÁZKY PRAHOU /1
Staré a Nové Město
a Vyšehrad
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.
GK035721 299,- 259,-

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ 
PROCHÁZKY PRAHOU /2
Malá Strana, Hradčany
a něco navíc
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.
GK035743   299,- 259,-    

ANGLIČTINA, SLOVNÍČEK
Brož., 656 stran, 8,5 x 11,8 cm

GK217944            129,- 99,-

NĚMČINA, SLOVNÍČEK
Brož., 640 stran, 8,5 x 11,8 cm

GK217945            129,- 99,-

Je léto –
kdo by seděl doma!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GK037028

Netradiční procházky Prahou 1 a 2

ČESKO-ANGLICKÁ KONVERZACE
Brož., 400 stran, 10,5 x 14,5 cm

GK262937            179,- 159,-

ŘEČTINA, SLOVNÍČEK
Brož., 720 stran, 8,5 x 11,8 cm

GK262894            249,- 224,-
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 5
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Petr David, Vladimír Soukup, Petr Ludvík 

RODINNÉ TOULKY:
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
DO PODZEMÍ
Soubor zajímavých tipů na výlety není
určený pro ty, kdo trpí nepříjemnými
pocity ve stísněných prostorách. Pokud
však máte trochu smysl pro dobrodruž-
ství, pokud jste jako děti tajně prolézali
kdejakým otvorem vedoucím do podze-
mí, pokud vás lákají prostory bez slun-
ce, leč se stopami nejdávnější historie,
pak je tato knížka určena právě vám.
Zveme vás na procházku podzemím –
do jeskyní, starých šachet, podzemních
částí vojenských pevností, městských
sklepů a chodeb. U všech výletů uvádí-
me další doporučené tipy, o které může-
te obohatit program, a nezbytné praktic-
ké informace. Výlet do podzemí bývá
sice kratší, ale obvykle složitější než
putování pod širou oblohou. Ale zážitek
to je.

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

GK038204            nečlenská cena 299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
AUTEM 2
Soubor dalších výletů vede
nejenom po zajímavých mís-
tech, ale hlavně po pěkných
trasách. 168 s., bar. publ.

GK037950   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY AUTEM
Jízda autem může být i sama
o sobě příjemným zážitkem.
Často proto odbočíme na
úzké silničky. 168 s., bar. pub.

GK036881   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY NA KOLE
Výlety zvlášť pro cyklisty,
kteří se rádi kochají krásou
okolí či osvěží na koupališti.
168 stran, bar. publikace

GK036880   299,- 259,-

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

GK036882   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
VLAKEM 2
Na spoustu cílů se v prvním
díle nedostalo, a přitom je
u nás tolik pěkných železnič-
ních tratí! 168 s. bar. publ.

GK037433   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY LANOVKOU
40 pečlivě naplánovaných
výletů, nejstrmější partie hor
zdoláme pomocí lanové
dráhy. 168 stran, bar. publ.

GK037431   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY LODÍ
Řeky, přehrady, jezera, rybní-
ky, vše výhradně veřejnou
lodní dopravou. 
168 stran, bar. publikace

GK037432   299,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Ať je vedro
nebo leje, výlet
do podzemí
nezklame!
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6

Staňte se hvězdou grilovací
sezony!

9 11

15 Dva příběhy, dvě pravdy –
komu uvěříte?

Kolik let je tu Země? Kolik
teček má beruška?

Osamělá matka dvou dětí
nemívá na výběr!

45

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!

Chladné skotské pobřeží přináší
vzpomínky staré staletí...

N
A

Š
E 

TI
P

Y

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! 7
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Sandra Brown 

REPORTÉR 
Dawson Scott, uznávaný reportér, se doslýchá od svého informátora z FBI, že se
objevily nové informace o případu, který se začal odvíjet už před čtyřiceti lety. Ví,
že by z toho mohla být mimořádná reportáž, a když začne zkoumat okolnosti,
upoutá ho mladá vdova Amelia, která je s tímto případem spjatá. Pak je zavraždě-
na chůva jejích dvou malých synů a dochází k zásadnímu obratu. Dawson se
pouští po stopě unikající zločinecké dvojice a odhaluje překvapivé tajemství…
Napínavý i vášnivý román je příběhem o lžích, které říkáme sami sobě, abychom
přežili, a o nemožnosti skutečně uniknout vlastní minulosti. 
Přeložila Marie Válková. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GK037279 nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Sandra Brown 
V ŽÁRU LÁSKY 
Schyler se snaží vyřešit složité
rodinné vztahy. 464 stran 

GK037281     349,- 299,-

Sandra Brown 
PAVUČINA Z HEDVÁBÍ 
Kathleen konečně pozná pravou
lásku, ale zasáhne osud... 288 s.

GK037280     269,- 229,-

Sandra Brown  
NÍZKÝ TLAK
Bellamy napsala o vraždě své
sestry knihu, tím však odhalila
svou totožnost a kdosi ji napadl.
Přesto je odhodlaná vraha své
sestry vypátrat. 432 stran

GK036632      349,- 299,-

Sandra Brown se narodila
12. 3. 1948 v Texasu. Vy-
studovala angličtinu a litera-
turu, vystřídala řadu profesí.
K psaní ji přivedla náhoda,
ale po úspěchu prvních ro-
mánů se rozhodla pro lite-
rární dráhu a dnes její dílo
zahrnuje desítky bestsellerů.
Žije na ranči v Texasu, věnu-
je se psaní a cestování. 

O lžích, které
říkáme sami sobě,

abychom 
přežili...
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Objednávky po telefonu: 296 536 6608
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Susanna Kubelka 
MADAME DNES 
PŘIJDE POZDĚJI 
Vídeňačka Tizia se provdá
za příslušníka pařížské sme-
tánky. Záhy však zjistí, že ji
její man žel podvádí. Hrdost
Tizii velí se pomstít. 328 stran

GK036095  279,- 239,-

Charlotte Linková 

CTITEL
V lese je nalezeno tělo nedávno zavražděné
dívky. Policie i rodina stojí před záhadou,
neboť dívka zmizela beze stopy před šesti lety.
Až telefonát prázdninové známosti poskytne
vyšetřování první záchytný bod…. Přeložila
Libuše Staňková. Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

GK037528        nečlenská cena 299,- 249,-

Bradford Morrow 

PADĚLATELÉ
William Butler je vynikající padělatel
historických rukopisů. Schopnost
vytvořit dokonalé falzum pro něj
vždy sice byla spíš otázka prestiže
než způsob, jak vydělat peníze, nic
to ale nemění na tom, že si zahrával
s ohněm – a že se od doby, co se
spálil, zdržuje výhradně na správné
straně zákona. Když je však jeho
švagr, sběratel vzácných tisků
a rukopisů, zavražděn a Williamovi
začnou chodit výhružné dopisy
psané rukopisy dávno mrtvých spi-
sovatelů, začnou se nad ním staho-
vat mračna… Mysteriózní román
držitele Ceny Americké akademie
pro umění a literaturu. 
Přeložila Jana Rajnyšová. 
Váz., 256 s.,12,5 x 20 cm

GK037292  
nečlenská cena 249,- 199,-

Liane Moriarty 
ZAMILOVANÁ 
HYPNOTIZÉRKA 
Vztah hypnoterapeutky Ellen
a Patricka se vyvíjí až pode-
zřele dobře. Když se jí Pat-
rick svěří, že ho pronásledu-
je jeho expřítelkyně Saskia,
Ellen to neodradí a snaží se
dokázat, že ona je ta lepší.
Netuší, že Saskia už k ní
chodí pod falešným jmé-
nem, protože chce poznat
ženu, která ji nahradila.
Saskia proniká do světa své
terapeutky a působí čím dál
větší problémy. Neškodné
zprávy a „náhodná“ setkání
v restauracích jsou jí brzy
málo. Jaké hranice je Saskia
schopná překročit, aby
dosáhla svého? 424 stran

GK036887  359,- 299,-

Susanna Kubelka   
DRUHÉ JARO 
MIMI TULIPANOVÉ
Pětapadesátileté Mimi táh-
nou léta, jenže jsou o moc
lepší než jejich pověst! Začí-
ná nový život, plný dobro-
družství a erotiky! 328 s.

GK037879 299,- 249,-

Charlotte Linková se narodila ve Frankfurtu nad Moha-
nem. Je nejúspěšnější německou autorkou současnosti,
jen v Německu se prodalo kolem 16,5 milionu jejích
knih. Píše psychologické romány plné napětí v tradici
nejlepších anglických detektivek. Byly přeloženy do
mnoha jazyků a staly se mezinárodními bestsellery. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GK038185

2x Susanna Kubelka

Před šesti lety zmizela... jaké
tajemství mělo zmizet s ní?
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Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 9

S
P

O
LE

Č
EN

S
K

É 
R

O
M

Á
N

Y

Renée Knight
DOKONALÝ CIZINEC
Catherine se doma objeví
záhadný román. Je to jako
zlý sen. Kniha podrobně líčí
dávné tíživé události, jenže
o těch věděl už jen jediný
člověk. A ten je přece mrt-
vý. Z téhle pasti se dostane,
jen když dokáže, jak to teh-
dy opravdu bylo... 256 s. 

GK037161   299,- 249,-

Paula Hawkins 
DÍVKA VE VLAKU 
Rachel den co den z okna
ranního vlaku letmo nahlíží
do soukromí mladého páru.
Když pak zjistí, že se dívka
pohřešuje, obrátí se na po-
licii. Stále víc se zaplétá do
příběhu, který není její, ale
jenž nakonec obrátí naruby
život úplně všem… 328 s. 

GK036771   349,- 299,-

Tanya Valková 
ARABSKÁ ŽENA
Mladičká Polka Dorota je
okouzlená Arabem Ahme-
dem. Otěhotní, vezmou se,
a protože Ahmed nemůže
najít práci, odjedou do Li-
bye začít nový život. Tam
Dorotě začíná pravé peklo
na zemi… 488 stran

GK035245    329,- 289,-

Tanya Valková 
ARABSKÁ DCERA
Volné pokračování Arabské
ženy sleduje osudy Doroti-
ných dcer Miriam a Darji 
a části rodiny Salimiových,
která musí po politických
otřesech opustit Libyi. Mali-
ka dostává místo v Ghaně.
Zatím se Dorota snaží dcery
získat zpět. 344 stran

GK037059    349,- 289,-

Susanna Kearsleyová 

ZIMNÍ MOŘE
Úspěšná spisovatelka Carrie
McClellandová píše román
o jakobitském povstání
a neobjasněné zradě, která
vzpouru skotských šlechticů
v 18. století odsoudila ke
zkáze. Trosky hradu Slains,
který náhodou míjí cestou
k přátelům, ji přitahují silou,
kterou si nedokáže vysvět-
lit; jako by zde postavy její-
ho románu doslova ožívaly.
Carrie si proto poblíž hradu
pronajme domek a pustí se
do práce s energií, která ji
samotnou překvapuje. V oka-
mžiku, kdy na stránky knihy
vstoupí Sofie Patersonová,
její dávný předek z oné doby,
začnou se dít nepochopitelné
věci. Carrie se z paměti vyno-
řují vzpomínky tak silné, že je
nesmazala ani staletí, a díky
nim je jedinou osobou, která
zná pravdu o podlém spiknutí
a zradě. A dávné události
začnou pomalu zasahovat
i do jejího osobního života.
Přeložila Petra Pachlová.
Váz., 496 stran,12,5 x 20 cm

GK037429 
nečlenská cena 349,- 299,-

Susanna Kearsleyová je kanadská spisovatelka. Kromě
historických románů píše i klasické detektivky, které
vydává pod pseudonymem Emma Cole. Vystudovala
politologii a pracovala jako kurátorka v muzeu. Je drži-
telkou Ceny Catherine Cooksonové a řady dalších čte-
nářských ocenění a její romány byly vydány v mnoha
jazykových mutacích. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Susanna Kearsleyová
MARIANA
Julia tuší, že starý dům,
kam se stěhuje, si nevy-
brala náhodou. Cítí tu
dávnou tragédii. Brzy zji-
stí, že před staletími tady
žila dívka, s níž ji cosi po-
jí. Přel. Pavel Holub. Váz.,
376 s., 13,5 x 20,7 cm

GK037745  299,- 249,-

Výhodný komplet

448,-jen

obj. č. GK038390
Zimní moře + Mariana

Prodáno přes
90 000 kusů

08 a 09 spolecenske romany_sablona lista  5/18/16  2:51 PM  Stránka 3



10

S
P

O
LE

Č
EN

S
K

É 
R

O
M

Á
N

Y

Teresa Driscollová 

DÁREK 
NA ROZLOUČENOU
Melissa dostane nezvyklý dárek
– deník, který psala její matka,
když umírala. Jsou v něm recep-
ty a rady, ale Melissa se dozvídá
i nepříjemné novinky: možná
zdědila vážnou nemoc a její
otec nemusí být jejím otcem.
Melancholický i optimistický
román, který otevřeně pojedná-
vá o rakovině i o lásce mezi
matkou a dcerou, jež si nestači-
ly říct vše, a který vypráví nejen
Melissa, ale i její matka a otec.
Přel. Ivana Nuhlíčková. Váz., 288
s., 12,5 x 20 cm

GK037564   
nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

Joy Fieldingová 
ŘEKNI, KDE JI NAJDU 
Život Jamie doposud za
moc nestál. Teď se však
probudí v posteli vedle
úplně cizího muže a vše se
zdá být jako ze sna, ten
muž je něžný, pozorný...
Román o odvaze, pravdě 
a síle, kterou člověk získá,
jen když dokáže uvěřit sám
v sebe. 368 stran 

GK037691   299,- 249,-

Arthur Golden
GEJŠA
Chudou Čijo jako devítiletou
prodají do čtvrti gejš. Pro
svůj půvab se ovšem nemá
stát obyčejnou prostitutkou,
je určena pro roli  profesio-
nální gejši. Dramatický, silný
příběh ženy, jež na cestě za
kariérou překonala mnoho
překážek, ale nakonec ji zra-
dilo vlastní srdce...448 s.

GK035741   259,- 229,-

Paulo Coelho 
JAKO ŘEKA, JEŽ PLYNE
Soubor vyprávění, úvah
a my šlenek představuje
průřez dílem P. Coelha. Ka-
leido skop po stře hů o lid-
ské povaze, literární tvor-
bě, dějinách či každoden-
ním životě přibližuje čtená-
řům způsob myšlení tohoto
proslulé ho brazilského
autora. 192 stran

GK035977   199,- 179,-

Jodi Picoultová 
ČAS ODEJÍT 
Jenna stále doufá, že jed-
nou najde svou matku. Ta
studovala chování slonů 
a pak zmizela po tom, co
její kolegyni v rezervaci
udupal slon. Jenna byla v té
době ještě malá, ale nevěří,
že by ji matka jen tak opus-
tila, a ani po letech se
nevzdává naděje... 456 s.

GK037219   399,- 329,-

Patricia
Harmanová
PORODNÍ
BÁBA OD
ŘEKY HOPE
Minulost Pa-
tience, mladé

samotářky, obestírá tajemství. Jako porodní
bába působí v chudém kraji a poskytuje své
schopnosti těm nejubožejším. 416 stran 

GK037540            299,- 249,-

Lori Nelson
Spielmanová 
SLADKÉ
ODPUŠTĚNÍ
Nový pořad,
který má Han-
nah moderovat,

spustí řadu divokých událostí. V prvním díle
má totiž se svou matkou mluvit o odpuště-
ní… 336  stran

GK037609            279,- 239,-

Co ještě musí
povědět matka
dceři...

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Joy Fieldingová 
NIC MI NEPROZRAZUJ 
Půvabnou a ambiciózní prokurátorku
Jess pronásleduje zabiják, nebo si to
aspoň myslí, Dokáže usvědčit ty,
kteří si to zaslouží. A dokáže se
vypořádat s minulostí? Přel. Jiřina
Stárková. Váz., 392 s., 12,5 x 20 cm

GK038160   299,- 249,-

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Will žije ve světě adrenalinu a velkých obchodů. Když ho nehoda
upoutá na vozíček, ví, že takový život skončil. Louisa je upovídaná
dívka z maloměsta, která je vděčná za to, co jí život dal… Málokterá
dvojice je tak nesourodá, jako tihle dva. Romantický příběh o dvou
lidech, kteří nemají nic společného, dokud jim láska k nohám nepo-
loží celý svět. 408 stran

GK038159                     269,- 219,-
K dispozici od 10. 6.

Robert James Waller 
MADISONSKÉ MOSTY 
Robert Kincaid, vynikající
fotograf, ale „potulný kov-
boj“, ve svých dvaapadesáti
letech potká životní lásku.
Franceska, vzorná žena far-
máře, je na týden sama
doma. Oba zasáhne kouzlo
lásky. Prožijí spolu několik
krásných dní, nakonec ale
přijde rozloučení...  144 s.

GK037541   199,- 179,-

Barbara Erskinová

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Je léto roku 1940, většina Britů upírá pohled k oblo-
ze. Evie však má oči jen pro mladého pilota Tonyho 
a kreslí jeho portréty – co kdyby se nevrátil…
O sedmdesát let později se ovdovělá kunsthistorička
Lucy snaží dár si život zase dohromady. K tomu
potřebuje odhalit tajemství obestírající jeden obraz
slavné malířky Evelyn Lucasové. Ne všichni ale mají
zájem na odhalení pravdy... Přeložila Eva Křístková.
Váz., 520 stran, 15 × 21 stran

GK238845      nečlenská cena 399,- 359,-

Jedna singl matka. 
Jedna chaotická rodina. 

Jeden neznámý muž. 
Jeden nečekaný příběh lásky. 

Robert James Waller 
PRACH TISÍCE CEST 
Pokračování bestselleru
Madisonské mosty. Od
chvíle, kdy prožili svůj krát-
ký vášnivý vztah, uplynulo
šestnáct let. Francesca stále
doufala, že svého milence
ještě někdy spatří. Robert
se jednoho dne opravdu
vrací na místo, kde se kdysi
setkali… 160 stran 

GK037542   199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jojo Moyesová

JEDEN PLUS
JEDNA
Představte si, jak
by mohl vypadat
příšerný život:
manžel odešel
a rodině nepřispí-
vá ani penny.
Vašeho syna
puberťáka šikanují
a dcera, matema-
tický génius, má
sice možnost cho-
dit do prestižní
školy pro nadané
děti, ale vy si to
zkrátka nemůžete
dovolit. Už jen
nákup školní uniformy
by znamenal pořádnou díru do rozpočtu
– a co teprve školné… Seznamte se, přesně takový je ve
zkratce život Jess Thomasové. Jednoho dne se však Jess přihodí zvláštní
věc. V taxíku najde svazek bankovek, který patří arogantnímu milionáři Edu
Nichollsovi, u něhož doma Jess uklízí. Žádný balík to sice není, pro Eda bezesporu
jen pár drobných, nicméně pro Jess by ony peníze znamenaly řešení problému.
Jinak zásadová žena se impulzivně rozhodne, že si peníze ponechá a využije je pro
svou dceru. V té chvíli ještě netuší, jak jí jejich majitel následně změní život…

Přeložila Eva Klimentová. Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

GK037961          nečlenská cena 349,- 299,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Laurelin Paigeová 

FIXED 1: ZÁVISLÁ NA TOBĚ
Alayna má budoucnost pevně naplánova-
nou. S vysokoškolským diplomem už ne-
bude muset dělat barmanku v nočním klu-
bu a vyhne se pokušení propadnout někte-
rému z pohledných mužů, co sem chodí.
Alayně to totiž s láskou nejde. Když k její-
mu baru zamíří Hudson Pierce a je jasné,
že jeho jediným cílem je dostat ji do poste-
le, Alaynu ani nenapadne mu to dovolit.
Pak jí ale Hudson nabídne pozici, kterou
nedokáže odmítnout, a jeho smyslná blíz-
kost a neskrývaná touha jsou najednou víc,
než dokáže zvládnout. Přel. Kateřina Teo-
dosijevová. Váz., 296 s., 12,5 x 20 cm

GK037444   nečlenská cena 299,- 249,-

Laurelin Paigeová začala psát, aby pomohla své
rodině z dluhů, hned první kniha se ale umístila
v top desítce nejlepších knih podle časopisu
People. Jen v USA už prodala přes milion výtisků. 

Danielle Steel 
NEODOLATELNÉ SÍLY 
Steve a Meredith i přes náročné
profese udržují spokojené manžel-
ství. Pracovní nabídka odvádí Me-
redith do San Franciska, Steve ale
nemůže odjet hned. Pomalu a té-
měř neznatelně se od sebe vzdalu-
jí... Přeložila Tatjana Jandourková.
Váz., 312 s., 12,5 x 20 cm

GK037675     279,- 229,-

Danielle Steel 
MARNOTRATNÝ SYN
Bratři-dvojčata vyrůstali
spolu, jsou ale zcela odliš-
ní. Jeden nakonec z měs-
tečka odjíždí, ale když se
k němu svět obrátí zády, po
letech se jako příslovečný
„marnotratný syn“ vrací.
Setkání dvojčat je zprvu
šťastné a smířlivé… dokud
na povrch nevyplavou
dávná tajemství. 320 stran 

GK037657   279,- 229,-

M. J. Summersová 

ŠANCE NA LÁSKU
Vášnivá erotická romance. Luc je šťastný
člověk. Obchody prosperují, má peníze
i přízeň krásných žen. Tak proč je pořád
nespokojený? Fotografka Megan sama vychovává
malého synka. Když se jednoho dne nechá zlákat kamarádkou
k výletu do Paříže, ani ve snu by ji nenapadlo, v čí náruči se tam ocitne. Měla to být
jen jedna společná noc, ale návrat k předchozímu životu se už zdá nemožný...
Přeložila Alena Amchová. Váz., 304  stran, 12,5 x 20 cm

GK037533                         nečlenská cena 299,- 249,-

Do osmnácti let
nepřístupné!

M. J. Summersová 
LÁSKA NA
DRUHÝ POKUS
Claire doufá, že na
venkově zase najde
klid. I když jí rozum
radí, aby se držela
dál od svého šéfa,
vrhne se do vášnivé-
ho vztahu. 360 s. 

GK037532   
299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

P

Barbara Woodová 
ZLATÁ ZEMĚ 
Hannah se vydává do Austrálie,
aby se stala lékařkou. 496 stran

GK037467     359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Nicholas Sparks 
VOLBA 
Román o volbách, které jsou ně-
kdy těžké jako život sám. 272 s. 

GK037551   259,- 219,-

P
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Johanna Lindseyová 
BOUŘLIVÉ VYZNÁNÍ
Judith Maloryová se už jed-
nou zamilovala, když kdysi
potkala krásného ducha
v opuštěném domě. Teď ji
čeká vstup do společnosti.
Při plavbě do Ameriky, kde
se má představit, ji ale čeká
nejedno překvapení. Třeba
že její duch je ve skuteč-
nosti mladý pašerák, který
se vydal za moře očistit své
jméno a získat zpět ukrade-
nou loď. Nebo že pravá
láska se neohlíží na původ
a postavení. 304 stran

GK037284  249,- 199,-

Julia Quinnová 
NOC JAKO TA
DNEŠNÍ
Nejen že má
Daniel nepřítele,
jenž mu přísahal
smrt, ke všemu se
ještě zamiloval do

dívky bez urozeného původu, které zřejmě také
hrozí smrtelné nebezpečí… 264 stran 

GK036318              249,- 209,-

Julianne Donaldsonová 

PANSTVÍ EDENBROOKE
Marianne odjíždí na venkov, aby
unikla nudné sezoně v Bathu. Ale
při příjezdu je její kočár přepaden
neznámým mužem, a dívka zjišťu-
je, že namísto rozjímání ji čeká
tajemství k rozlousknutí. Kdo ji
vlastně na panství Edenbrooke
pozval, a proč? Má s tím co dělat
Phillip, tvrdohlavý a okouzlující
syn majitelů panství? 
Přel. Šárka Dvořáková Tripesová. 
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GK037545   
nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

Román pro
nevyléčitelné
romantiky!

Lucy Foleyová 
KNIHA ZTRÁT 
A NÁLEZŮ
Fotografka Kate pátrá po
minulosti své zesnulé mat-
ky, slavné baleríny, jež byla
adoptovaná. Náhodou obje-
ví portrét ženy, která matce
jako by z oka vypadla – ale
není to ona. Když se jí po-
daří zjistit, že autorem por-
trétu je proslulý malíř Tom
Stafford, který žije na Kor-
sice, začne se před Kate
odvíjet příběh lásky, proti
které se stavěl celý svět. 
368 stran

GK036848  299,- 249,-

POUZE 
V KLUBU*

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GK038391

Všechny tvé polibky + Noc jako ta dnešní

Stephanie Laurensová 

PRAVDA O LÁSCE
Gerrard Debbington miluje jen své umě-
ní a lord Tregonning mu konečně dovolil
malovat jeho slavné zahrady. Gerrard
však musí namalovat i jeho dceru. Přel.
Eva Konečná. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GK037448   nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Julia Quinnová 

VŠECHNY TVÉ POLIBKY
Hugh Prentice zůstane po neuváženém souboji o holi, se zraněnou nohou a ještě
tragičtěji zraněnou pýchou. Výřečná, drzá Sarah ho rozčiluje, nejvíc ale tím, že jí
kvůli  hendikepu ani nemůže nabídnout manželství. Sarah by zas ani nenapadlo
takovou nabídku přijmout... Přeložila Jaroslava Novotná. Váz., 280 s., 12,5 x 20 cm

GK037430                      nečlenská cena 259,- 219,-
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Tom Cooper 

LAPKOVÉ
Cosgrove a Hanson v močá-
lu pátrají po mytickém ostro-
vě plném marihuany, jedno-
ruký Lindquist hledá pirátský
poklad, Wes Trench sní, že si
jednou postaví vlastní kreve-
tářskou loď, zástupce ropné
společnosti Grimes se snaží
podvést co nejvíc svých kra-
janů a zlotřilé bratry Toupovy
zajímá jen to, kdo jim vyfoukl
jejich zelenou úrodu… Gro-
teskní noir z lousianských
mokřadů o lidech, co mají
jedno společné – všichni se
ženou za nějakým snem.
Přel. Martina Knápková. 
Váz., 344 s., 12,5 x 20 cm

GK037239   
nečlenská cena 299,- 249,-

Grisham John
LOBBISTA 
Joel Backman, kdysi
mocný právník a lob-
bista, odsouzený na
dvacet let, je po šesti
letech náhle propuštěn
na svobodu. CIA čeká,
kdo ho přijde zabít.
Joel musí rychle vy-
myslet plán, jak přelstít
své strážce i pronásle-
dovatele. 336 stran

GK037421  
299,- 249,-

Ed Falco 
TVRĎÁCI
Krátká kariéra postavy new-
yorského podsvětí. 416 s.

GK037052   349,- 299,-

Harlan Coben 
CIZINEC 
Zašeptá pár slov, zničí váš
svět a zmizí... 344 stran 

GK037515   349,- 299,-

Lúzři, 
snílci, 
darebáci...

Frederick Forsyth 
PŘÍBĚH BIAFRY
Reportážní příběh z váleč -
né ho konfliktu v Biafře, ni-
gerijské provincii, kde jsou
bohaté zásoby ropy a která
se na sklonku 60. let minu-
lého století pokusila získat
nezávislost. 296 stran

GK034932  259,- 229,-

Tom Fox 

DOMINUS
Svatopetrská bazilika je plná,
papež Řehoř XVII. slouží
mši, když do chrámu vstou-
pí mladík a míří k oltáři. Pro-
mluví k papeži, upoutanému
na invalidní vozík, a ten vsta-
ne. Zázrak? Následují další
podivné události, Vatikán
však mlčí. I k násilným úmr-
tím těch, kteří tvrdili, že vše
dokážou vysvětlit. Řím pani-
kaří. Jde o nové zjevení Kris-
ta? Nebo o snahu zdiskredi-
tovat církev? A kdo je ten
neznámý? Thriller pro milov-
níky mysteriózních příběhů.
Přel. Emílie Harantová. 
Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GK037891   
nečlenská cena 349,- 299,-

POUZE 
V KLUBU*

P

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

388,-jen
obj. č. 

GK038392

Mstitel + Příběh Biafry

Frederick Forsyth 
MSTITEL 
Druhá světová válka, válka ve Viet-
namu... Konflikty 20. století, kde
muži bojující se zlem uzavírají přá-
telství na život a na smrt. 368 stran

GK038058     299,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Tom Rob Smith 
DÍTĚ ČÍSLO 44
Zdařilý a oceňovaný debut britského
autora vychází ze skutečného krimi-
nálního případu sériového vraha dětí
Andreje Čikatila. 384 stran

GK037451      249,- 199,-

Ursula Poznanski 
PĚT
V ohavné formě geocachingu, hle-
dání pokladů s pomocí navigace,
posílá vrah kriminalisty k dalším
částem mrtvol. 320 stran 

GK036477      299,- 249,-

Gilly Macmillanová 
SPÁLENÁ OBLOHA 
Rachel se jen trochu opozdila. Od
té chvíle se její malý syn Ben po-
hřešuje. Rachel nemůže nikomu vě-
řit. Dá se však věřit Rachel? 408 s. 

GK037214      359,- 299,-

Erik Axl Sund 
SKLENĚNÁ TĚLA 
Další temný severský thriller, jenž
opět zamíří do nejhlubších koutů
lidské duše a odkryje její odvráce-
nou tvář. 320 stran

GK037288      349,- 299,-

Tom Rob Smith 

FARMA 
Daniel je přesvědčen, že
jeho rodiče si po odchodu
z Londýna užívají klidný dů-
chod na farmě v matčině
rodném Švédsku. A pak mu
zatelefonuje otec. „Volám
kvůli matce… Není v po-
řádku… Fantazíruje – vidí
hrozné, hrozné věci.“ Da-
niel si okamžitě rezervuje
letenku, když vtom má další
hovor. „Tvůj otec s tebou už
určitě mluvil,“ ozve se mat-
čin hlas. „Všechno, co ti ten
člověk řekl, je lež… Počkej
na mě na Heathrow…“
Daniel je zničehonic nucen rozhodnout se,
komu věřit. Matčinu tvrzení o děsivém zločinu, o spiknutí, na
němž se podílí i jeho otec? Otcovu přesvědčení o matčině duševní nemoci?
Klíčem je příběh plný znepokojivých detailů a hlubokých tajemství z minulosti – navíc Daniel
skrývá jedno čerstvé, současné…  Přel. Drahomíra Michnová. Váz., 320 s., 14,5 x 22,7 cm

GK037661                                     nečlenská cena 349,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

Marko Hautala 

BÁBA MOTYKA
Po generace si mládež předává strašlivou le-
gendu o bábě Motyce. Má černý jazyk. Kdo
o ní promluví, tomu bába Motyka vyrve srdce
z těla. Je to jen historka? Proč ale mizí lidé?
A co se děje v prázdné vile? Bába Motyka
nezná slitování… Uhrančivý thriller s hororo-
vou zápletkou od autora označovaného za
finského Stephena Kinga. 
Přel. Linda Dejdarová. 
Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

GK037743   nečlenská cena 299,- 249,-

Dva osudy.
Dvě pravdy.
Komu věřit?

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Knihy pro celou rodinu...16

S
C

I-
FI

Dmitry Glukhovsky 

METRO 2035
Třetí světová válka smazala lidstvo z tváře Země. Planeta osiřela.
Města byla obrácena v prach a popel. Družice se potácejí na oběž-
né dráze. Přežili jen ti, kteří po rozeznění poplašných sirén stačili
doběhnout do moskevského metra. Tady, na stanicích a v tunelech,
se lidé snaží přečkat konec světa. Ze všech sil se upínají k životu
a odmítají se vzdát. Sní o tom, že jednou, až pomine radioaktivní
záření, se vrátí na povrch. A stále doufají, že najdou další přeživší…
Metro 2035 završuje příběh Arťoma z první knihy kultovní trilogie.
Na tuto knihu miliony čtenářů čekaly řadu let a zahraniční naklada-
telé zakoupili práva na překlad dávno předtím, než byl román
dokončen. Přeložil Rudolf Řežábek. Váz., 488 stran, 14,5 x 22,7 cm

GK036617                nečlenská cena 399,- 349,-

METRO 2033
Arťom žije s pěs-
tounem v metru.
Bydlí ve stanici,
která je pokládá-
na za jedno
z bezpečných
míst v obrovské
síti tunelů, avšak
tuto jistotu naru-

šuje temná moc... 472 stran

GK037918                 399,- 349,-

METRO 2034
Píše se rok 2034.
Před lety jaderná
válka zpustošila
převážnou část
světa. Lidé přežili
jen v rozlehlých
sítích metra ve
velkoměstech.
V podzemí vytvo-

řili novou jedinečnou civilizaci. 304 stran

GK037919                 299,- 259,-

Dmitry Glukhovsky 
BUDOUCNOST 
Evropa roku 2400. Smrt
byla poražena a panuje tu
tvrdý řád: množení je přís-
ně omezeno, za dítě se pla-
tí životem. 648 stran

GK037012   449,- 379,-

Dmitry Glukhovsky
SOUMRAK
Dmitrije trápí noční můry,
slyší zvuky, dostává zvláštní
vzkazy. A pak začnou děsi-
vým způsobem umírat jeho
známí… 344 stran

GK035441   299,- 259,-

SVĚTLÁ MINULOST,
TEMNÁ BUDOUCNOST

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

777,-jen
obj. č. 

GK038393

Metro 2033 + 2034 + 2035

Dmitry Glukhovsky se narodil 
roku 1979 v Moskvě. Pracoval
jako televizní a rozhlasový reportér
v Německu a ve Francii. Působil
jako válečný korespondent
v Izraeli a Abcházii. Je považován
za jednu z nových hvězd mladé
ruské literatury. Žije v Moskvě.
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 17
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Ernest Cline 

READY
PLAYER ONE
Bestseller New
York Times je ce-
losvětový mezige-
nerační hit. Film
připravuje Steven
Spielberg. 
Svět v roce 2045
se ocitá v hlubo-
ké krizi – jedinou
záchranou před
bezútěšnou sku-
tečností se pro
miliony lidí stala
OASIS, bezplatná
onlineová video-
hra přístupná
všem – každý si
zde může vytvořit novou identitu
a vést virtuální život, často na hony vzdálený oprav-
dovému: studovat, cestovat, mít přátele, zamilovat se... A nalézt veli-
konoční vejce, poklad, který tam někde před smrtí zanechal James Halliday, výstřední
tvůrce OASIS, společně s miliardovým dědictvím. Léta se o nalezení tří klíčů ke třem branám,
jež vedou k pokladu, marně pokoušejí miliony Hallidayových obdivovatelů. Léta se to nedaří ani
Wadu Wattsovi, který má těsně před maturitou, přežívá u tety v karavanu a honba za pokladem
se stala jediným smyslem jeho existence. Avšak poté co se mu podaří rozluštit první nápovědu,
nabere jeho život divoké obrátky… Přeložila Naďa Funioková. Váz., 432 stran, 14,5 x 22,7 cm

GK037980                                  nečlenská cena 399,- 329,-
cena pro VIP členy 263,-

Robin Cook 
INVAZE 
Z GALAXIE 
Zvláštní chřipku,
po které se lidé
chovají divně,
působí záhadný

disk, který není zemského původu. Skupina lidí
se snaží najít řešení, ale nemoc se šíří … 256 s.

GK036871 249,- 199,-

TURNUS 
Co předcházelo životu v „Silech“, jediných mís-
tech na Zemi, kde mohou lidé po katastrofě
přežít? 480 stran 

GK037422              379,- 299,-

Výhodný komplet

478,-jen
obj. č. 

GK038071

Silo + Turnus

Andy Weir 
MARŤAN 
Mark zůstal sám
na Marsu. I kdyby
mohl podat zprávu
na Zem, zásoby
mu dojdou dřív,

než by dorazila pomoc. Mark se však nevzdává
a s odvahou a humorem bojuje o přežití. 344 s.  

GK037732 349,- 299,-

Hugh Howey 
SILO 
V silu pod zamořenou zemí se léta ukrývají lidé.
Občas někdo vychází ven čistit senzory kamer.
Ví, že jde na smrt. 496 stran

GK036483              379,- 299,-

KLUBOVÁ NOVINKA
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Felix Francis 

VYDĚRAČ
Vyšetřovatele BHA Jeffa Hinkleyho požádá
o pomoc nejlepší steeplový jezdec sou-
časnosti Dave Swinton. Byť je přátelství
mezi žokeji a vyšetřovateli krajně neobvy-
klé, oni dva jsou výjimkou a Jeff se tedy
hned za Davem vydává na návštěvu. Než
se však stačí dozvědět nějaké podrobnosti
o tom, proč miláček národa vypustil
závod, pokusí se Jeffa někdo zabít – a vše
nasvědčuje tomu, že to byl právě Dave!
O pár hodin později je ale hvězda spor-
tovního nebe nalezena mrtvá. Noviny se
plní palcovými titulky o sebevraždě a Jeff
se pouští do případu, o kterém vlastně
vůbec nic neví...
Přeložila Zuzana E. Němcová. 

Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm

GK038059   nečlenská cena 299,- 249,-

Alan Bradley 
KOLÁČ S KAPKOU
JEDU
Flaviin otec, hrdý aristokrat
a vášnivý filatelista, je obvi-
něn z vraždy a jeho dceři
nezbývá než pustit se do
pátrání, aby očistila jméno
rodiny. Jak s tím vším souvi-
sí mrtvý pták? 320 stran

GK037770  279,- 229,-

Alan Bradley 
VRAŽDA NENÍ HRA
Flavia leží mrtvá na hřbito-
vě. Kavka ale odhalí, že to
jen předstírá, a pak už od-
vážná, inteligentní a ironic-
ká dívka vstupuje do další-
ho příběhu, kde samozřej-
mě dojde i na zločin a na
dávná tajemství… 304 s.

GK035757   279,- 249,-

Zaplať, 
nebo zemři!

Alan Bradley 
Případ Flavie de Luce 3: 

SMRT V KŘIŠŤÁLOVÉ
KOULI
Cikánka Fenella vidí v křišťálové
kouli Flaviinu dávno mrtvou matku,
která se prý chce vrátit domů. Pak
však Flavia najde Fenellu bezvlád-
nou v kaluži krve a zanedlouho
objeví mrtvolu jednoho vesničana.
Flavia i inspektor Hewitt se vrhají do
pátrání – důvtipná dívka však je
stále o krok napřed. Přel. Petra
Diestlerová. Váz., 328 s., 12,5 x 20 cm

GK037550   nečlenská cena 279,- 249,-

Výhodný komplet

597,-jen

obj. č. GK038394
3x Případ Flavie de Luce

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Felix Francis 
HAZARD
Při Velké národní si přece gangy
nevyřizují účty... 280 stran

GK035261  269,- 239,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÉ ZLATO
Komisař Dupin netuší, proč
na něj kdosi střílí... 320 s.

GK037530   299,- 249,-

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

Flavii de Luce fascinuje 
chemie, jedy... a smrt!
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Bodujte za každý nákup! Více na straně 2. 19
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Mika Waltari 
KDO ZAVRAŽDIL PANÍ
SKROFOVOU? 
Román s kriminální zápletkou, prosyce-
ný atmosférou severských bílých nocí
a slanou vůní přístavu… 224 stran

GK036077      229,- 199,-

Georges Simenon 
MAIGRET U KORONERA

MAIGRETOVY PAMĚTI
V první próze detektiv sleduje vyšetřo-
vací metody amerických kriminalistů. 
Ve druhé píše autobiografii. 256 stran

GK036356        229,- 199,-

Agatha Christie 
TŘI SLEPÉ MYŠKY
Malá černá edice příběhů Agathy
Christie. Tři povídky z tohoto souboru
byly nalezeny v autorčiných zápiscích až
čtvrt století po její smrti. 216 stran  

GK037720         249,- 219,-

Agatha Christie 
TŘI SLEPÉ MYŠKY
Soubor povídek, jejichž vydání bránila 
i sama autorka. Nepřála si totiž vyzradit
zápletku titulního příběhu, jejž přepraco-
vala do hry Past na myši. 240 stran

GK037721        279,- 229,-

Agatha Christie 
SEŠLI SE V BAGDÁDU 
V Bagdádu se mají tajně sejít zástupci
velmocí. Míří sem kdekdo. Mezi jinými
i slečna Victoria Jonesová. A právě ona
se dostane na stopu mezinárodního
spiknutí, když do jejího pokoje vpadne
raněný agent, a než zemře, zašeptá tři
slova. Přel. Veronika Volhejnová. 
Váz., 264 s., 13 x 21 cm

GK037941   279,- 229,-

Agatha Christie, 
Charles Osborne 

ČERNÁ KÁVA
Černá káva (novelizace vyšla
v roce 1998) přináší napínavý
příběh s nesmrtelným
Herculem Poirotem – ten začíná
být nesvůj, protože už několik
měsíců nepátral po žádném zlo-
činci. I proto vezme zavděk
úkolem od proslulého vědce
sira Clauda Amoryho. Detektiv
má z jeho venkovského sídla
převézt do Londýna chemický
vzorec zcela nové ničivé výbušniny, kterou sir
Claud objevil – a tuší, že se mu jej někdo pokouší odcizit. Ač Poirot
s kapitánem Hastingsem dorazí na místo dokonce o den dříve, než bylo původně
domluveno, záhy vyšetřují nejen krádež, ale i vraždu… Přeložila Helena Šilhánková. 
Váz., 200 stran, 13 x 21 cm

GK037750                                       nečlenská cena 259,- 219,-A

Agatha Christie proslula nejen jako autorka
detektivních próz, ale též divadelních her.
Trojici z nich se rozhodl převést do podoby
románů Charles Osborne (*1927), australský
spisovatel, novinář, herec a divadelní kritik.
Dědicové práv mu udělili svolení, a tak vznikly
adaptace dramat Černá káva (1930), Pavučina
(1954) a Neočekávaný host (1958). 

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 59.20
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Y Intriky v harému 
mohou být smrtící!

Wolf Serno 

PÍSEŇ PLAČKY 
Do města přicházejí krásná plačka Alena s manželem Juliem. Julius chce
po desetiletích dokončit studium medicíny, aby s konečnou platností
překonal staré bezpráví, kdy byl nespravedlivě a potupně vyhozen 
z univerzity. Avšak i jeho současné studium stojí pod neblahou hvězdou
a Alena musí za Julia bojovat jako lvice. Za pravdu a spravedlnost…
Závěrečná část trilogie. Předchozí díly: Loutkář a Loutkářova hra 
Přeložila Ivana Führmann Vízdalová. Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GK035830 nečlenská cena 299,- 249,-

Roberta Richová 

PORODNÍ BÁBA Z HARÉMU
Hanna Léviová žije s milovaným Izákem v Konstantinopoli a zdá
se, že jí nic nechybí: má příjemný dům a získala si přízeň moc-
ných v harému sultánova paláce. Jenže právě tam se ze soucitu
zaplete do intriky, která ji může stát život, neboť nová otrokyně,
o kterou má sultán zájem, skrývá nebezpečné tajemství. Když se
pak dosud idylický domov ocitne v ohrožení, Hanna bude potře-
bovat všechnu svou obratnost a statečnost, aby zachránila sebe

i svou rodinu. Přeložila Veronika
Volhejnová. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GK037092    nečlenská cena 259,- 199,-

Výhodný komplet

597,-jen
obj. č. 

GK038395

3x Serno Wolf

Roberta Richová 
PORODNÍ BÁBA Z BENÁTEK
Je rok 1575 a Hanna je i přes své mládí nejlepší
porodní bábou v Benátkách. Jenže jejího milova-
ného manžela zajali na obchodní plavbě. Jedno-
ho dne se jí naskytne příležitost získat peníze,
aby manžela vykoupila, jenže riziko s tím spojené
by ohrozilo nejen ji, ale celé ghetto. 256 stran

GK037091               259,- 199,-

Wolf Serno
LOUTKÁŘ 368 stran
GK036108  299,- 249,-

Wolf Serno
LOUTKÁŘOVA HRA 
376 stran
GK036437  299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Elizabeth Chadwicková 
ZIMNÍ KORUNA
Druhý díl trilogie o Eleonoře Akvitánské.
Alienor je královnou Anglie... 400 stran

GK037200           349,- 279,-

Sandra Byrdová 
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ
Román o Kateřině Parrové, poslední
manželce krále Jindřicha VIII. 320 stran

GK037372          349,- 299,-
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Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ
Do osudů obyvatel Kings-
bridge 14. století, jejichž ži-
vot je spjat s chodem míst-
ních klášterů a úspěchy vl-
nařů, zasáhne mor. Roku
2008 byla kniha nejprodá-
vanější na světě. 928 s.

GK037974    299,- 249,-

Oliver Pötzsch 
KATOVA DCERA
A ĎÁBEL Z BAMBERKU 
Katovská sága. 560 stran

GK037232   359,- 299,-

Mel Starr 
ZLOČIN U KOSTELA
Detektivní román ze stře-
dověké Anglie. 304 stran

GK036810  279,- 229,-

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Na pozadí mocenských bo-
jů v Anglii 12. století sledu-
jeme osudy lidí z městečka
Kingsbridge, kteří zasvětili
život výstavbě katedrály.
Strhující dobová freska bar-
vitě líčí středověk. 928 stran

GK037973 299,-  249,-

Ken Follett 
SRŠEŇ LÉTÁ V NOCI 
Píše se rok 1941 a britská
RAF na tom není dobře –
Němci sestřelují jeden spo-
jenecký bombardér za dru-
hým. Jak mohou být o po-
hybu letadel RAF tak po-
drobně informováni? 432 s. 

GK038026   349,- 299,-

MŮJ MUŽ KRÁL 
KAREL IV.
Fiktivní deník mladičké krá-
lovny Anny Svídnické z jara
roku 1355. Anna byla krás-
ná a inteligentní dívka. Král
záhy poznal, že v ní našel
ideální partnerku, a hluboce
se do ní zamiloval... 216 s.

GK038121  219,- 189,-

Vladimír Přibský
MÁ ČTVRTÁ ŽENA
ALŽBĚTA
Zajímá vás, jak Alžbětu Po -
mo řan skou viděl její man-
žel, český král a římský cí-
sař Karel IV.? Přečtěte si, jak
spolu jeli do Říma na Alžbě-
tinu korunovaci. . . 208 s.

GK038122  219,- 189,-

Pavel Šoltész 

PŘÍPAD SVÁTEČNÍ SUKNĚ
Detektivní příběh zasazený do středově-
ké Prahy začíná na Štědrý den koncem
patnáctého století ve staroměstských láz-
ních, kam si odpoledne zašel Peregrin
Kameník, mistr obojího práva. A právě se
tam řešil problém, že se jednomu z ná-
vštěvníků lázní ztratilo ošacení. Simeon
Prunar, který byl ten den také v lázních,
v noci po návratu domů za záhadných
okolností zemřel. Vše nasvědčovalo otra-
vě, ale mezi lidmi se začalo šířit, že na
vině je jeho mladá manželka Marta…
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GK037651  nečlenská cena 249,- 199,-

Vražda na 
Štědrý den?

KLUBOVÁ
NOVINKA

20 a 21 historicke romany_sablona lista  5/18/16  1:48 PM  Stránka 3



Výběr z 51 000 titulů, výhodnější ceny ...22

H
U

M
O

R

Jonas Jonasson

ZABIJÁK
ANDERS 
a jeho přátelé 
(a sem tam 
nepřítel) 

Johan Andersson,
„zabiják Anders“,
pracuje v Agentu-
ře pro ubližování
na zdraví. Vše jde
skvěle, až se An-
ders začne ptát 
po vyšším smyslu
a zajímat se o Bo-
ha. Bossové pod-
světí s ním ale
ještě mají nevyřízené účty… Přel. Hana Švolbová. 
Váz., 320 s., 13,4 x 21 cm

GK261445          nečlenská cena 379,- 339,-
K dispozici od 15. 6.

   David Duchovny 
KRÁVA NEBESKÁ
Elsie si žije spokojený život
šťastné krávy. Pak zatouží
po svobodě a s kamarád-
kou Mallory utečou. Nejdřív
je to fajn. Mallory flirtuje
s býky, Elsie zkoumá okolí
farmářova domu. Když ale
oknem uvidí v televizi pořad
o masokombinátech, roz-
hodne se odejít do bezpeč-
nějšího světa. 184 s., čb. il.

GK037358  199,- 169,-

Zuzana Hubeňáková 
VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ
Výbor přináší to nejlepší
z autorčiných blogů a navíc
i nové texty. Autorka se
vtipně a s nadsázkou vyrov-
nává s tématy jako rodinná
výchova, mezilidské vztahy,
ale také nástrahy automobi-
lismu nebo sex po dvou
dětech. Připravte se na to,
že vás bude od smíchu
bolet břicho! 200 stran

GK037663   229,- 189,-

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ 
V DIVOČINĚ
Pokračování úspěšného ti-
tulu Zvěrolékař a spol. Lu-
ke má vlastní „pojízdnou
veterinu“ a jezdí léčit zvířata
ve své venkovské oblasti.
Provozuje i kliniku a často
vyráží na akce do exotické
ciziny. Své zážitky líčí s ty-
pickým suchým humorem
a nadhledem. 336 stran

GK037162  299,- 149,-

Když básníci přicházejí do let...

Ladislav Pecháček 

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Jak po padesátce vyzrát na absurdní grotesku jménem život? Doktor Štěpán
Šafránek dál sází na hlavu plnou nápadů. Ovdověl a se synem, kterého vy-
chovává za pomoci kamarádů, se přestěhoval do nového bytu. Dál bojuje
s nadřízenými, předpisy a konvencemi. Váz., 216 s., 16 s. příl., 14,5 x 20,6 cm

GK037960                    nečlenská cena 199,- 169,-

Akční
cena

P

JAK SVĚT 
PŘICHÁZÍ
O BÁSNÍKY
Pavel Kříž a Da-
vid Matásek jako
Štěpán a Kendy
končí gympl
a zkouší Tylovu
Lesní pannu... 

GK262754           DVD 129,-

JAK BÁSNÍCI
PŘICHÁZEJÍ
O ILUZE 
Štěpán už je stu-
dentem medicíny
a Kendy studuje
FAMU. Nové
školy, nové
lásky....

GK262756         DVD 129,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Tereza
Boučková 
INDIÁNSKÝ
BĚH,
KŘEPELICE,
KDYŽ 
MILUJETE
MUŽE 
Indiánský běh

přináší vzpomínky na dětství, dospívání a dospělost
v období totalitního režimu, vypovídá o době i reál-
ných lidech. Novely Křepelice a Když milujete muže
přidávají k osobním prožitkům téma mateřství
a lásky. Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GK038298                219,- 199,-

Dalibor Vácha 

CESTOU
Třetí román Dalibora Váchy nazvaný opět jednoslov-
ně – Cestou – se znovu vrací k událostem první světové války. Autor zde
popisuje osudy několika fiktivních hrdinů od jejich upadnutí do ruského zajetí přes vstup do
československých legií až po vítězné tažení přes celé revoluční Rusko. Ale nejde tu jen o vymyšle-
né postavy – pakliže v knize Červenobílá hrál výraznou roli Rudolf Medek, je v tomto románu ve
druhém plánu sledován vzestup a pád kontroverzního generála Radoly Gajdy. Historický román,
který se spíše než na kolektivní vítězný patos soustředí na všednodenní boj o přežití jednotlivých
vojáků. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GK038050                                 nečlenská cena 349,- 299,-

Petr Zikmund 

JÁ, MATTONI
Legenda 
o prodavači
vody

Kniha k seriálu České televize o Hein-
richu Mattonim, zakladateli slavné stá-
čírny minerálních vod. Ve své době
dokázal nepředstavitelné. Není to ale
biografie kapitalisty, je to sága o dra-
matických rodinných zvratech v dra-
matické době. Váz., 456 s., 15,5 x 21 cm

GK261704  
nečlenská cena 349,- 314,-

Dalibor Vácha 
HRANICE
Druhá světová
válka na
východní fron-
tě, cesta česko-
slovenských
vojáků na
západ. 320 stran

GK037336          
299,- 249,-

František Ringo Čech 
GENERACE BEATLES
448 stran + 16 stran bar. pří-
loh, čb. fotografie

GK035674  299,- 259,-

František Ringo Čech 
GENERACE BEATLES 2
Komentáře, dopisy, vzpo-
mínky a rozhovory. 496 s.

GK037722  299,- 249,-

Aňa
Geislerová 
P.S.
Zápisky popu-
lární herečky
zachycují
všední život
i střípky stře-
ženého sou-

kromí. V pěti podivuhodných letech se mísí humor
s melancholií, zamilování s rozchody a upřímnost
s potřebou nic nevyzradit. Autorka se vtipně 
a osobitě dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska... Ilustrace Lela  Geislerová. 216 s., bar. il. 

GK037900             299,- 249,-

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GK037934

Generace Beatles 1 + 2

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GK038396

Cestou + Hranice

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Těžká cesta
legionářů

Cena čtenářů
Magnesia Litera

2016 

+ 
DÁREK

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Wm. Paul Young  
KŘIŽOVATKY 
Anthonyho tělo je v kómatu,
mysl se probouzí v krajině
zrcadlící jeho život. 288 s.

GK036054   299,- 249,-

Wm. Paul Young 
CHATRČ
Mack zažívá na místě, kde
byla zavražděna jeho dcera,
očistné setkání. 256 stran

GK037070 299,- 249,-

Stefan Zweig 

ZMATENÍ CITŮ 
Tématem Zweigových
novel je náhle propuknuvší
vášeň, která zcela převrátí
život protagonistů.
V našem výboru propadají
nezvladatelné vášni jak
muži, tak ženy – jsou
posedlí dramaticky končící
závislostí na druhém, ale
i stejném pohlaví. Jen závě-
rečná Šachová novela,
psaná už v emigraci, nemá
sexuální, nýbrž politický
podtext. 
Přeložila Jana Zoubková.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GK037315             
nečlenská cena 299,- 259,-

Goce Smilevski 

NÁVRAT SLOV
Jméno Heloisa dostala ta dívka patrně proto, aby co nejvíce
znělo jako Helios – Slunce. Když jí bylo osm let, strýc ji
odvedl do kláštera v Notre Dame, aby se vzdělávala v růz-
ných oborech. Tam se s ní sblížil nejmladší učitel katedrální
školy Abelard... A zde začíná tragický milostný osud
Abelarda a Heloise, jeden z nejznámějších a nejdramatičtěj-
ších příběhů skutečné lásky všech dob. Smilevského vyprá-
vění je po mnoha stránkách originální, nejednou připomíná
prózy Umberta Eca. 
Přeložil Ivan Dorovský. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GK037949 nečlenská cena 269,- 229,-

Gabriel Chevallier 
ZVONOKOSY
Román považovaný za klasi-
ku satirické prózy. Děj skan-
dální kroniky městečka v ji-
hofrancouzském Beaujolais
se točí kolem zdánlivě okra-
jové záležitosti – vybudování
obecního pisoáru. 
Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

GK037033   259,- 229,-

Victor Hugo 
MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE 
Muž, který se směje je romantický a dobrodružný román, plný
emocí a napětí od první do poslední stránky. Kočovný herec
Gwynplaine se stigmatem znetvořené tváře, který netuší svůj
aristokratický původ a bohatství, slepá kráska Dea, moudrý
stařec Ursus, to jsou postavy, s nimiž budete dýchat, prožívat
zvraty mezi štěstím a největší úzkostí. Navíc je dílo úžasnou
freskou doby, líčící svět potulných komediantů, námořníků
i vznešené společnosti, barvitou jako obrazy Hieronyma
Bosche. 744 stran

GK036970                         499,- 399,-

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GK038397

Chatrč + Křižovatky

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Goce Smilevski se narodil roku
1975 ve Skopji v Makedonii.
Vydal romány Planeta nezkuše-
nosti (2000) a Rozhovor se
Spinozou (2002). Za svůj třetí
román Freudova sestra obdržel
roku 2010 Cenu Evropské unie
za literaturu. Dílo bylo přelože-
no do pětadvaceti jazyků, česky
vyšlo roku 2012 v Odeonu.

Jak si půjčovat
slova z ticha 
a zase je vracet...

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

KLUBOVÁ
NOVINKA
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HON NA OVCI
Hlavní hrdina žije poklidně v Tokiu a spoluvlastní
reklamní agenturu. Život mu pomalu utíká a on od
něj už ani moc nečeká. Stačí však, aby jejich firma
otiskla v letáku fotografii krajinky s ovcemi a hrdina
se ocitá na nechtěné iniciační pouti kamsi do
„srdce temnoty“ současného Japonska… Vyhledá
ho jistá organizace a on pod pohrůžkou násilí
putuje nedobrovolně na ostrov Hokkaidó, aby tam
našel tajemnou ovci s hvězdou na hřbetě…
Přeložil Tomáš Jurkovič. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GK037607        nečlenská cena 379,- 329,-

Michael Chabon 
ÚŽASNÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ
KAVALIERA A CLAYE
V New Yorku roku 1939
začíná příběh dvou chlapců.
Jeden má rád komiksy a bra-
kovou literaturu, druhý milu-
je Houdiniho. Jejich společ-
ný komiks uspěje. Mimořád-
ně silný příběh, oceněný
roku 2001 Pulitzerovou
cenou. Přel. David Záleský.
Váz., 608 s., 12,5 x 20 cm

GK037537   399,- 349,-

Anna Bolavá 
DO TMY
Příběh osamělé ženy, která život
zasvětila sběru léčivých rostlin.
Konstantou jejího propracované-
ho „plánu sběru“ je úterý, vý-
kupní den. I přes pomalé, zdánli-
vě nevzrušené tempo bublá pod
hladinou podivný neklid. Rafino-
vaný styl kapitolu po kapitole
vtahuje hlouběji: do staré půdy 
i prokletí sběru bylin. 232 s.

GK037335       259,- 199,-

Liou Čen-jün 

MANŽELA JSEM
NEZABILA
Hlavní postavou románu je
Lotos, vesničanka středního
věku, která se bouří proti
mašinerii státu a soudy do-
táhne až do nejvyšších pater.
Ne ale z uvědomělosti, ale
proto, že přišla o manžela.
Když podruhé otěhotněla,
navrhla mu, že se rozvedou,
a nějaký čas po porodu se
zase vezmou. Nepočítala ale
s tím, že si její muž mezitím
našel mladší a už ji nechce.
Tragikomická satira součas-
ného čínského autora.
Přeložila Zuzana Li. 
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GK037983 
nečlenská cena 299,- 249,-

Výhodný komplet

298,-jen
obj. č. 

GK037350

Podivná knihovna + Spánek

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Anthony Burgess 
MECHANICKÝ POMERANČ 
Vůdce mladých londýnských násilní-
ků Alex tráví většinu času drogami,
přepady a poslechem Beethovena.
Pak je však zatčen a donucen pod-
stoupit „terapeutický“ experiment.
Film v režii S. Kubricka toto kultovní
dílo jen podtrhuje. Přeložil Ladislav
Šenkyřík. Váz., 248 s., 12,5 x 20 cm

GK038011        249,- 199,-

Magnesia
Litera 2016

za prózu 

Haruki Murakami 
SPÁNEK
80 s., bar. il.
GK036664 249,- 219,-

Haruki Murakami 
PODIVNÁ KNIHOVNA
64 s., bar. il. 
GK036954 249,- 199,-
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Cassandra Clareová 
Pekelné stroje 2

MECHANICKÝ PRINC
V magickém viktoriánském Londýně
našla Tessa úkryt u Lovců stínů, klid má
ale krátké trvání. S pomocí samotáře
Willa a oddaného Jema totiž zjišťuje, že
Magistrova válka proti Lovcům stínů má
velmi osobní důvod. Viní je z dávné tra-
gédie, která mu zničila život. Jestliže
chtějí odhalit tajemství minulosti, musí
se vypravit do mlžného Yorkshiru, lon-
dýnských uliček i na ples plný nepřátel,
kde se Tessa dozví děsivou pravdu
o svém původu. Ukáže se také, že někdo
ze středu Společenství zradil… 
Přeložila Lenka Faltejsková.
Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GK037462  nečlenská cena 359,- 299,-

Erika Johansenová 
Královna Tearlingu 2

TAŽENÍ DO TEARLINGU
Kelseu, mladou královnu Tearlingu, čeká výzva, jaké dosud
nečelila. Poté, co Kelsea zkřížila plány sousední země
Mortmesne a její nebezpečné Rudé královny, je její vlastní
země pustošena krvavou invazí. Zatímco je cizí armáda kaž-
dým dnem blíž a blíž, Kelsea naváže díky magickému králov-
skému safíru kontakt s Lily, která žila před mnoha lety –
a jejíž osud je s Kelseou svázaný víc, než si umí představit.
Přel. Veronika Volhejnová. Brož., 512 s., 12,5 x 20 cm

GK036665               nečlenská cena 359,- 299,-

Erika Johansenová 
KRÁLOVNA TEARLINGU 
Fantasy příběh o dlouho ztracené krá-
lovně. 432 s.

GK036653 359,- 299,-

Výhodný komplet

478,-jen

obj. č. GK038398
Královna Tearlingu 1 + 2

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Neal Shusterman 
BEZ ŠANCE 
Fascinující a temná dysto-
pie ze světa, kde platí nový
zákon: každé dítě má
právo na život do třinácti
let. Pak je ale na rodičích,
jestli ho vychovají až do
dospělosti, anebo ho poš-
lou… rozpojit. Problémové
děti odjedou do táborů,
kde jsou jejich těla roze-
brána a orgány předány
potřebným   . 304 stran 

GK037576  349,- 299,-

Rebecca Donovanová 

U KONCE S DECHEM
Emma utekla před vším. Učí se,
v kontaktu je jen se svými spo-
lubydlícími. Minulost ji ale vždy
dožene. Závěrečný díl série
Dech. Brož., 432 s., 2,5 × 20 cm 

GK255926  
nečlenská cena 349,- 314,-

ČESKÁ 
PREMIÉRACassandra Clareová 

Pekelné stroje 1
MECHANICKÝ
ANDĚL
První díl trilogie. 368 str.

GK037461 359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

DŮVOD DÝCHAT 448 stran

GK255924 349,- 314,-

SOTVA DÝCHÁM 480 stran

GK255925 349,- 314,-
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YO
LI

John Green 
HLEDÁNÍ ALJAŠKY
Strhující, živý, naléhavý 
a nekonečně dojemný pří-
běh o dospívání a hledání
sebe sama. 256 stran

GK035912 299,- 269,-

Anna Todd 
After 3

TAJEMSTVÍ
Tessa a Hardin
nedokážou exi-
stovat bez
sebe, ale záro-
veň ani spolu.
Tessa potkala
po letech
svého otce,
přehodnocuje
své dosavadní
vztahy a roz-
hodne se spl-
nit si dývný

sen – sen
o novém životě v Seattlu. Jak to

ale sdělit Hardinovi, když předem ví, že nebu-
de souhlasit? Zvlášť když by si tolik přála, aby se přestěho-

val s ní? Hardin reaguje typicky „hardinovsky“ a pokouší se Tessino
stěhování překazit. Málem ji tak ztratí… Třetí kniha z úspěšné série,
která se stala literárním fenoménem. 
Přel. Lenka Faltejsková. Brož., 728 s., 12,5 x 20 cm
GK037273 nečlenská cena 399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Více než miliarda 
přečtení online!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Anna Todd 
AFTER 2: PŘIZNÁNÍ
Láska Tessy a Hardina je osudová,
ale nespálila se Tessa už příliš? Když
se navíc dozví, že s ní začal chodit
kvůli sázce, je zdrcená. 608 stran

GK037272         349,- 299,-

Anna Todd 
AFTER 1 – POLIBEK
Tessin život změní setkání
s Hardinem, drzým a zkrátka jiným
mladíkem... A občas i pěkně kru-
tým. 528 stran

GK037271 349,- 299,-

John Green, David Levithan 

WILL GRAYSON, 
WILL GRAYSON
Chicago je velké město a dva středo-
školáky z jeho opačných konců může
dohromady svést leda náhoda. A aby se
navíc oba dva jmenovali stejně, totiž
Will Grayson? A co teprve, když se do
všeho vloží ještě kamarád jednoho
z Willů zvaný Drobek, tornádo v lidské
podobě! Oba Willy čeká řada příjem-
ných i méně příjemných překvapení
a postupně si budou muset znovu pře-
brat všechno, co si mysleli o sobě,
o lásce i o přátelství. Přeložila Veronika
Volhejnová. Váz., 280 s., 14,5 x 22,7 cm

GK037686 nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro cena pro VIP členy 199,-
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Luca Crippa, Maurizio Onnis 

FOTOGRAF Z OSVĚTIMI
Historická biografie na pomezí
biografického románu vypráví
osudy Wilhelma Brasse, který byl
v létě 1940 internován v Osvě-
timi. Tam se mu podařilo přežívat
díky tomu, že byl šikovný foto-
graf, a pro nacistickou mašinerii,
libující si v přesné evidenci a do-
kumentaci, fotografoval vězně, ale
i popravy a lékařské pokusy na

lidech. Dohromady zhotovil přes padesát tisíc
snímků. Kniha rekonstruuje pět let, které Wilhelm Brasse strávil ve

vyhlazovacím táboře, a vychází z historických dokumentů a ze vzpomínek samotného
autora, který zemřel v roce 2012 ve věku 94 let. Váz., 264 stran,16 stran příl., 12,5 x 20 cm

GK037672                                              nečlenská cena 279,- 229,-

Blanka Kovaříková 

HERECKÉ BALADY
A ROMANCE
Úspěšné knihy Herecké balady
a Herecké romance nyní v jednom
svazku. Autorka je aktualizovala 
a doplnila, přibylo také unikátních
fotografií. Váz., 352 s., 17 x 24,3 cm

GK259634   
nečlenská cena 399,- 359,-

Zdeněk Mahler

… ALE NEBYLA TO NUDA
Vzpomínkovou knížku Zdeňka Mah-
lera tvoří osobité poznámky, glosy
a úvahy vybrané z deníků. Autor je
vynikající vypravěč a originální kníž-
ka je inspirativní a poučné čtení.
Váz., 280 stran, 15 x 21,2 cm

GK256541  379,- 339,-

Fotografie,
které se líbily
Mengelemu...

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Ondřej Suchý 
TŘI ŽIVOTY LÍDY BAAROVÉ 
Neobyčejný osud výjimečné české
herečky – jak to bylo s jejím vztahem
ke Goebbelsovi a co stálo za přízní,
kterou jí projevoval Hitler? Závěr kni-
hy tvoří neuvěřitelný příběh o posteli
z filmu Maskovaná milenka podle
vyprávění filmového architekta Jana
Zázvorky. 216 stran, 24 stran příl.

GK038321        229,- 199,-

Blaine Harden 
ÚTĚK Z TÁBORA 14
Útěk z pracovních táborů 
v Severní Koreji je nemožný. Nebo
téměř nemožný, jak dokazuje Sinův
příběh. V táboře se narodil, tělo 
má poznamenané podvýživou 
i mučením. Nohy mu znetvořil elek-
trický plot, který ho neudržel v tábo-
ře... 208 s. + 8 s. bar. fotopříl.

GK035826 299,- 259,-

Alena Ladová 
MŮJ TÁTA JOSEF LADA
Vzpomínky malířky a ilustrátorky na
jejího otce Josefa Ladu. Memoárová
kniha je doprovázena řadou dopisů
Josefa Lady s přáteli, Jiřím Mahenem,
Jaroslavem Haškem a dalšími, ilustra-
cemi Aleny Ladové a jejího tatínka
Josefa Lady a také mnoha fotografie-
mi z rodinného archivu. 192 stran

GK037426        249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Waris Dirie 

SAFA
Příběh malé Safy. Hrála ve filmu o topmodelce Waris Di-
rie, a scéna, v níž podstupuje obřízku, zapůsobila na mi-
liony diváků. Safini rodiče se ale zavázali, že jejich dcer-
ka zákrok nepodstoupí. Smlouva jí zabezpečila i školní
docházku. Po čase však toho Safina matka litovala, hol-
čičce se lidé posmívali a kritizovali rodinu že nerespek-
tuje tradice. Waris odjela do Somálska, aby se pokusila
dívku zachránit. Váz., 280 s., 16 s. příl., 12,5 x 20 cm

GK037568        nečlenská cena 299,- 249,-

Tania Kambouri 

POLICISTKA
VOLÁ
O POMOC
Problém 
s integrací nelze
vyřešit na ulici

„Chceme přece
být vždy politicky
korektní a hlavně
se nenechat
vyprovokovat...
Mně je každopád-
ně otevřené hledí
milejší než pokrytectví.“ Dennodenně
se policistka Tania Kambouri účastní v jednom
z německých městských sociálních ohnisek policejních výjezdů. Z první ruky
popisuje své zkušenosti, prohlubující se neúctu, narůstající násilí a potíže při
kontaktu především s mužskými migranty.

Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GK038105                          nečlenská cena 199,- 179,-

W. Dirie, C. Millerová 
KVĚT POUŠTĚ
Waris pochází ze Somálska. 
Ve třinácti letech uprchla ze
své ko mu nity, protože ji otec
hodlal provdat za sta rého
muže. 256 s. + 8 s. čb. příloha

GK037534    299,- 249,-

Jak vidí imigranty 
městská policistka

Waris Dirie, Jeanne D’Haem
SVÍTÁNÍ NA POUŠTI
Autorka píše o africkém hla-
domoru, nesvobodě a násilí,
které vytrpěla. Waris je vý ji -
mečná žena, která svůj půvab
využívá k pomoci jiným. 208 s. 

GK035065    239,- 199,-

Výhodný komplet

567,-jen
obj. č. 

GK038399

Safa + Květ pouště + Svítání na poušti

Ayaan Hirsí Alí
REBELKA  
Autobiografie scenáristky dokumentu Pod-
řízení o postavení žen v islámském světě.
Ayaan ví dobře, jaké je bojovat s neustálými
obavami o život. V knize líčí své dramatické
životní osudy... 392 s. + 8 s. bar. př.

GK038157 299,- 249,-

Ayaan Hirsi Ali 
KACÍŘKA  
Proč islám právě teď potřebuje reformaci
Nesmlouvavost, s níž autorka vystupuje proti
radikálnímu islámu, jí vynesla nejen výhrůžky
islamistů, ale i odsouzení západních politic-
kých a intelektuálních elit. 288 stran

GK037549               299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Henrik Eberle 

HITLER JAKO VOJEVŮDCE
Na základě nejnovějších poznatků
a dosud neznámých dokumentů reno-
movaný historik nacismu ukazuje, jak
Hitlerovy zkušenosti vojenské spojky
z první světové války ovlivnily myšlení
a jednání pozdějšího diktátora a vrch-
ního velitele branných sil. 
Nový neotřelý pohled na často noto-
ricky známé události, které čtenář
uvidí z mnohdy nečekaného úhlu.

Váz., 320 stran, 16 stran příl., 
14,5 x 22,7 cm

GK037548 nečlenská cena 359,- 299,-

Hamish Ross 
SVOBODA 
V OBLACÍCH
Biografie českého letce Vá-
clava Bozděcha, který za
války působil v RAF. Po ob-
sazení vlasti utekl do Fran-
cie, kde sloužil v letectvu.
Opatřil si psa, ovčáka Anti-
se, kterého potom bral i na
palubu při bojových letech.
320 s. + 16 s. čb. příl.

GK037486   299,- 249,-

Mark Owen, Kevin Maurer 
NELEHKÝ DEN
Člen týmu Navy SEAL líčí plánování
útoku na bin Ládina a jeho dopadení.
248 s. + 16 s. bar. foto

GK036158       349,- 299,-

Jak se bezvýznamný
svobodník dostal 
do čela obrovské
armády…

Mark Owen, Kevin Maurer 

NEJSEM HRDINA
Po bestselleru popisujícím misi vedoucí k zabití bin Ládina
Nelehký den přichází bývalý člen jednotky amerického
námořnictva Navy SEAL Mark Owen se svou druhou kni-
hou, v níž předkládá čtenáři nejniternější zážitky ze svých
misí, které ho nejvíce zasáhly a měly vliv na to, jaký člo-
věk se z něj stal. 
Váz., 216 stran, 8 stran příl., 14,5 x 22,7 cm

GK037544   nečlenská cena 299,- 249,-

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GK038400

Nejsem hrdina + Nelehký den

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Paul Allen
KATYŇ 
488 s., 16 s. příl., čb. il.

GK037460   399,- 349,-

Hans Joachim Lang 
ŽENY Z BLOKU 10 
328 stran, čb. foto 

GK035976   299,- 249,-

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

30 a 31 militaria + dejiny_sablona lista  5/18/16  3:45 PM  Stránka 2



Emilie Gillet   

ŘEKNI MI KOLIK?
Máte doma zvědavé děti? S pomocí této encyklopedie plné 

zábavných obrázků jim odpovíte na 212 všetečných otázek – tentokrát 

na téma „kolik čeho je“. Kolik máme zubů? Kolik let je Země na světě? 

Kolik pruhů má zebra? Otázky i odpovědi jsou rozdělené na pět 

oblastí: zvířata, lidské tělo, příroda, civilizace a svět. V knížce 

s praktickou spirálovou vazbou jako obvykle nechybí ani samolepky.

Kroužková vazba, 112 stran + samolepky, barevná publikace, 14 x 20,4 cm

    GK037707     359,-     299,- 

ŘEKNI MI JAK?
Kroužková vazba, 118 stran + samolepky, 

barevná publikace, 14 x 20,4 cm

GK036582     359,-      299,-

ŘEKNI MI PROČ?
Kroužková vazba, 124 stran + samolepky, 

barevná publikace, 14 x 20,4 cm

  GK035856     359,-      299,-

ŘEKNI MI, KDE TO JE? 
Kroužková vazba, 112 stran + samolepky, 

barevná  publikace, 14 x 20,4 cm

  GK037361     359,-      299,-

ŘEKNI MI, CO TO JE? 
Kroužková vazba, 112 stran + samolepky, 

barevná  publikace, 14 x 20,4 cm 

  GK037043     359,-      299,-

Emilie Gillet

ŘEKNI MI KOLIK?
Máátete ddomomaa zvzvěědědavvé dděěti? S pomocí této encykklopedie pplnlnéé

zázáábababaavnvnnnnýcýcý hh obo rárázkz ů jijimm ododpovítee na 212 všetečných otázezek – tentokrátt

nananaa tééémémma a„k„kolik čeheho o jje“. Kolikk máme zubů? Kolik let jee ZZemě na světě?

KoKolik ppruhů má zebra? OOtázázkyk  i odpovědi jsou roozdělené na pět

oblastí: zvířata, lidské ttělělo,o, příroda, civilizace a ssvěv t. V knížcee

ss pprakktitickckou spirálovou vazbou jako obobvyyklkle e nechybí ani sasamom lepky.

KrKroužkžková vazba, 112 sstrt anan ++ ssamololepepkyk , barevnvná á publikace,e, 14 x 202 ,44 cm

GK037707  359,- 299,-

ŘEKNI MI JAK?
KrKrououžkžkovováá vavazbzbzbzbzbbz a,a, 1111181881888818 sssstran ++++ ssssammaaa olololollloleepepepepepeepkykykykykyyy,,,,,

babarerevnvná pupupp blikkkkkkacacacacacace,e,e,e, 114 44 4 x xx x 20202020200020,4,4,44,4,4 ccccm

GK036582 359,-    299,-

ŘEKNI MI PROČ?
Kroužková vazba, 1244 sstrtrrananan +++ sssamamamololololepepepepkkykykykykykyky, , , , 

baarerevnvnáá pupublblikikacacee, 14 x 20200,4,4,4 cccmmmm

  GK035856 359,-    299,-

ŘEKNI MI, KDE TO JE? 
KrKrKrKrouo žkžkovovvá á vazbba,a, 11121  stran + samolepky, 

babababaab rerererrevnvnv á áá ppp bubublikacece, , 1414 xx 20,4 cm

GK037361 359,- 299,-

ŘEKNI MI, CO TO JE?
KKrKrKrKrKroužkkkkkovovovovovovovová áá á á áá vavavavavavvavaaazbzbzbzbzbzbzbaaaaaaa,a, 1111111112121212121212 sstrtrrtranaana ++ ssamamammmololollolollepeeepee kykykykykykyykyyy,,,,,,,,

bababababarererererrerevnvnvnvnvnvnnvnná á áá á áá á á á á ppppppubbububublil kakaakacececece,, ,,, 1414141414141414141414 xxxxxxxxxx 22222222220,0,0,0,0,0,00,0,4 4 44 4 44 cmcmccmcmmc  

  GK037043    359,-  299,-

ŘEKNI MI JAK? ŘEKNI MI KD Ř Č Ř

jednoduché

odpovědi
zábavné 

obrázky 

5 témat, oddělených

samolepkami

odpovědi na víc 

než 200 otázek



Milada Motlová     

ČESKÝ ŠPALÍČEK 
pohádek, říkadel, hádanek, 
přísloví a písniček    
Ilustrace Vlasta Baránková   
Váz., 328 stran, barevné ilustrace, 

19,5 x 25,5 cm

  GK037901      399,-     329,-

Pohádkové karty
Dobrodružství Jeníčka a Mařenky a malé 

holčičky, která si říká Červená Karkulka. Známé 

pohádky jsou zpracovány formou vhodnou

i pro ty nejmenší. Každá sada obsahuje dvacet 

jedna kartiček z pevného kartonu, skládají se 

jedna vedle druhé, až vytvoří velký obrázek.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Ilustrace Sophie Fatus 

21 barevných karet z kartonu, 17 x 16,1 cm

  GK038043      249,-    199,-

ČERVENÁ KARKULKA
Ilustrace Sophie Fatus 
21 barevných karet z kartonu, 17 x 16,1 cm

  GK038044      249,-    199,-

Zdeněk Miler, Eduard Petiška  

O DĚTECH A ZVÍŘÁTKÁCH
Přečtěte si s dětmi o koťátku, které 

hledalo mlíčko, o zatoulaném uhlíčku 

a další krásné pohádkové příběhy. 

Váz., 64 stran, barevné il., 19,5 x 25, 5 cm

  GK037955     169,-    149,-

KRTEK – NAJDI PÁR
Oblíbená společenská hra s motivy 

Krtečka a jeho kamarádů.

24 kulatých dřevěných dílků v praktické

dřevěné krabičce. Velikost krabičky 

16 x 11,5 x 3,5 cm

 GK232486     195,-

ABECEDA
15 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm 

  GK037805     199,-    169,-

ČÍSLA
15 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm 

  GK037803     199,-    169,-

PROTIKLADY
15 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm 

  GK037747     199,-    169,-

ZVÍŘATA
15 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm 

  GK037804     199,-    169,-

Naučné kartičky
V každé krabičce najdou děti patnáct interaktivních 

oboustranných karet s obrázky, čísly a slovy. Rodiče 

se zároveň dozví tipy, jak kartičky používat k zábav-

ným hrám. 

Leporela pro děti s půvabnými ilustracemi Zdeňka Milera.

Komplet 2 leporel

Zdeněk Miler, Josef Brukner  

KRTKŮV DEN 
Barevné leporelo, 12 stran, 

23,8 x 16 cm

Zdeněk Miler  

KRTEK A ZAJÍČEK 
Barevné leporelo, 12 stran, 

23,8 x 16 cm

  GK038383     178,-   158,-

Milada Motlová     

ČESKÝ ŠPALÍČEK 
pohádek, říkadel, hádanek, 
přísloví a písniček    
Ilustrace Vlasta Baránková  
Váz., 328 stran, barevné ilustrace, 

19,5 x 25,5 cm

    GK037901  399,-   329,-
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Pohádkové karty
Dobrodružství Jeníčka a Mařenky a malé 

y
holčičky, která si říká Červená Karkulka. Známé

pohádky jsou zpracovány formou vhodnou

i pro ty nejmenší. Každá sada obsahuje dvacet

jedna kartiček z pevného kartonu, skládají se 

jedna vedle druhé, až vytvoří velký obrázek.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Ilustrace Sophie Fatus

21 barevných karet z kartonu, 17 x 16,1 cm

     GK038043   249,- 199,-

ČERVENÁ KARKULKA
Ilustrace Sophie Fatus 
21 barevných karet z kartonu, 17 x 16,1 cm

    GK038044 249,- 199,-

Zdeněk Miler, Eduard Petiška  

O DĚTECH A ZVÍŘÁTKÁCH
Přečtěte si s dětmi o koťátku, které

hledalo mlíčko, o zatoulaném uhlíčku

a další krásné pohádkové příběhy. 

Váz., 64 stran, barevné il., 19,5 x 25, 5 cm

   GK037955 169,-  149,-

KRTEK – NAJDI PÁR
Oblíbená společenská hra s motivy

Krtečka a jeho kamarádů.

24 kulatých dřevěných dílků v praktické

dřevěné krabičce. Velikost krabičky 

16 x 11,5 x 3,5 cm

 GK232486  195,-

ABECEDA
15 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm

  GK037805  199,-    169,-

ÍSLA
5 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm

  GK037803  199,- 169,-

ROTIKLADY
5 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm

  GK037747  199,- 169,-

ZVÍŘATA
15 bar. posuvných karet, 10,8 x 17 cm

    GK037804  199,-    169,-

Naučné kartičky
V každé krabičce najdou děti patnáct interaktivních 

oboustranných karet s obrázky, čísly a slovy. Rodiče

se zároveň dozví tipy, jak kartičky používat k zábav-

ným hrám. 

Leporela pro děti s půvabnými ilustracemi Zdeňka Milera.

Komplet 2 leporel

Zdeněk Miler, Josef Brukner  

KRTKŮV DEN 
Barevné leporelo, 12 stran, 

23,8 x 16 cm

Zdeněk Miler  

KRTEK A ZAJÍČEK 
Barevné leporelo, 12 stran,

23,8 x 16 cm

GK038383 178,- 158,-
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Anne Suessová      

CO SE DĚJE V ŘÍŠI POHÁDEK
Poutavé ilustrace s velkým množstvím 

detailů dětem představí nespočet známých 

pohádkových postav.

Barevné leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm

  GK037813      149,-     129,-

Jaroslav Blahník      

KAMARÁDI OD VRBOVÉHO 
POTOKA
Ilustrace Dagmar Ježková  
Vyprávění o Slonovi, kterému 

se zdají barevné sny, Kačence, 

Tchořovi a dalších zvířátkách.  

Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 

18,5 x 23,3 cm

  GK036852       249,-    199,-

Sylvie Bézuelová      

NA FARMĚ
Ilustrace C. Vallageasová  
Váz., 48 stran, bar. publ., 23 x 21 cm

GK037385      249,-     219,-

Sylvie Bézuelová      

ZVÍŘÁTKA
Ilustrace C. Vallageasová  
Váz., 48 stran, bar. publ., 23 x 21 cm

  GK036835      249,-     219,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY 
H. CH. ANDERSENA
Pohádky slavného dánského spisovatele čtou už 

dlouhá léta děti i dospělí na celém světě. Obyčejné 

věci v nich mají kouzelnou moc, jedno pravdivé 

slovo je silnější než tisíc lží a dobré srdce cennější 

než všechny poklady. V knížce najdete Anderseno-

vy nejznámější i méně známé pohádkové příběhy.

Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 24 cm

   GK038329     199,-      149,-

3

Johanna Thydellová  

VE ŠKOLCE JE PRASÁTKO
Ilustrace Charlotte Ramelová

Bylo jednou jedno prasátko a to se rozhodlo, že už 

nechce být samo. A tak začalo chodit do školky. I když

prasátka do školky obvykle nechodí. Nebo ano? 

Milý příběh plný humoru o osamělém, ale odvážném 

prasátku, které se vydalo do školky, aby se učilo 

a smálo spolu s dětmi, potěší všechny děti od 4 let.

Váz., 32 stran, bar. il., 21 x 26 cm

    GK037867       99,-  

Václav Říha     

DVANÁCT POHÁDEK 
Z ONOHO SVĚTA
Ilustrace Josef Lada  
V této krásné knížce na dětské 

čtenáře čeká celý zástup roz-

todivných postav a postaviček.  

Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 

17 x 24 cm

  GK037005      199,-     179,-Komplet 2 knih   GK038384       Ušetříte 140,-      358,-

Anne SSuessová      Anne SSuessová

CO SE DĚJE V ŘÍŠI POHÁDEKE DĚJE V ŘÍŠI POHÁ
Poutavé ilustrace s velkým množstvím

detailů dětem představí nespočet známých 

pohádkových postav.

Barevné leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm

   GK037813   149,-     129,-

Jaroslav Blahník     

KAMARÁDI OD VRBOVÉHO 
POTOKA
Ilustrace Dagmar Ježková 
Vyprávění o Slonovi, kterému 

se zdají barevné sny, Kačence,

Tchořovi a dalších zvířátkách.  

Váz., 112 stran, barevné ilustrace,

18,5 x 23,3 cm

   GK036852  249,-   199,-

Sylvie Bézuelová     

NA FARMĚ
Ilustrace C. Vallageasová  geasová
Váz., 48 stran, bar. publ., 23 x 21 cm

 GK037385  249,-    219,-

ylvie Bézuelová     l i BSySy

VÍŘÁTKAZV
Ilustrace C. Vallageasová  Ilu
Váz., 48 stran, bar. publ., 23 x 21 cm

 GK036835  249,-  219,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY N
H. CH. ANDERSENAH

ohádky slavného dánského spisovatele čtou už Po

louhá léta děti i dospělí na celém světě. Obyčejnédl

ěci v nich mají kouzelnou moc, jedno pravdivé vě

ovo je silnější než tisíc lží a dobré srdce cennější slo

ež všechny poklady. V knížce najdete Anderseno-ne

y nejznámější i méně známé pohádkové příběhy.vy

áz., 144 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 24 cmVááz., 144 stran, barevné ilustrace,Vá

    GK038329  199,-    149,-

3

Johanna Thydellová

VE ŠKOLCE JE PRASÁTKO
Ilustrace Charlotte Ramelová

Bylo jednou jedno prasátko a to se rozhodlo, že už

nechce být samo. A tak začalo chodit do školky. I kdyžn

prasátka do školky obvykle nechodí. Nebo ano?

Milý příběh plný humoru o osamělém, ale odvážném

prasátku, které se vydalo do školky, aby se učilo

otěší všechny děti od 4 let.

 32 stran, bar. il., 21 x 26 cm

GK037867 99,-

Václav Říha     

DVANÁCT POHÁDEK 
Z ONOHO SVĚTA
Ilustrace Josef Lada 
V této krásné knížce na dětské

čtenáře čeká celý zástup roz-

todivných postav a postaviček. 

Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 

17 x 24 cm

   GK037005  199,-    179,-

á l ŘíhJ l Bl h ík

Komplet 2 knih GK038384      Ušetříte 140,-     358,-

prasátku, které se vyd

a smálo spolu s dětmi, po

Váz., 

 



Milada Motlová  

ADAM PŮJDE 
DO ŠKOLY
Ilustrace 
Dagmar Ježková
Procvičte s dětmi 

snadno paměť, postřeh, 

soustředění i šikovnost! 

Brož., 80 str. + 32 str. 

čb. příl., bar. publ., 

22,5 x 30,5 cm

Rosa M. Curto    

NAUČ SE KRESLIT TVARY
Brož., 96 stran, barevná publikace,

22,6 x 26,8 cm + šablona 

na obkreslování

Kreslení je zábava
ZVÍŘATA 
Kroužková vazba, 32 stran, 

černobílé  ilustrace, 

14 x 13,5 cm + pastelky 

a mazací gumy  ve tvaru 

zvířátek

Markéta Zinnerová  

HÁDANKY A BÁSNIČKY 
PRO KLUKY A HOLČIČKY 
Ilustrace Petra Z. Jelen
Půvabná knížka říkadel 

a hádanek pro nejmenší 

je zaměřena na témata 

z dětského světa. 

Váz., 60 stran, barevné 

ilustrace, 18,5 x 24 cm

Anita Ganeriová, 
Chris Oxlade  

PRVNÍ ENCYKLOPEDIE
Knížka plná zajímavých 

faktů ze všech oblastí, 

krásných fotografi í 

a zábavných úkolů 

pro děti od 5 do 9 let. 

Váz., 168 stran, barevná 

publikace, 21,6 x 27,6 cm

     GK037714      199,-     179,-

4

MŮJ ATLAS SVĚTA
S touto knížkou se mohou všechny 

zvídavé děti vydat na dobrodružnou 

cestu kolem světa! Najdou v ní mnoho 

zajímavých informací, více než šedesát 

odklápěcích okének s překvapením 

i zábavné úkoly. 

Váz., 24 stran, barevná publikace, 

23 x 27 cm

  GK037887     199,-     179,-  

Mercé Segarra 

BIBLE 
NA DOBROU NOC

Ilustrace Rosa M. Curto
Krásně ilustrovaná kniha přináší známé 

příběhy ze Starého a Nového zákona, 

vyprávěné prostým, srozumitelným způ-

sobem. Jsou určené nejmenším dětem 

k předčítání a starším k prvnímu čtení.

Váz., 96 stran, bar. publ., 21 x 24 cm

  GK037999     199,-     179,-  
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Anita Ganeriová,
Chris Oxlade 

PRVNÍ ENCYKLOPEDIE
Knížka plná zajímavých

aktů ze všech oblastí,

krásných fotografi í 

a zábavných úkolů 

pro děti od 5 do 9 let. 

Váz., 168 stran, barevná

publikace, 21,6 x 27,6 cm

GK037714   199,- 179,-

4
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Váz., 24 stran, barevná publikacV ce, 

23 x 27 cm2

     GK037887  199,-    179,-

Mercé Segarra

BIBLE
NA DOBROU NOC

Ilustrace Rosa M. Curto
Krásně ilustrovaná kniha přináší známé

příběhy ze Starého a Nového zákona, 
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Váz., 96 stran, bar. publ., 21 x 24 cm
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GK037869       199,-     159,-     GK037801      199,-      169,-      GK038205      279,-     229,-

     GK037893      149,-     119,-



Josef Brukner               

JAK SE KOCOUREK 
VYDAL DO SVĚTA
Ilustrace Alena Ladová               
Dobrodružství kocoura Mikeše, citlivě 

převyprávěná známým spisovatelem 

Josefem Bruknerem, udělají radost 

i těm úplně nejmenším čtenářům. 

Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 

18,5 x 24 cm

  GK036298      169,-     149,-

Karel Čapek               

DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Ilustrace Karel a Josef Čapkovi                 
Vtipné vyprávění o neposedném 

štěněti drsnosrstého teriéra 

a další psí příběhy.  

Váz., 80 stran, černobílé ilustrace 

+ fotografi e, 16 x 23,8 cm 

  GK034173      149,-     129,-

Jiří Kahoun               

CO SE ZDÁ MEDVĚDŮM
Pod Placatou skálou v dřevěné chaloupce 

bydlí medvědí máma, medvědí táta 

a dva medvědí kluci, kteří zažívají 

spousty nečekaných dobrodružství 

stejně jako lidské děti.

Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm 

GK037453      199,-     179,-

Eduard Petiška    

ANIČKA A BÁSNIČKA
Ilustrace Helena Zmatlíková

Veselé vyprávění 

o malé spisovatelce.

Váz., 104 stran, barevné 

ilustrace, 18,5 x 24 cm  

  GK038023       249,-        219,-

5

Eduard Petiška

HELENKA A PRINCEZNA
Ilustrace Helena Zmatlíková    

Školačka Helenka se spřátelí se zatoulanou

kočkou Princeznou a spolu s ní se pokusí, aby 

starou opuštěnou paní ve městě navštívila

dcera, jež na maminku zapomněla. 

Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm 

   GK038087      249,-        219,-

Helena Lehečková 

ŽÁRLIVÝ RYTÍŘ A TICHÁ NEVĚSTA
Ilustrace Lucie Dvořáková
Pohádkový příběh o lásce a žárlivosti mezi nemluvným 

rytířem a cizokrajnou krasavicí se točí kolem porozumění. 

Potíže s různými jazyky, zvyky a povahami přitom nemají 

jen lidé, ale i čerti. 

Rytíř Otakar si dal na osamělé skále vystavět hrad Žárlíř 

a přivedl si do něj z jedné válečné výpravy švédskou ne-

věstu. Ohnivě ji miluje, ale nemá nejmenší potřebu se s ní 

dorozumět. Chce jen její němý obdiv a svůj nerušený klid. 

Zpravodajský čert Špehoň a záškodnický čert Kazisvět ho 

bedlivě sledují a dělají vše pro to, aby ho dostali do pekla. 

To se jim vzhledem k jeho prchlivosti málem podaří. Díky 

poťouchlým čertům Kverulantovi, Prokurátorovi a hlavně 

vědecky zapálenému Polyglotovi Otakar sice 

nakonec peklu nepropadne, ale trestu neujde. 

Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm 

 GK036851      249,-        199,-

osef Brukner               Jo

AK SE KOCOUREK JA
VYDAL DO SVĚTAV
lustrace Alena Ladová      Il

Dobrodružství kocoura MD

převyprávěná známým spisovatp
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těm úplně nejmenším čtenářům. i t

Váz., 72 stran, barevné ilustrace, V

8,5 x 24 cm1

    GK036298  169,-  149,-

Karel Čapek               

DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Ilustrace Karel a Josef Čapkovi                 
Vtipné vyprávění o neposedném 

štěněti drsnosrstého teriéra

a další psí příběhy.  

Váz., 80 stran, černobílé ilustrace 

+ fotografi e, 16 x 23,8 cm

   GK034173   149,-   129,-

Jiří Kahoun               Jiří Kahoun

CO SE ZDÁ MEDVĚDŮM
Pod Placatou skálou v dřevěné chaloupce 

bydlí medvědí máma, medvědí táta

a dva medvědí kluci, kteří zažívají 

spousty nečekaných dobrodružství 

stejně jako lidské děti.

Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm 

   GK037453  199,-  179,-

Eduard Petiška    

ANIČKA A BÁSNIČKA
Ilustrace Helena Zmatlíková

Veselé vyprávění 

o malé spisovatelce.

Váz., 104 stran, barevné 

ilustrace, 18,5 x 24 cm  

           
Mikeše, citlivě 

spisovatelem 

GK038023    249,-     219,-
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Eduard Petiška

HELENKA A PRINCEZNA
Ilustrace Helena Zmatlíková    

Školačka Helenka se spřátelí se zatoulanou

kočkou Princeznou a spolu s ní se pokusí, aby 

starou opuštěnou paní ve městě navštívila

dcera, jež na maminku zapomněla. 

Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm 
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Komplet 2 knih   GK038385       Ušetříte 140,-      358,-

E-kniha na 

ebux.cz



Barbro Lindgrenová    

ORANŽÁDA, MAZARÉN A DARTAŇAN
Ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková
Nejklasičtější švédská dětská crazy knížka od nositelky ceny ALMA.  

Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

     GK037221     229,-      189,-

Roald Dahl     

JAKUB A OBŘÍ BROSKEV
Ilustrace Quentin Blake

Slavný příběh o osiřelém chlapečkovi, 

který se dostane do nitra broskve a najde 

tam spoustu skvělých hmyzích kamarádů. 

Váz., 168 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 

     GK037819       199,-     179,-

Ester Stará, Milan Starý  

ŽVANDA A MELIVO    
Básničky, doplňovačky, příběhy, 

hádanky a další cvičení na rozvoj 

slovní zásoby. 

Brož., 96 stran, bar. publ., 24 x 26 cm

     GK036348      249,-     199,-

Holčičí pravidla /3
KLUCI K ZULÍBÁNÍ     
Váz., 192 stran, 12,5 x 19 cm

   GK038064     259,-    229,-

Holčičí pravidla /2
NOVÁ HOLKA      
Váz., 208 stran, 12,5 x 19 cm

   GK038063     259,-    229,-

Meg Cabotová               

Holčičí pravidla /1
STĚHUJEME SE!      
Váz., 232 stran, 12,5 x 19 cm

   GK038062     259,-    229,-

Ondřej Sekora               

FERDA CVIČÍ MRAVENIŠTĚ      
Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 

16 x 23,3 cm

   GK036823      199,-     179,-

František Nepil                

NASCHVÁLNÍČCI      
Ilustrace Olga Franzová

Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 

18,5 x 23,3 cm

   GK037403      199,-     179,-

Komplet 2 knih   GK038386      Ušetříte 150,-    328,-

Komplet 3 knih   GK038387     Ušetříte 230,-   547,-

6

Barbro Lindgrenová   

UKRADENÝ PAPOUŠEK
Ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková
Oranžáda, Mazarén a Dartaňan nejsou žádná spořádaná rodina. Bláznivé kousky a nezbednosti, 

které společně tatínek, syn a dědeček páchají, jsou rozhodně na pováženou. Třeba natřou televizi 

veselejší barvou, ale omylem přitom zamalují i obrazovku, nebo se učí podivnému jazyku, který mylně 

považují za arabštinu. Dědeček Dartaňan má každý den jiné povolání –

jednou je námořníkem, podruhé doktorem a potřetí ministerským před-

sedou. A jejich společný přítel zloděj, který bydlí v blízkém vězení, k nim 

často chodí na návštěvu a jezdí jejich autem – a vůbec mu přitom nevadí, 

že vozidlu chybí motor. Tihle chlapíci se zkrátka ničeho nezaleknou! 

Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

  GK037222     249,-     199,-  

arbro Lindgrenová   
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Roald Dahl     

JAKUB A OBŘÍ BROSKEV
Ilustrace Quentin Blake
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tam spoustu skvělých hmyzích kamarádů. 

Váz., 168 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 

GK037819 199,-  179,-

Ester Stará, Milan Starý 

ŽVANDA A MELIVO    
Básničky, doplňovačky, příběhy,

hádanky a další cvičení na rozvoj

slovní zásoby. 

Brož., 96 stran, bar. publ., 24 x 26 cm

 GK036348 249,-  199,-
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KLUCI K ZULÍBÁNÍ    
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GK036823 199,- 179,-

František Nepil                

NASCHVÁLNÍČCI      
Ilustrace Olga Franzová

Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 

18,5 x 23,3 cm

GK037403  199,- 179,-

Komplet 2 knih GK038386 Ušetříte 150,-  328,-

Komplet 3 knih GK038387 Ušetříte 230,- 547,-

6

Barbro Lindgrenová  B

UKRADENÝ PAPOUŠEKU
g

lustrace Eva Sýkorová-PekárkováIl
Oranžáda, Mazarén a Dartaňan nejsou žádná spořádaná rodina. Bláznivé kousky a nezbednosti, O

teré společně tatínek, syn a dědeček páchají, jsou rozhodně na pováženou. Třeba natřou televizi kt

eselejší barvou, ale omylem přitom zamalují i obrazovku, nebo se učí podivnému jazyku, který mylně p j y , ý yve

ovažují za arabštinu. Dědeček Dartaňan má každý den jiné povoláání –p

ednou je námořníkem, podruhé doktorem a potřetí ministerským ppřed-je

edou. A jejich společný přítel zloděj, který bydlí v blízkém vězení, k nim se

asto chodí na návštěvu a jezdí jejich autem – a vůbec mu přitom nevvadí, ča

e vozidlu chybí motor. Tihle chlapíci se zkrátka ničeho nezaleknou!! že

Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

  GK037222  249,-  199,- 

O

N

Vá

B

O
Il
N

Vá

VáVá

G

Roald Dahl                

OBR DOBR      
Ilustrace Quentin Blake
Vydejte se s malou Sofi í do země obrů! 

Váz., 240 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

   GK035075      229,-      199,-

Sympatická Allie 

se musí vyrovnat 

se spoustou překážek. 

Čeká ji stěhování, 

nová škola a spolužáci…    

E-kniha na 

ebux.cz

E-knihy na 

ebux.cz



Lucy a Stephen Hawkingovi            

JIRKA A NEPROLOMITELNÁ ŠIFRA
Jirka s Aničkou se vydávají na další

dobrodružnou výpravu do vesmíru!

Váz., 312 str. + 24 str. čb. foto, čb. ilustrace, 

15,3 x 21,6 cm

  GK037589     359,-      299,-

Robert Louis Stevenson                          

OSTROV POKLADŮ 
Ilustrace Zdeněk Burian

Váz., 176 stran, barevné ilustrace, 

16 x 24 cm

  GK036147       279,-    229,-

Terry Jones     

POHÁDKY K NEUVĚŘENÍ    
Ilustrace Michael Foreman

Originální pohádky vychází z tradice Lewise Carrolla, 

Edwarda Leara a Roalda Dahla. Člen legendární britské kome-

diální družiny Monty Python báječně pobaví děti i dospělé. 

Váz., 152 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

     GK036300      279,-     229,-

Michael Scott  

Tajemství nesmrtelného 
Nicolase Flamela
ALCHYMISTA 
Váz., 400 stran, 14,5 x 21 cm

  GK035358       329,-      279,-

ČARODĚJ 
Váz., 480 stran, 14,5 x 21 cm

  GK036595       329,-      279,-

VĚDMA  
Váz., 504 stran, 14,5 x 21 cm

  GK036757       329,-      279,-

ZAŘÍKÁVAČ 
Váz., 408 stran, 14,5 x 21 cm

  GK034091       329,-      279,-

VÁLEČNÍK
Váz., 384 stran, 14,5 x 21 cm

  GK035176       329,-      279,-

KNĚŽKA 
Váz., 504 stran, 14,5 x 21 cm

  GK035877       329,-      279,-

Nezapomenutelná série od irského mistra fantasy, 
sci-fi  a pohádkových příběhů

E-knihy na 

ebux.cz

Komplet 2 knih   GK038388       Ušetříte 130,-      348,-

Komplet 6 knih   GK037010       Ušetříte 800,-      1174,-

E-kniha na 

ebux.cz

7

Maria T. Lennonová  

POTÍŽISTKA 
PROTI SVÉ VŮLI
Charlie je docela neobyčejná mladá 

slečna, a rozhodně ne žádný andílek. 

Své okolí ohromuje poměrně extra-

vagantním vkusem a zůstává 

nepochopena ve svém obdivu 

k Matce Tereze, Gándhímu a Stevu 

Jobsovi. Na sportování si nepotrpí, 

a na zdravou výživu už vůbec ne. 

Je to zkrátka rebelka a potížistka, 

ale tak nějak proti své vůli. Jedinou 

nadějí je pro ni nová škola… 

Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

   GK037814      249,-        199,-

Terry Jones    

BAJKY Z DIVOKÝCH VAJEC
Ilustrace Michael Foreman

V šestnácti bajkách jako z divokých vajec autor představuje krokodýla, který ne a ne sehnat 

poctivé zaměstnání, králíka v liščím kožichu, bandu mravenčích lapků či jezevce v letounu RAF. 

A když se k těmto zázrakům přírody přidají žirafy tvárné jako lego, nekaloni mongolští (v tepelné 

úpravě) nebo tlupa teatrálních termitů, dá se v Divotvorné říši vyhlášeného poťouchlíka 

spolehnout na to, že humor je brána, kudy se do duše člověka dostává mnoho fantastického. 

Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

  GK037708      199,-      179,-   

Lucy a Stephen Hawkingovi            L

JIRKA A NEPROLOMITELNÁ ŠIFRAJ
irka s Aničkou se vydávají na dalšíJ

dobrodružnou výpravu do vesmíru!d

Váz., 312 str. + 24 str. čb. foto, čb. ilustrace,V

15,3 x 21,6 cm1

   GK037589  359,-     299,-

Robert Louis Stevenson                          

OSTROV POKLADŮ 
Ilustrace Zdeněk Burian

Váz., 176 stran, barevné ilustrace, 

16 x 24 cm

     GK036147  279,-    229,-

Terry Jones     

POHÁDKY K NEUVĚŘENÍ  
Ilustrace Michael Foreman

Originální pohádky vychází z tradice Lewise Carrolla, 

dwarda Leara a Roalda Dahla. Člen legendární britské kome-Ed

diální družiny Monty Python báječně pobaví děti i dospělé.

Váz., 152 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

GK036300  279,-   229,-

Michael Scott  

Tajemství nesmrtelného 
Nicolase Flamela
ALCHYMISTA
VáVáz.z..z., , , , , 4040404040000 00 ststrararararan,n,n,n,n, 111114,4,4,4,4,5 5 5 5 5 x xxxx 211111 cccccmmmmm

GK035358 329,-  279,-

ČARODĚJ 
VáVáz.z , 484848484800 000 stststststrararararan,n,n,n,n, 111114,4,4,4,4,5 5 5 5 5 x x x x x 2121212121 cccccmmmmm

 GK036595  329,- 279,-

VĚDMA 
VáVáz.z , 50504 sttraaaaan,n,n,n,n, 111114,4 5 5 x 2121 ccm

GK036757  329,- 279,-

ZAŘÍKÁVAČ 
VVVáVVáz.z , 404088 ststraran, 111114,4,4,4,4,5 5 5 5 5 x x x x x 2121212121 ccmm

 GK034091        329,-     279,-

VÁLEČNÍK
VáVáz.z , 383844 ststraran, 14,4,5 5 x x 2121 ccmm

 GK035176     329,-   279,-

KNĚŽKA
VáVáz.z , 505044 ststraan,n  14,4,5 5 x 212 ccmm

GK035877 329,- 279,-

Nezapomenutelná série od irského mistra fantasy,
sci-fi  a pohádkových příběhů

pp
p ý příběhů

E-knihy na 

ebux.cz

Komplet 2 knih GK038388 Ušetříte 130,-    348,-

Komplet 6 knih GK037010 Ušetříte 800,-    1174,-

E-kniha na 

ebux.cz

7

Maria T. Lennonová M

POTÍŽISTKA
PROTI SVÉ VŮLI
POTÍŽISTKA

Charlie je docela neobyčejná mladáC

slečna, a rozhodně ne žádný andílek. s

Své okolí ohromuje poměrně extra-S

vagantním vkusem a zůstává v

nepochopena ve svém obdivu 

k Matce Tereze, Gándhímu a Stevu 

Jobsovi. Na sportování si nepotrpí, J

a na zdravou výživu už vůbec ne.a

Je to zkrátka rebelka a potížistka, J

ale tak nějak proti své vůli. Jedinou a

nadějí je pro ni nová škola…

Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

  GK037814    249,-   199,-

Terry Jones    

BAJKY Z DIVOKÝCH VAJEC
y

Ilustrace Michael Foreman
V šestnácti bajkách jako z divokých vajec autor představuje krokodýla, který ne a ne sehnat 

poctivé zaměstnání, králíka v liščím kožichu, bandu mravenčích lapků či jezevce v letounu RAF. 

A když se k těmto zázrakům přírody přidají žirafy tvárné jako lego, nekaloni mongolští (v tepelné 

úpravě) nebo tlupa teatrálních termitů, dá se v Divotvorné říši vyhlášeného poťouchlíka 

spolehnout na to, že humor je brána, kudy se do duše člověka dostává mnoho fantastického. p j

Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

   GK037708   199,- 179,- 

159,-

E-kniha na 

ebux.cz



12 ÚŽASNÝCH PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK  
Knížka nabízí 12 originálních modelů 

papírových letadélek. Obsahuje nejen 

podrobné ilustrované návody, ale také 

24 oboustranně potištěných papírů. 
Brož., 36 stran, barevná publikace, 21,5 x 28 cm   

   GK035906         139,-      119,-

Duy Nguyen

SVĚT ORIGAMI 
Je úžasné, co lze vytvořit prostým skládáním 

listu papíru! Zvířata, mytické postavy, příšery, 

stroje, vánoční dekorace a mnoho dalšího. 

V knížce najdete více než 150 podrobných 

návodů.

Brož., 512 stran, barevná publikace, 

20,3 x 22,8 cm   

   GK036925       499,-      399,-

Anne-Sophie Jouhanneauová                     

TESTY PRO SPRÁVNÉ HOLKY
Jsi milionářka, princezna, nebo dobrodružka? 

Přes sto stran testů a spousta čtení navíc!  

Brož., 128 stran, bar. il., 15 x 20,5 cm   

  GK037182           199,-       179,-

Jilly MacLeodová   

JAK BYLO SKORO VŠECHNO VYNALEZENO PODLE KOUMÁKŮ 
Ilustrace Lisa Swerlingová a Ralph Lazar
Zvídaví Koumáci, malí chlapíci s velkými nápady, nabízejí dětem 

poutavou výpravu za vynálezy, které změnily lidem život. 

Váz., 64 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

  GK038229       229,-       199,-

KLUBKO – léto 3/2016/ Produkce: Hana Hříbková / Grafi cká úprava: Diana Delevová
Ceny v červených rámečcích platí pouze pro členy Knižního klubu.
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12 ÚŽASNÝCH PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK
Knížka nabízí 12 originálních modelů

papírových letadélek. Obsahuje nejen

podrobné ilustrované návody, ale také

24 oboustranně potištěných papírů.
Brož., 36 stran, barevná publikace, 21,5 x 28 cm

  GK035906      139,-   119,-

Duy NguyenD

SVĚT ORIGAMI S
e úžasné, co lze vytvořit prostým skládáním Je

stu papíru! Zvířata, mytické postavy, příšery,li

troje, vánoční dekorace a mnoho dalšího. st

V knížce najdete více než 150 podrobnýchV

ávodů.n

Brož., 512 stran, barevná publikace,B

3 x 22,8 cm

GK036925  499,- 399,-

Anne-Sophie Jouhanneauová                     

TESTY PRO SPRÁVNÉ HOLKY
Jsi milionářka, princezna, nebo dobrodružka? 

Přes sto stran testů a spousta čtení navíc!  

Brož., 128 stran, bar. il., 15 x 20,5 cm   

 GK037182      199,-   179,-

Jilly MacLeodová  

JAK BYLO SKORO VŠECHNO VYNALEZENO PODLE KOUMÁKŮ 
y

Ilustrace Lisa Swerlingová a Ralph Lazar
Zvídaví Koumáci, malí chlapíci s velkými nápady, nabízejí dětem 

poutavou výpravu za vynálezy, které změnily lidem život. 

Váz., 64 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GK038229 229,- 199,-

0,32

G

KLUBKO – léto 3/2016/ Produkce: Hana Hříbková / Grafi cká úprava: Diana Delevová
Ceny v červených rámečcích platí pouze pro členy Knižního klubu.
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Martin Velíšek   

MŮJ STÁT
Ilustrace Milan Starý   
Dokážete najít mezi všemi vlajkami světa bezpečně tu naši? Víte, proč jsou 

na našem velkém státním znaku lvi a orlice, odkud pochází heslo na prezidentské 

standartě, proč našim mincím a bankovkám říkáme koruny a jak to, 

že bílý lev v našem malém státním znaku má dva ocasy? Právě na tyto

a podobné otázky vám odpoví tahle zábavná kniha!

Flexivazba, 108 stran, barevné ilustrace, 22 x 22 cm 

  GK038025    199,-      179,- 

Richard Walker                    

JAK FUNGUJE NEUVĚŘITELNÉ LIDSKÉ TĚLO PODLE KOUMÁKŮ 
Ilustrace Lisa Swerlingová a Ralph Lazar
Podnikavé, energické a všetečné postavičky jménem Koumáci vás 

provedou fungováním lidského těla tak, jak jste je ještě nepoznali. 

Váz., 64 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

  GK037318           229,-       199,-

UVNITŘ ROZKLÁDACÍ 

STRÁNKY!

NITŘ ROZKLÁD
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Sigrid-Maria Größingová 
KDYŽ SLUNCE JEŠTĚ 
NEZAPADALO 
Osudy členů vysoké evrop-
ské šlechty s porozuměním
a citem.  216 stran, čb. il. 

GK035862   279,- 229,-

Simon Winder 
DANUBIA
Komplexní pohled na dějiny
rodu Habsburků od počátku
jejich vzestupu po první
světovou válku. 576 stran

GK036874   499,- 399,-

Břetislav Tureček
LABYRINTEM ÍRÁNU
Reportážní kniha ukazuje
světlé i stinné stránky země
i protichůdné politické záj-
my. 280 s. + 48 s. bar. foto 

GK035751   359,- 299,-

Karl Vocelka 
VŠE O HABSBURCÍCH 
Zasvěcený a napínavý prů-
vodce dějinami habsburské-
ho rodu, plný překvapivých
i pikantních faktů. 176 s., 

GK037165   229,- 189,-

Hans-Dieter Otto 

NÁŠ KRÁL JE ŠÍLENÝ! 
Všude na světě žili v různých dobách duševně
nemocní lidé, v antice stejně jako v novověku.
Někteří z nich byli známí a mocní vládci –
a jejich šílenství mělo často pro národ fatální
důsledky. 
Autor se zabývá devíti případy slavných panov-
níků a panovnic považovaných jejich současníky
za šílence. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GK037478   nečlenská cena 249,- 199,-

Hamed Abdel-Samad 

ÚČTOVÁNÍ
S MOHAMEDEM
Islámský fundamentalismus
a intolerance jsou důsledky
přeceňování koránu a Mo-
hameda. Reforma muslim-
ského myšlení nemůže začít,
dokud se muslimové neod-
váží zpochybnit Mohame-
dovu nedotknutelnost
a nedají svému prorokovi lid-
ské rozměry. Dokud v něm
nezačnou vidět složitého a zřejmě
také chorého člověka. Autor nelítostně účtuje s his-
torickou postavou jménem Mohamed i s „prorokem“, jenž po mnoho
let ovládal i jeho vlastní život. Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GK038035                              nečlenská cena 199,- 179,-

„Hamed Abdel-Samad
byl kdysi islamista.
Postupně začal se sva-
tým zanícením potírat,
co sám kdysi zastával.
Je to egyptský Salman
Rushdie.“

Süddeutsche Zeitung

Islámský svět a jeho nekritické
uctívání Mohameda

Břetislav Tureček
SVĚTLA A STÍNY
ISLÁMU
Drama Blízkého východu 
a sonda do duší jeho oby-
vatel. 216 s. + 48 s. bar. foto

GK032245   289,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!32
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Kathryn McCuskerová 

MEDITACE KUNDALINÍ
Pod zkušeným vedením autorky této
krásné a srozumitelné knihy lze v sobě
probudit tajemstvím opředenou „hadí
sílu“, tedy nechat proudit životní sílu
všemi sedmi čakrami – energetickými

centry v těle. Po jejím plném probu-
zení přichází úžasný příval

energie připomínající elek-
trický proud. Při meditaci

se rozpouštějí veškeré sta-
rosti, pochybnosti
a úzkosti. Brož., 160 s.,

barevná publikace, 
16,2 x 23,5 cm

GK037371   
nečlenská cena 249,-

199,-

Christina Feldman 
MEDITACE PRO 
ZAČÁTEČNÍKY
Praxe bdělého života
96 stran
GK035720    199,- 179,-

Don Miguel Ruiz ml. 
PĚT STUPŇŮ 
PŘIPOUTANOSTI
Toltécká moudrost 
pro moderní svět 
Různé úrovně připoutanosti
nás drží v psychické pasti,
ze které nemůžeme snadno
uniknout. 184 stran

GK036367  249,- 199,-

Jeho Svatost dalajlama 
SOUCITNOST
Soucit se může stát trvalým
pramenem štěstí. 112 s.

GK035321 189,- 169,-

Christiane 
Eisler-Mertzová 
VÝKLAD Z RUKY 
V rýhách a znameních 
i v tvaru rukou hledejte
schopnosti, dovednosti 
i talent. Tato kniha ukáže,
jak z ruky zjistíte mnohé
o sobě i druhých. 176 s. 

GK034487 199,- 179,-

Johanna Paunggerová,
Thomas Poppe 
NEZNÁMÁ MOC LUNY
V KOSTCE 
Měsíční rytmy ovlivňují náš
běžný život. Správné nača-
sování činností v souladu 
s fázemi Měsíce je pro ús-
pěch důležité! 136 stran

GK038104   149,- 129,-

Ray Dodd 
TOLTÉCKÉ TAJEMSTVÍ
ŠTĚSTÍ
Na naše zdraví, výkonnost
a vztahy mají obrovský do-
pad přesvědčení, která za-
stáváme. A ta lze změnit,
takže nám v cestě za štěs-
tím nebudou bránit. 192 s.

GK036998   199,- 169,-

Ileana Abrevová 
BÍLÁ MAGIE
kouzla pro každý den 
Nepotřebujete zdlouhavé
rituály – stačí rychlá kouzla!
Dejte si pod polštář ametyst
pro úlevu nebo si zapalte
svíčku pro úspěch. Aspoň
chvíli čarujte! 128 s., čb. Il. 

GK037856  149,- 129,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Probuďte 
v sobě sílu!
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Mira Kelleyová 

ZA HRANICÍ 
MINULÝCH ŽIVOTŮ
Mira Kelleyová provází klienty
do minulých životů, aby jim
pomohla nalézt smysl života
a citově i fyzicky se uzdravit.
V této knize líčí svou osobní cestu
k regresní terapii a prožitky svých klientů. Autorčiny
poznatky změní život i vám, protože začnete chápat svět i osobní vztahy
jinak než dřív. Díky tomu se rozvine vaše duchovní vyzrávání.Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GK037286 nečlenská cena 259,- 219,-

Jan Menděl 

CESTA VEN 
ZE ŠÍLENÉHO SVĚTA
Mnoho lidí se dnes odklání od hek-
tického a materialistického životního
stylu a snaží se o alternativnější a du-
chovnější způsob života. Z ezoteriky
se ale stává velmi populární oblast,
plná často protichůdných směrů 
a rozporuplných či scestných učení.
Vyznat se v nich, neztratit se a najít si
svou střední cestu není snadný úkol.
Váz., 224 s., 13,3 × 20,7 cm

GK260180    
nečlenská cena 249,- 219,-

Barry Eaton 
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA 
PO SMRTI
Čtivé dílo odpo vídá např. na
otázky: Co se vlastně stane,
když člověk zemře? Proč je
lidem zatěžko opustit tento
svět a své bližní? Kniha vzbu-
zuje naději a úžas. 264 stran

GK035511 299,- 249,-

Lorna Byrneová
ANDĚLÉ V MÝCH 
VLASECH, SCHODY 
DO NEBE, ANDĚLSKÉ
POSELSTVÍ NADĚJE, 
NEBESKÁ LÁSKA
Komplet všech děl irské
mystičky. 304, 280, 160,
176 stran

GK037902 699,- 599,-

J. Heaphyová Durhamová 
RUKA NA ZRCADLE
Janis zažívala po smrti man-
žela zvláštní věci: bez příči-
ny blikala světla, zastavovaly
se hodiny... A přesně rok po
manželově skonu našla na
zrcadle v koupelně otisk
ruky... 312 s. + 16 s. bar. příl.

GK037095    299,- 249,-

Ch. W. Beamová 

ZÁZRAKY
Z NEBE
Annabel kvůli nevyléči-
telné chorobě strávila
dětství po nemocni-
cích. Když si jednou
hrála venku, spadla
z výšky deseti metrů.
Vyvázla ale bez jediné-
ho škrábnutí, a navíc

se navzdory prognózám vyléčila… Váz., 208 s., 12,5 × 20 cm

GK260181 nečlenská cena 249,- 219,-

Mira Kelleyová jako malá získala zku-
šenost s regresí. Při řešení osobních
potíží dospěla k emocionálnímu 
a fyzickému léčení, jehož lze dosáh-
nout reinkarnační terapií. Dnes touto
metodou sama pomáhá lidem při
životní transformaci. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Devora Zacková 

SINGLETASKING
Kniha odbourává mýtus, že lidé mohou dělat víc
věcí zároveň a že by za to měli být dokonce chvá-
leni. Autorka ukazuje, že je to přesně naopak.
Soustředění na jednu věc nakonec ušetří čas a ve-
de k lepším výkonům – a netýká se to jen práce
v kanceláři, ale v podstatě všeho, co člověk dělá
a čím žije, tedy i oblasti mezilidských vztahů. Čtivě
psaný text doprovázejí různé testy se zábavně
pojatým vyhodnocením. Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm

GK037573       nečlenská cena 199,- 169,-

Jan Beer 
KŘÍŽOVKY – VTIPY 
Soubor klasických křížovek
pro nejširší čtenářskou
obec. V tajence naleznete
vtipy – inteligentní zábava
i poučení.

Jan Beer 
KŘÍŽOVKY – HÁDANKY
A KVÍZY
Soubor klasických křížovek
pro nejširší čtenářskou
obec. V tajence naleznete
hádanky.  

Karla
McLarenová

ŘEČ EMOCÍ
Co se vám
emoce 
snaží říct

Empatická léči-
telka popisuje,
jak se stavět 
k emocím a jak
uchopit jejich
moudrost, která
vás nasměruje
k rozřešení
a vnitřní rovno-
váze. Předkládá
praktická cvičení k celé-
mu spektru pocitů. Pomocí těchto cvičení
se naučíte obratně a odborně pracovat se svými emocemi
i s pocity ostatních. Brož., 424 stran, 14,7 x 22,7 mm

GK252312              nečlenská cena 399,- 359,-

Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Poznejte originální umění,
díky němuž se navždy zbaví-
te nepořádku! 192 stran 

GK037283   249,- 199,-

Rjúta Kawašima 
TRÉNINK MOZKU 
Program aktivace mozku.
Brož., 160 s., 32 s. příl. 

GK038328    229,- 199,-

Jan Novotný-Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ 
SLOVNÍK
Téměř 250 000 ekvivalen-
tů! Jedinečný slovník po-
slouží všem, kdo si rádi
tříbí znalosti. 1248 s. 

GK034801  299,- 259,-

Devora Zacková je mezinárodně uznávaná odbornice 
v oboru rozvoje vůdčích schopností. Její konzultace, interne-
tové strategie, semináře, teambuildingové akce, koučování 
a strategické plány vedou spolehlivě k lepší produktivitě.  

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Brož., 2x 352 stran, 14,5 x 20,6 cm

GK038401        198,- cena za obě publikace 178,-

Kdo procvičuje mozek,
zůstane dlouho mladý!
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Jaroslava Brhlíková 
ALBUM NAŠÍ LÁSKY
Originální dárková publika-
ce. 80 stran, bar. publikace

GK037742  199,- 169,-

Allan a Barbara Peasovi 
PROČ MUŽI 
NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST 
V MAPÁCH Brož., 352 str.

GK037824   259,- 229,-

Pamela Druckermanová
DÍTĚ... A CO TEĎ?
Francouzi nevěnují vše dítě-
ti, nestresují se... Rady, tipy,
vzorový jídelníček. 160 stran 

GK245208 229,- 209,-

Elizabeth Fenwicková
VELKÁ KNIHA 
O MATCE A DÍTĚTI 

264 stran 

GK035242  299,- 259,-

Dalton Conley 

RODIČOLOGIE
Otec dvou dospívajících dětí a profesor na Newyorské univerzitě s nadhledem
a suchým humorem popisuje, jak se potýká s výchovou svých potomků. Své zku-
šenosti doplňuje o poznatky z vědeckých studií, statistik a výzkumů. Rozebírá nej-
různější problémy: jak přimět dítě, aby si udělalo domácí úkol (otázka pozitivní
a negativní motivace), jestli se jako odměna hodí peníze, jak naučit dítě společen-
skému chování, a naopak jak je odnaučit neslušnému vyjadřování, jak dětem rozší-
řit slovní zásobu, jak zlepšit soustředění ve škole a mnoho dalšího. Vše se probírá
v kontextu konkrétních situací, včetně zábavných rozhovorů s dětmi, při nichž
autor často vede boj s nezlomnou dětskou logikou. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GK037603 nečlenská cena 249,- 199,-

Anne Hooperová 
KÁMASÚTRA pro milence 21. století
Exotický koktejl starověké a současné moudrosti, namíchaný
z více než stovky milostných poloh, jež mají přinést vrcholné
uspokojení, je bohatou inspirací, s níž do sexuálního života
vnesete kouzlo Orientu. 160 stran, barevná publikace

GK038355 359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Josef Lhotský 

SEN NOCI DARWINOVSKÉ
O chudáku Charlesi Darwinovi a teorii evolu-
ce koluje mezi lidmi tolik donekonečna omíla-
ných polopravd, že člověk má často chuť zpít
se ze zoufalství do němoty. Takové řešení
obvykle nikam nevede, máte-li ale náhodou
po ruce mimo lahve i spiritistickou tabulku
a elementálové jsou vám nakloněni, čeká vás
možná největší duchařská rozprava vašeho
života. V hlavních rolích dobrácký Charles
Darwin, uštěpačný Isaac Newton, prostopáš-
ný lord Kelvin, volnomyšlenkářský archanděl,
mladý biolog a čistá skotská whisky. A samo-
zřejmě evoluce.

Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GK038020     nečlenská cena 299,- 249,-

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU
Autor už dvacet let učí
Čechy anglicky, ví, co jim
dělá potíže, a dokáže vše
zábavně a přitom logicky
vysvětlit. Hlavně se však
snaží, aby si čtenáři uvědo-
mili, že učení jazyka může
být zábavou. 208 s., čb. il.

GK035559   199,- 179,-

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU II
Volné pokračování oblíbe-
ných fejetonů o nástrahách
angličtiny. Podrobně a při-
tom zábavně rozebírá další
jazykové jevy. Část je zamě-
řena na úskalí anglických
sloves, i s praktickými cvi-
čeními. 248 stran

GK037223   199,- 179,-

Libor Budinský 
JEDENÁCT PREZIDENTŮ
Státníci v profesi, politice
i soukromí. 312 s., čb. foto

GK035880   249,- 219,-

Michael Hebeis 
ČERNÁ KNIHA CÍRKVE
Katolická církev děsí věřící
novými skandály.  256 s.

GK034966   239,- 199,-

Na teorii evoluce 
nejlépe s whisky v ruce!

Ladislav Čech 

ANGLIČTINA PRO LAMY
Angličtinář s mnohaletou praxí
napsal knížku o anglickém jazyce,
která je vtipná a přitom poučná.
Oslovit může nejen věčné začáteč-
níky, ale i studenty, kteří mají potíže
s tradičními učebnicemi, nebo si
prostě chtějí něco ujasnit. V krát-
kých kapitolkách je formou vyprá-
vění a příběhů s mnoha příklady
podán ucelený přehled gramatic-
kých jevů od úrovně A1 po B2
s důrazem na obvyklé chyby čes-
kých studentů. 

Váz., 184 stran, 11 x 17 cm

GK037917   
nečlenská cena 199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Horst Benesch 
PROKLEPEJ SE KE ZDRAVÍ 
Zcela ojedinělá poklepová akupresura EFT
je účinná technika práce s energií, která
poklepáváním určitých bodů na meridiá-
nech lidského těla vede během krátké doby
k překvapivým výsledkům. Bolesti hlavy,
vysoký krevní tlak, stres, hoře z lásky,
úzkost, starosti – máte-li problém, něco vás
tíží nebo způsobuje nemoc: nechte svou
energii proudit a proklepejte se ke zdraví!
Seznámíte se také s praktickými podněty
pro využití EFT v partnerství, povolání
i sportu.
Váz., 128 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

GK037837           179,- 159,-

Petr Hoffmann 
NA FREKVENCI ČÍNSKÉ
MEDICÍNY 
Autor radí, jak se stravovat
podle svého typu a dosáh-
nout harmonie. 240 s.

GK037418   279,- 229,-

CHOROBY
NA PŘEDPIS

Cornelia Stolzeová 

NEMOCNÍ Z LÉKŮ
Léky uzdravují? Kéž by! Ve sku-
tečnosti mnohé prostředky pro-
spívají méně, než se dosud
předpokládalo, a často dokonce
mohou vyvolávat nejrůznější
nemoci. Ať už jde o vysoký tlak,
Parkinsonovu chorobu nebo
demenci – za některými zdravot-
ními potížemi se neskrývají
tělesné nebo duševní vady,
nýbrž vedlejší účinky léků kon-
zumovaných ve velkém.
Následkem je chybná diagnóza
a špatná terapie, jež má trvalé
následky. Autorka ukazuje, proč
nejsou léky zdaleka tak neškod-
né, jak se domníváme – a záro-
veň předkládá, co může každý
z nás udělat pro to, aby s nimi
zacházel bezpečně.

Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GK037477                nečlenská cena 249,- 199,-

Petr Hoffmann
OD PRAMENE 
ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Publikace poradí, jak se zba-
vit nejrůznějších obtíží a ne-
duhů. 320 s., bar. foto 

GK038123   329,- 289,-

Kurt Mosetter a kolektiv 
CUKR – RAFINOVANÝ
JED
Studie prokazují podobnost
chuti na sladké se závislostí
na drogách. Tělo se od cuk-
ru čistí tři měsíce. Dozvíte
se, jak upravit své stravová-
ní, jaké existují zdravé alter-
nativy cukru a mnoho další-
ho. 192 s., bar. publ.

GK037487   299,- 249,-

Giulia Endersová 
STŘEVO NENÍ TABU 
Nadváha, deprese i alergie
souvisí s narušenou rovno-
váhou střevní flóry. Pokud
se chceme cítit dobře, žít
déle a být šťastní, musíme
o střeva pečovat. Kniha zá-
bavně líčí, jaký je střevo
úžasný orgán. Je klíčem
k tělu i duchu. 280 s., čb. il.

GK037085   299,- 249,-

Renata Herber 
KOUZELNÝ RENDLÍČEK
NAŠICH BABIČEK
Vraťme se ke zkušenostem
předků. Podle biorytmů ži-
vota a potřeby živin v těle si
sestavte jídelníček a při-
pravte očistnou kúru, za-
řaďte půst a stravou se
postavte civilizačním nemo-
cem. 192 stran, bar. il.

GK036202  299,- 269,-

Výhodný komplet

418,-jen
obj. č. 

GK038192

2x Petr Hoffmann

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nabídka na stranách 38–41 platí pro ty,

Graham Brown 
ČERNÉ SLUNCE
Zvláštní artefakt cosi
odpočítává, nuly má
dosáhnout 21. prosin-
ce 2012, v den spojo-
vaný s proroctvím kon-
ce světa. Začíná hra 
o čas... 400 stran
GK035679 279,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

38

79 Kč

Graham Brown
ČERNÝ DÉŠŤ
K tros kám chrámu v di-
vočině vyráží výprava
vedená mladou vědkyní,
s pilotem Hawkerem,
kdysi agentem CIA. Pro-
tivníkem je i multimi lio -
nář Kauf man. 432 stran
GK034731 279,-

Graham Brown 
PROROCTVÍ RÁJE
Dopis do sídla OSN
obsahuje výhrůžný text
a neznámý virus. Pak je
nalezeno tělo umuče-
ného genetika – jeho
přítel Hawker chce zjis-
tit, co se stalo. 384 s.

GK037098  299,-

Vlasta Dušková 
KAVKY 
NAD MĚSTEM
Drsný i jímavý příběh
„obyčejné“ německo-
české rodiny z pohrani-
čí, kde napětí mezi
Němci a Čechy pano-
valo už dávno... 216 s.

GK036947 249,-

Tom Egeland 
TAJEMSTVÍ 
KATAKOMB
Napínavý příběh pro
dospívající o největší
hádance historie, nábo-
ženství a lidstva, využí-
vající mýty a jejich taju-
plné souvislosti. 240 s.

GK036490 279,-

Sebastian Fitzek 
SBĚRATEL OČÍ
Úchylný sériový vrah
unesl malé děti a vyšet-
řovatelům předhodil
časové ultimatum, do
kterého lze děti najít.
Pak je nechá udusit
v úkrytu… 392 stran
GK036191 349,-

Sebastian Fitzek 
LOVEC OČÍ
Doktor Zarin Suker ve
dne provádí nejtěžší
operace oka. V noci ale
ve sklepě kliniky ženám
odstraní oční víčka,
znásilní je – a nechá
odejít. 384 stran
GK036766 349,-

Lion Feuchtwanger
BLÁZNOVA 
MOUDROST
aneb Smrt a slavné 
zmrtvýchvstání 
Jeana Jacquesa
Rousseaua
Vichřice dění francouz-
ské revoluce. . .  456 s.

GK033797 329,-

Sam Christer 
KODEX CAMELOT
Mitzi Fallonová ze
zvláštního oddělení FBI
pro náboženské, histo-
rické a nevysvětlitelné
zločiny vyšetřuje vraž-
du a krádež cenné reli-
kvie. 416 stran
GK036670 359,-

Daniel Polansky
DOLNÍ MĚSTO 1
LÉČBA OSTROU
BŘITVOU
Výstavní metropole
Třinácti zemí má i své
stíny, uličky Dolního
Města. Tady vládne
Správce... 352 stran

GK035046 299,-

Daniel Polansky
DOLNÍ MĚSTO 2
ZÍTRA SE BUDE
ZABÍJET
Dcera generála Mont-
gomeryho zmizela. Její
otec si proto předvolá
Správce, krále podsvětí
Dolního města. 352 s. 

GK035047 299,-

Daniel Polansky
DOLNÍ MĚSTO 3
TA, JEŽ ČEKÁ
Závěrečný díl noir fan-
tasy trilogie. Správce,
kdysi uznávaný agent,
patří nyní k spodině.
V cestě ven mu stojí
žena… 416 stran

GK035048 359,-

Larry Winget 
JSTE NA MIZINĚ? 
VAŠE CHYBA
Zvedněte se z gauče 
a něco dělejte, začíná
autor a radí, jak si ujas-
nit  cíle, sledovat výda-
je, nedělat dluhy a včas
platit účty... 152 stran 

GK036819 199,-

B. O'Reilly, M. Dugard
ZAVRAŽDĚNÍ
JEŽÍŠE
Kniha líčí Ježíše jako
člověka, který zburco-
val odlehlou část Řím-
ské říše, kázal o míru
a lásce a znepřátelil si
mocné. 256 stran 

GK036784 279,-

Marie Poledňáková
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Helena, sympatická
profesorka na gymná-
ziu, se náhodou sezná-
mí s lé kařem Františ -
kem a nečekaně mezi
nimi přeskočí jiskra…
272 s. + 16 s. bar. foto
GK033714 229,-

Marie Poledňáková
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
František a Helena se
vydávají na dovolenou
do Maroka, ale smůla
se jim lepí na paty. Na-
konec oba tajně volají
bývalým partnerům…
256 s. + 24 s. bar. foto

GK034694 229,-

Larry Winget 
LIDI JSOU IDIOTI 
A JÁ TO MŮŽU 
DOKÁZAT
Akční miniplány a prak-
tické seznamy jednotli-
vých kroků, které vám
ukážou, jak konečně
v životě uspět. 208 s.

GK036820 249,-

A. Roslund, 
B. Hellström 
BOX 21
Příběhy dvou lidí

posedlých touhou po pomstě a trestu se protnou
v nečekaném dramatu... Box 21 načíná sérii kri-
minálních románů autorského dua Roslund &
Hellström: případy vyšetřovatele Ewerta Grense
vycházejí v osmadvaceti jazycích.. 400 stran
GK035049 289,-

BYLO
NEBYLO
Krásně ilus-
trovaná kníž-
ka přináší

nestárnoucí pohádky z celého světa – třeba Tři
malá prasátka, Palečkova dobrodružství, Kocour
v botách nebo Sněhurka a sedm trpaslíků. Po-
hádky mají kouzlo a poutavý příběh. 144 stran

GK224383 129,-
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Robin Cook
SMRTÍCÍ GEN
Soudní patoložka Lau rie
netuší, jak nelidské vra-
žednici je na stopě.
A když se shodou okol-
ností ocitne v její blíz-
kosti, je vůči ní zcela
bezbranná. . .  352 stran
GK035527 299,-

Libor Budinský 
ŠÍLENSTVÍ 
SLAVNÝCH
Duševní nemoci osob-
ností ze všech epoch
lidských dějin, od sadi-
stického římského císa-
ře Caliguly po součas-
nost. 184 stran   

GK035881 229,-

Robin Cook 
POJISTKA SMRTI
Pia spolupracuje na
výzkumu. Když dva její
kolegové náhle zemřou
na nákazu virem salmo-
nelózy, který zkoumali,
Pia nevěří, že to byla
nehoda. 320 stran
GK035548 269,-

Robin Cook 
TOXIN
Když lékaři po bakteri-
ální otravě jídlem ze-
mře dcera, vrhá se v
zoufalství do pátrání po
příčině. Odhalí po chyb -
né praktiky v masném
průmyslu... 272 stran
GK035528 279,-

Agnete Friisová, 
Lene Kaaberbølová
CHLAPEC V KUFRU
Nina si na nádraží vy-
zvedne z úschov ny kufr
a najde v něm bezvědo-
mé dítě. O neobyčej-
nou „zásilku“ je vel ký
zájem... 288 stran
GK035539 299,-

P. K. Hallinan
POMÁHEJ 
OSTATNÍM
Děti se pomocí půvab-
ných obrázků a veršů
učí, jak mohou pomá-
hat doma, jiným lidem,
kamarádům i zvířatům.
Bar. leporelo, 28 s. 

GK036601 149,-

Agatha Christie 
ZLOČINY PRO DVA 
Z této knihy přímo čiší,
jak se A. Christie touto
na půl poctou detektiv-
kám, na půl jejich paro-
dií při psaní ba vila.
A čtenář se stejně dob -
ře pobaví také. 248 s.
GK035946 249,-

Agatha Christie
PĚT MALÝCH 
PRASÁTEK
Tento detektivní příběh
upravila sama autorka
také do podoby diva-
delní hry, pod titulem
Ohlédnutí za vraždou.
240 stran

GK034853 249,-

Johannes Mario
Simmel 
SNI SVŮJ BLÁHOVÝ
SEN 
Stárnoucí osamělý spi-
sovatel se nečekaně
dozvídá, že dávný mi-
lostný vztah nezůstal
bez následků. 488 stran
GK035069 349,-

Philipp Vandenberg 
POMPEJAN 
Lucius z Pompejí se
dostává do Říma, zažívá
lásku i nenávist, zbo-
hatne a poznává moc-
né osoby. Doma naráží
na proroctví o zániku
města Pompejí... 272 s.

GK036703 279,-

Danielle Steel 
PŘÁTELÉ NAVŽDY
Dojemný román jedné
z nejúspěšnějších spi-
sovatelek současnosti
sle duje životní pouť
dvou neobyčejných
děvčat a tří výjimeč-
ných chlapců. 264 s.

GK036011 249,-

Danielle Steel 
RODINNÉ POUTO
Annie se stala adoptiv-
ní mat kou tří sestřiných
osiřelých dětí. Ve dvaa-
čtyřiceti letech se stala
opět nezávislou… 
a osud má pro ni ještě
jednu šanci! 272 stran

GK034413 229,-

Danielle Steel 
NA PRVNÍ POHLED
Timmie v byznysu
nadšeně riskuje, ale
když jde o lásku, bojí
se. Přátelství s fran-
couzským lékařem ale
rychle přerůstá ve váš-
nivou lásku. 384 stran

GK036659 299,-

Danielle Steel 
NEVÝSLOVNÁ
LÁSKA 
Po ztroskotání Titaniku
je z Edwiny žena opla-
kávající rodiče i snou-
bence. Jen na ní je ro-
dinný podnik i výchova
sourozenců. 264 stran

GK036727 249,-

Ricarda Jordanová 
DĚDICTVÍ
LAUENSTEINŮ
Gerlin z Falkenbergu se 
na přání otce provdá za
dědice hrabství Lauen-
stein, kterému je tepr-
ve čtrnáct let, i když
miluje jiného... 520 s.

GK035561 379,-

Ricarda Jordanová 
NÁVRAT NA
LAUENSTEIN 
Milenci rozdělení osu-
dem se po mnoha peri-
petiích opět setkávají
ve Francii, uprostřed
křížové výpravy proti
albigenským. 512 s. 

GK036422 379,-

John Grisham 
POSLEDNÍ VŮLE
MIliardář Troy odkáže
své jmění nemanžel-
ské dceři, misionářce
kdesi u dalekého indi-
ánského kmene... 
a rozpoutá lítý boj
právníků... 360 s.

GK035043 269,-

Eva Filipová 
S EVOU
V RÁJI 
Autorka se
věnuje čisté,

moderní a kultivované kuchyni. Jídlo prezento -
vané na talíři má podle ní působit jako výtvarné
dílo. Miluje vymýšlet úpravy tradičních, klasic-
kých návodů podle moderních požadavků. 216 s. 

GK036503 299,-

P. K. Hallinan 
CHOVEJ SE LASKAVĚ
Děti se seznamují s tím, co je laskavé chování.
Rodičům kniha pomůže při hovoru o tom, jak je
laskavost důležitá pro život. Bar. leporelo, 28 stran

GK036600 149,-
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Nepromeškejte příležitost k nákupu knih s výraznou slevou!

Meral Al-Mer 
BEZ MATKY NE!
V zemi Meraliny rodiny
vládnou muži. Meral se
vzepřela otci, který ji
unesl, a našla matku,
kterou skoro třicet let
neviděla... 320 s. + 
16 s. bar. příloha
GK036584 299,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY
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99 Kč

S. J. Bolton
UŽ MĚ VIDÍŠ? 
Novodobý Jack Rozpa-
rovač děsí Londýn. Je
tady ovšem jeden pod-
statný rozdíl…vrah je
podivně fixovaný na
mladou policistku La-
cey Flintovou. 424 s.
GK228618 299,-

Martina Cole
BESTIE
Chtěla mít všechno.
Aby toho dosáhla, byla
ochotna udělat… úplně
všechno. Nikdy jí ne-
stačí, co už má, určitě
má větší právo na to,
co mají druzí. 408 stran
GK217850 299,-

Martina Cole
GANG
Od sedmdesátých let
vládnou bratři Baileyovi
londýnskému East En-
du. Když do rodinného
gangu vstoupí i synové,
zdá se, že je nemůže
nic ohrozit. 472 s.

GK234680 299,-

Michael Connelly
ČERNÁ SKŘÍŇKA
Je rok 1992 a Los An-
geles je paralyzováno
lidmi, kteří si myslí, že
dovoleno je všechno:
ničit, rabovat… a třeba
i vraždit. Harry Bosch
to tak nenechá. 400 s.
GK228614 299,-

Lucy Dawson
MILENKA MÉHO
MUŽE
Tak on má milenku...
Mia ale bude bojovat.
Ne, nezahrne ho výčit-
kami ani ho neopustí.
Vždyť oni dva patří 
k sobě! 280 stran

GK241786 289,-

Hanne Egghardtová 
MILOSTNÉ 
SKANDÁLY V DOMĚ
HABSBURKŮ 
Řada Výsostí se vzepře-
la příkazům, chtěly žít
podle svých představ
a daly přednost srdci.
192 stran, čb. foto

GK036591 259,-

CC Gibbs
VŠECHNY JEHO
SNY
Kate a Dominic prožili
leccos, ale vždy věděli,
že patří k sobě. A teď
Kate čeká dítě! Vše je
skvělé, jenže pak udeří
tragédie... 312 stran

GK234687 279,-

Emily Giffin
NA ČEM ZÁLEŽÍ
Dvě ženy bydlí na tom-
též předměstí, ale mají
jen málo společného.
Spojuje je jen láska 
k jejich dětem. Vědomí,
že vědí, na čem v živo-
tě záleží. 400 stran
GK234667 289,-

Nigella Lawsonová
VAŘÍME EXPRES
Vynalézavě zkrácené
pra cov ní postupy,
úžasné náměty šetřící
čas i námahu a řešení,
jak jíst dobře, když
není moc času. 
320 stran, bar. publikace 
GK036749 399,-

Rainer M. Schröder
KRONIKA RODU
MEDICEJŮ 2 –
KMOTR 
Z FLORENCIE 
Ve městě narůstá napě-
tí, schyluje se k převra-
tu. Pomsta mocných
bude strašná. 352 stran

GK195214 399,-

Rainer M. Schröder
KRONIKA RODU
MEDICEJŮ 3 –
DĚDICTVÍ KLANU
Intriky, spiknutí a pod-
vody jsou v medicejské
Florencii na denním
pořádku. Někdo se ne-
leká ani vraždy. 352 s.

GK215909 399,-

Karin Slaughter
DÉMONI
Co se stane s dobrými
lidmi, když se střetnou
s ryzím zlem? Napínavý
thriller o tom, že dé-
moni se mohou vysky-
tovat na obou stranách
zákona... 400 stran
GK228619 299,-

Tess Stimson
CO JE TVOJE, 
JE I MOJE
Dvě sestry. Naprosté
protiklady, jedna dítě
štěstěny, druhá rozený
smolař. A dohoda, kte-
rá je spojí – anebo na-
vždy rozdělí. 264 s.

GK228624 269,-

Tess Stimson
OTEVŘENÉ 
MANŽELSTVÍ
Potřeba malého rozptý-
lení se může vymknout
z rukou… a když se
přestaneme ovládat, je
to hlavně duše, kterou
dáváme všanc. 280 s.

GK241787 289,-

Sarai Walker
ALICE V ŘÍŠI DIVŮ
(A TAKY PŘED
ZRCADLEM)
Neobyčejný román sta-
ví na hlavu Bridget Jo-
nesovou, Sex ve městě
i všechny ostatní po-
dobné knihy. 400 stran

GK241784 329,-

John Lutz
ZVRAT
Frank Quinn je legen-
dou. Jako policista se
specializoval na sériové
vrahy a i teď jako sou-
kromý detektiv bývá
povolán k složitým pří-
padům. 528 stran
GK234692 299,-

Blanka Matragi 
JEDU DÁL
Proslulá česká

módní návrhářka již třicet let obléká manželky,
sestry a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů
v zemích Perského zálivu i evropské celebrity. 
V knize popisuje dramatickou cestu na nejvyšší
světovou úroveň módy a přináší autentické osob-
ní zážitky a zkušenosti.  200 s. + 80 s. bar. fotopříl.

GK035225 399,-

Haruki Murakami 
PO OTŘESECH
Roku 1995 Japon -
sko zažilo dvě rá-

ny: země tře se ní v Kóbe a sarinový útok v tokij-
ském metru. V povídkách z té doby pot káme ide-
alistickou dívku, jež miluje staršího mu že, pod -
nika tel ku, čelící zá roveň lásce i smrti, Žabá ka,
snažícího se zachránit město… 160 stran

GK034534 249,-
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Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob. 41

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 149 Kč

David Baldacci
TVÁŘÍ V TVÁŘ
Vynikající autoři spolu
napsali krimipovídky, 
v nichž po pachateli
pátrají nečekaní parťá-
ci: hrdinové úspěšných
sérií za dvě uplynulá
desetiletí.440 s.
GK241772 329,-

Jana Benková
MÁŠ, COS CHTĚL,
MILÁČKU!
Sexy román pro ženy
od úspěšné slovenské
autorky o tom, jak je
nebezpečné hazardovat
s láskou, a co všechno
se může stát. 208 s.

GK222363 249,-

Adam Blake 
DÉMONŮV KÓD
Z muzea zmizí spis,
jenž předpovídá konec
světa. Lidstvo začínají
děsit nevysvětlitelné
události. Nikdo netuší,
zda spějí k záchraně
světa, či zkáze. 496 s.
GK036907 399,-

Sandra Brown 
BÍLÝ ŽÁR 
Až divná smrt bratra
donutí Sayre pokusit se
urovnat rodinné spory,
jejichž vlákna sahají do
dávné minulosti, k dáv-
no zapomenutému zlo-
činu a násilí. 440 s.
GK036633 299,-

Sandra Brown
SMRTELNÉ 
NEBEZPEČÍ
Malá dcerka mladé
vdovy objeví na zahra-
dě ležícího muže. Je to
muž obviněný ze sedmi
vražd. Je zoufalý a oz-
brojený. 336 stran

GK036086 279,-

Patricia Cornwellová 
VÝJIMEČNÝ TREST
V Richmon du je nale-
zen zastřelený nahý
chlapec s divnými zra-
něními. Ve městě zřej-
mě řádí mi mo řádně in-
teligentní a nebez peč -
ný psychopat. 352 s.
GK035053 269,-

Kyle Gray 
ZAŘÍKÁVAČ 
ANDĚLŮ
Kyle vnímá energii lidí
kolem sebe a získává 
z ní informace. Díky
pomoci andělů změníte
myšlení a dosáhnete
svých cílů. 288 s.

GK036015 299,-

Erika Härtl Coccolini 
PRAHA–
VINOHRADY,
ČÁSLAVSKÁ 15
Životní příběh Eriky
Härtl Coccolini, Němky
narozené v Praze, kruté
zážitky malého dítěte za
války a po ní. 256 stran

GK036657 279,-

Anife Hassan Vyskočil 
TO JSEM JÁ, ANIFE
Nejen lákavé recepty
exotických kuchyní, ale
i nesčetné příběhy
z cest nebo historky ze
života, nemluvě o pou-
tavých fotografiích. 
192 s., bar. publ.
GK037082 369,-

Emil Václav Havelka, 
Milan Koukal 
POVÍDÁNÍ 
S HVĚZDAMI
A BYLINKAMI
Poučíme se o vztazích
a neduzích dle planet,
poznáme léčitelské na-
dání astrologa. 352 s. 
GK036760 399,-

Guido Knopp 
EXODUS
Po válce následuje další
bezpráví, z někdejších
německých území byly
vyhnány miliony ně-
meckých civilistů, lidí,
kteří se nijak neprovini-
li. 432 stran, čb. foto
GK035820 299,-

HRÁTKY 
NA DVORKU 
+ 8 PLASTOVÝCH 
ZVÍŘÁTEK
Krátké příběhy o tom,
co zažil kohout Pepa se
svými kamarády. Lepo-
relo v krabičce s plasto-
vými zvířátky, 12 stran

GK212990 199,-

Vladimír Přibský 
MĚSTO HŘÍŠNÍKŮ
Basilej byla roku 1433
v době konání církevní-
ho koncilu plná bisku-
pů, ale i kejklířů, kuplí-
řů i kacířů. Tak nazývali
české husitské posel-
stvo... 272 stran 

GK036765 279,-

Jaromír Sypal
DĚDOVA HŮL
ČARODĚJKA
Setkání s chytrou prin-
ceznou a hloupými lou-
pežníky, s kominíky, 
s vílou Sedmikráskou,
která napraví zlého
vlka... 104 s., bar. il.

GK235698 269,-

Natalie Young
DOKONALÁ CHUŤ
Lizzie zabila svého
manžela, a teď se po-
třebuje zbavit mrtvoly.
Způsob, jakým to pro-
vede, vychází z jejího
vrozeného smyslu pro
praktičnost. 272 stran 

GK241790  333,-199,-

Juliet Grey
MARIE
ANTOINETTA –
STRMÝ PÁD
Marii Antoinettu sledu-
jeme v obodbí, kdy pro
ni bylo nejtěžší uchovat
si důstojnost. A možná
i zdravý rozum. 400 s.

GK234682 349,-

Owen Matthews
BABYLON MOSKVA
Otřesné svědectví 
o Rusku 90. let. Po zá-
niku komunistického
režimu a rozpadu SSSR
lidé ztratili všechny do-
savadní jistoty a morál-
ní hodnoty. 336 stran

GK236252 379,-

Barbara
Simonsohnová 
STÉVIE
Stévie je zdravá,

přírodní alternativa cukru a sladidel. Osladí bez
kalorií, nemá vedlejší účinky a dodá důležité
minerální látky a vitaminy. V knize najdete infor-
mace, jak rostlinu pěstovat doma, nechybí ani
informace o produktech se stévií. 240 s., čb. il.

GK035734 299,-

ZEMĚ
Kniha zkoumá
všechny as-

pekty naší planety od zemského jádra po vnější
atmosféru, od severního po jižní pól a od přírod-
ních procesů po vliv činnosti člověka.
Nedocenitelný průvodce po planetě Zemi je
vybaven nejlepšími mapami, ilustracemi a foto-
grafiemi. 304 stran, barevná publikace

GK036759                   499,- 199,-
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na straně 59.42
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Anne Rooneyová 

ZA 15
MINUT
FILOZOFEM
Užitečná a zají-

mavá příručka, která
přináší odpovědi na některé ze základních filo-

zofických otázek, kterými se lidstvo zaobírá odnepaměti. Nabízí cvičení
duševní gymnastiky, jež nám umožní dopracovat se k tomu, co si doopravdy myslíme. 
Brož., 304 stran, čb. il., 15,2 x 15,2 cm

GK037857                                   nečlenská cena 249,- 199,-

Gary Schwartz 
HIERONYMUS BOSCH
Výpravná monografie shrnující uměl-
cův život a dílo včetně reprodukcí no-
vě restaurovaných děl. Kapitoly o spo-
lečnosti, vládnutí i víře v Brabantsku
poloviny druhého tisíciletí přibližují
Boschův světonáhled a zdroje jeho
inspirace. 256 s., bar. publ.

GK037914   1299,- 999,-
zaváděcí cena do 30. 6.         799,-

KNIHA NÁBOŽENSTVÍ
Kniha náboženství je další publikace
z edice přehledových oborových pub-
likací, určených pro nejširší veřejnost.
Nabízí obsáhlý přehled všech hlavních
světových náboženství, jejich vzniku,
vývoje, podstaty a vzájemných souvis-
lostí. Hutný výklad v moderní grafické
úpravě doprovázejí diagramy objasňu-
jící hlavní principy. 352 s., bar. publ. 

GK037643 599,- 499,-

Radek Diestler, Jana Jůzlová 
ČESKÉ DĚJINY V KOSTCE
Praktická příručka zpracovává naši
historii od pravěkého osídlení po
současnost. Přehledné chronologic-
ké tabulky i výkladové kapitoly se
kromě základních historických faktů
věnují i specifickým tématům – histo-
rii piva či sportu nebo dějinám židov-
ského osídlení. 272 s., bar. publikace 

GK036811       399,- 319,-

VELCÍ PANOVNÍCI EVROPY 
Kniha pojednává o stovce význam-
ných vládců, kteří v průběhu patnácti
století nejvýrazněji utvářeli evropské
dějiny. Populárně naučný, avšak fak-
tograficky přesný text doplňují chro-
nologické přehledy panovníků v ev-
ropských zemích a především rodo-
kmeny významných evropských pa-
novnických rodů. 256 stran, bar. publ.

GK037765 299,- 249,-

Pavel Juřík 
ŠTERNBERKOVÉ
Monografie o rodu Šternberků přináší fakta
o minu losti rodu, významných osobnostech,
heraldice a genea logii. 208 s., bar. publ.

GK036413            399,- 329,-

KOLOWRATOVÉ
Z rodu Kolowratů pocházely desítky význam-
ných osobností, kolowratská sbírka obrazů
patří k nejcennějším u nás. 152 s., bar. publ. 

GK037763             349,- 299,-

Výhodný komplet

528,-jen
obj. č. 

GK038193

Šternberkové + Kolowratové

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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ENCYKLOPEDIE
TECHNIK PŘEŽITÍ
Rozsáhlá encyklopedie informací o tom, jak přežít cokoli a kdeko-
li. Zahrnuje nejen rady a techniky, jak si poradit v extrémních kli-
matických podmínkách, zorientovat se v nebezpečném terénu,
rozdělat oheň, získat přístřeší a najít potravu v přírodě, ale také
zásady soběstačnosti a dlouhodobého přežití v domácích pod-
mínkách – například po přírodní katastrofě nebo teroristickém
útoku. Váz., 448 stran, čb. il., 17 x 21,6 cm

GK037427            nečlenská cena 399,- 349,-

Buďte připraveni
naprosto na cokoli!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 59. 43
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ZEMĚ 
Výpravný obrazový průvodce zachycu-
je drama, sílu a krásu procesů utvářejí-
cích Zemi. Klíčové útvary pevniny
a moří i atmosférické jevy jsou podrob-
ně popsány v poutavých profilech,
doplněných vynikajícími fotografiemi
a názornými mapami.520 s., bar. p. 

GK037520        899,- 699,-

VESMÍR 
Pouť do hlubin vesmíru začíná u ka-
menných planet ve vnitřní části sluneč-
ní soustavy, pokračuje k plynným
obrům a zbytku naší galaxie – Mléčné
dráhy. Kvalitní a nápadité hvězdné
mapky s přehlednými odkazy na plane-
ty a hvězdy. 512 stran, barevná publikace 

GK037521        899,- 699,-

Thomas Jeier 
DIVOKÝ ZÁPAD
Průkopnická doba Ameriky
Skutečnosti i mýty – hrdinské příběhy
i realita. Divoký západ, kam táhli osad-
níci, kde se stavěla první transkonti-
nentální železnice a mísily se nejrůzněj-
ší typy lidí. 304 s., čb. fotografie

GK036980         399,- 359,-

Thomas Jeier 
INDIÁNI
Praobyvatelé Severní Ameriky
Minulost i současnost nejznámějších
skupin. Kniha zachycuje způsoby lovu
a boje, představy o řádu světa či rituály
i dnešní osudy Indiánů. Text doplňují
unikátní fotografie. 304 s., čb. fotografie

GK035630         399,- 359,-

Axel Gutjahr 
PTÁCI V ZAHRADĚ
Fotograficky bohatě vypravená kniha
představuje nejatraktivnější zahradní
ptáky našich končin. Nechybí ani uži-
tečné rady a tipy na správné rozmístění
ptačích budek, hnízdicí pomůcky a kr-
mení. 256 stran, barevná publikace 

GK035363        349,- 299,-

Aleš Pilař, Jiří Basl 
ELITNÍ KOMANDA ZBLÍZKA
Publikace na základě stejnojmenné tele-
vizní dokumentární série, která ukazo-
vala, jak vojenské, policejní i soukromé
jednotky (a někdy i teroristé a zločine-
cké organizace) postupují při boji
v městském prostředí. 128 s., bar. publ.

GK036452        299,- 119,-

Akční
cena

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 58.44
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QUICHE A KOLÁČE
Toužíte si upéct slavný quiche lorrai-
ne, nebo zkusit variantu tohoto vý-
borného slaného koláče s chřestem,
či vás snad lákají sladké koláče plné
smetany, vanilky a šťavnatého
ovoce? Ať již preferujete slaná jídla
nebo dezerty, lahodné recepty z této
kuchařky vás nikdy nezklamou. Váz.,
160 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

GK037888 nečlenská cena 299,- 259,-

Doro van Zandt 

NANUKY
K výrobě domácích nanuků nepotřebu-
jete téměř nic, zato možností je neko-
nečně! Ať máte rádi čistě ovocné či
smetanové, tradiční sladké nebo neob-
vyklé slané, v této knize najdete množ-
ství inspirace a užitečných tipů a triků
na to nejlepší letní osvěžení.Váz., 
128 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

GK037892      nečlenská cena 259,- 229,-

Christian Coates 
FITNESS LABUŽNÍK
Pro všechny, kdo chtějí hub-
nout, zlepšit zdraví či formovat
postavu. 240 stran, bar. publ.

GK037516     499,- 399,-

Michel Roux 
VŮNĚ FRANCOUZSKÉ
KUCHYNĚ
Sto receptů, které tvoří samou
podstatu francouzské kuchyně.
272 stran, bar. publikace

GK037159    699,- 599,-

MALÁ ŠKOLA 
ZAVAŘOVÁNÍ
Sezona zavařování je
tady! Zajímavé nápady
jak zavařovat, mrazit,
sušit a nakládat ovoce,
zeleninu i maso, připravit
čatní, džemy, nápoje... 
192 stran, bar. publ. 
GK036730 299,- 249,-

MALÁ ŠKOLA 
DEGUSTACE VÍNA
Průvodce degustačními
metodami a styly vín.
Odborné rady vám po-
mohou stát se náročným
milovníkem vína a víta-
ným společníkem mezi
znalci. 192 s., bar. foto. 

GK036731 299,- 249,-

Slaná i sladká
inspirace!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 58. 45
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Jeroen Hazebroek, Leonard Elenbaas 

GRILOVÁNÍ A MNOHEM VÍC
Kniha představuje možnosti grilování s použitím grilu typu kama-
do, kterému se také, podle jeho tvaru, říká „Big Green Egg“. Tyto
grily povyšují grilování na kompletní venkovní vaření a jejich obli-
ba stále roste. Objevte i vy kouzlo šťavnatých mas, lahodných
zapečených jídel a pizzy s křupavou kůrkou. S kamadem se
kuchařem může stát opravdu každý! Váz., 160 stran, barevná publi-
kace, 20,5 x 25 cm

GK037572       nečlenská cena 299,- 259,-

R. Levyová Beranbaumová
BIBLE DOMÁCÍHO
PEČENÍ 
Chleba, ciabatta, pizza...
728 stran + 32 stran bar. příl.

GK037285   399,- 349,-

Lindy Wildsmithová 
DOMÁCÍ NÁPOJE 
S ALKOHOLEM 
I BEZ NĚJ
200 stran, barevná publikace

GK037108  399,- 349,-

Mima Sinclairová 
MOUČNÍKY Z HRNÍČKU
40 rychlých moučníků 
z mikrovlnky
96 stran, bar. publ. 

GK037072    199,- 179,-

Šťavnaté, kořeněné, lahodné!

Naučte se
grilovat 
s experty!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jamie Purviance 

WEBER GRILOVÁNÍ:
BURGERY
Co může být lepšího, než
zakousnout se do šťavnatého
a chuťově vyladěného bur-
geru? Vůně grilovaných kar-
banátků a zeleniny, měkká
houska a skvěle ochucené
omáčky, to vše přímo vybízí
ke grilování na zahradě.
V této knize najdete ty nej-
lepší recepty, tipy a návody,
sesbírané pod záštitou před-
ního výrobce grilů Weber.
Brož., 144 stran, barevná publi-
kace, 18,5 x 24,2 cm

GK038112 
nečlenská cena 279,- 229,-

Jamie Purviance 

WEBER GRILOVÁNÍ: STEAKY
Šťavnatý, zprudka ogrilovaný steak neod-
myslitelně patří k letnímu posezení s rodi-
nou a přáteli. Naučte se i vy vybrat to
nejlepší maso, připravit k němu pikantní
i jemné omáčky a inspirujte se recepty
sesbíranými pod značkou Weber. Brož.,
144 stran, barevná publikace, 185 x 242 cm

GK038113 nečlenská cena 279,- 229,-

44 a 45 vareni_sablona lista  5/18/16  3:51 PM  Stránka 3
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Laura Agar Wilsonová 

ZRNO JE GRUNT
Objevte blahodárné účinky a skvělou chuť nejrůznějších
odrůd zrn, které naši předci běžně začleňovali do svého
jídelníčku! Pokud vás zajímá, k čemu se hodí proso,
kamut, quinoa nebo pohanka, jak si jednoduše připravit
domácí granolu či skvělý salát s kuskusem, fíky a kozím
sýrem, je tato kniha přesně pro vás. 
Váz., 256 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GK037735  nečlenská cena 399,- 329,-

Petr Fořt 
K ČEMU 
JSOU DIETY?
Kniha vysvětluje omyly
mnoha redukčních diet
a „zaručených“ pro-
středků. 296 stran

GK037524 299,-249,-

Genevieve Taylorová 
LUŠTĚNINY
100 pokrmů pro snída-
ni, oběd, večeři či svači-
nu nejen pro vegetariá-
ny, ale i jedlíky masa.
144 s., bar. publ. 

GK037381 259,-199,-

Julia Mirabella 
LAHŮDKY 
ZE SKLENICE
Jednoduché a rafinova-
ně zabalené obědy na
každý pracovní den.
144 stran, bar. publikace

GK037710 229,- 179,-

Bettina Matthaeiová 
VEGETARIÁNSKÁ 
KUCHYNĚ 
PRO LABUŽNÍKY
Užijte si gurmánský
požitek, i když je bez
masa! 200 s., bar. publ.

GK035834 399,-349,-

Láďa Hruška
VAŘÍME S LÁĎOU
HRUŠKOU
Rychlé a jednoduché re-
cepty, se kterými potě-
šíte chuťové buňky 

i peněženku. 160 stran

GK037107  199,- 79,-

Gabriele Gugetzerová 
ORIGINÁLNÍ JEDLÉ
DÁRKY
Uvařit, upéct, ozdobit
a přidat originální obal -
darujete radost i poži-
tek. 128 s., bar. publ.

GK037203 249,-199,-

Akční
cena

Moderní recepty 
z tradičních
odrůd

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nepřehlédněte dárek za vysvědčení – slevu 15 % na knihy z Klubka! 47
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Zuzka Light, Jeff O’ Connell 

FIT ZA 15 MINUT DENNĚ
Zuzka Light, česká rodačka, která se proslavila

po celém světě svými cvičebními videi na internetu a stala se fitness ikonou, při-
chází s první knihou. Představuje v ní ucelený cvičební a jídelní program na 
30 dní, který obsahuje všechno, co její oddaní fanoušci očekávají. K tomu se jim
dostane i spousty motivace, receptů a taky střípků ze Zuzčina života. A samo-
zřejmě tvrdého tréninku! Brož., 288 stran, barevná publikace, 18,7 x 23,2 cm

GK037723  nečlenská cena 349,- 299,-

„Dejte mi 15 minut, a já
vám dám tělo jedna báseň.“ 

Sean Bartram 
INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ 
TRÉNINK PRO ŽENY
Vysoce intenzivní intervalový tré-
nink, HIIT, je extrémně účinné cvi-
čení, které dostane vaše tělo rychle
do špičkové formy. 224 s., bar. p. 

GK037737        299,- 249,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Program pro snížení váhy,
jídelníček, cvičení a 75 jed-
noduchých receptů včetně
koktejlů. 248 s., čb. foto

GK036636  299,- 249,-

Hollis Lance Liebman 

POSILOVACÍ TRÉNINK
Sedmdesát pět úžasných cviků určených k vybudování,
posílení a vyrýsování všech hlavních svalových skupin těla.
Kniha je uspořádána podle skupin svalů, takže se při kaž-
dém cvičení můžete zaměřit buď na konkrétní oblast, nebo
cviky z různých kapitol kombinovat a sestavit si vlastní
posilovací tréninkový program. Rovněž nabízí sérii protaho-
vacích cviků k zahřátí a zklidnění svalů před a po každém
tréninku a speciálně sestavené programy k získání top
postavy. Brož., 160 stran, barevná publikace, 19,4 x 25,4 cm

GK037465              nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!48

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

Masážní bylinný balzám s konopím (500 ml) 

Gel s konopným olejem, mentolem a výtažky
z kaštanu, kostivalu, kafru, eukalyptu.
Regeneruje vysušenou a popraskanou pokožku

GK251393 119,-

3. TEA TREE OIL KRÉM NA NOHY,
PUMPA 250 ML
Antibakteriální a změkčovací účinky.

GK261080 99,-
SŮL NA NOHY LEVANDULE A SPRCHOVÝ
GEL LEVANDULE
Sůl s levandulovým olejem čistí, změkčuje a re-
generuje. Osvěžuje, omezuje pocení, příjemně
voní (420 g). Sprchový gel s vůní levandule se
zvláčňujícími přísadami (200 ml).

GK261078 119,-

2. KAPKY HUBNUTÍ A ČAJ OTYLKA
Bylinné kapky Hubnutí (doplněk stravy) obsa-
hují pýr, maté zelené, zelený čaj a chilli. Extrakt
z garcinie omezuje chuť k jídlu. 50 ml 

Bylinný čaj Otylka (doplněk stravy): maté zele-
né pro kontrolu hmotnosti a správný metaboliz-
mus tuků a růžový ibišek s tužebníkem a čekan-
kou, které odvodňují a osvěžují. 20 x 1, 5 g 

GK261003 125,-

4. AKUPRESURNÍ VLOŽKY DO BOT
S MAGNETY
Využijte vlastnosti magnetů v kombinaci s aku
presurou. Denním nošením předejdete oteklým
a unaveným nohám, přispějete k pohodlí a dob-
rému pocitu z chůze. Akupresurní masáž vzpruží
vaše tělo a zmírní únavu. Pomocí magnetů prokr-
víte dolní končetiny. Vložky se dají zastřihnout na
požadovanou velikost.

GK261084   Dámské – UNI – 36-40 139,-
GK261082   Pánské – UNI – 40-44 139,-

5. CHIA SEMÍNKA BIO
Vynikající zdroj omega–3 mastných kyselin (ob-
sahuje 100 % doporučené denní dávky ) – anti-
oxidantů a dalších výživných látek, vysoký obsah
rostlinných bílkovin a hořčíku., který přispívá ke
snížení únavy a vyčerpání. 350 gramů

GK261004 159,-

6. ARGANOVÝ TĚLOVÝ BALZÁM 500 ML
Arganový olej je jedním z nejvzácnějších, říká se
mu "marocké" nebo "tekuté" zlato.

GK261076 99,-
100% TEA TREE OIL Roll-on, 5 ml 

ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL NA RUCE, 50 ml.  .

GK261075 99,- 

S kouzelnými 
vložkami do bot se

budete vznášet!
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1.

6.

5.

3.

4.

Na cesty!
Použití bez vody

a mýdla!

2.
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 49

7. MIGRENOL ROLL ON A MIGRENOL
RODINNÉ BALENÍ 
Obsažené přírodní silice, mentol a kafr odstraňu-
jí únavu a uvolňují stres. Praktické balení roll on
6 ml umožňuje rychlou a snadnou aplikaci. kdy-
koliv je potřeba. Migrenol s kapátkem 10ml opti-
mální do domácí lékárničky.

GK262256 99,-

9. AKUPRESURNÍ PRSTÝNEK  
Masáž stimuluje akupresurní body prstů, zároveň
podporuje prokrvení a hybnost kloubů. Účinná
lymfodrenáž prstů. Pravidelnou masáží můžete
pomoci od otoků nebo případných bolestí či
necitlivostí prstů. Masáží aktivujete mozkovou
činnost.

GK261669 99,-
AKUPRESURNÍ JEŽEK 
Rehabilitační pomůcka pro posílení svalstva celé
ruky, zpevnění zápěstí a svalstva předloktí. Posílí
stisk ruky a zvýší její obratnost. Využijete pro
účinnou masáž dlaní i chodidel. Doporučujeme
po mrtvici, úrazech, operacích, při potížích
s propadlou nožní klenbou a karpálními tunely.
Vhodná pomůcka pro řidiče.

GK261085 99,-

10. SPORTOVNÍ LÁHEV ZELENÁ 850 ML
Láhev Activ Green s pítkem ve víčku a chladicí
jednotkou. Materiál: plast - TRITAN 

GK261089 165,-
SPORT LÁHEV MODRÁ 500 ML
Sportovní láhev FITv modré barvě s praktickým
držadlem. Materiál: tělo PC, víčko PP, držadlo
LDPE. Není vhodná pro horké nápoje.  

GK261503 99,-

11. NŮŽ KUCHAŘSKÝ A NŮŽ NA SÝR
Velký nůž kuchařský ocelový s teflonovým
barevným povrchem, čepel 20,5 cm. Teflonová
vrstva zajišťuje hladké krájení bez nalepování
potravin. Možno brousit a mýt v myčce. Nůž na
sýr ocelový s teflonovým barevným povrchem,
čepel 14 cm. Teflonová vrstva zajišťuje krájení
bez nalepování potravin. Možno brousit a mýt
v myčce. Výrobce obou nožů z Itálie.

GK261088 165,-

12. NŮŽKY NA BYLINKY
Třířadé nůžky na bylinky jsou ideální ke stříhání
čerstvých bylinek. Materiál čepelí je nerez, délka
12,5 cm, rukojeti plastové. Výrobce z Itálie.

Mix barev, bez možnosti výběru barvy.

GK250209 99,-

8. SKLENĚNÝ DŽBÁN A 6 SKLENIC
Sedmidílný set obsahuje skleněný džbán 1,65 l
s plastovým červeným víkem a 6 sklenic 208 ml.
Materiál – sklo, barva čirá a plastové víko.
Mikrovlnka ne, myčka ano.

GK261504 249,-
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Pořádný nůž je
základ vaření!

10.

11.

12.

8.

7.

9.
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TVOŘÍME
Z PAPÍRU
Toužíte někoho
obdarovat
neobvyklým
a ručně vyro-
beným dár-
kem, chystáte
narozeninovou
oslavu či svat-
bu, potřebujete
zabavit děti?
Kniha Tvoříme
z papíru vám
přináší padesát
skvělých pro-
jektů, od jed-
noduchých po

opravdu náročné. Přehledné
fotografické návody vás krok za krokem provedou

celým postupem i soupisem technik a potřebného vybavení. 
Brož., 224 stran, barevná publikace, 21,3 x 25,5 cm

GK038093             nečlenská cena 299,- 249,-

Veronika
Hugová 
SCOODIES
Pletení 
kapucových
šál
Inspirace ať již
pro elegantní

nebo pestrobarevné kapucové šály pro kaž-
dou příležitost. Každá fotografie je doprová-
zena přehledným návodem. 56 s., bar. publ. 
GK037753   99,-

Dekorace a dárky – od koláží
po lampiony

Isela
Phelpsová 
PONOŽKY
PLETENÉ NA
KROUŽKU
S pletacím
kroužkem si

během několika hodin upletete hřejivé
ponožky na zimu i lehké a prodyšné na
sport a volný čas. 144 stran, bar. publikace

GK037709           299,- 249,-

Veronika Hugová 

KNOOKING
– PLETENÍ
NA HÁČKU
Mysleli jste si, že
plést se dá jen
s jehlicemi?
Knooking, čili
pletení na háčku,
je vhodné pro

všechny, kteří se na klasické jehlice necítí, nebo je jim příjemněj-
ší práce s háčkem. Kniha plná přehledných a inspirativních návo-
dů je základním kurzem do této techniky.

Brož., 64 stran, barevná publikace, 19,5 x 26,5 cm

GK037982      nečlenská cena 129,- 99,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Suzanne
McNeillová 

DRHÁME
NÁRAMKY
A PŘÍVĚSKY
Zhotovte si i vy
originální šperky

v bohémském stylu, jen za použití konopného provázku, korálků
a špetky fantazie! Technika drhání, používaná již ve starověkém
Egyptě, nabízí nepřeberné množství nápadů – náhrdelníků,
náramků či nákotníků v zářivých či naopak zemitých barvách.
Kniha obsahuje srozumitelné a přehledné návody krok za kro-
kem, s jejichž pomocí zvládne výrobu vlastní půvabné drhané
bižuterie každý. Brož., 80 stran, barevná publikace, 21,6 x 27,6 cm

GK037557          nečlenská cena 199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ HÁČEK 
Pro knooking, průměr 6 mm, délka 16,5 cm.
Cena za 1 ks. Bez možnosti výběru barvy.

GK262731 89,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 59. 51

H
O

B
B

Y

Gemma Correllová 
KREATIVNÍ KRESLENÍ
PRO PEJSKOMILY
Pokud váš pes vrhá všeříka-
jící psichty, krade ponožky
a považuje se za vládce svě-
ta, je tahle kniha to pravé
pro vás. 128 s., bar. publ. 

GK037984   199,- 169,-

Emily Wallisová 

ANTISTRESOVÉ 
SPOJOVAČKY
Jestli jste jako děti milova-
li spojování číslic do
obrázků, radujte se –
spojovačky zažívají velký
návrat! Tentokrát se ale
jedná o malá mistrovská
díla, ukrytá do několika
set očíslovaných teček.
Výsledný tvar si navíc
můžete vybarvit, takže
získáte dílo, které bude
vždy jedinečné a jen
vaše.

Brož., 96 stran, čb. il., 
18,9 x 24,6 cm

GK038197   
nečlenská cena 199,- 159,-

Návrat do 
dětství se
zábavnými
spojovačkami

ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY
Dekorativní motivy
Brož., 104 s., 21,6 x 27,9 cm

GK038151       199,- 159,-

Gemma Correllová 
KREATIVNÍ KRESLENÍ
PRO KOČKOMILY
Pokud máte podrápanou
pohovku, všude se válí
hračky a ráno vás budí
mňoukání, patříte ke kočko-
milům. 128 s., bar. publikace

GK037985   199,- 169,-

Maria Diazová 
BORDURY KŘÍŽKOVÝM
STEHEM
Bordury můžete použít na
ozdobu polštářů, běhounů
na stůl, ubrusů, kapesníčků,
šál, ručníků – mají nejširší
využití. 64 stran, bar. publ.

GK037186   129,- 99,-

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ 
Praktický průvodce 
technikami šití
Seznámíte se s šicím stro-
jem a overlockem, naučíte
se dělat střihy, zvládnete
stehy a švy, ušijete rukávy,
manžety... 320 s., bar. publ.

GK037362   499,- 399,-

Jessica Alexandrakisová 
NÁPADITÝ PATCHWORK
Seznámíte se s pomůckami
k ručnímu prošívání neboli
quiltování, technikami, ná-
vrhy výrobků, přehledem
vzorů. Ušijete přehoz, pol-
štáře, tašku... 144 s., bar. p.

GK036860   279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY
Květinové vzory
Brož., 104 s., 21,6 x 27,9 cm

GK038150       199,- 159,-
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Christopher Shein 

PERMAKULTURA
Autor vysvětluje koncept
permakulturního pěstování
a ukazuje, jak sestavit spole-
čenství rostlin, v nichž by se
dlouhodobě dařilo zelenině,
stromům i bylinkám.
Ukazuje, jak zahradu založit,
jaké jsou nejvhodnější tvary
záhonů a jak rozmístit rostli-
ny podle užitkovosti i veli-
kosti tak, aby vznikl funkční
ekosystém, který vyžaduje
minimální údržbu. Popisuje
také, jak přitáhnout užitečný
hmyz, který bude sloužit jako
přirozená obrana proti škůd-
cům, které druhy kumulují

nejvíce živin potřebných jako hnojivo
a mnoho dalšího. Váz., 256 stran, barevná publikace, 16,8 x 23,6 cm

GK037604                            nečlenská cena 399,- 329,-

Dunford Chauney 
VYPĚSTUJTE SI, CO SNÍTE
Jak z metru čtverečního 
sklidit bohatou úrodu
Příručka představuje moderní
trend: pěstování na vyvýšených
záhonech a v nejrůznějších ná-
dobách. Poradí, jak záhon zho-
tovit, připravit půdu, zalévat
a hnojit či jak přilákat užitečný
hmyz. Obsahuje podrobné ná-
vody, jak postupovat od jara do
podzimu. 256 s., bar. publikace

GK037767   399,- 349,-

Christel Ruppová 
BIOZAHRADNIČENÍ
Základní know-how pro ty, kte-
ří se rozhodli věnovat biologic-
kému způsobu pěstování. Krok
za krokem ukazuje, jak bez
umělých hnojiv a jiných toxic-
kých látek pěstovat zeleninu
a ovoce. Samostatné části se
věnují zeleninové, ovocné
a bylinkové zahradě, a každá
z nich je rozdělená podle roč-
ních období. 240 s., bar. publ.

GK037490   399,- 329,-

J. Höhne, P. Gerhard
Wilhelm 
DVANÁCT MĚSÍCŮ 
V ZAHRADĚ 
Ideální průvodce pro každé-
ho majitele zahrady, chataře
nebo chalupáře. Po celý rok
radí, kdy a ja ké práce při
tvorbě zahrádky, pěstování
květin, okras ných rostlin,
ovoce nebo zeleniny je nej-
vhodnější provádět.
352 s. + 32 s. bar. příl.  

GK037145  299,- 249,-

Louise Riotteová 
RŮŽE MILUJÍ ČESNEK 
Víte, že některé rostliny se
mají navzájem raději a jiné
se příliš nesnášejí? Ostatně
je to na zahradě vždycky
znát. Naplánujte si zahradu
tak, abyste z ní měli co nej-
větší prospěch a potěšení.
Z této knihy se dozvíte, jaké
sousedství rostlinám vzá-
jemně prospívá a jaké jim
naopak škodí. 256 stran

GK037912   129,- 99,-

Louise Riotteová
MRKEV MILUJE 
RAJČATA
Příručka odkrývá tajemství
úspěšného zahradničení
spočívající ve výsadbě rost-
lin, které se dobře doplňují.
Je to nekonvenční průvodce
plný užitečných tipů: přináší
spoustu praktických infor-
mací o pěstování zeleniny,
stromů a keřů, ale i bylin
a polních plodin. 176 stran 

GK037565    99,-

Zahrada 
bez chemie 
a dřiny

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 53
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Rudi Beiser 
JEDLÉ ROSTLINY 
V PŘÍRODĚ
Více než sto divoce rostou-
cích jedlých rostlin je řaze-
no podle typického stano-
viště a hlavního období
sklizně. Kniha informuje
o určování jednotlivých
druhů, o správném sběru
i bezpečné konzumaci. 
176 stran, bar. publikace 

GK036272   249,- 229,-

Andreas Gminder 

URČUJEME HOUBY
Příručka houbaře

Publikace obsahuje podrobný
popis 340 středoevropských
hub. Jsou zde uvedeny hlavní
charakteristiky jednotlivých
druhů i jejich životní prostředí.
Podle biotopů je pak možné
odhadnout výskyt více druhů
hub, které se mohou v dané
oblasti nacházet. Příručka obsa-
huje rovněž praktický klíč
k určování a precizní fotografie,
které byly pořizovány na přiroze-
ném stanovišti konkrétních
druhů. Brož., 400 stran, barevná
publikace, 132 x 193 cm

GK037648   
nečlenská cena 399,- 329,-

Rudi Beiser
ČAJE
Z BYLINEK
A OVOCE
Přehled ný

atlas pomáhá bylinky poznávat a při pravit
si lahodné směsi. 176 s., bar. foto

GK034954          229,- 199,-

Čtyři jednoduché
kroky k určování
rostlin

Stephen
Harrod
Buhner 
PŘÍRODNÍ
ANTIBIO-
TIKA

Dvacet léčivých bylin, příprava preparátů
a užívání na jednotlivé příznaky... 416 s.

GK036296          399,- 199,-    

J. Gottfried Mayer,
Bernhard Uehleke, 
p. KIlian Saum
BYLINKY Z KLÁŠTERNÍ
LÉKÁRNY 
Jedinečná encyklopedie
spojuje staleté moudrosti
s nejnovějšími poznatky,
objevuje fascinující kapitolu
evropské kultury: staré
klášterní léčitelství. 
408 stran, bar. publikace

GK037389   349,- 299,-

Akční
cena

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Margot Spohnová a kolektiv 

CO TU KVETE? 
Originální průvodce přírodou

Nové přepracované vydání úspěšné
encyklopedie planých rostlin obsa-
huje přehled nejběžnějších druhů.
Seřazuje je do skupin, které jsou vel-
mi snadno určitelné i bez větších
botanických znalostí. Stačí si všímat
základních znaků: jakou mají květy
barvu, jestli jsou souměrné a zda jde
o strom, keř nebo travinu. Kniha na-
bízí nejen podrobný popis jednotli-
vých rostlin i s výstižnými ilustrace-
mi, ale také základní informace 
o biotopech a uvádí přehledné
tabulky a náčrty ilustrující botanické
termíny, jako jsou typy květenství,
plodů, stonků či postavení listů.
Brož., 496 s., bar. publ., 13,2 x 19,3 cm

GK037538   nečlenská cena 499,- 399,-
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Heather Smith Thomasová 

VÝCVIK A CHOV KONÍ
Velmi obšírná příručka o různých typech výcviku koní. Jde o praktický
a detailní návod, jak využívat koně k práci a sportu. Obsahuje vyčerpávají-
cí informace o pomůckách, vybavení, popisy jízdy v terénu i typy chodů.
Samostatná kapitola je věnována výcviku a využití tažných koní. 
Váz., 496 stran, čb. il., 14,5 x 22,7 cm

GK037602  nečlenská cena 499,- 399,-
cena pro VIP členy 319,-

Glenn Drowns 
CHOV DRŮBEŽE
Chovatelská příručka se za-
bývá běžnými druhy (slepi-
ce, krůty, kachny, husy),
a věnuje dostatek pozor-
nosti i méně časté drůbeži
(perličky, japonské křepel-
ky, holubi...) 456 s., čb. il.

GK036294  399,- 199,-

Alethea Morrisonová 
VČELAŘENÍ KROK 
ZA KROKEM
Rady pro začínajícího včela-
ře: typy úlů, kam je umístit,
jak je zabezpečit, čistit...
Zjistíte, jak vzniká plást, jaký
je životní cyklus včely... 
152 stran, bar. publ. 

GK036293 299,- 259,-

Stanley Coren 
ZDAJÍ SE PSŮM SNY?
Vtipná i poučná kniha
o psychologii psů: jak vní-
mají svět, jak se dorozumí-
vají, jak se učí, jejich vývoj.
Mnoho zajímavostí, které
v kynologických příručkách
nenajdete. 272 stran

GK036994 279,- 229,-

Stanley Coren 
CO MÁ PES NA JAZYKU 
Autor vysvětluje, že psí mluva
existuje, jen je třeba ji přeložit.
Stačí sledovat psí oči, zvuky,
pohyb jazyka, ocasu, uší
a celého těla, a brzy „psovšti-
ně“ porozumíte tak, jako pes
rozumí vám. 304 stran 

GK038116    249,- 219,-

José Arce 
PĚT TAJEMSTVÍ 
ŠŤASTNÉHO VZTAHU 
ČLOVĚKA A PSA
Autor se zaměřuje na psy-
chologii člověka ve vztahu
ke psům. Zásady smečky
přenáší do komunikace se
zvířetem. 192 s., bar. publ. 

GK037442   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Nejkrásnější je svět 
ze hřbetu koně...

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

Akční
cena
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KOMPLET VÁLEČNÝCH FILMŮ / 7
Atentát na Stalina 1 + 2; Zvláštní poslání 1 + 2;
Vzpomínky na válku

GK262773  5 DVD 159,-

HANA HEGEROVÁ
Výtečné debutové album z roku 1966! Padesát let
po původním vydání se objevuje reedice nahrávek,
jež patří v repertoáru Hany Hegerové mezi zásadní.
V replice historicky prvního obalu najdete dvanáct
písní s oprávněným přívlastkem legendární. 

Mon Dieu; Blázen a dítě; Barová lavice; Amfora... 

GK261650                 CD 265,-

PŮLSTOLETÍ ČESKÉ COUNTRY
Na koncertě v pražské Lucerně se sešly čtyři legen-
dární kapely Tučňáci, Fešáci, Taxmeni a Greenhorns,
aby zavzpomínaly na svá výročí a zahrály písničky
Michala Tučného. Poslední kovboj; Cesty toulavý;
Všichni jsou už v Mexiku; Báječná ženská; Lojza
a Líza; Paní má se má; Rovnou, tady rovnou...

GK261888           2 CD + 2 DVD 425,-

Slza
KATARZE
První album skupiny Slza, která o sobě dala poprvé
vědět v roce 2014, kdy veřejnosti představila debu-
tový singl Lhůta záruční. Skladby: Lhůta záruční;
Atrakce; Celibát; Etikety; V dešti zášti; Vstříc neko-
nečnům; Katarze; Fáze pád; Pozice off; Pouta.

GK262768                 CD 329,-

Kryštof
POLOČAS / BEST OF
Výběrová kompilace úspěšné kapely doplněná o tři
nové skladby. Plán; Iluze; Atentát; Lolita; Cosmoshop
live; Ženy; Obchodník s deštěm; Tramvaje;
Pohádkách; Srdce;  Zrcadlení; Vodné stočné;
Rubikon; Svědomí; Chmýří…

GK262765 CD 349,-

David Koller
ČESKOSLOVENSKO
Album Davida Kollera, jednoho z největších jmen
české hudební scény a bývalého člena legendární
Lucie. Album vznikalo v Davidově domácím studiu
v Mikulově pod dohledem světových producentů.
Aha; Letní; Recidiva; Sladké sny; Gypsy Love... 

GK262764                CD 349,-

ROOM
Pro malého Jacka
je pokoj celý svět.
Tady se narodil,
roste a žije s má-
mou Joy. Vše, co je
mimo pokoj, je fik-
tivní. Večer ho má-
ma ukládá do bez-
pečí skříně, aby
usnul dřív, než při-

jde jejich věznitel. Joy vymyslí odvážný plán útěku,
ve kterém se spoléhá na notnou dávku štěstí…
V roli Joy Oscarem oceněná Brie Larson.

GK262750                DVD 299,-

BRATRSTVO
NEOHROŽENÝCH 
Pravdivé příběhy
členů legendární Ea-
sy Company. Seriál
z produkce S. Spiel-
berga a T. Hankse
mapuje cestu roty E
506 od seznámení
v armádním trénin-
kovém středisku až
po konec války.
Hrají: Scott Grimes,
Damian Lewis, Ron

Livingston, Shane Taylor, Donnie Wahlberg, Nicholas
Aaron, Philip Barantini, Michael Cudlitz a další.

GK262309                 5 DVD 599,-

KNICK:
DOKTOŘI
BEZ 
HRANIC / 1 
Dramatický
seriál režiséra
S. Soderberg-
ha s Clivem
Owenem
v hlavní roli.
Děj se ode-

hrává v roce 1900 v nemocnici Knickerbocker Hos-
pital v centru New Yorku. Kompletní první série při-
náší fascinující pohled na řadu problémů té doby.

GK262307                  4 DVD 799,-

Dnešní
medicína
musela
někde začít

2 CD
+ 2 DVD

5
DVD 5

DVD

4
DVD

Podle 
knižního 
bestselleru
„Pokoj“
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OSM HROZNÝCH
Osmý film režiséra Q. Taran-
tina. Hrají: S. L. Jackson, 
K. Russell, J. J. Leigh…

GK262148     DVD 299,-

BRUBAKER
Nový ředitel věznice (R.Red-
ford) nastoupí do nového
působiště inkognito…

GK262146    DVD 149,-

PADESÁTKA 
Filmová komedie z Krkonoš.
Hrají: O. Pavelka, M. Taclík, 
J. Prachař, J. Mádl, V. Kotek....

GK262744    DVD 299,-

CREED
Vynikající S. Stallone v neob-
vyklé roli trenéra Michaela 
B. Jordana (A. Johnson).

GK262149    DVD 399,-

PŘÍLIŠ VZDÁLENÝ MOST
Trhák s hvězdným obsaze-
ním! M. Caine, S. Conne-
ry, A. Hopkins, R. Redford...

GK262145     DVD 99,-

REVENANT:
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Oscarem oceněný Leonardo
DiCaprio v hvězdné roli! 

GK262747     DVD 299,-

KOMEDIE S KLIKOU
Veselý příběh o věrné nevěře
s J. Bohdalovou a K. Höge-
rem. K. Gott poprvé ve filmu!

GK236989      DVD 99,-

FILMY PRO ŽENY / 1
Advokátka Věra; Cech panen
kutnohorských; Hotel Modrá
hvězda; Legenda o lásce...

GK259768    5 DVD 99,-

ATENTÁT
Strhující podívaná od tvůrců
seriálu Expozitura s hvězd-
ným hereckým obsazením. 

GK262742  6 DVD 699,-

DOBRODRUŽSTVÍ ŠESTI
TRAMPŮ
Šestidílný trampský seriál po-
dle knih V. Rady a J. Žáka. 

GK262749  2 DVD 299,-

VINNETOU KOLEKCE
Vinnetou; Poklad na stříbr-
ném jezeře; Vinnetou, rudý
gentleman...

GK262150  4 DVD 499,-

EGYPT
Neuvěřitelný výlet s egypto-
logem Z. Hawassem v doko-
nalém HD rozlišení.

GK257683   3 DVD 199,-

INDICKÝ OCEÁN 
Maledivy, Mauricius, Réuni-
on, Madagaskar, Seychely
a další exotická místa. 

GK250407    5 DVD 99,-

O KLUKOVI Z PLAKÁTU 
Večerníček s osobitým vyprá-
věním F. Filipovského, oblíbe-
ný již několika generacemi.

GK261179   2 DVD 299,-

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Nestárnoucí hudební kome-
die. Hrají: J. Sovák, V. Brods-
ký, D. Vávrová a další. 

GK262752    DVD 129,-

Máša a medvěd
BRATRÁNEK 
Další dobrodružství veselé
Máši a Medvěda. 

GK259760    DVD 199,-

LEGENDA O MULAN
Půvabná animace příběhu
staré čínské básně. Edice
Disney klasické pohádky.

GK262147    DVD 149,-

BYL JEDNOU JEDEN 
ČLOVĚK – KOLEKCE
Animovaný seriál představuje
evoluční vývoj člověka.

GK262757  6 DVD 299,-

4
DVD 2

DVD

2
DVD

3
DVD

STEVE JOBS
Jedinečný pohled na génia
v epicentru digitální revoluce.
M. Fassbender, K. Winslet…

GK262745     DVD 299,-

MOST ŠPIÓNŮ
Thriller na motivy skutečných
událostí s Tomem Hanksem.
Režie Steven Spielberg. 

GK262743 DVD 299,-

6
DVD

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 5956
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5
DVD

5
DVD

6
DVD
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Lucie Bílá
HANA
Tak mě tady máš; Hana; Hrá-
ze; Poprvé; O slunci; Mezi
řádky; V ranách sůl; Tenisky;
Růžové brýle; Primadonna...

GK261260  CD 372,-

André Rieu
MAGIC OF THE WALTZ
Nová kolekce těch nejkrás-
nějších valčíků. The Windsor
Waltz; The Blue Danube; The
Merry Widow; Valse Triste...

GK262766  CD 349,-

RETRO STEREO PÁRTY
70. LÉTA
Další díl úspěšné řady 2CD
mapující největší hity české
a slovenské pop music. Kata-
pult, K. Gott, V. Špinarová...

GK262767  CD 179,-

PŘÍPAD LÍDA BAAROVÁ
Rozhovory herečky s J. Škvo-
reckým. Pravdivá zpověď
slavné herečky. Autentický
zvukový záznam jejího přizná-
ní z roku 1982.

GK261393  3 CD 372,-

Hana Zagorová
JAK ŠEL ČAS
Titul obsahuje tato CD:
Rozhovor v tichu, Já, 
Modrá čajovna a Navěky
zůstane čas.

GK262763  4 CD 399,-

ESSENTIAL JAZZ
EXPRESSIONS
Miles Davis, John Coltrane,
Charlie Parker, Duke Elling-
ton, Herbie Hancock, Theolo-
nious Monk, Quincy Jones...

GK262770    2 CD 159,-

THE CLASSICAL
COLLECTION
Overture From Carmen
(Bizet); Concerto For Clarinet
(Mozart); Canon (Pachelbel);
Nessun Dorma (Verdi)... 

GK262771   2 CD 159,-

LEGENDS OF OPERA
SINGERS
Jedinečné CD tří tenorů – Lu-
ciano Pavarotii, Plácido Do-
mingo a José Carreras. Lunge
Da Lei; Di Tu Se Fedele... 

GK262139     CD 99,-

KLASICI LASKAVÉHO
HUMORU 
Zdeněk Svěrák, Jan Werich,
Ivan Kraus, František Nepil,
Milan Lasica a další čtou ze
svých knih nebo vzpomínají. 

GK257721  CD 265,-

BLUES COLLECTION
Mother’s Blues; Navy Blues;
C-Jam Blues; Swingin’  The
Blues; Farewell Blues; Lonely
Nights; Looking Back Over
My Day; Blues For Hamp…

GK262137      CD 99,-

ZLATNI HRVATSKI HITOVI
Chorvatské hity: Tri San Ti
Dana; Zagrli Me Jače; Dvi Ri-
či; Plovila Mala Barka; Vrati
Se; Priko Mora; Bogu Hvala;
Pivaj;Tučepi; Suzo Moja...

GK262787     CD 139,-

GREECE
Cretan Dance; To The East;
Your Dark Eyes; Alexandras;
You Were Good And You
Were Sweet; Zorbas The Gre-
ek; April; Clap Your Hands...

GK262772     CD 107,-

COUNTRY ROADS
Roger Miller, Ricky Nelson,
Lee Hazlewood, Kenny Ro-
gers, Willie Nelson, Hank Wi-
lliams & The Country Boys,
Johnny Cash, Frankie Laine... 

GK262140      CD 99,-

Andy Weir
MARŤAN 
Je nejslavnějším mužem na
Zemi. Má to však háček: není
na Zemi... J. Zadražil a J. Von-
dráček. 11 hodin 38 minut

GK250382  CD mp3 349,-

Miki Ryvola & Orchestr 
TUNEL JMÉNEM ČAS
Tunel jménem čas; To bude
asi tím; Vrbový houštiny; Do
ptačích ploutví a do rybích
křídel; Předpověď počasí...

GK262758     CD 179,-

THE CELTIC COLLECTION
Riverdance; Fiddler’ s Green;
Sport Of The Chase; Danny
Boy; As I Roved Out; The
Last Rose Of Summer; Foggy
Dew; Loch Lomond…

GK262769     CD 109,-

MOZART PRO MAMINKY
A DĚTI 
Poslouchejte Mozarta s dět-
mi! Výzkumy potvrzují, že po-
slech hudby pozitivně ovliv-
ňuje harmonický vývoj dítěte.

GK260949    CD 212,-

PÍSNIČKY Z POHÁDEK
A VEČERNÍČKŮ
Princezna ze mlejna; Jedno
zrnko popela; Maková panen-
ka; Tři oříšky; Šípková Růžen-
ka; Rumcajs; Večerníček... 

GK262760   3 CD 249,-

POHÁDKY 
OD NEJMILEJŠÍCH
O modrém ptáčkovi; O řepě;
O perníkové chaloupce; Sůl
nad zlato; Červená Karkulka;
Dvanáctihlavý drak a další. 

GK262762   4 CD 299,-

KOMPLET RELAXAČNÍ
HUDBY
Uvolněte svou mysl a tělo! In-
ner Harmony; Flowing Peace-
fulness; Light Touch; Shining
Energy; Godess; Cycles…

GK262141    3 CD 249,-

3
CD

3
CD

3
CD 4

CD

4
CD

2
CD

2
CD

CD
mp3
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 58.
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● Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

● České Budějovice: Knihkupectví
Neoluxor Books, U Černé věže 15, 
tel.: 389 058 910-1

● Frýdek-Místek: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Frýda, Na Příkopě 3727, 
tel.: 597 490 993

● Hradec Králové: Knihkupectví Neoluxor,
OC Futurum, Brněnská 1825/23a, 
tel.: 498 501 110 

● Chomutov: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Chomutovka, Dr. Farského
4732, tel.: 416 419 920-921 

● Jihlava: Knihkupectví O. P., 
Masarykovo nám. 47, tel.: 567 308 158

● Kladno: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Central, Petra Bezruče 3388,
tel.: 321 338 985   

● Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books,
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 8, 
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

● Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro, 
tel.: 576 201 900-1  

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2016.

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 dopo-
ručíme top tituly z naší nabídky. Jestliže ani pak žádný titul nenakoupíte, pošleme Vám
námi vybranou atraktivní knihu z aktuální nabídky Knižního klubu – tzv. hlavní nabíd-
ku. Pokud se Vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stej-
né 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 objednávky 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 první-
ho 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 mini-
mální 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 nálep-
ku 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.

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 osob-
ních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme informovat, že v současné
době jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, k. s. tyto firmy: CEMOD – CZ a.s., 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.

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete je las-
kavě co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu: Knižní
klub, U Rybníka 1161, 271 81 Nové Strašecí. Uveďte prosím objednací číslo požadova-
ného titulu. Co nejdříve Vám vyexpedujeme náhradní titul.
Zakoupe né zboží máte právo do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit a od smlouvy
tak odstoupit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste poru šili jejich ori-
ginální obal.  
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Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana osobních údajů

Reklamace

Zaujala Vás některá z e-knih
v tomto katalogu?

Zakoupíte ji snadno na www.ebux.cz!
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.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.
Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až 
§ 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitel-
ského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na
návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh
u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotře-
bitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů
od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpo-
platněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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Jsme tu pro Vás 24 hodin denně! 

Nepropásněte objednací termín 18. července 2016! 59

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás! 

Jak objednat?

Objednávky: 296 536 660 Informace: 296 536 662 Reklamace: 296 536 661 Přihlášky: 296 536 663

Po–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 hod. Mimo stanovené časy je možno zanechat vzkaz na záznamníku. Kontaktní on-line formulář: www.knizniklub.cz/kontakty

Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

www.knizniklub.cz

Přihlaste se jako člen Knižního klubu svým členským číslem nebo e-mailo-
vou adresou a jednoduše vybírejte ze 51 000 knih!

Telefonická objednávka

Vyberte objednací kódy titulů z tištěného katalogu nebo z webu a zavo-
lejte náš zákaznický servis na telefonní číslo:

296 536 660
Operátor obratem zadá Vaši objednávku a odpoví na Vaše dotazy. Při
platbě předem Vám nadiktuje platební údaje.

Objednací lístek v tištěném katalogu

Vyplňte objednací lístek, který je součástí každého katalogu, a odešlete.
Adresa je již předtištěna.

SMS objednávka

Vyberte z tištěného katalogu (nebo z webu) objednací kódy titulů, které
chcete objednat a napište SMS na číslo 604 249 161 ve tvaru: 
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Nedělejte prosím žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu předem: 
12345678-GK023456,GK124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GK023456,GK124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GK023456,GK124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GK023456,GK124578
Po odeslání od nás obdržíte SMS s rekapitulací Vaší objednávky. 
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka Vám bude doručena podle zvoleného přepravce.

Jakou dopravu zboží zvolit?

Česká pošta

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Výdejní místa Zásilkovny Výdejní místa Baliczech Kurýr Geis

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka
● objednací lístek v tištěném katalogu

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● objednací lístek v tištěném katalogu
● SMS objednávka

59 Kč 99 Kč 29 Kč 39 Kč 45 Kč 60 Kč 65 Kč 95 Kč

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 128251829/0300;  variabilní symbol
Vám sdělíme telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem dle druhu objednávky.
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/kontakty.

Při nákupu nad 2 000 Kč (pro člena Knižního klubu), 
resp. při nákupu nad 1 500 Kč (pro VIP člena Knižního
klubu), poštovné a balné zdarma!

● V pravidelných newsletterech Vás budeme informovat o aktuálních
knižních novinkách, soutěžích a slevových akcích, které nejsou uvede-
ny v běžném katalogu.

● Představíme Vám zajímavé recenze a ukázky z knih. Upozorníme Vás na
tipy ostatních čtenářů a aktuálně nejprodávanější tituly v Knižním klubu.

● Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlaste se k odběru novinek na email.knizniklub.cz
a využijte výhod Knižního klubu naplno!

Přidejte se k nám na Facebooku
Každý týden nová soutěž!
facebook.com/knizniklub

Sledujte aktuální novinky ze světa knih
twitter.com/knizniklub
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Knižní klub 
Nádražní 896/30 
150 00 Praha 5

Bohumil Vurm, Zuzana Foffová 

KAREL IV.
Římský císař a český král Karel byl pro svou roli evropského vlád-
ce vyvolen již v dětství. Vzdělaný a všestranně nadaný panovník
hovořil pěti jazyky, byl schopen číst i psát, měl čtyři manželky 
a třináct dětí. Z naší země učinil centrum Svaté říše římské a Prahu
proměnil v nový Řím.
Deset kapitol této knihy přibližuje Karlův pestrý a spletitý životní
příběh, který provázely intriky a tajné úmluvy, stejně jako přátel-
ství, láska a osudové okamžiky. Do jeho života už od mládí zasa-
hovaly osud i štěstěna, které mu spolu s výraznou osobností a po-
zoruhodnou prozíravostí pomohly dosáhnout vrcholného posta-
vení. Kapitoly doplňují přehledy významných dat a událostí v da-
ném období. Pro zasazení Karlova života do souvislostí jsou sou-
částí každé kapitoly tematické dvoustrany. Kniha srozumitelně,
přehledně a s množstvím fotografií i málo známých dobových ilu-
strací ukazuje Karlův bohatě naplněný život osobní, partnerský 
i vladařský. Váz., 224 stran, barevná publikace, 16,5 x 23,5 cm

GK038061 nečlenská cena 349,- 299,-

Jedinečná publikace
vychází u příležitosti
700. výročí narození

Karla IV.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

VITA CAROLI
Vlastní životopis
Karla IV. a Hudba
v českých zemích
v době Karla IV.
K výročí krále Karla IV.
(700 let) vychází v jed-
nom kompletu na-
hrávka zachycující
mluvené slovo
i ukázky původní stře-
dověké hudby.

GK261884  
2 CD 265,-

2
CD
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