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

Milí členové Knižního klubu,

pokud jste zdolali jarní úklid, osázeli zahradu či truhlíky za oknem, nastal čas zaslouže-
ného odpočinku – jak jinak než s knížkou. Ponořte se tedy do příběhů plných záhad či
romantických lásek, nebo objevujte nové dimenze našeho bytí. Příznivcům napětí bych
ráda doporučila psychothriller Spálená obloha (s. 18), romantikům příběh lásky Kniha
nálezů a ztrát (s. 10), zájemcům o historii román Důstojník a špeh (s. 23). Pokud však
dáváte přednost literatuře faktu, chci vás upozornit na Knihu náboženství (s. 38), která
vám osvětlí původ a hlavní principy současného nábožensky rozděleného světa. Každý
z nás má své oblíbené autory a žánry, přesto občas zkoušíme překračovat jejich hrani-
ce. Já jsem tak jedním dechem přečetla temnou dystopii Bez šance (s. 19).

A ještě bych Vás ráda pozvala na veletrh Svět knihy, který se bude konat jako každoročně na pražském Výstavišti.
Využijte ke vstupu připojený slevový kupon a informace o programu, který jsme pro Vás připravili, vyhledejte na str. 25.

Přeji Vám krásné svěží jaro a příjemné čtenářské zážitky.

Helena Čudová 
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VAŠE NEJ Z KATALOGU 1/2016: 
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

-20 %
z klubové ceny

Výhody pro VIP!

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

VIP cena
279,-

VIP cena
199,-

VIP cena
175,-

VIP cena
199,-

VIP cena
199,-

VIP cena
239,-

VIP cena
279,-

50% sleva se počítá z běžné ceny. 
Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. na www.ebux.cz.

Na www.ebux.cz se přihlaste jako člen klubu. 
Pak se Vám u uvedených knih zobrazí snížená cena.

50% sleva na e-knihy pouze pro členy klubu!

140 Kč 179 Kč 174 Kč 140 Kč

99 Kč 129 Kč 174 Kč

149 Kč 149 Kč 64 Kč
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2016 3

VÝHODNÁ AKCE

Akce platí do 31. května 2016 jen pro členy Knižního klubu.

Cena pouze 199 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního

klubu, kteří si objednají z tohoto katalogu

další tituly v celkové hodnotě nad 499 Kč!

Ostatní zájemci si mohou objednat publikaci

za plnou členskou cenu 349 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:
DA037767

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Dunford Chauney 

VYPĚSTUJTE SI, CO SNÍTE
Jak z metru čtverečního 
sklidit bohatou úrodu
Praktická příručka představuje moderní trend
dnešní doby: pěstování na vyvýšených záho-
nech a v nejrůznějších typech kontejnerů.
Názornou formou ukazuje, jak záhon zhotovit,
připravit půdu, zalévat a hnojit či jak přilákat uži-
tečný hmyz. Obsahuje podrobné návody, jak
postupovat během roku od jara do podzimu,
a uvádí rady na nejvhodnější kombinace rostlin.
Nechybí ani tipy na netradiční nádoby, drobné
kontejnery na balkon či terasu a další nápady,
jak sklidit co nejbohatší úrodu. V závěru knihy
se nachází přehled jednotlivých rostlin
s podrobnými informacemi o pěstování. 
Váz., 256 stran, 23,3 x 19,5 cm, barevná publikace

DA037767      akční cena 199,-
GJ037767     nečlenská cena 399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

399,- 
AKČNÍ CENA 

199,-
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Předplatné časopisů jako dárek platí pro prvních 500 objednávek.4
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Christel Ruppová 

BIOZAHRADNIČENÍ
Praktická příručka uvádí základní know-how pro všechny, kteří se rozhod-
li věnovat biologickému způsobu pěstování. Krok za krokem ukazuje, jak
se ze zahrady stane biozahrada, tedy jak bez chemických prostředků,
umělých hnojiv a jiných toxických látek vypěstovat zdravou zeleninu
a ovoce. Samostatné části knihy jsou věnované zeleninové, ovocné
a bylinkové zahradě, a každá z nich je rozdělená podle ročních období na
jaro, léto a podzim. Kniha je doplněná řadou názorných fotografií a obráz-
ků, nechybí ani přehled doporučených odrůd nebo dobré rady na skla-
dování a konzervování úrody. Váz., 240 stran, 21 x 27 cm, barevná publikace

GJ037490 nečlenská cena 399,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

JARO JE
VZHŮRU DO 

HOUBY 
Více než 450 hub z Evro-
py, u každé jsou uvede-
ny údaje o výskytu, cha-
rakteristiky a zajímavosti.
Fotografie zachycují
vzhled a typické detaily.
320 stran, bar. publ.
GJ037151  299,- 249,-

STROMY 
Průvodce obsahuje přes
350 druhů stromů a ke-
řů z celé Evropy. Text,
ilustrace, fotografie uvádí
jehličnany, listnáče, keře
i popínavé dřeviny. 
256 stran, bar. publikace 
GJ037195  299,- 249,-

PTÁCI
Publikace představuje
přes 440 ptačích druhů
z celé Evropy. Zajímavý
text doplňují výstižné fo-
tografie a ilustrace, ne-
chybí ani přehled ptačích
vajec. 256 s., bar. publ.    
GJ037196  299,- 249,-

HMYZ
Výpravná publikace ob-
sahuje přes 450 druhů
hmyzu. Fotografie a texty
přinášejí důležité infor-
mace. Rychlá orientace
pomocí barevného kódu.
256 stran, bar. publikace

GJ037143 299,- 249,-

MINERÁLY
Publikace obsahuje přes
350 minerálů, drahoka-
mů a hornin, které spo-
lehlivě určíte díky barev-
ným fotografiím, kres-
bám a přehledným
popiskům. 256 s., bar. p. 

GJ037144 299,- 249,-

ATLAS ŽIVOČICHŮ
A ROSTLIN
Ucelený pohled na svět
zvířat a rostlin. Detailní
a obsažné popisky, ilus-
trační doprovod a zají-
mavosti tvoří atraktivní
celek. 544 s., bar. p. 

GJ036999 499,- 429,-

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM

04 a 05 jaro_sablona lista  3/18/16  3:10 PM  Stránka 2



Každý týden nová soutěž na Facebooku! 5
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Peter Warren 
BONSAJE
Výpravná publikace shrnuje zá-
klady péče o bonsaje, přináší
návody k různým technikám
a věnuje se výběru nejvhodněj-
ších dřevin. Součástí je i pře-
hled všech využitelných druhů
a u každého jsou uvedeny jeho
základní nároky. 224 s., bar. p.

GJ037390   399,- 329,-

J. Höhne,
P. Gerhard
Wilhelm 
DVANÁCT 
MĚSÍCŮ 
V ZAHRADĚ 
Užitečná publikace
po celý rok radí za-
hrádkářům, kdy 

provádět různé práce. 352 s. + 32 s. příl., bar. p. 

GJ037145                299,- 249,-

Renata Herber 
BABIČČINA
LÉKÁRNA 
Léčivé rostliny jsou
prověřené staletími.
Příroda je bohatým
zdrojem všech látek
potřebných pro lid-
ské tělo, je pouze
potřeba je správně
používat. 280 stran

GJ037241                329,- 279,-

Joachim Erfkamp 
KOUZELNÉ ORCHIDEJE 
Exotické, kouzelné, tajemné –
orchideje jsou fascinující. Kni-
ha radí, jak je pěstovat v bytě
(ve vitrínách či na okně), pod
sklem (v zimní zahradě nebo
ve skleníku) či v zahradě,
a uvádí seznam nejkrásnějších
hybridů. 140 s., bar. publ.

GJ037771 299,- 259,-

Louise Riotteová
MRKEV MILUJE 
RAJČATA
Úspěšné zahradničení spo-
čívá ve výsadbě rostlin, kte-
ré se doplňují. Nekonven-
ční průvodce plný praktic-
kých údajů o pěstování
zeleniny, ale i různých bylin
a polních plodin. 176 s. 

GJ037565    99,-

Louise Riotteová 
RŮŽE MILUJÍ
ČESNEK 
Víte, že některé
rostliny se mají
navzájem raději
a některé se příliš
nesnášejí? Ostatně
je to na zahradě
vždycky také znát.
Naplánujte si tedy
svou zahradu tak,
abyste z ní měli co
největší prospěch
a potěšení. Z této
knihy se dozvíte,
jaké sousedství
rostlinám vzájemně

prospívá a jaké jim naopak škodí. Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037912   129,- 99,-

Joel Karsten 

ZAHRADA 
NA BALÍCÍCH SLÁMY 
Metoda pěstování zeleniny
kdekoli, rychleji, bez okopává-
ní a pletí. Autor uvádí základní
informace o tom, jak poznat
zdravou slámu bez plísní
a hub, kam balíky umístit 
(je nutné plné vystavení slunci
alespoň šest hodin denně), jak
je osázet, hnojit a zalévat.
V knize jsou profily základních
rostlin, jako je bazalka, luštěni-
ny, červená řepa, brokolice,
kapusta, karotka, pažitka, ko-
riandr, okurky, kmín, česnek,
cibule, salát, petržel, ředkvič-
ky, papriky a další a jejich
nároky při pěstování na slámě.

Brož., 144 stran, 19,1 x 24,8 cm,
barevná publikace

GJ037391
nečlenská cena 299,- 249,-

JE TADY, 
O ZAHRADY!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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6

Zdravé a výživné recepty
mohou být i lahodné.

11 16

21 Agatha Christie, která v češtině
vychází poprvé!

Vydejte se na cestu 
do kouzelné říše pohádek!

Román pro milovníky 
mafiánských příběhů

46

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!

Zamilovaný člověk se chová
jako blázen!

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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PŘEDSTAVTE SI, ŽE THRILLER,
KTERÝ JSTE PRÁVĚ OTEVŘELI, 

JE CELÝ O VÁS...

Renée Knight

DOKONALÝ CIZINEC
Román, který by neměl uniknout
žádnému fanouškovi Zmizelé
nebo Dívky ve vlaku! Známé
dokumentaristce Catherine
Ravenscroftové se zničehonic
objeví na nočním stolku záhadný
román. Do té doby úspěšná
a navenek vyrovnaná žena jako
by se rázem propadla do zlého
snu. Kniha se sice tváří jako fikce,
do nejmenších podrobností však
popisuje dávný den, kdy se
Catherine stala nositelkou tíživé-
ho tajemství – tajemství, o němž
věděl už jen jediný člověk na
světě. A ten je dnes přece mrtvý.
Minulost rázem ožívá, Catherine
se hroutí svět jak domeček
z karet a jedinou možností, jak
z téhle pasti vyklouznout, je
dokázat, co se ten den opravdu
stalo... Přeložila Dana Stuchlá. 

Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037161
nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.8
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VOLBA 
Román o lásce ztracené i nalezené a o volbách,
které jsou někdy těžké jako život sám. Travis
Parker má vše, co by si muž mohl přát – dob-
rou práci, krásný dům a spoustu kamarádů na
trávení volného času. Je si téměř jist, že roman-
tický vztah by jeho pohodlný život jen zkompli-
koval. Názor změní ve chvíli, kdy se jeho novou
sousedkou stane Gabby Hollandová. Přestože
se k Travisovým pokusům o sblížení nejprve
staví nepřátelsky, jeho nezdolnost je nakonec
svede dohromady. Ale to je teprve začátek
jejich dlouhé společné cesty, na jejímž konci
bude jeden z nich muset volit: Jak daleko se smí
zajít, aby naděje na lásku zůstala živá? Přeložila
Dana Stuchlá. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037551    nečlenská cena 259,- 219,-

Paullina Simonsová 
BELLAGRAND
Počátek 20. století, Massa-
chusetts. Italská imigrantka
Gina je nezávislá, vášnivá
a silná žena, toužící po
vlastní rodině. Harry pochá-
zí z bostonské aristokracie
a má jiný sen – chce vytvo-
řit lepší svět. Jsou ochotní
dát vše, aby mohli být
spolu – a ve vztahu plném
emocí, vášní, zuřivosti
a trýzně nakonec společně
došli na rozcestí, na němž
jediné rozhodnutí určí jejich
další osud. Román klenoucí
se přes dva kontinenty
a čtyřicet let, v němž začíná
příběh Měděného jezdce.
Váz., 392 str., 14,5 x 22,7 cm

GJ037184   349,- 299,-

Na ztraceného
syna nečeká
vždy otevřená
náruč!
Danielle Steel 

MARNOTRATNÝ SYN
Bratři-dvojčata vyrůstali spolu,
jsou ale zcela odlišní. Už jako
děti se neměli rádi a v dospí-
vání se dál odcizí. Jeden nako-
nec z městečka odjíždí, ale
když se k němu svět obrátí
zády, po letech se jako příslo-
večný „marnotratný syn“ vrací.
Setkání dvojčat je zprvu šťast-
né a smířlivé… dokud na po-
vrch nevyplavou dávná tajem-
ství. Přel. Daniela Klečková.
Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

GJ037657   
nečlenská cena 279,- 229,-

Výhodný komplet

378,-jen

obj. č. GJ038183
Volba a Vzkaz v láhvi

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

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

GJ036910   279,- 239,-

Danielle Steel 
PŘESILOVÁ HRA
Fiona je ředitelka velké fir-
my. Ví, že každá chyba bu-
de využita proti ní. Je rozve-
dená, volno tráví s dětmi.
I Marshall je vlivný muž. Je-
ho manželka se kvůli rodině
vzdala kariéry. Fiona i Mar-
shall byli ochotní obětovat
mnoho, aby se dostali na-
horu. Čeho se vzdají teď,
aby si moc udrželi? 256 s.

GJ037172   249,- 199,-

Kathleen E. Woodiwiss 
POPEL VE VĚTRU  
Alaina přišla ve válce Seve-
ru proti Jihu o vše, navíc ji
obvinili z vraždy. V převleku
za muže najde úkryt u seve-
řanského lékaře Latimera.
Nejdřív v něm vidí jen ne-
přítele, ale pak se její city
mění – v chlapeckých
šatech ale může těžko oče-
kávat, že bude její láska
opětována. 560 stran 

GJ037518   399,- 349,-
*POUZE 

V KLUBU*

08 a 09_sablona lista  3/18/16  3:21 PM  Stránka 2



Nabídka platí do vyprodání zásob! 9
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Gail McHughová 
NEČEKANÉ SETKÁNÍ
Emily po smrti matky odjíždí
do New Yorku. Oporou je jí
přítel Dillon – milý, ohledu-
plný a ztělesňující vše, co si
od muže přála. Pak se ale
setkává s Gavinem, boha-
tým a okouzlujícím flout-
kem, a vše se jí vymyká
z rukou. 360 stran

GJ037168   299,- 249,-

Gail  McHughová 

COLLIDE 2: NEČEKANÁ TOUHA
Emily Cooperová je připravená všechno riskovat kvůli tomu,
aby byla s mužem, který pronásleduje její myšlenky i sny
od prvního osudného dne, kdy se potkali. Zbývá jí jen držet
se naděje, že ji Gavin Blake stále chce.
Gavin, který si hojí raněné srdce, se stáhl ze společnosti
a uzavřel se do sebezničujícího, utlumujícího světa. Ačkoli
Emily není zvyklá být ve vztahu silnější z obou osobností,
musí teď najít odvahu a sebedůvěru, aby za jejich lásku
bojovala a přivedla Gavina zpátky – i kdyby se přitom ztrati-
la ve vše pohlcující, vzrušující vášni.
Pokračování úspěšné knihy Nečekané setkání od bestselle-
rové autorky New York Times. Přeložila Zdeňka Zvěřinová. 

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037169                nečlenská cena 299,- 249,-

Co všechno žena obětuje, aby
získala muže svých snů…

M. J. Summersová 

LÁSKA NA DRUHÝ
POKUS
Vášnivý milostný příběh pro
všechny romantiky. Jedena-
třicetiletá Claire zjistí, že ji
její přítel podvádí. Sbalí se
a zamíří na turistický ranč,
kde se uchází o místo šéfku-
chařky. Doufá, že jí klid ven-
kova pomůže zase najít ži-
votní rovnováhu. Jenže když
poprvé uvidí svého šéfa Co-
la, podlomí se jí kolena. Ro-
zum jí sice radí, aby se od
něj držela dál – vždyť přes-
ně takový krasavec ji připra-
vil o všechny ideály –, přes-
to se vrhne do náruživého
vztahu. Zanedlouho se jí
však minulost opět připo-
mene. Přel. Petr Bauman.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037532   
nečlenská cena 299,- 249,-

Eve Berlinová 
HRANA ROZKOŠE
Spisovatelka Dylan chce psát o sadomasochismu,
jenže jak se o tom dozvědět víc? 256 stran

GJ035998                229,- 199,-

HRANA TOUHY
Kara prožije krásnou noc, hrozí však, že je rozdělí
strach... pokud nepřijmou bolest s rozkoší. 272 s.

GJ036164               259,- 229,-
HRANA POKUŠENÍ
Mischa potkává autoritativního Connora a zjišťuje,
že touha podvolit se je překvapivě silná. 360 s.

GJ036471 299,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

497,-jen
obj. č. 

GJ037251

Hrana rozkoše, Hrana touhy a Hrana pokušení
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Lucy Foleyová 

KNIHA ZTRÁT A NÁLEZŮ
Mladá fotografka Kate pátrá po mi-
nulosti své zesnulé matky, slavné
baleríny, jež byla adoptovaná. Ná-
hodou objeví portrét ženy, která
matce jako by z oka vypadla – ale
není to ona. Když se jí podaří zjistit,
že autorem portrétu je proslulý ma-
líř Tom Stafford, který žije na Kor-
sice, začne se před Kate odvíjet pří-
běh lásky, proti které se stavěl celý
svět. Přel. Květa Palowská. 
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ036848
nečlenská cena 299,- 249,-

Lucy Foleyová vystudovala angloameric-
kou literaturu a potom pracovala jako re-
daktorka beletrie. Kniha ztrát a nálezů je
její prvotinou. Miluje cestování a Londýn, 
v němž žije.

Stephanie Laurensová 
V RUKOU VIKOMTA
BRECKENRIDGE
Vikomt Breckenridge omy-
lem přihrál Heather únos-
cům. Snaží se svou tajnou
lásku zachránit... 344 stran

GJ037276   299,- 249,-

Stephanie Laurensová 
NEVINNÉ POTĚŠENÍ 
Sylvester Sebastian Cyn-
ster si, sotva spatřil Honorii,
usmyslel, že se s ní ožení.
Ale ta ještě nemá v úmyslu
se vdávat... 304 stran

GJ036579  249,- 199,-

Gisa Pauly 
PORODNÍ
BÁBA NA
SYLTU
Když za
Geesche

jedné noci přijdou dvě těhotné ženy, aby
jim pomohla, učiní rozhodnutí, které změní
celý její další život. 416 stran

GJ036438           349,- 269,-

Johanna Lindseyová 

BOUŘLIVÉ VYZNÁNÍ
Judith Maloryová se už jednou
zamilovala, když před lety potka-
la krásného ducha v opuštěném
sídle. Teď má před sebou vstup
do společnosti, stejně jako její
sestřenice a nejlepší přítelkyně
Jack. Při plavbě k americkým bře-
hům, kde se mají dívky předsta-
vit, však čeká Judith nejedno pře-
kvapení. Třeba že její duch je ve
skutečnosti mladý pašerák
Nathan Tremayne, který se vydal
za moře očistit své jméno a zís-
kat zpět ukradenou loď. Nebo že
pravá láska se neohlíží na původ
a postavení těch, které zasáhne
její žár. Přeložila Jana Jašová. 

Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037284   
nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jennifer
Probstová 
HLEDÁNÍ
DOKONALÉ
LÁSKY 
Kennedy

spoluvlastní seznamovací agenturu. Nate
Ellison Raymond Dunkle, vědec, „nerd“, je
její nejnovější klient a docela oříšek. 320 s. 

GJ037370          299,- 249,-

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GJ038068

V rukou vikomta Breckenbridge a Nevinné potěšení
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Liane Moriarty 

ZAMILOVANÁ 
HYPNOTIZÉRKA 
Vztah hypnoterapeutky Ellen a sympa-
tického Patricka se od začátku vyvíjí až
podezřele dobře. Když se jí Patrick svě-
ří, že ho pronásleduje jeho expřítelkyně
Saskia, Ellen to neodradí a naopak se
snaží dokázat, že ona je ta lepší.
Netuší, že Saskia už k ní chodí pod
falešným jménem, protože se nedoká-
že od Patricka odpoutat, a tak se touží
dozvědět všechno o ženě, která ji
nahradila. Saskia proniká do světa své
terapeutky a působí čím dál větší pro-
blémy. Neškodné zprávy a „náhodná“
setkání v restauracích jsou jí brzy málo.
Jaké hranice je Saskia schopná překro-
čit, aby dosáhla svého? 
Přeložila Šárka Kadlecová. 

Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ036887 nečlenská cena 359,- 299,-

Liane Moriarty 
MANŽELOVO 
TAJEMSTVÍ 
Cecilia má všechno, co si
může přát: je úspěšná
v práci, oblíbená, má tři
krásné dcery a spokojené
manželství. Její život je řád-
ný a neposkvrněný jako její
domov. Dopis od manžela,
který měl být objeven až po
jeho smrti, ale všechno
změní... 392 stran

GJ036885  359,- 289,-

Zrazená žena může
být nebezpečnější
než divoká šelma!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Randy Susan Meyersová 
POHODLNÉ LŽI
Tia otěhotní, ale ženatý Nathan
vztah ukončí s tím, aby si dítě ne-
chala vzít. Tia dá holčičku k adop-
ci... po letech Nathanova žena
otevře dopis s fotkami... 344 stran

GJ036641         299,- 249,-

Kate Mortonová 
ŠEPOT VZDÁLENÝCH CHVIL 
Edie se vydává do chátrajícího síd-
la, kde její matka žila během války
a pomalu tu rozplétá  matčinu mi-
nulost. V kamenných zdech se
skrývají i další tajemství… 496 s.

GJ037563         399,- 349,-

Robert James Waller 
MADISONSKÉ MOSTY 
Robert, vynikající fotograf, 
a Franceska, žena farmáře a vzor-
ná matka, prožijí nečekané vzpla-
nutí a několik krásných dní, nako-
nec ale přijde rozloučení... 144 s.

GJ037541         199,- 179,-

Robert James Waller 
PRACH TISÍCE CEST 
Pokračování bestselleru Madison-
ské mosty. Robert se jednoho dne
v omšelé dodávce a psem Pout-
níkem vrací na místo, kde kdysi
potkal osudovou lásku… 160 stran 

GJ037542        199,- 179,-
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Lori Nelson Spielmanová 

SLADKÉ ODPUŠTĚNÍ
Moderátorka Hannah žije život, který by jí mohl lec-
kdo závidět. Je populární, má vlastní pořad a jejím
přítelem je neméně oblíbený starosta New Orleans.
Málokdo však ví, že za širokým úsměvem se skrývá
hluboký vnitřní smutek – otec Hannah zemřel,
matku neviděla dvacet let a jejího druhého manžela

navíc jako třináctiletá obvinila ze sexuálního obtěžování. Když
Hannah dostane lákavou pracovní nabídku na nový vlastní pořad, netuší, jak

divoký koloběh událostí se právě spouští. V pilotním díle pořadu by totiž měla se svou matkou
mluvit o odpuštění… Přeložila Jana Jašová. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037609 nečlenská cena 279,- 239,-
cena pro VIP členy 191,-

   Joy Fieldingová 
POVÍDEJ, CO VIDÍŠ
Bailey někdo brutálně zná-
silnil. Nevychází z domu,
trpí úzkostí a nočními mů-
rami, čas si krátí sledová-
ním okolí dalekohledem.
Potom zjistí, že ji z protější-
ho domu podobně sleduje
nějaký muž. A v noci ji bu-
dí telefon. Kdo s ní hraje tu
podivnou hru? 360 stran

GJ037269   299,- 249,-

Joy Fieldingová 
ŘEKNI, KDE JI NAJDU 
Ralph vyšel z vězení rozhodnutý po-
mstít se bývalé ženě. Využívá k tomu
Jamii, přesvědčí ji, že on je tím, na
koho celý život čekala.... Přel. Milena
Havlová. Váz., 368 s., 12,5 x 20 cm
GJ037691         299,- 249,-

Táňa Keleová-Vasilková
TOUHY
Svobodné mámě Lucii osud chystá
tvrdá ponaučení… nespolehlivý part-
ner, despotická matka... nakonec ale
něco hezkého? Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GJ260178    nečlenská cena 289,- 260,-

Sandra Brown 
V ŽÁRU LÁSKY 
Schyler touží zbavit se těž-
kých pout minulosti. 464 s. 

GJ037281   349,- 299,-

Sandra Brown 
PAVUČINA Z HEDVÁBÍ 
Osud splétá hedvábné pavu-
činy života... 288 stran

GJ037280   269,- 229,-

Lori Nelson Spielmanová pracovala jako výchovná poradky-
ně a řečová terapeutka. O běhání a rybaření tvrdí, že to jsou
její koníčky, psaní je však prý vášní. Žije s manželem a koč-
kou v Michiganu, kde se narodila a vyrůstala. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Nora Robertsová
NÁHLÁ VZPLANUTÍ
Příběhy První pohled a Bouřlivá láska líčí pří-
běhy obyčejných žen, toužících po lásce
a štěstí. Jen aby ale v lásku také věřily...
Váz., 416 stran, 13,2 x 20 cm

GJ259224    nečlenská cena 299,- 269,-
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Jojo Moyesová 
POSLEDNÍ DOPIS 
OD TVÉ LÁSKY
Dopis z archivu novinářku
Ellie zaujme... 472 stran

GJ037407   269,- 219,-

Emma Donoghue 
POKOJ
Pětiletý Jack zná jen pokoj,
kde žije. Jeho malý svět se
otřese v základech. 336 s.

GJ038039    229,- 179,-

Patricia Harmanová 

PORODNÍ BÁBA OD ŘEKY HOPE
Výjimečný prozaický debut vtáhne čtenáře do 30. let 20. století, kde se v drs-
ných apalačských horách denně odehrávají nesmírné křivdy i zázraky života.
Patience Murphyová, mladá samotářská žena, jejíž minulost obestírá tajemství,
je nejtalentovanější porodní bába na míle daleko. Přirozeně ji to táhne tam,
kde je chudoba největší a kde si černošští usedlíci nemohou dovolit drahého
doktora. Patience si pomalu buduje reputaci a přivádí na svět děti, které by
spolu se svými matkami jinak nepřežily. Její schopnosti propůjčované těm nej-
ubožejším jsou však lidem v uzavřené a předsudky zamořené komunitě trnem
v oku. Když si za pomocnici vybere černošku, přitáhne k sobě další vlnu zášti,
ale také mnohá nečekaná spojenectví. Přeložila Kateřina Kolářová.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037540 nečlenská cena 299,- 249,-

Barbara Woodová 
HRA OSUDU 
Lydii sestra prosí o pomoc
a pak jí pošle záhadnou sta-
rodávnou figurku... 256 s.

GJ036735   249,- 199,-

Barbara Woodová 
HAD A HŮL 
Sýrie, rok 1450 př. n. l.
Lein odmítnutý nápadník
hrozí, že ji zničí. 448 stran

GJ036208    359,- 299,-

Jodi Picoultová 
VYPRAVĚČKA
Kontroverzní brilantní ro-
mán o vině a trestu. 512 s. 

GJ036688   399,- 329,-

Jodi Picoultová 
VLK SAMOTÁŘ
Luke chápal vlky lépe než
svou rodinu... 416 stran 

GJ036092   349,- 299,-

Rozdává naději, kterou 
sama tolik potřebuje...

Výhodný komplet

498,-jen
obj. č. 

GJ038184

Vlk samotář a Vypravěčka

ČESKÁ 
PREMIÉRA

A

12 a 13 spolecenske romany_sablona lista  3/18/16  3:31 PM  Stránka 3



Nakupujte se slevou až 83 % (více na str. 48–51)!14

S
P

O
LE

Č
EN

S
K

É 
R

O
M

Á
N

Y

Liz Fentonová, 
Lisa Steinkeová 

TVŮJ BÁJEČNÝ ŽIVOT
Dvě spolužačky ze střední bý-
valy skvělé kamarádky, ale ži-
vot je odvál každou jinam. Ca-
sey moderuje v televizi pořad
o celebritách a jde z jednoho
večírku na druhý, doma ji ale
čeká jen prázdný byt. Rachel
je vdaná a matka tří dětí –
jedno batole, dva puberťáci.
Pak se na třídním srazu ode-
hraje cosi magického a Casey
s Rachel se druhý den probu-
dí s kocovinou – a v těle té
druhé. Vypůjčený život je při-
měje uvědomit si, po čem
vlastně doopravdy touží… 
Přeložila Eva Klimentová. 

Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037414
nečlenská cena 279,- 229,-

Michelle Millerová 

ÚPIS
Když se autor mobilní aplikace slouží-
cí k seznamování rozhodne upsat
akcie firmy Hook na burze, začíná
hra, v níž nejde jen o miliardy dolarů.
Investiční bankéři na Wall Street
i zaměstnanci společnosti v Sillicon
Valley cítí šanci od základů změnit
svůj život, ale po smrti studentky
Stanfordovy univerzity začne být
v sázce víc než jen tučný zisk. Co
všechno o nás aplikace v našem mo-
bilu vědí? Co všechno jsme schopni
obětovat kariéře? Autorka nám umož-
ňuje nahlédnout do odvrácené tváře
Wall Street – do světa sexuálních
skandálů, zákulisních dohod a nemi-
losrdného boje o moc. Přel. Pavel
Pokorný. Váz., 352 s., 12,5 x 20 cm

GJ037440   
nečlenská cena 299,- 249,-

Michelle Millerová se narodila a vyrůstala
v Severní Karolíně, vystudovala Stanfordovu
univerzitu. Pracovala v bance JP Morgan
a jako konzultantka v Palo Alto, v New Yorku
a v Evropě. Mezitím přispívala pod pseudo-
nymem do ekonomických periodik, psala
eseje a young adult literaturu – a pracovala
na Úpisu. Svůj debutový román publikovala
nejprve po částech na internetu, ohlas byl
ale tak velký, že po něm sáhlo kamenné
nakladatelství. Momentálně připravuje dru-
hou knihu a žije střídavě v New Yorku
a v Londýně. 

Rosamund Luptonová 
SESTRA
Sestra Beatrice je nalezena
mrtvá. Policie to považuje
za se bevraždu, Beatrice
proto pátrá sama. Tak po-
stupně poznává, kdo Tess
skutečně byla... 384 stran

GJ035081   289,- 249,-

Rosamund Luptonová 
V PLAMENECH
Po požáru školy, kam chodí
Graceiny děti, je Grace
v bezvědomí. Její duše se
odděluje od těla a vidí to,
co ostatní nemohou. Musí
vypátrat pachatele! 480 s.

GJ036071   349,- 299,-

CO VŠECHNO
O NÁS 
VĚDÍ NAŠE
MOBILY?

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

438,-jen
obj. č. 

GJ037248

V plamenech a Sestra

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Emma Healeyová 

KAM SE 
PODĚLA
ELIZABETH 
Román Kam se poděla
Elizabeth je opředen
záhadou, kterou čtená-
ři zprostředkovává
sama hlavní postava
Maud. Ta je neuvěřitel-
ně zapomnětlivou
vypravěčkou. Pravda,
čtenáři to příliš neuleh-
čuje, ale co naplat,
stejně si drahou Maud
rychle oblíbí. 
Maud je stará, zapo-
mnětlivá, a když si
vezme do hlavy, že se
ztratila její kamarádka
Elizabeth, nikdo ji
nebere vážně. Ale jak
má o tom přesvědčit
ostatní, když si sama
není jistá, kdy Elizabeth
viděla naposledy? A tak jí nezbývá,
než se do pátrání pustit sama, vyzbrojená lístečky
s poznámkami, svou papírovou pamětí. Zároveň se jí však neustále vrací
vzpomínky na její sestru Sukey, která se před více než padesáti lety, záhy po válce, ztratila
neznámo kam a její zmizení se nikdy neobjasnilo. V Maudině mysli se příběh Sukey tomu Elizabethině
nebezpečně přibližuje a Maud se čím dál víc ztrácí ve svých představách. Vědomí přítomnosti jí uniká
a živé vzpomínky na tragédii, starou již více než padesát let, se jí vrací s nebývalou intenzitou. 
Přeložila Šárka Kadlecová. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GJ036758                                     nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Prodáno přes
80 000 kusů

Paula Hawkins 
DÍVKA VE VLAKU 
Každý den Rachel z ranního vlaku nahlí-
ží do bytu mladého páru, až má pocit,
že dvojici zná, a domýšlí si jejich příběh.
Jednoho dne se dočte, že mladá žena
zmizela... 328 stran

GJ036771           349,- 299,-

Sophie Hannah 
PUSINKA 
Jen na pár hodin si Alice odskočila od
svého miminka, svěřila ho manželovi.
Po návratu ji čeká šok – tohle dítě není
její dcera. Manžel tvrdí, že Alice buď
lže, nebo se zbláznila… 320 stran

GJ037393           349,- 299,-

Kimberly McCreight 
PŘÍPAD AMELIA
Katina patnáctiletá dcera Amelia skočila
ze střechy školy. A potom Kate dostane
esemesku. Amelie se prý nezabila sama.
Kate hledá pravdu. Co se opravdu stalo,
a kdo její dcera vlastně byla. 408 stran

GJ036590           299,- 249,-

14 a 15_sablona lista  3/18/16  3:38 PM  Stránka 3



* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu16

N
A

P
ĚT

Í

Ed Falco 

TVRĎÁCI
Vince Coll získal pro svou brutalitu přezdívku
Vzteklý pes – kniha líčí krátkou kariéru skutečné
postavy newyorského podsvětí. Je parné léto
roku 1931, v USA platí prohibice a mafiánské
gangy svádí boj o nelegální trh s alkoholem.
Loretto na newyorské ulici čeká na kamaráda,

aby s ním oslavil své jednadvacetiny. Na silnici před ním
zastaví auto a vypukne střelba, po níž zůstane na zemi několik krvácejících

dětí – jedno z nich později zemře. V autě, ze kterého se střílelo, sedí i Lorettův přítel Vince
Coll. A Loretto se ocitá v nepravý čas na nepravém místě... Přeložil Ivan Ryčovský. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037052                                               nečlenská cena 349,- 299,-

Naveed Jamali, Ellis Henican 

JAK SE CHYTÁ 
RUSKÝ ŠPION
Tři roky prováděl Naveed Jamali
v New Yorku špionáž pro Rusko.
Tři roky měnil flash disky s citli-
vými technickými daty za obálky
s penězi a zaprodával svou rod-
nou zemi. Nebo si to aspoň Ru-
sové mysleli. Jejich zdroj ve sku-
tečnosti pracoval jako dvojitý
agent pro FBI. A všechno se to
událo vlastně náhodou. Napína-
vý a zábavný příběh ze skuteč-
nosti o splněném snu, který člo-
věku obrátí život naruby. 
Přel. Milan Hausner. 
Váz., 312 s., 12,5 x 20 cm

GJ037378 
nečlenská cena 299,- 249,-

cena pro VIP členy 199,-

Patricia Cornwellová 
PRACH
Důkazy v případě podivného
zločinu spáchaného v Cam-
bridgi vedou k sérii brutál-
ních vražd, k nimž došlo ve
Washingtonu. 440 stran 

GJ037374    359,- 299,-

Patricia Cornwellová 
KRVAVÁ MLHA
Kay se ve vězení setká s mat-
kou sériové vražedkyně, aby
zjistila, proč její dcera zabíje-
la. Záhy poté vězenkyně po-
dezřele umírá… 400 stran

GJ035907   329,- 289,-

Sascha Arango 
PRAVDA A JINÉ LŽI 
Než se přiznat manželce, to
radši zabít milenku. 232 s.

GJ036931    259,- 219,-

Ed Falco, Mario Puzo 
CORLEONE
Mafiánský román o tradici,
oddanosti a zra dě... 472 s. 

GJ034862    299,- 269,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

488,-jen
obj. č. 

GJ038069

Prach a Krvavá mlha

Román (nejen) pro 
ctitele Maria Puza
Ed Falco je autorem šesti románů, čtyř povídkových sbírek
a množství her a básní. Za své dílo získal mnohá ocenění.
Žije a pracuje ve Virginii, na univerzitě Virgina Tech působí
jako profesor angličtiny a vedoucí oboru tvůrčího psaní. 

POUZE 
V KLUBU
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Erik Axl Sund 

SKLENĚNÁ TĚLA 
Skleněná těla od autorů bestselleru Vraní dívka přinášejí
další temný severský thriller, jenž opět zamíří do nejhlub-
ších koutů lidské duše a odkryje její odvrácenou tvář. Švéd-
sko zaplavila vlna sebevražd. Umírají mladí lidé, ze světa
scházejí těmi nejděsivějšími způsoby. U všech se našly
staré kazety s hudbou z osmdesátých let. Stockholmský
detektiv Jens Hurtig zjistí, že všechny patřily jediné ženě.
Nedlouho poté začne někdo brutálně zabíjet vlivné osob-
nosti. Souvislost obou případů je hrozivější, než si kdo
vůbec dokáže představit… Skleněná těla vyprávějí napínavý
příběh o hudbě, touze a nenávisti – příběh o tom, čeho
všeho je člověk schopen kvůli umění a jak extrémní pro-
středky je ochoten k tomu použít. Skleněná těla jsou návy-
kový román, jehož čtení bolí, ale nejde zastavit. 
Přeložila Vendula Nováková. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037288 nečlenská cena 349,- 299,-

Erik Axl Sund 
VRANÍ DÍVKA 
Temný psychothriller pro
silné povahy. 328 stran

GJ036303    349,- 299,-

Erik Axl Sund 
HLADOVÝ OHEŇ
Pokračování bestselleru
Vraní dívka. 360 stran

GJ036304    349,- 299,-

Erik Axl Sund 
PÝTHIINY RADY 
Mstitelka opět bere právo
do svých rukou… 320 s.

GJ036305   349,- 299,-

SKLENĚNÁ TĚLA
mífií do nejhlub‰ích koutÛ lidské du‰e 

a odkryjí její odvrácenou tváfi.

Výhodný komplet

697,-jen
obj. č. 

GJ037779

Vraní dívka, Hladový oheň a Pýthiiny rady

Pod jménem ERIK AXL SUND se skrývá švédská autorská dvojice JER-
KER ERIKSSON (*1974) & HÅKAN AXLANDER SUNDQUIST (*1965).
Hakan je hudebník, zvukař a výtvarník, Jerker byl mimo jiné producen-
tem Håkanovy elektropunkové skupiny i love you baby!. Oba žijí ve
Stockholmu, Jerker s manželkou Sarou, Håkan s přítelkyní Ninou 
a synem Antem. Společný literární debut tohoto spisovatelského dua,
trilogie Vraní dívka, Hladový oheň a Pýthiiny rady se okamžitě po vydá-
ní stala bestsellerem nejen ve Švédsku, ale i v dalších více než třiceti
zemích, kde vyšla, a založila nový kultovní směr severské krimi, spojují-
cí žánr thrilleru s metodami psychoanalýzy. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Gilly Macmillanová 

SPÁLENÁ OBLOHA 
Rachel Jennerová zůstala na moment poza-
du. Od té chvíle se její osmiletý syn Ben
pohřešuje. Avšak co se vlastně onoho osud-
ného odpoledne na jejich procházce v lese
stalo? Rachel se zhroutí svět, navíc proti
sobě poštve téměř celou veřejnost. Ani spo-
lupráce s policií neprobíhá zrovna ideálně.
Ubíhají minuty, hodiny, dny... neúprosně
ukrajují šanci, že Ben je ještě naživu. Že se
najde. A vrátí se zpět. Rachel zjistí, že niko-
mu nemůže věřit. Dá se však věřit Rachel?
Sugestivní, originální psychothriller – best-

seller vycházející v sedmnácti zemích – je
určen všem, komu utkvěla v paměti

atmosféra románů Ostré předměty
a Temné kouty. 
Přeložila Tatjana Jandourková. 
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037214 nečlenská cena 359,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

Tess Gerritsenová 
UMŘI ZNOVU
Mrtvola, která vypadá jako
po napadení šelmou? 288 s. 

GJ037397    279,- 229,-

Tess Gerritsenová 
NEZNÁMÁ 
V soudní márnici leží žena,
která není mrtvá... 304 stran 

GJ038048    279,- 229,-

Harlan Coben 
CHYBÍŠ MI 
Osamělá policistka Kat obje-
vila na seznamce Jeffa, který
jí před lety zlomil srdce. Kat
nejprve doufá, že se její
život začne ubírat lepším
směrem. Postupně na po-
vrch vyplouvají různá tajem-
ství, navíc Kat trápí i otázky
týkající se všech lidí, které
kdy milovala… 400 stran

GJ037166   399,- 329,-

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Vypadali jako ideální pár.
Zdání však může klamat...
Amy v den pátého výročí
svatby zmizela. Její muž Nick
je obviněn z vraždy. Hájí se,
že nic nespáchal, přátelé
Amy a její deník tvrdí opak.
Kdo má pravdu? Jak ji po-
znat? A pokud je Nick ne-
vinný, kde je Amy? 528 s. 
GJ037069 299,- 239,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Harlan Coben 

CIZINEC 
Cizinec se vynoří odnikud – možná v ba-
ru, možná v supermarketu. Nikdo neví,
kdo to je a proč to dělá. Zašeptá pár slov,
zničí váš svět a zmizí. Adam Price to prá-
vě zažil – ideální manželství, dva synové,
velký dům, skvělá práce. Pak mu cizinec
prozradí tajemství jeho ženy Corinne
a Adamova iluze dokonalého života se
rozplyne. Čím hlouběji se však Adam noří
do odhalení Corinniny zrady, tím víc mu
dochází, že za vším stojí někdo, kdo se
rozhodl některým lidem životy nejen
ničit, ale i brát… Přeložil Milan Lžička.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037515   nečlenská cena 349,- 299,-

Stačí jen 
OKAMŽIK
a život se změní
v PEKLO

I z dobře míněných
lží se může stát 
smrtící past! 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Hugh Howey 
TURNUS 
Co předcházelo životu
v „Silech“, jediných místech
na Zemi, kde mohou lidé
po katastrofě přežít? 480 s. 

GJ037422   379,- 299,-

Hugh Howey 
SILO 
V silu pod zamořenou zemí
se léta ukrývají lidé. Občas
někdo jde ven čistit senzo-
ry. Ví, že jde na smrt. 496 s.

GJ036483    379,- 299,-

Neal Shusterman 

BEZ ŠANCE 
Fascinující a temná dystopie ze světa, kde společ-
nost zavedla nový zákon: každé dítě má právo na
život od chvíle početí až do věku třinácti let. Mezi
třinácti a osmnácti je ale na rodičích, jestli ho
vychovají až do dospělosti, anebo ho pošlou…
rozpojit. Tohle nenápadné slovo znamená, že pro-
blémové děti, sirotci, anebo prostě ty, které
v sobě mají příliš vzdoru, jsou odeslány do skliz-
ňových táborů, kde jsou jejich těla rozebrána
a orgány předány těm, co je potřebují. Takže
technicky žijí dál – alespoň to dětem říkají. Tři
z nich, Connor, Risa a Lev, se náhodou setkávají
a ani na okamžik nemají chuť žít dál rozpojení.
Jedinou šancí je útěk. Přeložil Petr Kotrle.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037576  nečlenská cena 349,- 299,-

Dmitry Glukhovsky 
BUDOUCNOST 
Evropa v budoucnosti 
roku 2400. Smrt byla 
technickými prostředky
poražena a na přelidněném
kontinentu panuje tvrdý
řád: rozmnožování je 
přísně omezeno, za dítě 
se platí vlastním životem.
648 stran

GJ037012   449,- 379,-

Andy Weir 
MARŤAN 
První expedice na Mars se-
lhala, posádka odletěla pře-
svědčená, že jeden její člen,
Mark, zahynul. Ten ale pře-
žil a vyzbrojen pouze svým
důvtipem, technickými
dovednostmi a nevyčerpa-
telným smyslem pro humor
bojuje o přežití. 344 stran

GJ036586   349,- 299,-

MARŤAN
Matt Damon vévodí hvězd-
nému obsazení dechberou-
cího filmu Marťan, který po-
dle světového bestselleru
natočil režisér Ridley Scott.
Za výkon ve filmu získal
Matt Damon Zlatý glóbus
a byl nominován na Oscara.
Film získal Oscara 2016 za
zvuk a vizuální efekty. 

GJ260809   DVD 299,-

Nikdy jste netoužili
svého puberťáka  
rozpojit?

Výhodný komplet

478,-jen
obj. č. 

GJ038071

Silo a Turnus

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Jean-Luc Bannalec 

BRETAŇSKÉ ZLATO
Na rozlehlé solné zahrady na poloostrově Guérande se právě snáší sou-
mrak. Vzduch je prosycen fialkovou vůní fleur de sel, o níž místní obyvatelé
tvrdí, že občas vyvolává halucinace. Podobný pocit má i komisař Dupin,
když na něj někdo začne nečekaně střílet. Přitom si chtěl v salinách jen
prohlédnout několik záhadných sudů, na které ho upozornila Lilou
Brevalová, spřátelená novinářka. A pak zmizí beze stopy i Lilou… 
Přeložil Jiří Vodvárko. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037530                        nečlenská cena 299,- 249,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÉ POMĚRY
V rybářské vesnici byl za-
vražděn stařičký majitel le-
gendárního hotelu, v němž
bydlela řada osobností.
Záhy je na pláži objevena
další mrtvola... 288 stran

GJ036151       
279,- 249,-

Peter Robinson 
POHLED DO TMY
Svérázný detektiv Banks musí při vyšetřová-
ní vraždy policisty spolupracovat 
s kolegyní z oddělení inspekce. 368 s. 

GJ036967            299,- 249,-

Peter Robinson 
PŘÍPADY ALANA BANKSE 2: 

DĚTI REVOLUCE
Stará železniční trať a mrtvý podivín. Gavin Miller byl učitel,
než ho obvinili ze sexuálního obtěžování studentky a vyhodi-
li. Od té doby žil jako poustevník. Šlo o vraždu, sebevraždu,
náhodu? A kde se vzalo pět tisíc liber, které měl u sebe?
Šéfinspektoru Banksovi něco nesedí. Možná šlo o pomstu,
možná o vydírání. Možná je do toho zapletena místní hono-
race. A možná se musí hledat až v 70. letech, v době, která
rozdmýchala zášti, jež nebyly nikdy zapomenuty. Přel. Luboš
a Libuše Trávníčkovi. Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037423             nečlenská cena 299,- 249,-

Proč zemřel osamělý
podivín?

Louise Pennyová 
ZÁTIŠÍ
Vražda a kanadský venkov,
kde lidé doma ani nezamy-
kají? Vrchní inspektor Ga-
mache však dobře ví, že i ta
nejidyličtější místa mají svá
tajemství. A že klíč k nim
může být kdekoli – třeba ve
zdánlivě neuměle namalo-
vaném obraze... 328 stran

GJ036325   349,- 299,-

Louise Pennyová 
VRAŽEDNÝ CHLAD 
Ve Three Pines se zase
vraždí. A navíc o Vánocích.
Tentokrát se obětí stala zlá,
sobecká, panovačná žena.
Zdá se, že její smrti nelituje
vůbec nikdo a důvod zabít ji
měl snad každý. Navíc pa-
chatel zvolil velmi originální
způsob vraždy! 384 stran

GJ036326   379,- 299,-

Louise Pennyová 
NEJKRUTĚJŠÍ MĚSÍC 
Když několik usedlíků uspo-
řádá seanci ve starém do-
mě, aby z něj vypudili zlo,
jeden z nich zemře. Hrůzou.
Vrchní inspektor Armand
Gamache bude čelit jak ne-
bezpečným démonům to-
hoto místa, tak svým vlast-
ním. 432 stran

GJ037376   379,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GJ038186

2x Peter Robinson
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Agatha Christie 
HRA NA VRAŽDU 
Spisovatelka detektivek
Ariadne Oliverová připravila
v rámci dobročinné akce
Hru na vraždu. Ještě před
začátkem však nejasně tuší,
že někdo toto zábavné do-
brodružství bere vážně,
a povolá na pomoc Hercula
Poirota. 216 s. 

GJ037210   279,- 229,-

Agatha Christie 

TŘI SLEPÉ MYŠKY
Soubor povídek, jejichž vydání bránila řada okolností – a rovněž
autorka sama. Zakázala, aby titulní příběh, jejž přepracovala do hry
Past na myši, nejdéle uváděného představení na světě (v Londýně
od roku 1952 dodnes), vyšel ve Velké Británii, dokud jej hrají ang-
lická divadla (aby se nevyzradila zápletka). Greenshoreská krato-
chvíle, kterou Christie nakonec rozšířila na román Hra na vraždu,
byla nejdřív příliš dlouhá pro časopis a příliš krátká na knihu. A tro-
jici textů Únos Kerbera (jiný než v Her-
kulovských úkolech pro Hercula
Poirota), Příhoda s míčkem pro psa
a Případ domovníkovy manželky objevil
archivář John Curran v zápisnících
Christie více než čtvrt století po její
smrti. Přel. Veronika Volhejnová, Jan
Čermák a Ivana Štěpánková. 
Váz., 240 stran, 13 x 21 cm

GJ037721   
nečlenská cena 279,- 229,-

Agatha, kterou jste ještě nečetli!

Agatha Christie 
KAPSA PLNÁ ŽITA 
Zpívej píseň penízků, kapsu
plnou žita... Vražda ale není
dětská říkanka, je skutečná,
zákeřná, promyšlená. Jaký
má motiv? Jde o pomstu?
O dávný spor? O majetek či
věno? A umírají další lidé.
Přítrž řádění vraha učiní až
slečna Marplová. 248 stran

GJ037211   279,- 229,-

Dick Francis 
V NEMILOSTI
Sid Haley si je jist, kdo je
pachatelem brutálního
mrzačení mladých koní.
A také si je jist, že pokusí-li
se ho obvinit, zcela jistě se
stane veřejným nepřítelem
číslo jedna. Ten muž je totiž
miláčkem národa. A navíc je
to Sidův přítel. 264 stran

GJ037401   299,- 249,-

D. Francis & F. Francis 
KŘÍŽOVÁ PALBA
Kapitán Forsyth nechápe,
proč najednou fa vori  ti na
dostizích prohrávají? 272 s.

GJ034717   269,- 239,-

Dick Francis 
CÍLOVÁ ROVINKA
Překážkový jezdec Derek
zdědil po bratrovi všechno –
i jeho nepřátele. 280 stran

GJ036222   259,- 229,-  

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Vydání v malé černé 
edici

Výhodný komplet

368,-jen
obj. č. 

GJ038187

Křížová palba a Cílová rovinka

Agatha Christie 

TŘI SLEPÉ MYŠKY
Váz., 216 stran, 12 x 20 cm  

GJ037720 nečlenská cena 249,- 219,-
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Sandra Byrdová 

STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ 
Román o Kateřině Parrové

Román o Kateřině Parrové, která se později
stala poslední, šestou manželkou anglického
krále Jindřicha VIII., dokonale zachycuje dobu
i prostředí a uchvacuje svým pohledem na krá-
lovskou politiku, lásku i skandály. Příběh nadané
Juliany, strážkyně dvorských tajemství, vtáhne
čtenáře do světa pikantních vztahů na tudorov-
ském dvoře. Přeložila Karla Korteová. 

Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037372       nečlenská cena 349,- 299,-

Vladimír Přibský
MÁ ČTVRTÁ ŽENA
ALŽBĚTA
Zajímá vás, jak Alžbětu Po mo -
řan skou viděl její manžel, čes-
ký král a římský císař Karel IV.?
Na hlédněte do roku 1368, kdy
putovali do Říma na Alžbětinu
korunovaci. 208 stran

GJ038122       219,- 189,-

Vladimír Přibský 
MŮJ MUŽ 
KRÁL KAREL IV.
Deník Anny Svídnické líčí
události jara roku 1355, které
provázely Karlovu římskou
císařskou korunovaci. Zápisky
zaznamenávají i vývoj jejich
vztahu. 216 stran

GJ038121 219,- 189,-

Sandra Byrdová, bestsellerová autorka, začala psát histo-
rické romány a ve volném cyklu se zaměřila na Tudorovce.
Zároveň přibližuje postavy význačných žen a ztvárnění
jejich osudů pojímá nově: z pohledu dvorní dámy, nejbližší
přítelkyně... Příběh tak vnímáme očima této hrdinky.

Elizabeth Chadwicková 

ZIMNÍ KORUNA
Druhý díl historické trilogie o Eleonoře
Akvitánské. Píše se rok 1154 a Alienor
je královnou Anglie. Král, Jindřich II., je
často na válečných taženích, ona vy-
chovává děti a spravuje zemi. Touží po
větší pravomoci, ale s tím Jindřich ne-
souhlasí. To je jen počátek rozkolu, který končí
až rebelií, již proti králi vede Alienor se syny. Netuší, jak ničivé
důsledky to přinese… Přel. Renáta Tetřevová. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037200                       nečlenská cena 349,- 279,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRAElizabeth

Chadwicková 
LETNÍ 
KRÁLOVNA
První díl trilogie
o Eleonoře
Akvitánské. 

400 stran 

GJ037199
349,- 279,-

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

Roberta Richová 
PORODNÍ BÁBA
Z BENÁTEK
Píše se rok 1575. 256 stran

GJ037091   259,- 199,-

Heidi Rehnová 
VOJENSKÁ FELČARKA
Třicetiletá válka. 496 stran

GJ036932   399,- 349,-

14. května uplyne 700 let 
od narození Karla IV.
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Ken Follett 
SRŠEŇ LÉTÁ V NOCI 
Dánsko, rok 1941 a tajná
německá zbraň v boji s brit-
skou RAF. 432 s. 

GJ038026   349,- 299,-

Robert Harris 

DŮSTOJNÍK A ŠPEH
Leden 1895. Armádní důstojník Georges Picquart je za mrazivého
rána v centru Paříže svědkem veřejného ponížení usvědčeného
špiona – kapitána Alfreda Dreyfuse. Důstojník je odměněn povýše-
ním; Dreyfus poslán nadosmrti na Ďáblův ostrov. Jeho případ se
zdá uzavřený navždy... Román Důstojník a špeh vyprávěný
Picquartem je strhující přetlumočení skandálu, který se stal nejpro-
slulejším justičním omylem v dějinách. Působivé jsou i ozvěny
zaznívající v našem moderním světě: spravedlnost korumpovaná ve
jménu národní bezpečnosti a prastarý instinkt, který vede mocné
k tomu, aby skrývali své zločiny. Přeložili Libuše a Luboš Trávníček. 

Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

GJ037216                   nečlenská cena 349,- 299,-

Robert Harris (* 1957) studoval
historii v Cambridgi a pracoval ja-
ko reportér pro BBC a The Obser-
ver, The Sunday Times a The
Daily Telegraph. Žije s manželkou
Gill Hornbyovou v Berkshiru , má
čtyři děti. Je autorem osmi best-
sellerových románů; všechny
vyšly v českém překladu.

Lhali, aby 
ochránili vlast.
Mluvil pravdu, 
aby ji zachránil.

Ken Follett 
KAVKY
Rok 1944 – britský tým
neohrožených špionek čeká
riskantní úkol. 480 stran 

GJ037051   379,- 299,-

Ken Follett 
MUŽ S PODIVNOU
MINULOSTÍ 
Londýn, léto roku 1914 
a plán na atentát... 352 stran 

GJ037050   329,- 269,-

Corina Bomannová 
ZAHRADA V MĚSÍČNÍM
SVITU
Když antikvářka Lilly dosta-
ne darem staré housle, kte-
ré jí údajně patří, je zmate-
ná. Cítí však, že tu záhadu
musí vyřešit. Brzy odhalí ta-
jemství, které ukáže mi-
nulost v jiném světle. 424 s. 

GJ037013   349,- 299,-

Corina Bomannová 
MOTÝLÍ OSTROV
Diana Wagenbachová, ber-
línská právnička, odhalila
nevěru svého muže a odlétá
do Anglie. Od umírající tety
se tam dozvídá o rodinném
tajemství. Pátrání Dianu
zavede až do exotické kraji-
ny a k nové lásce. 456 stran

GJ035687 349,- 299,-

A

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

667,-jen
obj. č. 

GJ038188

Sršeň létá v noci, Kavky a Muž s podivnou minulostí
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Oliver Pötzsch 

KATOVA DCERA
A ĎÁBEL
Z BAMBERKU 
Pátý díl katovské ságy. Se
dcerou Magdalenou a ce-
lou rodinou cestuje kat
Jakob Kuisl v roce 1668
do Bamberku. Jedou na
svatbu, ale brzy čelí noční
můře – ve městě řádí
krutý vrah. Rychle se šíří
fáma, že tu vraždí vlko-
dlak. Jakob to odmítá
a pouští se do hledání
„ďábla Bamberku“. 
Přel. Jitka Perglová. 
Váz., 560 s., 12,5 x 20 cm

GJ037232   
nečlenská cena 359,- 299,-

Sabine
Ebertová 
TAJEMSTVÍ 
PORODNÍ
BÁBY
Mladé porodní
bábě Martě hro-
zí krutý trest,

syn hradního pána se narodil mrtvý. Dívka
uteče a přidá se k výpravě kolonistů. Vede je
rytíř Chris tian, kterého Mar ta okouzlí. 552 s.   

GJ037703             299,- 259,-

Mel Starr 

ZLOČIN U KOSTELA
Hugh de Singleton, lékař a bailiff na panství lorda Gilberta
Talbota, stojí před novým záhadným případem. Noční
strážný městečka Bampton je nalezen s rozervaným hrd-
lem nedaleko kaple svatého Ondřeje. Vše nasvědčuje to-
mu, že jeho smrt má na svědomí divoké zvíře, ale Hugh
zastává jiný názor. Podrobné pátrání ho zavede na stopu
dalšího zločinu. Detektivní román se odehrává ve středo-

věké Anglii v okolí Oxfordu. 
Přeložila Marie Válková. 
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GJ036810   
nečlenská cena 279,- 229,-

V mlze číhá
krutý vrah...

Mel Starr 
NEKLIDNÉ KOSTI
Mladý středověký lékař pátrá po zmizelé
dívce. 256 stran

GJ036809            279,- 229,-

Sabine
Ebertová 
OSUDY 
PORODNÍ
BÁBY
Sasko v roce
1173. Porodní
bába Marta

a její manžel Chris tian by mohli šťastně žít,
jenže z cesty do Svaté země se vrací Chris-
tianův nepřítel. A to není všechno! 568 stran 

GJ037704              299,- 259,-

Noah Gordon 
TRIBUNÁL SMRTI 
Osudy lékařů a pacientů se
prolínají. Mladí lékaři Silver-
stone a Robinson kvůli své
práci zažívají problémy v osob-
ním životě. Děsí je představa
chybné diagnózy... 368 stran 

GJ036808      279,- 229,-

Noah Gordon 
TAJEMNÝ DIAMANT 
Příběh Harryho Hopemana,
jehož předci zdokonalili tech-
niku broušení drahokamů, je
paralelní s osudy cenného dia-
mantu z pokladu Šalomounova
chrámu. 304 stran 

GJ036868      279,- 229,-

„Než jsem to zkusil jako spisovatel,
učil jsem třicet devět let dějepis. Tou
zkušeností jsem získal větší úctu k uči-
telům a profesorům, kteří se usilovně
snažili vpravit trochu moudrosti do mé
mladistvé mysli.“ 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GJ037261

Tajemný diamant a Tribunál smrti
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MIRKA VAN GILS SLAVÍKOVÁ
V hlavní roli chřest
16.00–16.50 Foyer
Oblíbená autorka kuchařek představí svou novou knihu.
Na ukázku připraví rychlý a velmi chutný chřestový salát.

12.–15. KVĚTNA 2016 NAVŠTIVTE VELETRH

BESEDY

AŇA GEISLEROVÁ
P. S. (Ikar)

14.00–14.50
Velký sál (Střední hala)

Beseda s populární čes-
kou herečkou a autorkou 
loňského bestselleru 
o smyslu života ukrytém 
v meruňkové marmeládě.

Průmyslový palác, Výstaviště Praha 7 – Holešovice

PÁTEK 13. května 2016

SOBOTA 14. května 2016

DOMINIK LANDSMAN
Deníček moderního fotra 2 (Ikar)

12.00–12.50
Velký sál (Střední hala)

Knižní pokračování 
zápisků o útrapách otce 
na mateřské dovolené, 
jejichž auto r získal 
prestižní ocenění Bloger 
roku 2015.

SANDRA BROWN
Reportér (Ikar)

14.00–14.50
Velký sál (Střední hala)

Beseda s úspěšnou 
americkou spisovatelkou 
romantické literatury 
a poutavých thrillerů,
autorkou desítek best-
sellerů New York Times.

AUTOGRAMIÁDY (Střední hala)

PÁTEK 13. května 2016

SOBOTA 14. května 2016

13.00 | DMITRY GLUKHOVSKY – Metro 2035

15.00 | AŇA GEISLEROVÁ – P. S.

16.00 | ZUZANA HUBEŇÁKOVÁ – Vstupte bez klepání

VAŘÍME S KNIHOU
SOBOTA 14. května 2016

13.00 | DOMINIK LANDSMAN – Deníček moderního fotra 2

15.00 | SANDRA BROWN – Reportér

16.00 | PETR FOŘT – K čemu jsou diety

11.00 | JOHANNA SINISALO – Jádro Slunce ROMAN KOTLÁŘ
Šéfujte své kuchyni
10.00–10.50 Foyer
Vynikající kuchař a výherce populární 
soutěže MasterChef Česko 2015 připraví 
ochutnávku svých oblíbených receptů.

NEDĚLE 15. května 2016

17.00 | MAREK HOLEČEK – České himálajské dobrodružství II

17.00 | FRANTIŠEK RINGO ČECH – Generace Beatles 2

MARTIN VELÍŠEK A MILAN STARÝ
Můj stát (Universum)

11.00–11.50
Komorní sál (Pravé křídlo – 

balkon)

Zábavná a poučná knížka 
zkušené dvojice autorů a vý-
tvarníků seznamuje čtenáře 
se symboly české státnosti.

DMITRY GLUKHOVSKY
Metro 2035 (Knižní klub)

12.00–12.50
Velký sál (Střední hala)

Úspěšný ruský spisova-
tel a žurnalista Dmitry 
Glukhovsky osobně 
představí dlouho oče-
kávanou poslední část 
trilogie Metro.

ZUZANA FOFFOVÁ A BOHUMIL VURM
Karel IV. (Knižní klub)

13.00–13.50 Literární 
kavárna (Pravé křídlo – 

balkon)

Výpravná publikace o nej-
významnějším českém 
panovníkovi vychází u příle-
žitosti výročí 700 let od jeho 
narození.

MEGASTAR 
poprvé v ČR

ZVEME VÁS NA NÁŠ NOVÝ STÁNEK | STŘEDNÍ HALA S 202

STÁNEK

S 202

Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 25
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Alžběta Bublanová 

V TICHU
Pozoruhodná novela mladé autorky zachycuje výsek života Adély, mladé
holky, pro niž se v patnácti otvírá lákavý svět dospělých, plný zdánlivě
neomezených možností. Zprvu citlivá a popudlivá k životu se snaží probo-
jovat trochu zoufalým způsobem k čemukoliv, co připomíná štěstí. Ale
brzy se dostane do věku, kdy si uvědomí, že karty, které byly rozdány, se
už nezmění. Neustále se snaží něco rychle změnit, rychle žít, rychle
dobýt svět, a přitom se nehne z místa. Její pubertální boj střídá boj dospě-
lé ženy, jejíž snaha neustále být lepší než ostatní vyznívá marně v patnác-
ti, ve dvaceti i ve třiceti. A nemění se ani bar Ticho, kam se v noci chodí
skrýt sama před sebou. Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037749 nečlenská cena 199,- 169,-

Světlana Glaserová 

RUSANDA 
NA VĚTVI
Pozoruhodný auto-
biografický příběh
o neobyčejných
osudech jedné
rodiny a o dětství
mezi Ruskem
a Prahou, napsaný
s nezvyklou vníma-
vostí, smyslem pro detail
a láskyplným humorem.

Váz., 176 stran, 12 x 16,5 cm

GJ038018       nečlenská cena 199,- 179,-

Monika Zgustová
RŮŽE OD STALINA
Originální biografický román o dceři
sovětského diktátora. 328 stran

GJ037178        299,- 249,-

V CIZÍCH ZEMÍCH, DALEKÝCH
KRAJÍCH 
Povídky známých spisovatelů, in-
spirované dalekými kraji. 256 stran

GJ036978       199,- 169,-

LUPIČI NEDOBYTNÝCH
POKLADEN
Devět „detektivek“ patří k prvním
ukázkám tohoto žánru u nás. 280 s.

GJ037662          199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jiří Marek 
PANOPTIKUM STARÝCH 
KRIMINÁLNÍCH PŘÍBĚHŮ
Příběhy ze staré Prahy. 320 stran

GJ037114    199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Alžběta Bublanová začala psa-
ním povídek, postupem času
se soustřeďujících na každo-
dennost obyčejného člověka
s jeho „malými problémy“. Její
příběhy jsou situované do sou-
časnosti, často exponují vzta-
hové problémy a chybějící
porozumění. V zatím nepubli-
kovaných rozsáhlejších literár-
ních dílech se opět zaměřuje
na složitost vztahů, ať už mile-
neckých či mezigeneračních.
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David Duchovny je he-
rec, scenárista a reži-
sér. Známý je hlavně
díky postavě agenta FBI
Foxe Muldera v seriálu
AKTA X a sukničkáře
Hanka Moodyho v se-
riálu CALIFORNICA-
TION. Za obě role zís-
kal Zlatý glóbus. Žije
střídavě v New Yorku
a Los Angeles.

   David Duchovny 

KRÁVA NEBESKÁ
Elsie Bovaryová si žije spokojený život šťast-
né krávy, celé dny se pase či odpočívá. Pak
ale zatouží po svobodě a společně se svojí nejlepší kamarád-
kou Mallory utečou z kravína. Chvilku je to fajn. Mallory flirtuje s býky, zatímco
Elsie prozkoumává okolí farmářova domu. Když ale přes okno sleduje v televizi pořad o masokom-
binátech, dostane strach, a její dosavadní život je rázem naruby. Rozhodne se odejít do lepšího, bezpečnějšího
světa. A tak se vydají do Indie, kde jsou krávy přece posvátné! Přeložila Jana Jašová. Váz., 184 s., 12,5 x 20 cm, 
čb. il.

GJ037358                                             nečlenská cena 199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2016! 27
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Josef Fousek 
SMÍCH JE ŽIVÁ VODA
Laskavé texty, které nikdy
nezarmoutí. 128 s. + 24 s.
bar. příloha 

GJ037479   269,- 229,-

Zuzana Hubeňáková 
VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ
S vtipem a nadsázkou po-
daná témata jako výchova,
mezilidské vztahy, ale také
nástrahy automobilismu
nebo sex po dvou dětech.
Připravte se, že vás bude
smíchy bolet břicho! 200 s.

GJ037663 229,- 189,-

Dominik Landsman
DENÍČEK 
MODERNÍHO FOTRA
Kniha vznikla na základě
blogu, který autor založil,
když se stal „otcem na ma-
teřské“. Sympaticky drsňác-
ky a s humorem se svěřuje
s problémy a přináší pohled
muže na situace, které
obvykle zažívají ženy. 200 s.

GJ037189   229,- 189,-

Dominik Landsman 
DENÍČEK 
MODERNÍHO FOTRA 2
Brutálně upřímný humor je
vlastní i druhému Deníčku.
„Dokud jen ležel a řval, nic
mi nechybělo,“ stýská si
fotr. Čeněk chodí (běhá),
mluví (jedno slovo na vše)
a vytrvale se snaží fotra
dostat do blázince. 192 s.

GJ037525   229,- 189,-

Aňa Geislerová 
P.S.
Autorka se vtipným, osobitým
stylem dotýká základních věcí,
jako je rodina, láska nebo dětství.
Il. Lela Geislerové. 216 s., bar. il. 

GJ037900     299,- 249,-

Tom Michell
CO MĚ NAUČIL 
TUČŇÁK
Dvacetiletý Tom Michell
přijme místo učitele na
prestižní argentinské ško-
le. Během svého výletu do
Uruguaye zachrání tučňá-
ka uvězněného v ropné
skvrně. Pták, pojmenova-
ný Juan Salvador, odmítá
mladého učitele opustit a
ten tak musí svého nové-

ho „domácího mazlíčka“ propašovat
přes hranice a vrátit se s ním do školy. Tučňák se samo-

zřejmě brzy dostává do centra pozornosti. Váz., 208 s., 12,5 x 20 cm

GJ255755                  nečlenská cena 279,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Victor Hugo 

MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE 
Muž, který se směje je romantic-
ký a dobrodružný román, plný
emocí a napětí od první do
poslední stránky. Kočovný herec
Gwynplaine se stigmatem zne-
tvořené tváře, který netuší svůj
aristokratický původ a bohatství,
slepá kráska Dea, moudrý sta-
řec Ursus, to jsou postavy,
s nimiž budete dýchat, prožívat
zvraty mezi štěstím a největší
úzkostí. Navíc je dílo úžasnou
freskou doby, líčící svět potul-
ných komediantů, námořníků
i vznešené společnosti, barvitou
jako obrazy Hieronyma Bosche. 
Přeložil Jiří Našinec. 

Váz., 744 stran, 12,5 x 20 cm

GJ036970   
nečlenská cena 499,- 399,-

Anthony Doerr

ZEĎ VZPOMÍNEK
Povídky odehrávající se na čtyřech
světadílech. Titulní získala ocenění
National Magazine Award, druhá po-
vídka byla označena za „mistrovské
dílo vynikajícího pozorovatele, ukáz-
ku intuitivního smyslu pro poetiku,“
čtvrtá povídka dostala Cenu O. Hen-
ryho a pátá cenu The Pushcart roku
2011. U držitele Pulitzerovy ceny se
ostatně není čemu divit. Přel. Jakub
Kalina. Váz., 280 s., 11,5 x 18,5 cm

GJ258415    
nečlenská cena 299,- 269,-

Šašek či veselý
mrzák – jen ať
se lid baví!

KLUBOVÁ
NOVINKA

Ernest Hemingway 
KOMU ZVONÍ HRANA 
Američan Robert Jordan, učitel španělšti-
ny, dobrovolník republikánské armády, je
za španělské občanské váky pověřen
nesnadným úkolem: má vyhodit do vzdu-
chu strategicky významný most. Přel. Jiří
Valja. Váz., 520 stran, 12,5 x 20 cm, čb. il.

GJ036896           399,- 349,-

Erich Maria Remarque 
ŘÍŠE SNŮ, GAM 
Dvě autorovy rané prózy, které za jeho
života zůstaly téměř neznámé. Říši snů
sám autor označil za „umělecký román“.
Gam je příběh mladé ženy, která v exotic-
kých dálkách hledá podněty pro úvahy
o existenci. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037574           279,- 229,-

Patrick Ryan 
JAK JSEM VYHRÁL
VÁLKU
Nesmrtelný satirický ro mán
o válce, kde se zásady vo-
jenské taktiky uplatňují hlav-
ně při bojích o zdroje alko-
holického či erotického us-
pokojení. Kultovní a celosvě -
tově oblíbená próza se v ro-
ce 1967 stala předlohou pro
stejnojmenný film. 288 s.

GJ036074   259,- 229,-

Louisa May Alcottová 
MALÉ ŽENY
Romantická Meg, nezkrotná
Jo, skromná Beth a náročná
Amy. Sestry statečně čelící
stesku po tatínkovi, chudo-
bě či vážné nemoci, hlavně
ale svým vlastním ambicím,
tužbám a nectnostem. Ne -
 zkrá cená podoba světového
bestselleru, nový překlad, 
i s druhým dílem! 496 s.

GJ037140   359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

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

VŠE, CO JSME SI NIKDY NEŘEKLI
Šestnáctiletá Lydia (prostřední a nejoblíbenější ze tří dětí) se musí vyrov-
návat s tlakem rodičů, kteří si chtějí splnit vlastní nenaplněné sny
a touhy po společenské kariéře. Její otec pochází z uzavřené komunity
první americké generace čínských přistěhovalců, matka je obyčejná
americká žena, které se nepodařilo stát se lékařkou. Když je jednoho
dne Lydia nalezena utonulá uprostřed jezera, nikdo nedokáže pochopit,
jak a proč se to stalo. Začíná vyšetřování, ve kterém si paradoxně nejví-
ce zdravého rozumu zachovává nejmladší z dětí – dcera Hannah…
Znepokojující a tragický příběh čínsko-americké rodiny žijící na před-
městí Ohia získal prestižní ocenění Kniha roku obchodu Amazon za rok
2014. Přeložila Jana Kunová. 

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037543                           nečlenská cena 279,- 229,-

Celeste Ng vyrostla v Pitts-
burghu v Pennsylvánii, její
rodiče jsou vědci.  Studovala
na Harvardově univerzitě 
a University of Michigan. 

V současné době žije 
v Cambridge v Massachu-
setts. Román Vše, co jsme si
nikdy neřekli, je její debut,
okamžitě po vydání se stal
světovým bestsellerem. 

Michel Houellebecq 
MOŽNOST OSTROVA 
Tragikomický příběh Dani-
ela1, cynického zbohatlíka,
jehož zajímají jen ženy a po-
chybná kariéra. Smrtelnou
ránu mu zasadí mladá mi-
lenka, pro niž je sex pouze
potřebou a Daniela1 brzy
nahradí mladšími muži…
Přel. Jovanka Šotolová. Váz.,
344 s., 12,5 x 20 cm

GJ037945   299,- 249,-

Gabriel García Márquez 
LÁSKA ZA ČASŮ
CHOLERY 
Přes 50 let čekal Florentino
Ariza na novou příležitost,
aby mohl Fermině Dazové
vyznat nekonečnou lásku,
na chvíli, až její 80letý man-
žel, slovutný lékař, zemře.
Tehdy přichází chvíle pro
kdysi opuštěného milence.  
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037854   259,- 229,-

Haruki Murakami 
KRONIKA PTÁČKA 
NA KLÍČEK
Tóru Okada žije s manžel-
kou v Tokiu. Nedávno dal
výpověď v zaměstnání, aby
si ujasnil, co od života chce.
Do toho mu zavolá nezná-
má žena... Téměř detektivní
příběh  o lásce a osamělos-
ti, plný melancholie i jem-
ného humoru…  752 sran

GJ034543   499,- 399,-

John Irving 
IMAGINÁRNÍ 
PŘÍTELKYNĚ 
Portrét spisovatelů a zápas-
níků, kteří autora ovlivnili.
Váz., 112 s. + 16 s. čb. příl.

GJ037512   199,- 169,-

John Irving 
V JEDNÉ OSOBĚ
Nahlédnutí do světa homo-
sexuálů a transsexuálů od
let padesátých po osmdesá-
tá.... 496 stran

GJ036073   379,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GJ038189

Imaginární přítelkyně a V jedné osobě
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Abbie Rushtonová 

ODPUSŤ MI. MEGAN
Megan nemluví, nemůže. Loni v létě se stalo ně-
co hrozného a ona slíbila, že o tom nikomu ne-
řekne. Trápí ji vina. Přišla o kamarádku, odcizila
se mámě a stala se terčem posměchu. Nebýt Lu-
ka, neměla by už nikoho. A pak se na jejich škole
těsně před závěrečnými zkouškami objeví Jas-
mine. Temperamentní, nádherná, upovídaná.
A chce s Megan kamarádit. Díky ní připadá Me-
gan život zase barevnější. A nejen jí. Jasmine pad-
ne do oka i Owenovi, za kterým pálí holky z celé
školy. Jenže pak se kolem nich začnou dít zvláštní
věci. Nehrozí jim nebezpečí? Megan by ráda mlu-
vila. Ale bojí se. Protože jestli se jí hlas vrátí, bude
to znamenat jen jedno. Pravdu. Přel. Romana
Jarolínová. Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037104       nečlenská cena 249,- 199,-

Francesca 
Haigová 

KÁZÁNÍ
OHNĚ
Čtyři sta let po
jaderném výbu-
chu se civilizace
i příroda na Zemi
proměnily. Z ne-
známých příčin
se lidé rodí jen
jako dvojčata.
První, Alfa, je ve
vynikající kondi-
ci, druhý, Ome-
ga, se narodí
vždy s deformitou. Jejich nerovné
postavení vyvolává neustálé konflikty a boje.
Přeložila Jana Jašová. Brož., 384 s., 12,5 x 20 cm

GJ036762                    nečlenská cena 299,- 249,-

James Dashner
LABYRINT
Útěk, Spáleniště:
Zkouška, Vražedná léčba
Thomas se probere v Laby-
rintu bez vzpomínek. Nikdo
odsud zatím neunikl. 736 s.

GJ037880   499,- 429,-

John Green 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Quentin hledá svou kama-
rádku Margo. Náhle zmizela,
zanechala mu ale určité
stopy. 288 stran

GJ037685    249,- 199,-

John Green 
PŘÍLIŠ MNOHO
KATEŘIN 
Colin zatím chodil jen s Ka-
teřinami, jenže zatím se
s ním také všechny rozešly.
Je sám a to bolí... 240 stran

GJ037411   249,- 199,-

C. Clareová, H. Blacková 
Magisterium 1
ŽELEZNÁ ZKOUŠKA
Callum Hunt ví, že ma-
gie pro něj znamená
smrt. U zkoušek do ča-
rodějné školy proto ho-
dlá propadnout. To se
ale nepovede... 312 s. 

GJ036058 

299,- 249,-

C. Clareová, H. Blacková 
Magisterium 2
MĚDĚNÁ RUKAVICE
Callum má o prázdni-
nách o čem přemýšlet.
Šokující fakta o minulosti
od nepřítele všech mágů
by stačila, navíc napjatý
vztah s otcem... 264 s. 

GJ036059

299,- 249,-

Výhodný komplet

378,-jen 
obj. č. 

GJ038077

Magisterium 1 + 2

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Některá tajemství 
by měla zůstat skryta…
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Colleen Hooverová 
ZTRACENÁ NADĚJE
Sky díky Deanovi odhalila
rodinná tajemství a vyrov-
nala se s nimi. 336 stran

GJ036867  299,- 249,-

Colleen Hooverová 
BEZ NADĚJE
Sky je z Deana uchvácená 
i vyděšená, navíc se s ním
zbavuje letargie... 384 stran

GJ036405   299,- 249,-

Colleen
Hooverová 

ODVRÁCENÁ 
TVÁŘ LÁSKY
Když se vysoko-
školačka Tate
Collinsová na čas
přestěhuje ke
svému staršímu
bratrovi a seznámí
se s jeho kamarádem, pilotem
Milesem Archerem, není to rozhodně láska na první
pohled. Není to dokonce ani přátelství, jen vzájemná prudká a neovlada-
telná touha. Miles kupodivu váhá déle než Tate, ale nakonec i on potlačí svoje zábrany. Už po
prvním milování je zřejmé, že fyzicky si oba dokonale vyhovují. Oboustranná domluva zní
jasně: on o lásku nestojí, ona na ni nemá čas, takže zůstanou jen u sexu. Jenže Tate brzy zjiš-
ťuje, že chce se záhadným, uzavřeným a posmutnělým Milesem prožít mnohem víc. Že chce
porušit obě jeho pravidla: neptat se na minulost a nepočítat s budoucností. Jenže Miles sám
už si není jistý, jestli je dokáže dodržet. Protože láska je silnější než pravidla, sliby a odhodlá-
ní. I když její odvrácená tvář je tak děsivá… 
Přeložila Jana Jašová. Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037692 nečlenská cena 249,- 199,-

Rainbow Rowellová 
FANGIRL
Někdy musíme opustit bez-
pečný svět fantazie a zaris-
kovat ve skutečném. 456 s.

GJ037101   299,- 249,-

Rainbow Rowellová 
ELEANOR A PARK
Ona je trochu při těle, on
nenápadný kluk. Ten vztah
překvapí i je... 328 stran

GJ036705   279,- 229,-

Gayle Formanová
ZŮSTAŇ SE MNOU
Mia je po nehodě v kómatu,
ale vnímá. Je jen na ní, jestli
bude bojovat o život. 184 s.

GJ037068   229,- 189,-

Gayle Formanová 
KAM JSI ODEŠLA
Mia přežila nehodu, vztah 
s Adamem se ale rozpadl.
Až se jednou setkají. 224 s.

GJ037470   249,- 199,-

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GJ038190

Bez naděje a Ztracená naděje

Colleen Hooverová je bestsellerová autor-
ka, jejíž romantické příběhy se těší obrov-
skému ohlasu čtenářů. Román Odvrácená
tvář lásky zaujal i filmové tvůrce a v pro-
dukci je již celovečerní film. Colleen žije 
v Texasu s manželem a třemi syny. 

Neptej se 
na minulost 
a nepočítej
s budoucností... 

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Hamish Ross 

SVOBODA V OBLACÍCH
Biografie českého letce Václava Bozděcha
(1912–1980), který za 2. světové války
působil v RAF, zaznamenává jeho osudy
v kontextu bouřlivých událostí doby. Vy-
učil se zámečníkem, ale záhy vstoupil do
armády. Po obsazení Československa
odešel přes Polsko do Francie, kde slou-
žil v letectvu. Zde si roku 1940 opatřil
psa, ovčáka Antise, s nímž pak prošel
celou válku. Brával ho s sebou na palubu
při bojových letech, Antis byl několikrát
raněn a za válečné zásluhy byl vyzname-
nán britskou válečnou medailí Marie
Dickinové. Po válce se Bozděch vrátil do
Československa, nějaký čas působil na
ministerstvu obrany a zážitky i osudy
svých kamarádů zvěčnil v knihách
Gentlemani soumraku či Souboj s osu-
dem. Po únoru 1948 emigroval do Velké
Británie a do vlasti se už nikdy nevrátil. 

Váz., 320 s. + 16 s. čb. příl., 12,5 x 20 cm

GJ037486  nečlenská cena 299,- 249,-

Corinne Hofmannová 
PŘÍBĚHY 
BÍLÉ MASAJKY
Bílá Masajka, Zpátky z Af-
riky, Shledání v Barsaloi
a Afrika, má láska. Corinne
se zamiluje do Masaje,
opustí vše a odjede za ním.
Láska se postupně mění 
v boj o přežití, až se s dcer-
kou vrací do Evropy. Na Ke-
ňu ale nezapomíná. 904 s.

GJ037958 259,- 199,-

Immaculée Ilibagiza 
PŘEŽILA JSEM 
Šokující zážitky z genocidy
ve Rwandě, kdy zfanatizova-
ný dav lynčoval nevinné.
Immaculée se ukryla v kou-
pelně v domě pastora, kde
se na ploše  metr krát metr
tři měsíce tísnilo osm žen
ve tmě a horku, beze slova
a téměř bez jídla. 
280 stran, 16 stran příl.

GJ037744   299,- 249,-

Josef Škvorecký 
ÚTĚKY – LÍDA BAAROVÁ
312 s. + 8 s. čb. příloha

GJ037110   299,- 249,-

David Suchet 
POIROT A JÁ
296 s. + 16 s. bar. příloha

GJ036995   299,- 249,-

Více než pět set
jich padlo…

Alena Ladová 

MŮJ TÁTA JOSEF LADA
Vzpomínky malířky a ilustrátorky
Aleny Ladové na jejího otce
Josefa Ladu, jedinečného malíře
a ilustrátora, vychází v novém
vydání po více než šestnácti
letech. Memoárová kniha je
doprovázena řadou dopisů
Josefa Lady s přáteli, Jiřím
Mahenem, Jaroslavem Haškem
a dalšími, ilustracemi Aleny
Ladové a jejího tatínka Josefa
Lady a také mnoha fotografiemi
z rodinného archivu.

Váz., 192 stran, 14,5 x 20,6 cm,
bar. il.,

GJ037426   
nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Ayaan Hirsí Alí
REBELKA  
Autobiografie somálské scenáristky dokumentu
Podřízení 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.

GJ038157 299,- 249,-

Hans Joachim Lang 

JMÉNA ČÍSEL
Roku 1943 bylo 86 židovských
žen a mužů vybraných v Osvě-
timi usmrceno plynem. Zadala
to vědecká organizace SS Ah-
nenerbe (Dědictví předků).
Kostry měly být vystaveny
v Anatomickém ústavu a v bu-
doucnosti „osvobozené od Ži-
dů“ měly sloužit výzkumu. Au-
tor identifikoval všechny oběti
a prozkoumal jejich původ.
Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm, čb. il.

GJ037313   
nečlenská cena 299,- 249,-

Hans Joachim
Lang 
ŽENY
Z BLOKU 10 
Na bloku 10
koncentrační-
ho tábora 
v Osvětimi
prováděli léka-
ři pokusy na
židovských
ženách. Autor

líčí i to, s čím se ty, které přežily, po válce
vyrovnávaly. 328 stran, čb. foto 

GJ035976 299,- 249,-

Jürgen
Todenhöfer 
INSIDE IS
10 dnů
v „Islámském
státě“
Autor cestoval
v doprovodu
ozbrojených
džihádistů po
Islámském stá-
tě, aby zblízka

poznal všední dny a motivaci nebezpečných
teroristů. 272 s., 24 s. bar. příloha 

GJ037739 299,- 249,-

Zak Ebrahim, Jeff Giles

SYN TERORISTY
Každý má možnost volby

Zpověď chlapce vychovaného
otcem-teroristou, který si ale
vybral odlišnou cestu. Radikali-
zovaného otce formovala fana-
tická víra, u jeho syna nenávist-
né ideje neuspěly. Stále víc si
uvědomoval hrůzný dopad ot-
cových činů a rozhodl se svůj
život zasvětit podpoře míru.
Váz., 96 s., 13,5 x 18,5 cm

GJ260189  
nečlenská cena 279,- 249,-

Ayaan Hirsi Ali 

KACÍŘKA  
Proč islám právě teď potřebuje reformaci

Autorka se narodila v Somálsku a v roce 1992 požádala o azyl
v Nizozemsku. Tady vystudovala politologii a byla zvolena do
nizozemského parlamentu. Nesmlouvavost, s níž vystupuje
proti radikálnímu islámu, jí vynesla nejen výhrůžky islamistů,
ale i odsouzení od západních politických a intelektuálních elit,
které jí vyčítají, že svou kritikou muslimy provokuje. Bydlela
v opevněném bytě s ochrankou, nakonec si sousedi vymohli,
aby se vystěhovala, protože se báli. V roce 2006 odjela do
USA a věnuje se mezinárodní politice. Její nejnovější kniha
nabízí kritický pohled na islám, muslimský svět i západní politi-
ku. Jde o pohled, který většinová média nenabízejí, o to je

odvážnější a upřímnější. Však autorka
platí za svou upřímnost vysokou cenu. 

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037549   nečlenská cena 299,- 249,-

Jak vyřešit rychle sílící 
světový problém číslo jedna

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Janis Heaphyová
Durhamová 

RUKA 
NA ZRCADLE
Janis, úspěšná šéfredak-
torka The Sacramento
Bee, zažívala po smrti
manžela zvláštní věci:
bez příčiny se rozblikala
světla, zavíraly se dveře,
zastavovaly se hodiny...
A pak se přihodilo cosi,
co jí změnilo život navž-
dy: v den prvního výročí
manželova skonu se na
zrcadle v koupelně obje-
vil zvláštní práškovitý
otisk ruky. Janis zjistila,
že se změnil její názor

na realitu. Začala dělat rozhovory
s vědci a zkoumat tenký závoj mezi hmotným

a duchovním světem. Váz., 312 s. + 16 s. bar. příl., 12,5 x 20 cm

GJ037095   nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

Ileana Abrevová 
BÍLÁ MAGIE
kouzla pro každý den 
Nemusíte studovat zdlou-
havé rituály – stačí použít
rychlá kouzla! Dejte si
pod polštář ametyst, aby
se vám ulevilo, nebo si
zapalte svíčku, aby se
vám dařilo. Aspoň chvíli
čarujte! Váz., 128 s., 
10,5 x 16,5 cm, čb. Il. 

GJ037856  149,- 129,-

Hartwig Hausdorf 
TAJEMNÁ 
HISTORIE 
Historikové nám
toho hodně 
zamlčují.
176 s., čb. foto

GJ037237   
249,- 199,-

Hartwig Hausdorf 

TAJEMNÁ HISTORIE 2 
Také ve druhém díle trilogie autor ukazu-
je, že mnohé události se možná odehrály
jinak, než jak se nám tvrdí. Například při
pokusu zlikvidovat libyjského vůdce
Kaddáfího bylo roku 1980 sestřeleno
italské dopravní letadlo. Mnohé z 81
obětí by možná byly ještě naživu, kdyby
představitelé NATO úmyslně nemátli
zachránce. Váz., 176 stran, 13,5 x 21,3 cm

GJ037323    nečlenská cena 249,- 199,-

Zemřelí
umějí
mluvit...

Jan Chozen Baysová 

JAK VYCVIČIT DIVOKÉHO SLONA
Srdečná a moudrá kniha americké lékařky, která je
zenovou mistryní, zve k okamžitému praktikování
bdělosti přímo uprostřed každodenního shonu.
Uvádí cenné praktické rady, často je úsměvná
a vždy míří k jádru věci. Usebranost je ohromně
prospěšná – přináší nejen větší klid a snížení stre-
su, ale celkově zlepšení zdraví a kvality života. 
Váz., 264 stran, 14,5 x 20,6 cm

GJ037054  nečlenská cena 259,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Betty J. Eadieová 
V NÁRUČI SVĚTLA 
Láska, laskavost a poko-
ra dávají životu smysl.
Díky dvojímu prožitku
blízké smrti pochopila
autorka smysl života.
Mimořádný prožitek ji
natrvalo pozměnil. Váz.,
168 s., 14,5 x 20,6 cm

GJ037319 199,- 169,-
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Ray Dodd 

TOLTÉCKÉ TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ
Je možné být šťastný a spokojený, i když nás
v životě potkávají různé těžkosti? Ano – ale cesta,
která k tomu vede, neznamená víc pracovat, víc vlastnit
či víc vědět. Na naše zdraví, výkonnost a vztahy mají obrovský dopad pře-
svědčení , která zastáváme. A ty lze změnit, takže nám nebudou bránit na cestě za štěstím.
Don Miguel Ruiz napsal: „Pokud změníte to, v co věříte, z vašeho života se stane nádherný sen. 
Ray vám ukáže, jak to máte udělat.“ Váz., 192 stran, 13 x 19 cm

GJ036998    nečlenská cena 199,- 169,-

Johanna Paunggerová 
Thomas Poppe 
MOC LUNY
Ideální stav Měsíce na jedi-
ný pohled! Vždy s konkrét-
ními výhodami správného
načasování – a nevýhoda-
mi, které s sebou přináší
nepříznivá chvíle. Snadná
orientace i pro začátečníky. 

384 s. + 16 s. příl., čb. il.

GJ036832   299,- 259,-

Lady Lorelei 
CIKÁNSKÉ VĚŠTĚNÍ 
Od nenáročného čtení
z karet až k složitějšímu
výkladu budoucnosti. V ka-
zetě s kartami. 96 s., bar. p.

GJ037191   349,- 279,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY
Kompletní průvodce 
Otevřete se nové dimenzi
zdraví a růstu. 144 s., bar. il., 

GJ036510    299,- 259,-

Výhodný komplet

656,-jen
obj. č. 

GJ038191

4x Lorna Byrneová

ČESKÁ 
PREMIÉRA

A

Lorna Byrneová 
ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH 
304 stran

GJ037183         279,- 249,-

Lorna Byrneová 
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE 
160 stran

GJ035808         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
SCHODY DO NEBE
280 stran

GJ037868         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
NEBESKÁ LÁSKA 
144 stran

GJ036807         259,- 229,-

V KAZETĚ S KARTAMI

Ray Dodd původně působil jako profesionální hudebník,
později jako inženýr a vedoucí pracovník ve velké americ-
ké firmě. Po setkání s donem Miguelem Ruizem starším
se stal jeho žákem. Pomáhá lidem najít jejich pravé já, aby
se trvale změnili a uspořádali si svůj život podle vlastních
představ.

Johanna Paunggerová, Thomas Poppe 
NEZNÁMÁ MOC LUNY V KOSTCE 
Měsíční rytmy ovlivňují náš každodenní ži-
vot. Správné načasování je pro úspěch dů-
ležité! Váz., 136 stran, 10,5 x 16,4 cm

GJ038104            149,- 129,-
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Miroslava Besserová 

SLOVO JE PODANÁ RUKA
Dobře voleným slovem, prezentovaným v té
správné intonaci, dokážete získat lidi na svou
stranu, pro své myšlenky. Je startem k navázá-
ní dialogu, přátelství, partnerství.
A kdo jiný by slovem měl vládnout dokonaleji
než herci? Ti talentovaní a pilní jsou schopni
dosáhnout toho, co je baví, co chtějí vědět
a umět navíc, co hodlají v rámci profese nebo
zájmů pro další svůj růst zdokonalit. 
Herecké osobnosti a kumštýři předvedli své
umění vládnout slovem v dialogu, který je plný
zajímavých témat.
Překvapením mezi nimi je majitelka Centra
andragogiky PhDr. Marie Jírů, jediná dáma
u nás, která bez velkých gest a honby za slá-
vou pomáhá lidem s handicapem. 

Váz., 224 stran, 14,5 x 20,6 cm

GJ038109   nečlenská cena 249,- 199,-

Angels Navarrová 
CVIČENÍ PAMĚTI
Nápaditá příručka určená
nejen k procvičování pamě-
ti a odhalování jejích slabin,
ale i pro pobavení.  Část je
věnována teorii – co je
mozek, jak funguje, faktory
přispívající k jeho opotřebe-
ní... Hlavní část knihy obsa-
huje přes devadesát cvičení
– číselné řady, pyramidy,
obrázky... 136 s., čb. il.

GJ037539   199,- 179,-

Peníze nikdy
nestačí! 

Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Poznejte originální umění,
díky němuž se zbavíte ne-
pořádku a náležitě si uspo-
řádáte věci. Proměňte svůj
domov díky inspirativní me-
todě v trvale uklizené pro-
středí: klíčem je vypořádat
se s domácností ve správ-
ném pořadí, ponechat si jen
to, co opravdu milujete,
a udělat vše rychle. 192 s. 

GJ037283   249,- 199,-

VELKÉ KŘÍŽOVKY 
NA KAŽDÝ DEN
Procvičte si mozek luštěním.
368 stran

GJ037326   199,- 159,-

David J. Bodycombe 
SUDOKU NA CELÝ ROK
365 dopl ňo vaček. 448 stran

GJ035417   119,- 99,-

Stačí jediné
slovo, abyste
zaujali!

Winand von Petersdorff, 
Patrick Bernau 

CHYBY, KTERÉ NÁS
STOJÍ PENÍZE 
aneb Jak si uchránit peněženku

Každý den stojíme před novými
rozhodnutími. Po důkladném zvá-
žení dojdeme k přesvědčení, že
jednáme správně. Ale často je to
právě naopak. Tato kniha nabízí
rady, jež se bezprostředně týkají
naší peněženky a zároveň zajímavé
postřehy – situace, v nichž  se
mnohokrát ocitl a dopustil se zmi-
ňovaných chyb téměř každý z nás.

Brož., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037141 
nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

P
ČESKÁ 

PREMIÉRA
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Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY SE UMÍ 
OTÁČET 
Kniha, kterou by na začátku karié-
ry měla dostat každá žena. Rady,
jak skloubit zaměstnání a soukro-
mí, být výkonná, ale také šťastná...
Váz., 240 s., 12,5 x 20 cm, čb. il.

GJ037731       249,- 199,-

Elizabeth Fenwicková
VELKÁ KNIHA O MATCE A DÍTĚTI 
Kniha přináší praktická řešení běžných pro-
blémů. Dočtete se o prenatální péči, po-
rodních bolestech a porodu, jak zacházet 
s kojencem, jak krmit, kojit, co je umělá
výživa, kdy se dítě stává osobností, jak se
projevuje nemoc i vše o lécích... 264 stran 
GJ035242           299,- 259,-

Kurt Tepperwein 

KRIZE JAKO ŠANCE
Jak řešit krize a napříště
se jim vyvarovat

Krize dokážou úplně vyko-
lejit, ale bylo by lepší vyu-
žít šanci a nově nastavit
„výhybky“. Potom zase zís-
káme kontrolu nad sebou
a jsme schopni jednat,

místo pouhých „odpovědí“ na podněty. Váz., 296 s., 13,6 x 20,7 cm

GJ234753              nečlenská cena 299,- 269,-

Vyřešte
krize a zase
zvládejte
svůj život!

Jaroslava Brhlíková 

ALBUM NAŠÍ LÁSKY
Originální dárková publika-
ce se zaměřuje na dvojice,
které si nápaditým způso-
bem chtějí uchovat živé
vzpomínky na nejvýznam-
nější okamžiky svého vzta-
hu – od seznámení, prv-
ních zážitků a dovolené 
až po společné bydlení,
žádost o ruku a svatební
obřad. Do alba lze vlepovat
fotografie i nejrůznější upo-
mínky, v závěru si mohou
partneři na obrázkové
mapě vyznačit cestu, kterou
chtějí spolu ujít, a zaznamenat
předsevzetí do dalšího života. Kniha pobaví, upevní
vztah, umožní rozvinout vlastní kreativitu a prožít znovu nejkrásnější
chvíle – a zároveň poslouží jako trvalá připomínka, k níž se lze po letech opakovaně vracet.
Váz., 80 stran, 15,2 x 20,3 cm, barevná publikace

GJ037742                       nečlenská cena 199,- 169,-

Od první
schůzky 
ke svatební
cestě...

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Allan a Barbara Peasovi 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ
ČÍST V MAPÁCH
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GJ037824                    259,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Allan a Barbara Peasovi 
VŠECHNO, CO BYSTE
MĚLI VĚDĚT
O MUŽÍCH 
A ŽENÁCH
Výběr z oblíbených titulů
o vztazích. 296 stran

GJ037450 259,- 229,-
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KNIHA NÁBOŽENSTVÍ
Kniha náboženství je další publikace z edice přehledových oborových pub-
likací (Kniha filozofie, Kniha psychologie, Kniha ekonomie, Kniha vědy),
určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé stu-
denty a odborníky. Nabízí obsáhlý přehled všech hlavních světových nábo-
ženství, jejich vzniku, vývoje, podstaty a vzájemných souvislostí. Hutný
výklad v moderní grafické úpravě doprovázejí srozumitelné diagramy, které
objasňují hlavní principy. Váz., 352 stran, 19,5 x 23,5 cm, barevná publikace

GJ037643   nečlenská cena 599,- 499,-

Pavel Juřík 

KOLOWRATOVÉ
Z rodu Kolowratů pocházely desítky významných osobností, které se za-
psaly do dějin. Odkaz štědrých dárců z rodu Kolowratů nalezneme např.
v Národním muzeu nebo Národní galerii, kolowratská sbírka obrazů patří
mezi nejcennější u nás. S Kolowraty jsou spojeny hrady Krakovec,
Libštejn, Krašov nebo překvapivě i Karlštejn, ale také zámky Rychnov nad
Kněžnou, Velké Dvorce, Sloup... Váz., 152 stran, 17 x 23,7 cm, bar. publikace

GJ037763                   nečlenská cena 349,- 299,-

Karl Vocelka 

VŠE
O HABSBURCÍCH 
Ve kterých zemích světa Habsburkové vládli? Kdo zalo-
žil první rakouskou univerzitu? Je pravda, že se na Vídeňském
kongresu jen tančilo? Které ženy z tohoto rodu sehrály význam-
nou politickou roli? Jak je to s mýtem o císaři Františku Josefo-
vi I. a jeho choti Alžbětě zvané Sisi? Zasvěcený a napínavý prů-
vodce dějinami habsburského rodu. Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm

GJ037165  nečlenská cena 229,- 189,-

Výhodný komplet

528,-jen

obj. č. GJ038193
Kolowratové a Šternberkové

Názorně, vtipně, přehledně –
všechna světová náboženství 
v jedné knize

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KNIHA 
FILOZOFIE
352 s., bar. publ. 
GJ035495

599,- 499,-

KNIHA 
PSYCHOLOGIE
352 s., bar. publ. 
GJ036593

599,- 499,-

KNIHA 
EKONOMIE
352 s., bar. publ. 
GJ036745          

599,- 499,-

KNIHA 
POLITIKY 
352 s., bar. publ.
GJ037067          

599,- 499,-

KNIHA 
VĚDY 
352 s., bar. publ. 
GJ037322           

599,- 499,-

Pavel Juřík 
ŠTERNBERKOVÉ
208 stran, bar. publ.

GJ036413 399,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA ČESKÁ 

PREMIÉRA
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L. Machala a kolektiv 
PANORAMA ČESKÉ
LITERATURY 2 
(PO ROCE 1989)
Přehled polistopadové lite-
ratury pomáhá při orientaci
v záplavě knih, která v sou-
časnosti vychází. 304 stran

GJ036864   299,- 249,-

L. Machala a kolektiv 
PANORAMA ČESKÉ
LITERATURY 
(DO ROKU 1989)
Praktická příručka určená
hlavně studentům, ale uži-
tečná všem zájemcům o li-
teraturu. 608 stran
GJ036863 499,- 399,-

Mervyn Cooke 

KRONIKA JAZZU
Encyklopedie zachycující dějiny jazzu od samého počátku po
myriádu jazzových stylů, které se ve světě objevují dnes.
Zmiňuje význačné osobnosti i události, které utvářely jazzové
dějiny a obsahuje stovky pozoruhodných doprovodných
fotografií. Jedinečná praktická příručka pro každého milovní-
ka tohoto hudebního žánru.
Váz., 272 stran, 21,9 x 28 cm, barevná publikace

GJ037236 nečlenská cena 799,- 699,-

HUDBA
Kompletní obrazové dějiny
Chronologicky a s exkluzivním
obrazovým doprovodem kniha
provází hudebními žánry, sezna-
muje s teorií, uvádí nástroje,
skladatele a interprety. 
400 stran, bar. publikace
GJ036763     999,- 899,-

J. Čermák, K. Čermáková 
SLOVNÍK LATINSKÝCH
CITÁTŮ
Výběr latinských ci tá tů, rče-
ní a pořekadel v pů vodní
podobě i v češtině. Více než
4 300 záznamů latinské
vzdě lanosti. 544 stran
GJ037436   279,- 239,-

Ben Gilliland 
JAK POSTAVIT VESMÍR
Poutavá a srozumitelně napsa-
ná kniha na základě teorie vel-
kého třesku seznamuje čtenáře
s principy fungování vesmíru
a krok za krokem je provádí
jeho vznikem. 224 s., bar. publ.
GJ037365    399,-  349,-

Nejnápaditější a nejvytrvalejší
hudba posledních 120 let

A

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE
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Vladimír Soukup, Petr David 

RODINNÉ TOULKY: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY AUTEM 2
Soubor dalších 40 výletů nás vede nejenom po zajímavých místech naší vlasti, ale hlavně po pěk-

ných trasách. Hlavní cíle jsou představeny stručně – nejedná se o výčet pamětihodností, ale o výběr toho
nejzajímavějšího a nejhezčího. Texty doplňují mapky a nezbytná kilometráž, řada praktických informací
a tipy „Vystup a jdi“ – určitě neuškodí zařadit k poznávání i trochu pohybu. 
Flexivazba, 168 stran, 12,5 x 21,5 cm, barevná publikace

GJ037950                                       nečlenská cena 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.

GJ037433   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
VLAKEM
Ideálním prostředkem k pu-
tování krajinou je vlak, stale-
té lokálky míří i do těch nej-
zazších koutů. 168 s., bar. p.

GJ036882   299,- 259,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY LODÍ
Řeky, přehrady, jezera, ryb-
níky, vše výhradně veřejnou
lodní dopravou. 
168 stran, bar. pub.

GJ037432   299,- 259,-

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

GJ037431   299,- 259,-

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

GJ036880   299,- 259,-

Marek Holeček 
ČESKÉ HIMÁLAJSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ II
Osobní zápisky jednoho z našich
nejlepších současných horolezců,
v nichž popisuje velkolepé i tragické
zkušenosti s lezením, ať už na osmi-
tisícovkách, nebo na skalách. 

256 stran, bar. publikace

GJ037855       399,- 329,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY AUTEM
Jízda autem může být
i sama o sobě příjem-
ným zážitkem. Proto
z frekventovaných silnic
často odbočíme na úzké
komunikace. 
168 s., bar. pub.

GJ036881 299,- 259,-

Tom Zoellner 
VLAK
Autor spojuje cestovatelské zážitky
s výkladem o dějinách železnice
a přináší spoustu zajímavostí nejen
pro milovníky vlaků. 376 stran

GJ037218     359,- 299,-

418,-jen
obj. č. 

GJ038194

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

Nejkrásnější výlety autem 1 + 2
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BRUSEL
208 stran, bar. publ.

GJ032684  549,- 299,-

BULHARSKO
288 stran, bar. publ.

GJ033663 549,- 199,-

ČÍNA
672 stran, bar. publ.

GJ033831  949,- 449,-

DRÁŽĎANY
272 stran, bar. publ.

GJ035209 549,- 299,-

FRANCIE
720 stran, bar. publ.

GJ033979 949,- 449,-

INDIE
824 stran, bar. publ.

GJ033610 899,- 449,-

JIŽNÍ AFRIKA
432 stran, bar. publ.

GJ033978 699,- 199,-

KANÁRSKÉ OSTROVY
216 stran, bar. publ.

GJ033833 549,- 299,-

KYPR
216 stran, bar. publ.

GJ035102 549,- 249,-

NĚMECKO
608 stran, bar. publ. 

GJ033980  799,- 449,-

NEW YORK
448 stran, bar. publ.

GJ036231 699,- 349,-

NOVÝ ZÉLAND
400 stran, bar. publ.

GJ036230 699,- 349,-

PAŘÍŽ
448 stran, bar. publ.

GJ035339  699,- 349,-

PRAHA
272 stran, bar. publ

GJ036169 549,- 299,-

ŘÍM
448 stran, bar. publ.

GJ035340 699,- 349,-

ŠPANĚLSKO
720 stran, bar. publ.

GJ035341   949,- 449,-

TUNISKO
352 stran, bar. publ.

GJ031278 649,- 149,-

VÍDEŇ
288 stran, bar. publ.

GJ033983  549,- 349,-

CESTUJTE S NÁMI 
ZA HRANICE SVÝCH SNŮ

Vaši oblíbení Společníci cestovatele za akční ceny!

Ceny na této straně platí pouze do vyprodání zásob
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Dagmar Březinová
V KAŽDÉM VĚKU STÁT
ZA HŘÍCH 
Ať je vám padesát nebo še-
desát, užívejte si! Noste de-
kolty, na které jste dřív ne-
měla odvahu... Každý den
žijte naplno... Hledejte své
životní lásky... Udržujte se
fit, vycházejte ven s dobrou
náladou a úsměvem, nalíče-
ná, upravená, plná ener-
gie... 208 s., bar. publ.

GJ035686    329,- 279,-

Dagmar Březinová 

NÁDHERA BÝT ŽENOU
Vyžaduje rozjasněný obličej, pěkné oble-
čení a příjemný vzhled, který vždy upoutá
pozornost, vysoké finanční náklady?
Autorka, přední výtvarnice módy a scé-
nického kostýmu a koučka společenské-
ho chování, vás přesvědčí o opaku.
V knize najdete know-how se zajímavými
tipy, jak ekonomicky nenáročně a nanej-
výš efektivně zdůraznit ženskou krásu,
pocítit radost ze života a skvostný pocit
úspěšnosti v profesi i v partnerství.
Připomeňte si známá pravidla, jak získat
a udržet si jedinečné  kouzlo zvané osob-
nost. Váz., 128 stran, 21,5 x 26 cm, 
barevná publikace

GJ037838   nečlenská cena 299,- 249,-

Jamie Cat Callanová 
FRANCOUZKY 
NEZTRÁCEJÍ ŠMRNC
Francouzky se od dětství učí, jak
se cítit krásné, sebejisté a sexy.
Zdá se, že ovládají kouzlo věčné-
ho mládí. Kniha přináší rady o vů-
ních, módě a stylu, péči o pleť
a líčení. Hlavní rada však zní –
zůstat sama sebou. 192 stran

GJ036522      229,- 199,-

Christina Butcherová 
ÚČESY Z DLOUHÝCH VLASŮ
Vynalézavé účesy jsou hitem na pře-
hlídkových molech i v ulicích – přeto-
čený ohon, francouzský cop, rozcucha-
ný uzel, drdol... Více než 80 účesů na
večírek, do práce, na pláž, s podrobný-
mi návody, jak je vytvořit a případně
dozdobit, navíc tipy a nápady, jak je
obměnit. 192 stran, bar. publikace

GJ036875        299,- 249,-

Caroline Coxová 
BOTY
Inspirující průvodce dějinami módních
bot a jedinečný přehled nejmoderněj-
ších designů obuvi, dokazující, že boty
jsou nejen klíčový komponent módy,
ale také umění ve specifické formě.
Každý z šedesáti přelomových typů
obuvi je zařazen do společenského
a kulturního kontextu. 256 s., bar. publ.

GJ036876         399,- 149,-

Nicky Albrechtsenová 
MÓDA 20. STOLETÍ
Nadčasové retro pro váš šatník
Nádherně vypravená publikace se
zabývá všemi aspekty dámského šatní-
ku 20. až 80. let minulého století
a ukazuje je na více než tisícovce vyni-
kajících exemplářů šatů, sukní, klobou-
ků, bot, kabelek a dalších doplňků.
432 stran, bar. publikace

GJ037380        1299,- 999,-

Všechny ženy mohou
být krásné!

Výhodný komplet

448,-jen

obj. č. GJ038195
2x  Dagmar Březinová

ČESKÁ 
PREMIÉRA

42 a 43 rady_sablona lista  3/18/16  2:23 PM  Stránka 2



Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2016! 43
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Sean Bartram 

INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ 
TRÉNINK PRO ŽENY
Vysoce intenzivní intervalový trénink, neboli HIIT, je extrémně
účinné cvičení, které spaluje tuky a dostane vaše tělo v krát-
kém čase do špičkové formy. Zacvičte si přes 50 náročných
sestav, které vám zaberou od čtyř do šedesáti minut a pozo-
rujte, jak se vám každým dnem mění tělo, zlepšuje kondice 
a roste sebevědomí! 

Brož., 224 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

GJ037737           nečlenská cena 299,- 249,-

Thorsten Tschirner,
Anika Firusová 

CVIČÍME
S PRUŽNÝMI
PÁSY
Tato kniha vám
ukáže, jak s pomocí
speciálních sestav
cviků za použití pruž-
ných pásů dosáhnout
během krátké doby
vysněné postavy.
Neslibuje nereálné či
přehnané cíle, ale
naučí vás, jak mít

radost z pohybu a jak si zpev-
nit celé tělo, abyste se v něm cítili co nejlépe.

Brož., 128 stran, 16 x 21,5 cm, barevná publikace

GJ037585                           199,- 179,-

Ingo Froböse 
POSILOVÁNÍ BEZ
NÁŘADÍ 
Přes 100 velice účinných
cviků bez nářadí
Cviky pro zlepšení kondice
a vytvarování těla, k nimž
nepotřebujete žádné náčiní.
Navíc ideální způsob výži-
vy. 160 s., bar. publikace

GJ037437   299,- 249,-

Charmaine Yabsleyová 
DETOXIKACE
Organismus pročištěný
už za 7 dní
Vyberte si program od jed-
nodenního k sedmidenní
úplné očistě, nebo speciál-
ní plány podle svých potíží.
K jídelníčkům i recepty 
a cviky. 144 s., bar. publ.

GJ036956   299,- 249,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Superpotravina 
pro zdraví a energii
Ucelený program pro sní-
žení hmotnosti, jídelníček,
cvičení a 75 jednoduchých
receptů včetně svačin
a koktejlů. 248 s., čb. foto

GJ036636   299,- 249,-

S tímhle tréninkem
sezonu plavek 

stihnete!

PÁS NA CVIČENÍ SPORTWELL, ŽLUTÝ
Flexaband 100x15 cm SPORTWELL –
nízká tuhost, pomůcka pro gymnastiku,
aerobic, fitness, rehabilitace. Flexaband je
cvičební pomůcka  vhodná pro všechny
věkové kategorie. 

GJ259382 99,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 61.44

ZD
R

AV
Í

Kurt Mosetter a kolektiv 

CUKR – 
RAFINOVANÝ
JED
Podobně jako nikotin či
alkohol se i cukr dostal
do hledáčku odborníků
jako škodlivá a zdraví
ohrožující látka.
Nejnovější studie pro-
kazují podobnost neo-
vladatelné chuti na slad-
ké se závislostí na dro-
gách. „Odvykací kúra“
trvá tři měsíce, během

kterých se tělo od cukru
očišťuje. V této knize se dovíte, jak upravit

své stravování, jaké existují zdravé alternativy škodlivých cukrů
a mnoho dalšího. Váz., 192 stran, 17 x 23,5 cm, barevná publikace

GJ037487                                nečlenská cena 299,- 249,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Ženská typologie založená
na starém učení o harmonii
energií pomůže uspořádat
život. Kniha je určena lai-
kům, rozebírá jednotlivé
osobnosti, uvádí vhodná
cvičení, alternativní postupy
i rady pro každý typ. Zají-
mavé je propojení principu
jang a jin s odpovídajícím
tibetským pojetím. 240 s.

GJ037852  199,- 169,-

Sven-David Müller 
100 NEJÚČINNĚJŠÍCH
ZABIJÁKŮ RAKOVINY
Nevhodné stravovací návy-
ky nejsou hlavní příčinou
vzniku rakoviny, ale u všech
jejích druhů hraje způsob
výživy důležitou roli. Je pro-
kázáno, že vyváženou stra-
vou a zdravým způsobem
života lze zhoubným one-
mocněním předcházet. 
128 stran, bar. foto

GJ037157   249,- 199,-

Franziska von Au 
DOMÁCÍ RECEPTY 
PROTI NEMOCEM
Potíže jako poruchy spán-
ku, nachla zení, bolest hlavy,
ner vozita... můžete ošetřit
domácími prostředky – bez
vedlejších účinků a levně!
Kniha nabízí potřebné infor-
mace o přírodní domácí lé-
kárně a účinné samoléčbě
osvědčenými prostředky
z pří rodních zdrojů. 320 s.

GJ035625  249,- 219,-

Petr Hoffmann
OD PRAMENE 
ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY
Publikace zavede k pra me -
nům tradiční čínské medicí-
ny a pomůže nalézt cestu,
jak se zbavit nejrůznějších
obtíží a neduhů, nabídne
řadu receptů na zdravé,
ale chutné pokrmy a neoce-
nitelné rady, jak nalézt klid 
a přežít ve zdraví každoden-
ní stresy. 320 s., bar. foto 

GJ038123   329,- 289,-

Petr Hoffmann 
NA FREKVENCI 
ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY 
Lékař, který aplikuje čín-
skou medicínu, se věnuje
jednotlivým oblastem zdraví
a seznamuje s používáním
bylinných směsí. Radí, jak
se stravovat podle svého
typu, jak uvést tělo i mysl
do harmonie. Nechybí se-
znam čínských léčivých
prostředků. 240 stran 

GJ037418   279,- 229,-

Zbavte se
závislosti 
na cukru!

Daniel Weiss 

TEJPOVÁNÍ 
Svépomoc 
při bolestech svalů

Daniel Weiss je uzná-
vaný fyzioterapeut
a léčitel. Ve své knize názor-
ně předvádí, jak vám moderní tejpy dokážou
pomoci při bolestech svalů, šlach, vazů a kloubů a nejrůzněj-
ších zraněních, přičemž současně zabraňují nežádoucímu
ochabnutí svalů a účinně podporují léčbu. Najdete zde různé
způsoby tejpování od A do Z, podrobné popisy tejpů v textu
i v obrazech. Flexivazba, 248 s., 17 x 24 cm

GJ248953           nečlenská cena 279,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

P

KLUBOVÁ
NOVINKA

Výhodný komplet

418,-jen
obj. č. 

GJ038192

2x Petr Hoffmann
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61. 45
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Victoria Boutenko

ZELENÉ SMOOTHIE
7denní detox

Publikace přináší informace nezbytné pro
přípravu zábavného, zdraví prospěšného
smoothie. Obsahuje návody na skupino-
vé aktivity, novinky o výživě a recepty na
sedmidenní revitalizační pobyt. Poskytuje
základní i rozšířené informace o téma-
tech, jako jsou léčivé účinky listové zele-
niny, analýza vody a životně nezbytné
živiny. Brož., 168 s., 12,4 x 20 cm

GJ259366  nečlenská cena 249,- 224,-

Petr Fořt 

K ČEMU JSOU
DIETY?
Publikace je zaměřena
na boj s obezitou a sro-
zumitelně vysvětluje
omyly mnoha redukč-
ních dietních režimů –
reaguje tak na stále se
množící „zaručené“ pro-
středky a postupy spíše
laických autorů, kteří se
chtějí zviditelnit a obo-
hatit. Současně posoudí
oprávněnost a reálnost
ucelených dietních reži-
mů, pocházejících z pera
odborníků – lékařů. 

Váz., 296 stran, 16,8 x 23,5 cm

GJ037524   nečlenská cena 299,- 249,-

Diety
jsou pro
blázny!

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PO INFARKTU 
Infarktu lze předejít nut-
riční terapií. A pokud jste
ho prodělali, pak platí:
nekouřit, nepít alkohol,
sportovat a správně se
stravovat. K tomu přispěje
přes 70 receptů od snída-
ní po večeře. 96 s.

GJ036228  179,- 149,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PRO DIABETIKY 
Strava diabetika se přibli-
žuje obecně doporučova-
né racionální výživě pro
každého z nás. Recepty
neobsahují cukr, jsou
bohaté na vlákninu, vita-
miny a minerální látky. 
96 stran, čb. ilustrace

GJ035967  179,- 149,-

Sven-David Müller,
Christiane Pfeufferová
CHUTNĚ 
PŘI REVMATISMU
Seznamte se s nejnovější-
mi poznatky a zkuste die-
tu zaměřenou na potlačo-
vání zánětlivých procesů.
Speciálně upravený jídel-
níček nadchne celou ro-
dinu. 80 stran
GJ036445 179,- 149,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PŘI ARTRÓZE
A ARTRITIDĚ
Recepty vhodné při artriti-
dě (rovněž při artritidě
revmatoidní) a artróze, ale
i v případě dny. Pokrmy,
které dodají potřebné ži-
viny – chrupavka se může
zregenerovat a záněty
odezní. 88 str.

GJ036227  179,- 149,-

Gerda Pighinová 
CHUTNĚ 
BEZ CHOLESTEROLU
Příčinou zanesených cév
a infarktu je nesprávný
způsob stravování a nízká
fyzická aktivita. Podle re-
ceptů z této knihy si se-
stavíte jídelníček na dva
měsíce a výsledek se brzy
dostaví! 128 stran

GJ035966  189,- 169,-

G. Guzeková, 
E. Langeová 
PLÍSŇOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
S ověřenými recepty si
sestavte chutný a zdravý
jídelníček, který posílí váš
imunitní systém a zbaví
vás plísňových onemoc -
ně ní a dalších nepříjem-
ných následků. 216 s.
GJ035894  249,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 60.46
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Christian Coates 

FITNESS LABUŽNÍK
Christian Coates je zakladatelem společ-
nosti Soulmatefood, která pečuje o jídel-
níček sportovců a jejíž úspěch vzrostl
díky zajišťování stravy na OH v Londýně
v roce 2012. Chcete spalovat kalorie
a hubnout? Chcete si jen udržet součas-
nou hmotnost a zlepšit zdraví? Nebo
dokonce toužíte přibrat svalovou hmotu
a formovat postavu? Všechny tyto tři cíle
jsou snadno dostupné! Základem je
správná strava. U každého receptu si

vyberete jednu ze 3 variant podle kódu, který
splňuje váš cíl. Jídla, která lákavě vypadají, také výborně chutnají,

jsou zdravá a rychle hotová. Z doslova labužnických receptů si sestavíte jídelníček
tak, aby vyhovoval vašemu životnímu stylu a prospíval zdraví. Brož., 240 s., 19,1 x 25 cm, bar. publ.

GJ037516                                  nečlenská cena 499,- 399,-

Jens Dreisbach a kol. 
DOMÁCÍ CHLEBY 
A PEČIVO
Šedesát receptů na špaldové,
pšeničné i smíšené chleby,
housky a bochánky. Ať už koře-
něné, jemné, měkké nebo křu-
pavé – špaldový chléb s dýní,
chléb s ořechy, mandlemi a oli-
vami, pumprnikl, slaninové nebo
třešňové housky, to vše vždy
vykouzlí ve vaší kuchyni domácí
idylu. 144 stran, bar. publikace

GJ037761     299,- 249,-

Nicole Justová 
VAŘENÍ PRO VEGANY
I bez masa, mléčných výrob-
ků a vajec můžete, jen
s minimem námahy a času,
uvařit skvělá a chutná jídla.
Autorčiným heslem je
Veganem bez odpírání – ať
už máte chuť na lehkou sva-
činku, vydatný oběd či hříš-
ný dezert, stačí jen zalistovat
knihou a vybírat z množství
receptů. 192 s., bar. publ.
GJ037488  349,- 299,-

Chris Bryant 

DOMÁCÍ CHIPSY
Z TROUBY
Kdo by neměl rád chipsy, křu-
pavou pochoutku s příchutí
nezdravého hřešení! Chipsy si
spojujeme především s bram-
bory, ale dají se udělat téměř
z jakékoli zeleniny – zkuste
dýňové, řepné, celerové či
dokonce houbové. Samostat-
nou kapitolu tvoří chipsy
z ovoce, které mohou sloužit
buď jako samostatná chuťovka,
nebo k ozdobení slaných
i sladkých jídel. Brož., 160 stran,
17,5 x 20,3 cm, bar. publ. 

GJ037760  
nečlenská cena 299,- 249,-

MUFFINY 
Příprava muffinů je jednodu-
chá a rych lá. Recepty sahají
od klasiky až k vyna lé zavým
kreacím. 128 s., bar. publ. 
GJ036447   249,- 199,-

Jaroslav Vašák 
ČESKÁ DOMÁCÍ
KUCHAŘKA 
Současná česká kuchyně
doplněná světovými trendy
nabízí skvělé chutě a vůně.
680 s. + 40 s. bar. fotopříl.

GJ036775 349,- 249,-

Připravte si 
zdravější chipsy!

Jezte jako 
olympionici!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60. 47
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Mirka van Gils Slavíková 
DEZERTY JEDNA BÁSEŇ
Kniha plná opravdových deli-
kates. Vedeni krok za krokem
mistryní cukrářkou je snadno
připravíte i doma a upečete
vynikající francouzské dezerty.
128 stran., bar. publ.. 
GJ037080     299,- 259,-

MASTERCHEF ČESKO
Šéfujte své kuchyni
Nejlepší recepty ze show MasterChef
Česko, navíc i recepty porotců. 192 s.  

GJ037881         399,- 349,-

Jaroslav Palas 
MYSLIVECKÁ KUCHAŘKA
Pokrmy ze zvěřiny ochucené myslivec-
kými vtipy. 144 s. + 8 s. bar. fotopříl.

GJ035134          229,- 199,-

Genevieve Taylorová 

LUŠTĚNINY
100 nových pokrmů pro
snídani, oběd, večeři ne-
bo svačinu potěší a vy-
hoví všem dietám. Jídla
jsou pečlivě sestavená,
neobvykle připravená
s lahodnými přísadami.
Fazole, čočka i cizrna při-
jímají chutě bylinek a ko-
ření, proto vaření s nimi
není jednotvárné. Luště-
niny nejsou výsadní po-
travinou veganů a vege-
tariánů, v knize najdete

řadu skvělých receptů s ma-
sem. Váz., 144 s., 19 x 22,5 cm, bar. publ. 

GJ037381         nečlenská cena 259,- 199,-

Julia Mirabella 

LAHŮDKY 
ZE SKLENICE
Jednoduché a rafinovaně zaba-
lené obědy na každý pracovní
den. Nepotřebujete nic jiného,
než zavařovací sklenici a něko-
lik surovin, abyste byli schopni
vrstvením vykouzlit skvělé
jídlo, které se po otočení skle-
nice promísí a jednotlivé chutě
se spojí v lahodný celek. Takto
si můžete připravit nejen svěží
saláty, ale i těstoviny či dušená
jídla a dezerty. Brož., 144 stran,
16,5 x 22,9 cm, barevná publikace

GJ037710  
nečlenská cena 229,- 179,-

Mirka van Gils Slavíková 

V HLAVNÍ ROLI CHŘEST
Bílé zlato, královská zelenina, eli-
xír mládí – to jsou synonyma pro
voňavé, křupavé chřestové vý-
honky. Obsahují vlákninu, kyseli-
nu listovou, ryboflavin a další vita-
miny, snižují hladinu cholesterolu,
upravují krevní tlak, pomáhají udr-
žet zdravé cévy, srdce. Šéfku-
chařka vám nabízí 50 neodolatel-
ných receptů na předkrmy, po-
lévky, hlavní jídla, slané koláče,
nebo dokonce sladké dezerty.
Možná je během chřestové sezo-
ny ani nestačíte vyzkoušet. Váz.,
120 s., 18,3 x 23,3 cm, bar. publ.

GJ037689 
nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nabídka na stranách 48–51 platí pro ty, 

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

48

79 Kč

Agatha Christie 
PRASKLÉ ZRCADLO
Časy se mění a nic ne -
trvá věčně. Jsou tu 60.
léta a s nimi uvolněné
mravy. . .  Slečna Marp -
lová zůstává v ústraní,
pak ale do jde k vraž-
dě. . . 248 stran
GJ035118 249,-

Agatha Christie
NA VRCHOLU VLNY
„Tenhle případ je
a vždy cky byl vzhůru
nohama,“ varuje Poirot
a čtenářům nakonec
zbývá jediná jistota –
že mohou oče kávat ne -
očekávatelné. 240 stran 
GJ035120 249,-

Agatha Christie
ZÁHADA SEDMI
CIFERNÍKŮ
Trojice přátel se snaží
objasnit nenadálou
smrt kamaráda. Pátrání
je přivádí na stopu zá-
hadných Sedmi Cifer-
níků. 256 stran

GJ035122 249,-

Agatha Christie 
DŮM U KANÁLU 
Tommy s Pentlič kou
najdou v pozůstalosti
tety Ady obraz domu
u kanálu. Pentlička si je
jistá, že ten dům už vi-
děla. Pátrání je ale ne-
bezpečné... 224 stran
GJ035123 249,-

Agatha Christie 
DOKUD SVĚTLO 
NEPOHASNE
Soubor povídek. Sedm
spojuje spíše psycholo-
gická, mystická či mi-
lostná zápletka, dvěma
vévodí slavný Hercule
Poirot... 168 stran

GJ035119 249,-

Georges Simenon 
MAIGRET A ZÁLETNÝ
PAN CHARLES
MAIGRET A ZÁHADNÝ
SAMOTÁŘ
Případ zá mož ného
notáře, který náhle zmi-
zel, a podivná smrt bez-
domovce. 288 stran 
GJ033445 229,-

Georges Simenon
MAIGRET 
A SOBOTNÍ
NÁVŠTĚVNÍK
MAIGRET A PŘÍPAD
SLUŠNÝCH LIDÍ 
Slavný inspektor opět
řeší dva zapeklité přípa-
dy! 256 stran

GJ034591 229,-

P. Vandenberg 
RAMSES VELIKÝ
Archeologický 
životopis
Ramses II., faraon, pod
jehož vládou Egypt zažil
největší rozkvět a bla-
hobyt. 352 s. + 8 s. bar.
fotopříl., čb. il.

GJ034860 279,-

Jozef Banáš 
ZASTAVTE
DUBČEKA!
Port rét významného
politika moderních dě-
jin a ucelený obraz
o společnosti v době
jeho politické kariéry.
352 s. + 8 stran bar. foto

GJ034340 299,-

Julie Anne Longová 
HŘÍCH V BARVĚ
LILIE
Tanečnici Sylvii donutí
tajemný dopis na vše
zapomenout a vydat se
přes kanál La Manche,
netuší ale, že se její ži-
vot tak změní. 320 s.

GJ036346 259,-

Martin Haberer
300 ROSTLIN VAŠÍ
ZAHRADĚ NA MÍRU
Nejhezčí dřeviny a tr-
valky pro pět nejčastěj-
ších stanovišť, slunná,
polostinná a stinná, pro
skalku nebo pro okraje
vodních nádrží. 192 s. 

GJ236217 199,-

BYTOVÉ DOPLŇKY
HÁČKOVANÉ 
A PLETENÉ
Návody na nápadité
doplňky do ložnice,
obývacího nebo dět-
ského pokoje, kuchyně
i na terasu a do zahra-
dy. 160 stran

GJ239946 149,-

Christopher Carlsson
PŘÍPAD VINCENT
FRANKE
Noir román, příběh
dvou podivných vydě-
denců společnosti 
a útěku před vším, co
by mohlo ohrozit jejich
život. 240 stran

GJ232960 299,-

ANGRY BIRDS -
TRESTNÁ VÝPRAVA
Originální tvořivá zába-
va pro menší děti. S ví-
ce než 30 magnetkami
s očima, zobáky a pta-
čími brky mohou dopl-
ňovat portréty svých
oblíbených hrdinů.

GJ241955 229,-

Jaroslava Dovcová
ORIGINÁLNÍ
DÁRKY –
HÁČKOVANÉ 
A PLETENÉ
Tipy na téměř třicítku
originálních hraček,
šperků, dekorací, a do-
plňků. 120 stran.

GJ254215 149,-

Lauren Kateová 
ZAMILOVANÍ
ANDĚLÉ
Čtyři vzájemně propo-
jené milostné příběhy
hrdinů dobře známých
ze světa oblíbených
autorčiných Andělů.
176 stran

GJ035727 229,-

Erich von Däniken 
STRATEGIE BOHŮ
Autor uplatňuje svou
osobitou metodu a po-
měřuje chrámový kom-
plex v Andách a chrám
v Jeruzalémě, hledá
zbytky civilizací v džun-
g li... 224 stran, čb. foto
GJ034583 249,-

Elizabeth
Massie
TUDOROVCI
III – BUĎ
VŮLE TVÁ

Třetí pokračování Tudorovců začíná krátce po
smrti Anny Boleynové. S krásnou a ctnostnou
Janou Seymourovou král není šťastný, navíc je
země zmítána katolickým povstáním. 304 stran

GJ154913 329,-

Robert O’Byrne 
DOKONALÝ 
DŽENTLMEN
Dokonale oble-
čený džentlmen

je neocenitelný průvodce bludištěm moderního
odívání. S vtipem a spolu s řadou informací nabí-
zí praktické rady ohledně toho, co si na sebe vzít
při každé příležitosti.  128 stran, bar. il.

GJ036549 299,-
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Rosalinde Haller 
VĚŠTĚNÍ 
Autorka přibližuje
techniky, jimiž se

lidé přiváděli do transu, a upozorňuje, co může
být nebezpečné. Kniha je zároveň učebnice, po s -
kytující praktic ký návod k věštění. Věštění je
umění, nejsou to žádné čáry. I vy můžete tuto
dovednost zvládnout. . . 272 stran

GJ034537 249,-

John Grisham 
SPOLEČNÍK
Kyle McAvoy je výji-
mečným studentem
práv. Jeho budoucnost
je však ohrožena, ta -
jemství, které skrýval, 
se stalo záminkou k vy-
dírání… 336 stran  
GJ033728 269,-

John Grisham 
VYVOLÁVAČ DEŠTĚ
Rudy studuje prá va. 
V klubu, kam chodí ne-
majetní důchodci, získá
své první dva klienty.
Syn Blacko vých má
leukémii, pojišťovna ale
odmítá platit... 448 s.
GJ034214 289,-

John Grisham 
PARTNER
Danilo vede pros tý, ne -
nápadný, samotářský
ži vot. Je ho minulost
však byla pestrá, před
čtyřmi lety se jmenoval
jinak a zinscenoval
svou smrt... 352 stran
GJ034212 269,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY
NETLOUSTNOU
Kuchařka
Autorka sestavila netra-
diční a inspirující ku-
chařku se svými recep-
ty na třeba i tradiční
pokrmy. 272 stran

GJ035309 299,-

William J. Broad 
JÓGA
Fakta a mýty
Zkušený jogín píše 
o vývoji jógy, analyzuje
mýty a neověřená tvr-
zení, která ji obklopují,
a uvádí je na pravou
míru. 312 stran

GJ035837 349,-

David Jan Novotný 
SIDRA NOACH
Za povodně v roce
2002 se i z Josefova
musí evakuovat Židé.
V ži dov ském penzioná-
tu na Vino hradech se
řízením osudu schází
deset mužů… 384 s.
GJ034461 259,-

Andrea H. Jappová 
MONASTERIUM
Dávný příběh začíná
v egyptské Ale  xandrii
roku 1288. Arménský
kupec náhodně získá
podivnou mošnu a aniž
to tuší, podepíše si tím
rozsudek smrti. 304 s.
GJ035446 329,-

Stephanie Laurensová 
DOKONALÁ 
MILENKA
Simon, poslední svo-
bodný Cynster své ge-
nerace, hledá manžel-
ku, Má ale svůj ideál:
přes den dáma, v noci
hříšná milenka. 376 s.

GJ036254 299,-

Liza Marklundová 
PRIME TIME
Novinářka Annika se
snaží získat informace
o vraždě celebrity. Pa-
chatelem může být
kdokoli z dvanácti lidí,
kteří v době vraždy byli
v domě. 440 stran
GJ035755 359,-

Vladimíra Dvořáková 
ROZKLÁDÁNÍ STÁTU
Známá politoložka hle-
dá odpověď na otázky,
které si veřejnost klade
– co se v Česku děje,
proč tomu tak je a zda
existuje nějaké výcho-
disko. 176 s., čb. il.
GJ035533 229,-

Marie Poledňáková 
S KÝM MĚ BAVIL
SVĚT
Autobiografie Marie
Poledňákové. Je to pří-
běh plný napětí, překo-
návání překážek, vášní,
bolesti i štěstí. 368 s. +
64 s. čb. i bar. foto

GJ036527 299,-

Jo Plattová 
ŽIVOT VZHŮRU
NOHAMA
Rosalind se po bolesti-
vém rozchodu snaží
začít znovu, ale když
má konečně pocit, že
se vše zlepšuje, přijde
další rána... 320 stran

GJ036849 299,-

Patricia Cornwellová 
KALNÉ VODY
Doktorka Scarpettová
vy šetřuje smrt mladíka,
který zdánlivě zahynul
při potápění. Záhy však
zjistí, že ve hře je tero-
rismus celosvětového
dosahu. . . 320 stran
GJ035909 279,-

Wulf Dorn 
TEMNÉ ŠÍLENSTVÍ
Psychiatr Jan Forstner
zjišťuje, že si s ním po-
hrává šílenec, který se
zřejmě dopustil i vraž-
dy. Pátrání Jana zavádí
do noční můry parano-
ie a halucinací. 384 s.
GJ036546 299,-

Loretta Chaseová 
LORD BELZEBUB
Markýz Sebastian se o
své panství moc nesta -
rá: tráví čas pitím s ka-
marády, kartami 
a u prostitutek. Až mu
do života vstoupí tvrdo-
hlavá Jessica. . . 320 s.
GJ034950 259,-

Robin Cook 
OSUDNÁ LÉČBA
Manželé Wilsonovi při-
jmou práci v nemocni-
ci, která nabízí dobrý
plat a skvělé podmínky.
Idyla však začne brzy
dostávat nepěkné trhli-
ny… 352 stran
GJ035529 299,-

Sophie Hayesová 
ODVLEČENÁ
Albánec Kas Sophii zá-
hy okouzlí. Na dovole-
né v Itálii jí ale později
oznámí, že má velké
dluhy a peníze musí
Sophie vydělat prosti-
tucí. 240 stran
GJ036295 279,-

James Peterson 
JEDNODUCHÁ KUCHYNĚ
Více než 200 receptů na vynikající pokrmy,
které po necelé hodině u sporáku servírujete
na stůl. 256 stran, bar. publikace 

GJ035893 399,-
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Dick Francis
HROZBA
Andrew Douglas už
úspěšně vyřešil patnáct
případů únosů, v přípa -
dě šestnáctého začíná
pochybovat, že mladá
unesená jezdkyně přeži-
je. . . 272 stran
GJ034419 259,-

Raymond A. Moody,
Paul Perry 
DOTEKY VĚČNOSTI
Zkoumání zážitků
sdílené smrti
Autor líčí zážitky lidí,
jež byli blízko umírají-
cím, a nalézá v nich
shodné rysy. 160 stran

GJ034523 199,-

Danielle Steel 
DŮM NA CHARLES
STREET
Sen Francescy a Todda,
že ve svém domě bu-
dou navždy spolu, ne-
vyšel. Francesca se
bude muset vysněného
domu vzdát. 264 stran

GJ035078 229,-

Bruno Lichtblau 
KANCLROBIK
Autor shromáždil tipy,
triky a cviky které mu
prozradili grafici, redak-
toři, sekretářky, vedou-
cí oddělení, manažeři
i nejrůznější šéfové.
128 stran, čb. il.
GJ037202 199,-

Katja Schneidtová 
UVĚZNĚNA
V RODNÉ ZEMI
Katja začala žít s Mah-
mudem, jenže ten se
ukázal jako tyran. Katja
se v Evropě ocitá v is-
lámské společnosti
s jejími zákony. 232 s.

GJ035761 279,-

Jessica Sorensen
ELLA A MICHAEL
NAVŽDY
Ella a Michael zvládli
životní tragédií i zlome-
né srdcem. Teď je dělí
tisíce kilometrů a jejich
láska je vystavena těž-
ké zkoušce. 300 stran

GJ234681 259,-

Arnaldur Indridason
CHLAD
Komisař Erlendur odjíž-
dí do kraje svého dět-
ství, kde před lety do-
šlo k záhadným událos-
tem. Komisař se roz-
hodne případ z minu-
losti vyřešit. 280 stran
GJ234713 299,-

Vladislav Vlček
INKVIZITOR
Román spojuje to nej-
lepší z akční fantasy 
a cit pro historické pro-
středí. Hrdinové pro-
chází napříč časem 
a poznávají lásku, smrt
i vykoupení. 256 stran
GJ242006 259,-

Johan Theorin
SMRŠŤ
Joachim, učitel ze Stock-
holmu, nedal na pověry
o ostrově Öland a s ro-
dinou se nastěhoval na
statek Aludden. Dějí se
tam však podivné věci.
308 stran
GJ191065 349,-

VAŠE KRABIČKOVÁ
DIETA
Kniha vysvětluje princi-
py krabičkové diety 
a zdravého stravování,
a navíc nabízí 150
chutných, odborně
sestavených receptů 
s fotografiemi. 224 s.

GJ219055 299,-

Jaromír Kazda 
VLADIMÍR
BRABEC – MĚL
JSEM ŠTĚSTÍ
Paměti Vladimíra Brab-
ce, člena Národního di-
vadla, který se uplatnil 

i ve filmu, dabingu, roz-
hlase a televizi. 204 s. 
GJ242000 299,-

Andrea Coddington 
MĚL TO BÝT HEZKÝ
ŽIVOT
Příběh o lásce, americ-
kém snu, ale i pádu,
kdy hlavní hrdinka
Dara přichází o všech-
no. Osud jí prostě
nepřeje. 256 stran

GJ037044 249,-

Olen Steinhauer 
NEJBLIŽŠÍ VÝCHOD
Milo Weaver má od -
stra nit dceru moldav-
ských imigrantů. Roz-
hodne se úkol obejít
nebezpečným řešením
– rozuzlení příběhu
vyráží dech. 448 stran

GJ034933 299,-

Olen Steinhauer 
AMERICKÝ ŠPION
Bývalý šéf Mila Wea-
vera, tajného agenta
vykonávajícího pro CIA
černou práci, se roz-
hodne vyrovnat po-
slední účet, a to s čín-
ským špionem. 432 s.

GJ035738 299,-

Olen Steinhauer 
TURISTA
Milo Weaver nechá
práce v terénu a stává
se úředníkem v centrá-
le Ústřední zpravodaj-
ské služby. Usadí se,
pořídí si rodinu a chce
zapomenout... 448 s.

GJ033960 299,-

Daniel Palmer
BLOUZNIVEC
Charlie je počítačová
superhvězda. Ale pak
se z něho stává hlavní
podezřelý, když jeho
bývalí zaměstnavatelé
jsou jeden po druhém
zavražděni. 352 stran
GJ255878 299,-

Karin Slaughter
MĚSTO POLICAJTŮ
Policisté jsou ochrome-
ni strachem ze sériové-
ho vraha, který už jich
několik zabil. Každé
ráno si kladou otázku:
Co když to dnes budu
já? 400 s.
GJ241769 329,-

Gustav Dobos,
Sherko Kümmel 
AKTIVNĚ PROTI
RAKOVINĚ
Přichází integra-

tivní onkologie. Lékaři a přírodní léčitelé spolu-
pracují, aby terapie byla snesitelnější a šance na
vyléčení lepší. Přírodní léčitelství mírní vedlejší
účinky chemoterapie a ozařování. 304 stran 
GJ035832 299,-

Zbyněk Černík
TAKOVÁ MEDVĚDÍ RODINKA
Poučné a krásně legrační příběhy ze života dvou
neobyčejných medvídků a jednoho mazaného
tygra. Medvídek Lumpur se pořád ptá... 72 s., b. il.

GJ036623 229,-
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V. a V. Škvárovy 
77 VÝLETŮ S DĚTMI PŘES HRANICE
Kniha vás zavede na pozoruhodná, turisticky při-
tažlivá místa u našich nejbližších sousedů. 192 s.

GJ034542 269,-

Josef Š. Kubín
KNIHA POHÁDEK
Malí čtenáři se setkají 
s draky, kouzelnými
zvířaty, princeznami,
králi i obyčejnými chas-
níky, kteří si dokáží po-
radit v každé šlamasty-
ce. Il. Josef Lada. 184 s.
GJ036087 249,-

Cchokňi Rinpočhe,
Eric Swanson 
OTEVŘENÉ SRDCE, 
OTEVŘENÁ MYSL      
Život bez strachu a ne-
jistoty je možný, je to 
i naše právo. Každý
může dosáhnout vnitř-
ního míru. 256 stran 

GJ036017 249,-

Kelly Parsons 
ŠKŮDCE
Pacient chirurga Steva
zemře podezřelou smr-
tí a vrah si se Stevem
začne pohrávat. Ta hra
může Steva připravit
o kariéru i rodinu a dal-
ší lidi o život. 416 stran
GJ036478 359,-

Jessie Burtonová 
MINIATURISTA
Mladičká Nella dostane
od svého ženicha, bo-
hatého kupce Brandta,
jako svatební dar skříň-
kovou repliku jejich do-
mu. kolem níž se dějí
podivné věci… 352 s. 
GJ036491 349,-

Lion Feuchtwanger 
LIŠKY NA VINICI
Boj amerických států
za samostatnost sledu-
jeme z předrevoluční
Paříže. Autor nelíčí jen
tehdejší společnost, ale
i stále platné zákony
historie. 856 s.
GJ036200 459,-

Justin Cronin 
DVANÁCTKA
Ve vylidněném světě
přežívá hrstka lidí, do-
sud nenakažená tajem-
nou „upírskou“ infekcí
z vojenského experi-
mentu. A s nimi prcha-
vé světlo naděje. 528 s.
GJ033950 399,-

Hjok Kang 
TADY JE RÁJ
Otřesné svědectví o ži-
votě v komunistickém
ráji, kde padla ekono-
mika a obyvatelé umí-
rají hladem. Děsivé je
líčení hladomoru. 
168 s. + 16 s. čb. il. 
GJ037063 229,-

Dieter Kindermann 
HABSBURKOVÉ 
BEZ ŘÍŠE
Přítel rodiny Habsburků
se zaměřil na období od
roku 1918, kdy rodina
uprchla do ciziny, až po
dnešek. 304 s. + 16 s.
bar. foto, čb. il.

GJ035010 299,-

Rydell Anders
RABOVÁNÍ
Jak nacisté vykrádali
evropské umělecké
sbírky
Co se s ukradenými dí-
ly dělo, co s nimi za-
mýšleli a co se dělo po
válce. 344 stran

GJ036953 349,-

Juliette Benzoni
ČAS TRAVIČŮ -
ZABILI KRÁLOVNU!
Podezřelá úmrtí, černé
mše, tajné lásky, och-
ránci mizející ze dne na
den, i to se děje v Pa-
říži na dvoře krále
Ludvíka XIV. 312 stran

GJ234973 299,-

A. Potter
LÁSCE NA STOPĚ
Spisovatelka Ruby jede
hledat inspiraci do In-
die. Klidná dovolená se
ale mění v nečekaná
dobrodružství. Ztrace-
ná zavazadla, sestra na
útěku... 312 stran

GJ245961 279,-

Michael Lohmann
SVĚT ZVÍŘAT –
VELKÝ OBRAZOVÝ
PRŮVODCE 
PŘÍRODOU
Všichni nejběžnější zá-
stupci živočišné říše,
žijící v přírodě střední
Evropy. 272 stran

GJ250041 299,-

Stanley Bradley
ŠKOLA VÝKLADU
KARET
Návod na vykládání
karet. Součástí knihy
jsou "MAGICKÉ
OBRÁZKY", určené
skutečně pro každého.
240 stran

GJ232918 349,-

BARVY LÁSKY 3
Ztracená
Sophie pozná nové di-
menze rozkoše. 272 s.

Cena za tři publikace

GJ037297 897,-

BARVY LÁSKY 2
Obnažená
Opravdu je Jonathan
tak chladný? Vnímá
Grace jen jako poddaj-
nou hračku? 272 stran

Kathryn Taylor 
BARVY LÁSKY 1
Nespoutaná
Grace se s Jonathanem
propadá do světa tem-
ných tužeb… 300 stran

Sue Weaverová 
CHOV 
MINIATURNÍCH 
HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT
Praktická černobílá
publikace s podrobný-
mi informacemi k cho-
vu 424 s., čb. il. 

GJ037194 399,-

Helena Peerová 
FITJAZZ
Fitjazz je moderní směr
pro všechny. Ovládne-
te tělo, zpevníte svaly
a zformujete postavu,
naučíte se koordinaci
pohybu a odbouráte
stres.160 s., bar. pub. 

GJ036979 349,-

Viktor Farkas 
NEVIDITELNÉ
FRONTY
Autor se v této knize
zabývá „skrytou“ vál-
kou proti svobodě. Vý-
sledek této války může
ovlivnit každý z nás!
280 stran

GJ035232 299,-

Steve Berry
KRÁLOVSKÝ KLAM
Co když existuje doku-
ment, který by Anglii
přiměl opustit Severní
Irsko? Co když lze na-
padnout legitimitu pos-
lední tudorovské krá-
lovny Alžběty I.? 416 s.

GJ228617 299,-
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Veronika Hugová 

SCOODIES
Pletení kapucových šál

Upleťte si i vy tento hebký
trend a zachumlejte se –
v knize najdete nejrůznější
inspirace, ať již pro elegantní
nebo pestrobarevné kapu-
cové šály pro každou příleži-
tost. Každá fotografie je
doprovázena přehledným
návodem i tipem na použitý
materiál. 

Brož., 56 stran, 16,7 x 22 cm, barevná publikace

GJ037753   99,-

Alison Smithová 
ŠITÍ KROK ZA KROKEM
Přehled všech postupů, technik a po -
můcek, které potřebuje začínající šva-
dlena. Ruční a strojové stehy, zhotovení
střihu, řasení, volány, sámky, záševky,
záhyby, záložky a lemy, zapínadla,
kapsy, pásky, opasky a úchyty na závě-
sy, límce, rukávy... Detail ní postupy slo-
vem i obrazem, abyste všechny techni-
ky zvládli správně od samého začátku.
Exkluzivní fotografie postupů a technik
a rady, co si pořídit do základní krejčov-
ské výbavy. 224 stran, bar. publikace

GJ035325           299,- 259,-

Stephanie Thiesová 
HÁČKOVANÉ ČTVERCE
Babiččiny čtverce od nejjed-
nodušších až po složité vzo-
ry s plastickým efektem,
a různé modely jako předlo-
ha a inspirace pro vlastní
tvorbu. 96 s., bar. publikace

GJ037608    199,- 169,-

Maria Diazová 
ZAHRADA A KVĚTINY
200 motivů pro 
křížkové vyšívání
Přes 200 krásných květino-
vých návrhů a něko lik druhů
písmen abecedy a dalších
projektů! 112 s., bar. publ.

GJ035684   149,- 129,-

Cathy Carronová 
ČEPICE A KLOBOUČKY 
PRO KAŽDOU NÁLADU
Čepice, ba rety, kšiltovky, ka-
puce, čelenky, kloboučky,
šátky: ze široké škály vzorů
a tech nik si určitě vyberete!
96 stran, bar. publikace

GJ037885   199,- 179,-

Steffi Hochfellnerová 
PLETEME PEJSKY,
KOČIČKY A MYŠKY
Návody na 36 pletených fi-
gurek, jednoduchých i ná-
ročnějších modelů, které se
mohou stát inspirací pro dal-
ší výtvory. 144 s., bar. publ. 

GJ037190    299,- 249,-

Lise Bergeneová 
KOUZELNÝ 
PATCHWORK 
Drobnosti, ale i složitější do-
plňky: tašky, přikrývky, ub-
rusy, závěsy, povlaky na pol-
štáře a tradiční vánoční dár-
ky. 152 stran, bar. publikace 

GJ036647    279,- 249,-

Není to 
šála, není 
to čepice, 
je to scoodie!

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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... a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu! 53
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Isela Phelpsová 

PONOŽKY PLETENÉ NA KROUŽKU
Zapomeňte na jehlice a složité zkoumání nepřehledných
postupů. S pletacím kroužkem si jednoduše zvládnete během
několika hodin uplést hřejivé ponožky na zimu i lehké a pro-
dyšné na sport a volný čas. Dozvíte se, které druhy přízí jsou
nejvhodnější, jak návody přepočítat pro různé velikosti a jak
se vyvarovat začátečnických chyb. Pusťte se do pletení s ple-
tacím kroužkem už dnes a nebudete litovat! Brož., 144 stran,
19 x 24,6 cm, barevná publikace

GJ037709  nečlenská cena 299,- 249,-

Mary Beth Templeová 
PLETEME BEZ JEHLIC
29 skvělých návrhů s pod-
robným návodem. Pletení na
ruce a na prstech je zábavný
způsob, jak vytvořit během
chvilky originální doplňky. 
96 stran, barevná publikace

GJ037366    199,- 179,-

Donatella Ciottiová 
SOUČASNÉ 
TRENDY DRHÁNÍ
Pantoflíčky, opasky, náram-
ky... návrhy s popisem a ob-
rázky modelů, které zvládne
nejen zručný tvůrce, ale i za-
čátečník. 96 stran, bar. publ.

GJ036327   199,- 169,-

Anca Oprea 
ORIGAMI KVĚTINY
Rádi se věnujete orientální-
mu umění origami? Přidejte
si do sbírky skládanek také
23 typů překrásných květin,
lilii, růži, lotosový květ, tuli-
pán... 128 s., bar. publ.

GJ037293    249,- 199,-

Helmut Pirc 
ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ 
Řez patří k základním doved-
nostem zahrádkáře. Dřeviny
se řezem rozvíjejí a bohatě
plodí. Je ale třeba i znát, jak
rostou a jaké jsou jejich ži-
votní cykly. 360 s., bar. publ. 

GJ037220     399,- 349,-

Lars Mytting 
DŘEVO
Kniha se věnuje tradici tope-
ní dřevem. Autor shromáždil
poznatky zkušených lidí
z nejchladnějších oblastí 
i od mnoha vědců. 
248 stran, barevná publikace

GJ037224    299,- 249,-

Od veselých ponožek
pro miminka po 
elegantní kousky
s korálky!

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!54
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José Arce 

PĚT TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO VZTAHU 
ČLOVĚKA A PSA
Autorem knihy je mezinárodně uznávaný „zaříkávač psů z Mallor-
ky“, který provozuje výcvikové a rehabilitační centrum, v němž
dává poslední šanci zdánlivě beznadějným problémovým psům
z celé Evropy, které by jinak čekala smrt. Zaměřuje se především
na psychologii člověka ve vztahu ke psům a zdůrazňuje, že „cesta
ke psu je vnitřní, nikoliv technická“. V knize tedy nejde o praktic-
ké návody, jak konkrétně zvíře cvičit, ale o celkový přístup. Arcé
se snaží obnovit přirozený vztah člověka a psa
prostřednictvím instinktů a intuice.
Vychází z přirozené smečkové
struktury psovitých a snaží se její
zásady přenést do komunikace
se zvířetem, aby „naučil lidi
dívat se psíma očima“. 
Váz., 192 stran, 17 x 23,3 cm,
barevná publikace

GJ037442  
nečlenská cena 299,- 249,-

Marc Abraham 
VOLEJTE VETERINÁŘE
Vyprávění plné laskavého
humoru kombinuje veselé
i smutné historky o zvířa -
tech. 280 stran
GJ035463   259,- 229,-

Alethea Morrisonová 
VČELAŘENÍ KROK 
ZA KROKEM
Užitečné rady a tipy pro
začínajícího včelaře... 152 s.,
bar. publ. 

GJ036293 299,- 259,-

Martin Haller 
KONĚ Z CELÉHO SVĚTA
Obsažná publikace popisuje
300 plemen koní. Většině
plemen je věnována celá
strana. 272 s., bar. publikace
GJ036273   399,- 199,-

Jiří Křivánek 
OZVĚNY ZELENÝCH
REVÍRŮ
V honitbách vojenských lesů
strávil autor profesní život.
240 stran, bar. foto

GJ037115    299,- 249,-

Jiří Křivánek 
LOVECKÁ OHLÉDNUTÍ
V loveckých příbězích autor
zavádí do nádherné přírody
vojenských výcvikových
prostorů. 224 s., bar. foto
GJ035746    299,- 269,-

Naučte se mluvit psí řečí!

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 55
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Vezmu si pastelku,
nakreslím pejska... 
a kočku taky!

ČESKÉ 
PREMIÉRY

Gemma
Correllová 

KREATIVNÍ
KRESLENÍ
PRO 
PEJSKOMILY
Pokud na vás ně-
kdy pes vrhá vše-
říkající psichty,
krade ponožky
a považuje se za
vládce světa, je ta-
to roztomilá kniha

to pravé. Odreagujte se vtipnými kresbičkami, objevte v so-
bě umělce a potvrďte si, že i když máte ožvýkaný gauč i pa-
puče, neměnili byste. Brož., 128 s., 15,2 x 21,6 cm, bar. publ. 

GJ037984               nečlenská cena 199,- 169,-

KOUZLO ORIENTU
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GJ037844 199,- 159,-

KRÁSY SECESE
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GJ037846 199,- 159,-

ZENTANGLY
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GJ037845 199,- 159,-

TETOVÁNÍ
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GJ037847 199,- 159,-

KOUZELNÝ LES
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GJ037849 199,- 159,-

JEDNODUCHÉ TVARY
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GJ037848 199,- 159,-

Gemma
Correllová 

KREATIVNÍ
KRESLENÍ
PRO 
KOČKOMILY
Pokud máte po-
drápanou pohov-
ku, všude se válí
hračky a ráno vás
budí mňoukání,
patříte ke kočko-
milům. Pobavte se
nad kresbami a potvrďte si, že i věčně pokrytí kočičími chlu-
py a s nohama plnýma škrábanců jste se svou kočkou šťast-
ní! Brož., 128 s., 15,2 x 21,6 cm, barevná publikace

GJ037985               nečlenská cena 199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

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

GJ038150  
nečlenská cena 199,-159,-

Připojte se i vy k celosvětovému fenoménu antistresových omalovánek!
Stačí si vybrat podle nálady složitější či jednodušší tvary, orientální, secesní
či fantastické motivy, ořezat pastelky a najít si klidný kout  – odreagujete se
a zklidníte rozbouřenou mysl. Vámi zvolené barevné kombinace budou navíc
vždy jedinečným originálem!

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

GJ038151  
nečlenská cena 199,-159,-
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!56

1. ZEŠTÍHLUJÍCÍ NEOPRENOVÝ PÁS
Pružný neoprenový pás pomůže zeštíhlet břicho,
boky i zadeček. Rovnoměrně zahřívá tělo, a tím
urychluje proces odbourávání a spalování tuků
Teplo pomáhá uvolnit i bolavé svaly a klouby.
Stačí používat 30¬-60 minut denně. Využijete při
sportu, jízdě na kole, při delších procházkách,
domácích činnostech... Vhodný pro muže i ženy.
Materiál: měkký neopren, Rozměr: 100x20cm

GJ259356 259,-

2. MLADÝ JEČMEN ZDRAVÝDEN®

100% rostlinný, v prášku. Doplněk stravy.

Mladý ječmen zdravýden® působí jako antioxi-
dant, obsahuje celou škálu vitaminů, minerálů
a stopových prvků v organické formě, které díky
šetrnému zpracování zůstávají téměř nedotčené. 

Dávkování: 2x denně 1-2 čajové lžičky rozmí-
chejte ve 150 ml vody, šťávy nebo jogurtu, nej-
lépe v šejkru nebo sportovní lahvi. 

ŠEJKR 250ML 
Šejkr je určen k rozmíchání sušených prášků. 

Složení: transparentní polypropylen (PP). Schvá-
leno Státním zdravotním ústavem, Národní refe-
renční laboratoří pro materiály určené pro styk
s potravinami a pro výrobky pro děti do tří let. 

GJ259884 449,-

3. KAPKY ČIŠTĚNÍ A ČISTICÍ ČAJ
Sada Čištění obsahuje Čisticí čaj s červenou
řepou 30 g (20 nálevových sáčků) a bylinné
kapky Čištění 50 ml, 40 % obj. alk (doplněk stra-
vy). Oba výrobky obsahují byliny pro detoxikaci
a čištění organismu: např. červenou řepu, pam-
pelišku, kopřivu a extrakt z aloe vera.

GJ259409 125,-

4. ŠAMPON S TEA TREE OIL + BALZÁM
S TEA TREE OIL 
Jemný přírodní šampon vhodný pro všechny
typy vlasů s antibakteriálním účinkem čajovníku
australského napomáhá odstaranění lupů a chrá-
ní vlasy před tvorbou nových. 250 ml.

Jemný přírodní balzám na vlasy vhodný pro
všechny typy vlasů. Lehká konzistence balzámu
nazatěžuje vlasy a napomáhá jim získat lesk,
pružnost a objem. Kondicionační efekt pro snad-
né rozčesávání vlasů a úpravu účesu. 250 ml

GJ259886 109,-

5. CANNABIS RODINNÉ TĚLOVÉ MLÉKO
S KONOPNÝM OLEJEM 500 ML
Regenerační balzám s konopným olejem pro
každodenní ošetření suché a citlivé pokožky.
Aktivuje přirozenou regeneraci, zvláčňuje
a hydratuje pokožku.

GJ259885 99,-

6. STRUHADLO MULTI S MISKOU, 
SADA 4 KS
Struhadlo má plastovou misku a vrchních kryty
se 4 různými struhadly. 

GJ259359 99,- 

Jarní
čisticí
kúra!
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 57

7. SILIKONOVÁ STĚRKA, SILIKONOVÁ
MAŠLOVAČKA A CHŇAPKA
Silikonová mašlovačka a silikonová stěrka se
snadno čistí, netaví se a netřepí. Pro teploty až
250 stupňů C, schváleno pro styk s potravinami.
Bavlněná chňapka s magnetem a poutkem.

GJ259358 129,-

9. ORIGINÁLNÍ ZÁLOŽKA DO KNIHY –
ANDÍLEK
Záložka do knihy s andílkem, ruční výroba.
Vhodný doplněk ke knize, k učebnici, deníku,
diáři. Délka zakládací části cca 8,5 cm, andílek
cca 3,5 cm. Vyrobeno z kovových a skleněných
komponentů. Zakládací část uložíte na stránku,
andílek visí přes hřbet knihy. Každý kus je ručně
vyrobený originál, vzhled se může od uvedené
fotografie mírně lišit.

GJ260010   Bílá barva 99,-
GJ260014   Modrá barva 99,-

10. PENĚŽENKA - DEKOR SOVIČKY 
Kožená červená peněženka se spoustou přihrá-
dek (2 na papírové peníze, 12 na karty) i kapsič-
kou na drobné. Rozměry cca 10 x 12 x 2 cm.

GJ258987 199,-

11. MOZAIKA Z FLITRŮ SOVA
Třpytivá mozaika s barevnými flitry. Kreativní
zábava a příjemné odreagování ve volném čase,
obrázek si můžete vystavit na přiloženém stoján-
ku. 

GJ259405 99,-

12. TŘÍDÍLNÁ SADA – 
DEKOR LEVANDULE
Sada: 1 univerzální nůž 23,5 cm, 1 škrabka 
15 cm, 1 prkénko 21 x 30 cm. Nůž má bílozele-
né plastové (guma) držadlo, nerez čepel s deko-
rem levandule, čepel škrabky - oxid zirkoničitý,
prkénko plast PP. Mikrovlnka ne, myčka ne.

GJ259381 199,-

13. SMALTOVANÉ MISKY – DEKOR
LEVANDULE, 4 KUSY
Bílé misky s levandulovým dekorem (Ø: 10, 14,
16 a 18 cm; výška : 4,8, 6,2, 6,8 a 7,7 cm;
objem: 0,2, 0,6, 0,9 a 1,3 l), každá miska má
plastové víčko. Materiál – smaltovaná ocel, plast.
Misky jsou určeny pro uchovávání potravin,
nejsou určeny na vaření a pečení. Mikrovlnka
ne, myčka ano. 

GJ259379 189,-

8. PROSTOROVÁ SAMOLEPICÍ
DEKORACE MOTÝLCI
Originální prostorová, samolepicí dekorace. Svou
barevností rozjasní každou místnost. 

S prostorovými křídly vypadají tito motýlci jako
živí. 

GJ259360   Růžová barva, 6 kusů 139,-
GJ259362   Zelená barva, 6 kusů 139,-
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Česká ruční
výroba!
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GANGSTER KA 
Kriminální thriller natočený
podle knihy Jaroslava Kmenty
„Padrino Krejčíř“. 

GJ260586    DVD 299,-

OPERACE SILVER A
Dramatický příběh z období
protektorátu. Hrají: K. Issová,
T. Vilhelmová, I. Trojan…

GJ260814    DVD 169,-

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Anastasia je podle ní nezají-
mavá a nudná, pravý opak
tajemného Christiana Greye.

GJ251496    DVD 199,-

VYKOUPENÍ 
Z VĚZNICE SHAWSHANK
Strhující film o přátelství a na-
ději. T. Robbins, M. Freeman. 

GJ260592     DVD 99,-

DVANÁCT 
ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ 
Vynikající herecké výkony, 
H. Fonda, J. Voskovec... 

GJ260593     DVD 149,-

ZTRACENI V MNICHOVĚ 
Nejlepší film, nejlepší scénář
a nejlepší režie podle Cen
české filmové kritiky 2015.

GJ260590     DVD 299,-

HOMBRE 
Hrdinou amerického wester-
nu je bílý muž Paul Newman,
vychovaný mezi Indiány.

GJ260595     DVD 149,-

EVEREST
Dobrodružné drama na moti-
vy neuvěřitelného skutečné-
ho příběhu jedné z expedic. 

GJ260812    DVD 299,-

FILMY PRO BABIČKU/1
Kristian; O věcech nadpřiro-
zených; Prstýnek; Morálka
paní Dulské; Tetička...

GJ259764    5 DVD 99,-

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Osudy obyvatel jedné vesnič-
ky od skončení druhé světo-
vé války až po šedesátá léta.

GJ260815     DVD 229,-

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Být úspěšným lupičem vyža-
duje pevné nervy. A když jste
k tomu i učitelem na střední... 

GJ260810     DVD 299,-

KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
Půvabný rodinný film ze
zasněžených Krkonoš. Hrají:
O. Havelka, K. Heřmánek... 

GJ260869     DVD 129,-

EVROPOU KŘÍŽEM 
KRÁŽEM 
Kanárské ostrovy; Rusko;
Korfu; Maďarsko; Bulharsko.

GJ260833    5 DVD 99,-

MÁŠA A MEDVĚD 
Lední revue
Dobrodružství holčičky Máši
a jejího kamaráda Medvěda.

GJ256900     DVD 199,-

TOM A JERRY
Ve psí boudě
Tom a Jerry v této kolekci pří-
běhů proženou psí kamarády.

GJ260587    DVD 199,-

POHÁDKOVÝ SPECIÁL
KRAVIČKY CONNIE
Příběhy o roztomilé kravičce
a jejích kamarádech.

GJ260872     4 DVD 99,-

LEGO KOLEKCE 
Kolekce filmů: Liga spravedli-
vých vs. Bizarro; Lego příběh
a Lego Batman.
GJ260588   3 DVD 499,-

ŠÍLENĚ SMUTNÁ 
PRINCEZNA
Hudební pohádka s H. Von-
dráčkovou a V. Neckářem.

GJ260817     DVD 129,-

SPECTRE
Nejnovější bondovka, v pořa-
dí již čtyřiadvacátá, zavádí
Daniela Craiga do Mexika.

GJ260813    DVD 299,-

HUNGER GAMES / 1-4 
Kompletní čtyřdílná kolekce.
Hrají: J. Lawrence, J. Hutcher-
son, L. Hemsworth a další.

GJ260597   4 DVD 599,-

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 60.58
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3x ZDENĚK TROŠKA
Záznam představení, v nichž
Z. Troška vypráví a také od-
povídá na otázky moderátora
M. Herzána. 200 minut histo-
rek z natáčení i ze života.
GJ259731  CD mp3 299,-

P. Novotný, F. Ringo Čech 
JAKO ČUK A GEK
Úsměvné putování křížem
krážem
Audiokniha osobitého cesto-
pisu. 6 hodin a 20 minut.

GJ257541  299,- 249,-

NEJLEPŠÍ POHÁDKY
PŘED USNUTÍM
Vypráví a zpívá: L. Šafránko-
vá, M. Eben a K. Höger. Po
takových pohádkách se zdají
ty nejkrásnější sny…

GJ260237      CD 199,-

ZLATOVLÁSKA 
A DALŠÍ POHÁDKY
Výběr z nejkrásnějších neděl-
ních pohádek Českého roz-
hlasu, od těch nejlepších
autorů, herců a režisérů. 

GJ257539 299,- 249,-

Jan Werich
FORBÍNY 
VZPOMÍNEK I. A II.
Unikátní záznam besed Jana
Wericha a Jana Borovičky
z padesátých let. 

GJ259732    2 CD 299,-

LEGENDS OF MUSIC
Kolekce obsahuje tato CD:
Ray Charles; Elvis Presley;
Frank Sinatra; Mucis Legends
Hits; Legends In Music
Collection.

GJ260873    5 CD 199,-

GRANDS SUCCÈS DE LA
CHANSON FRANÇAISE
Charles Aznavour, Gilbert Bé-
caud, Yves Montand, Juliette
Gréco, Edith Piaf, Jacques
Brel, Francoise Hardy…

GJ260867    2 CD 139,-

Dominik Landsman
DENÍČEK MODER-
NÍHO FOTRA ANEB
PROČ BY MUŽI
NEMĚLI MÍT DĚTI
Audiopodoba veleús-
pěšné knihy Dominika
Landsmana. Jak to může
vypadat, když se muž

ocitne na mateřské dovolené? V humorné výpovědi se autor ne-
bojí svěřit se s lecjakými trably. 5 hodin 58 minut, vypráví F. Švarc

GJ038027                      CD mp3 249,-

Edith Piaf
THE BEST OF
Hymne Á L'Amour; Bravo
Pour Le Clown; Soeur Anne;
La Goualante Du Pauvre Jean;
Sous Le Ciel De Paris... 

GJ260914    3 CD 299,-

P. Hapka a M. Horáček
BENEFICE ČERNÝCH KONÍ
Kompletní výběr nejslavněj-
ších skladeb, které nikdy
nepodléhaly časovým ani
žánrovým obstrukcím. 

GJ175342    2 CD 349,-

LEGENDÁRNÍ  
ČESKOSLOVENSKÉ
ŠLÁGRY
60 evergreenů 50. a 60. let
na originálních nahrávkách.
My dva a čas; Cesta rájem…

GJ260579    3 CD 349,-

Jan Werich
NEBE NA ZEMI
Stonožka; Potopa; Kat a blá-
zen; Konšelská; Šaty dělaj
člověka; Ten umí to a ten zas
tohle; Tmavomodrý svět... 

GJ260819     CD 129,-

Václav Hybš
HUDEBNÍ DELIKATESY 
Výběrové album s tím nejlep-
ším z hudebníkovy kariéry.

Pošli to dál; Růže kvetou dál;
Tim; René, já a Rudolf... 
GJ260822    4 CD 399,-

Karel Gott
70 HITŮ
Jubilejní kompilace toho nej-
lepšího z let 1963 až 2009.
Historické nahrávky v origi-
nálních verzích + booklet. 

GJ148532    3 CD 399,-

ČESKÉ SPROSTONÁRODNÍ
PÍSNĚ
Jedinečná kolekce obsahuje
CD: Lesnické halalí; Když
jsem šel na půdu pro hrábě;
Od Tábora jedou vozy...

GJ260871   10 CD 299,-

J. Schelinger a F. R. Čech
HRRR NA NĚ…
NÁM SE LÍBÍ…
Vrcholná alba J. Schelingera 

a F. R. Čecha. Lásky splín;
Siréna; Kartágo; Čas...

GJ260581    2 CD 299,-

LEAVING IRELAND
Galway Bay; The Southern
Wind; Suil A Ruin; Rose;
Riverdance; Death Of Titanic;
A Promise Kept; Cry Of The
Celts; Spinning Wheel…

GJ260868    2 CD 149,-

KDYŽ JDE MALÝ 
BOBR SPÁT
Rychlík jede do Prahy; Vydrý-
sek; Chrochtá to táto; Když
se zamiluje kůň; Strašidýlko
Emílek; O rysím kožíšku…

GJ260818     CD 129,-

Alice 
YEAH!
Dan Bárta a jeho kultovní
kapela. Pozdravuj máti; Tak
to je; Bojím se to říct; Ani
náhodou; To se ti zdálo…

GJ260866 CD 131,-
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.
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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. dubna do 31. května 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 25. dubna 2016! 61

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-GJ023456,GJ124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou: 
12345678-GJ023456,GJ124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GJ023456,GJ124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GJ023456,GJ124578
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

69 Kč 99 Kč 29 Kč 36 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

Jen se dívejte –
a přemýšlejte, co vidíte...

Gary Schwartz 

HIERONYMUS BOSCH
U příležitosti výročí 500 let od úmrtí malíře Hieronyma
Bosche vychází výpravná monografie shrnující jeho život
a dílo včetně dosud nepublikovaných reprodukcí nově
restaurovaných děl. Publikace podává srozumitelný a vy-
čerpávající úvod do umělcovy tvorby a jejích vyznamů.
V knize najdete reprodukce všech obrazů a kreseb
z uznávaného kánonu mistrova díla a autor nabízí zhuš-
těné interpretace každého z Boschových vytvorů i další
podrobnosti. Díky množství nových informací i původ-
ních myšlenek tak vzniká barvitý pohled na život i dílo
slavného umělce. Součástí knihy jsou kapitoly o společ-
nosti, vládnutí i víře v Brabantsku poloviny druhého tisíci-
letí, které přibližují Boschův světonáhled, společenské
postavení a zdroje jeho inspirace. V zájmu přehlednosti
je obsah členěn do tematickych oddílů. Krásně prove-
dené dvoustrany představují výmluvný obrazový dopro-
vod k textům a díky přístupnému stylu je publikace
příjemnou četbou pro každého, kdo se zajímá o jednoho
z nejpozoruhodnějších nizozemských umělců.

Váz., 256 stran, 26 x 33 cm, barevná publikace

GJ037914            

ČESKÁ PREMIÉRA

ZAVÁDĚCÍ CENA
do 31. 5. 2016 799,-
klubová cena 999,-
nečlenská cena 1299,-
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