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

Milí členové Knižního klubu,
chcete znát aspoň 7 důvodů, proč věnovat pozornost našemu katalogu? Prvním z nich
jsou samozřejmě kvalitní knižní novinky. Nepřehlédněte mezi nimi fascinující životopisnou
knihu Vypravěč (s. 5) světově proslulého autora špionážních knih Fredericka Forsytha 
(s. 5). Velký ohlas měla v zahraničí detektivka britské autorky Angely Marsonové Němý
křik (s. 23), literární labužníky určitě potěší nový titul Johna Irvinga Ulice záhadných
tajemství (s. 37) a příznivcům společenských románů je určena rodinná sága Anne
Tylerové Špulka modré nitě (s. 11). Milovníkům historie doporučuji knihu oblíbeného
autora a scenáristy Jiřího Hanibala Marie Kristýna (s. 28) o dceři Marie Terezie nebo titul
Z pamětí císařova antikváře (s. 29) ze dvora Rudolfa II.
Jako bonus ke knižní nabídce najdete v katalogu novinky ze světa filmu, hudby i mluvené-
ho slova (s. 67–69), nechybí ani kalendáře na příští rok (s. 66). Dětem je určena příloha

Klubko, tentokrát v nové rozšířené podobě v čele s autorem, který se nesmazatelně vepsal do srdce dětí, Roaldem
Dahlem, od jehož narození letos uplyne sto let. Dalším důvodem jsou nově zvýhodněné doručovací podmínky (více na
s.. 71). Pokud jste si za svou věrnost vysloužili statut člena VIP, nezapomeňte využít speciální cenovou nabídku. A za
sedmé chci upozornit na možnost přihlásit vlastní literární dílo do Literární ceny Knižního klubu, jejíž vítěz získá odmě-
nu 100 000 Kč (s. 31). 
Přeji Vám krásný barevný podzim a příjemné chvíle s našimi knihami.

Helena Čudová 
ředitelka programu

Frederick Forsyth................................4–5
Naše tipy .................................................6
Bestseller.................................................7
Společenské romány ........................8–12
Romány o lásce ..............................13–16
Napětí..............................................17–21
Sci-fi ......................................................22
Detektivky.......................................23–25
Historické romány ..........................26–29
Česká literatura .....................................30
Literární cena KK...................................31
Humor ............................................32–33
Světová literatura, Odeon...............34–36
KLUBKO – katalog pro děti a mládež
Světová literatura, Odeon .....................37
YOLI................................................38–39
Biografie, osudy .............................40–41
Dějiny, militaria .....................................42
Obrazové publikace ..............................43
Nabídka knih se slevou ..................44–47
Lexikony, encyklopedie .................48–50
Jazyky, vzdělávání..................................51
Ezoterika, záhady............................52–53
Životní pomoc.......................................54
Relaxace ................................................55
Krása, móda ..........................................56
Medicína, zdraví ....................................57
Kuchařky.........................................58–59
Dárkové zboží.................................60–61
Cestování ..............................................62
Hobby ...................................................63
Příroda............................................64–65
Kalendáře ..............................................66
Hudba, mluvené slovo, film............67–69
Klubový servis ................................70–71
Encyklopedie válčení ...........................72

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

1. B. Wurm, Z. Foffová: KAREL IV. strana 43

2. Jojo Moyesová: JEDEN PLUS JEDNA strana 12

3. Steve Parker: LIDSKÉ TĚLO strana 48  

4. Tom Rob Smith: FARMA strana 18

5. Felix Francis: VYDĚRAČ strana 24

6. E. Wallisová: ANTISTRESOVÉ SPOJOVAČKY  s. 55

7. Sandra Brown: REPORTÉR strana 11

8. J. Donaldsonová: PANSTVÍ EDENBROOKE strana 14

9. Ladislav Čech: ANGLIČTINA PRO LAMY strana 51

10. A. Christie, Ch. Osborne: ČERNÁ KÁVA strana 24

VAŠE NEJ Z KATALOGU 3/2016: 

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 70. 

VIP cena 279,-

VIP cena 199,-

VIP cena 239,- VIP cena 239,-

VIP cena 239,-

VIP cena 183,- VIP cena 239,-

-20 %
z klubové ceny

Výhody
pro VIP!

Doprava zdarma při nákupu nad 700 Kč!

Platí pro VIP členy
přes Zásilkovnu 
při platbě předem 
Pro ostatní členy klubu je doprava
zdarma přes Zásilkovnu při platbě 
předem u objednávky nad 1000 Kč. 
Více informací naleznete na str. 71.
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Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2016 3

VÝHODNÁ AKCE

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

kteří si jednorázově objednají z tohoto 

katalogu další tituly v celkové hodnotě nad

499 Kč! Ostatní zájemci si mohou objednat

publikaci za plnou členskou cenu 399 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:
DA038095

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Mark Welford, Stephen Wicks 

JEDNODUCHÉ ARANŽOVÁNÍ 
KVĚTIN
Vyberte si z množství aranžmá a květinových
vazeb, které použijete při nejrůznějších příleži-
tostech. Ať chystáte svatbu, nebo si chcete jen
originálně vyzdobit dům, tato kniha bude tím
pravým pomocníkem. Přehledné fotopostupy
vás provedou krok za krokem celým procesem
tvoření, takže se výsledek vždy podaří. Nechybí
ani seznam potřebných pomůcek a užitečné tipy
a rady. 

Váz., 256 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

DA038095    akční cena 249,-
GL038095   nečlenská cena 499,- 399,-

Naaranžujte si
ty nejkrásnější

kytice sami!

499,- 
AKČNÍ CENA 

249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Přidejte se k nám na Facebooku! 4
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Frederick Forsyth 

MSTITEL
Konflikty 20. století, v nichž muži
uzavírají přátelství na život a na
smrt. Když pak jednoho z nich za-
sáhne vražda, obrátí se na dávné-
ho přítele... Osamělý mstitel má
jedinou nejasnou stopu, přesto pá-
trání po zabijákovi nevzdává. Ne-
vědomky vede i nerovný boj 
s americkými zpravodajskými
agenturami, které se snaží dostat
jistého islámského teroristu... Děj
vrcholí 10. září 2001. Lze proti zlu
bojovat jiným zlem? A jaká je ve
světě plném násilí cena přátelství?
Přel. Michal Prokop. 368 s.

GL038058     299,- 259,-

Frederick Forsyth

FANTOM MANHATTANU
Naposledy byl Fantom viděn, jak
mizí v labyrintu podzemních cho-
deb pařížské Opery, aby již nikdy
více nebyl spatřen… Opravdu
nikdy? Po mistrovském úniku
z Francie do New Yorku začíná
Fantom nový život. Tajně buduje

obrovské království nedozírného bohatství a moci, aby mohl uskutečnit svůj dopo-
sud nejambicióznější plán – vybudovat v New Yorku tu nejúchvatnější Operu na
světě a přilákat do ní Christine, objekt své letité touhy a posedlosti, z níž se mezitím
stala uznávaná operní pěvkyně, aby zpívala hlavní roli v opeře, kterou sám zkompo-
noval… Přeložila Marie Čermáková-Frydrychová. Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GL037966                                   199,- 169,-

Frederick Fo
bestsellery píš

Frederick Forsyth 

VYJEDNAVAČ 
Profesionální vyjednavač Quinn je pověřen jed-
náním s únosci syna amerického prezidenta.
Tato funkce vyžaduje zkušenost praktického
psychologa, odvahu vojáka i obratnost krimina-
listy. V průběhu vyšetřování Quinn zjišťuje, že
se ocitl v centru rozsáhlého spiknutí, jehož
cílem je rozvrátit vztahy mezi velmocemi a zne-
možnit realizaci velké odzbrojovací smlouvy,
která by znamenala konec mnoha zbrojařských
firem. Co proti tomu zmůže muž sice zocelený
válkou a nebezpečím, ale zcela sám…?
Přeložil Ivan Němeček. 

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GL038301         299,- 29,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Frederick Forsyth 
SEZNAM SMRTI
Děsivě výkonný terorista
přezdívaný Kazatel radikali-
zuje mladé muslimy a na-
bádá je k vraždám. 272 s. 

GL036479  299,- 259,- 

Forsyth  
íše i žije!

Frederick Forsyth 
AFGHÁNEC 
Plukov ník SAS ve výslužbě
se vydává přímo mezi
vůdce arabských teroris-
tů… 320 stran 

GL035997   299,- 259,-

Frederick Forsyth 
SPIS ODESSA 
Novinář pátrá po válečném
zločinci a objevuje organi-
zaci Odessa, vytvořenou SS
k ochraně členů. 320 s.

GL036616  299,- 259,-

Frederick Forsyth 
DEN PRO ŠAKALA 
Oslav Dne osvobození se
jako vždy účastní prezident.
Přes hlídky pronikl zabiják,
který ho má zastřelit. 288 s.

GL036615  259,- 229,-

Frederick Forsyth 
PŘÍBĚH BIAFRY
Poutavé, podrobné vylíčení
složité politické si tuace
a průběhu následující krvavé
občanské války. 296 stran

GL034932    259,- 229,-

 Frederick Forsyth 

VYPRAVĚČ: VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
„Během svého života jsem těsně unikl hněvu obchodníka
se zbraněmi v Hamburku, za občanské války v Nigérii na
mě střílel MiG a ocitl jsem se uprostřed krvavého převratu 
v Guineji-Bissau. Zatkla mě Stasi, postarali se o mě Izraelci,
IRA mě přiměla ke spěšnému přesunu z Irska do Anglie 
a jistá přitažlivá agentka československé tajné policie – její
počínání bylo zkrátka trochu intimnější. A to je jenom začá-
tek,“ říká Frederick Forsyth, světoznámý autor špionážních
románů, který proslul především legendárním Dnem pro
Šakala, o knize, jejímž je autorem i hlavním hrdinou. A do-
dává: „Tohle všechno jsem zažil na vlastní kůži. Přesto jako
bych celou dobu stál stranou.“
Přeložil Michal Prokop.

Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm, bar. fotopříloha

GL038057                  299,- 249,-
K dispozici od 10. září

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Recepty z oblíbeného seriálu

9 25

35 Literární senzace si získala 
čtenáře celého světa!

Film podle knihy právě přichází
do kin!

Kdo o nás může vědět víc než
my sami?

59

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!

Obyčejný příběh jedné obyčejné
rodiny

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! twitter.com/knizniklub 7

B
ES

TS
EL

LE
R

Jill Alexander Essbaum 

HAUSFRAU 
Nic by nebylo tak vzdálené od pravdy jako tvrzení, že se má
atraktivní Američanka Anna dobře. Neděje se jí nic strašlivé-
ho, přesto však nenachází v životě nic, z čeho by se mohla
radovat. Žije v Curychu, jejím manželem je švýcarský ban-
kéř, jemuž vychovává tři děti. Čas tráví na hodinách němči-
ny pro cizince, péčí o domácnost – a se svými milenci. Ti
pro ni pouze představují způsob, jak utéct od všední reality
a dokázat si vlastní hodnotu. Přátel moc nemá, ty blízké už
vůbec ne a ani se nijak zvlášť nesnaží si je najít. Den za
dnem Anna pomalu přežívá v jakési podivné prázdnotě
nešťastného osamění, zatímco nad hlavou se jí pomalu sta-
hují mračna. Když je smrtelně zraněn její syn, nenapadne ji,
že tohle je jen začátek tragédie…
Debutový román americké básnířky Jill Alexander Essbaum,
který od začátku zaujme především všudypřítomným, neu-
stále se stupňujícím tísnivým napětím, se stal jednou ze sen-
zací loňského roku, když o jeho vydání např. jen ve Velké
Británii usilovalo devatenáct nakladatelství. Přeložila Milena
Pellarová. Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037678            nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

JIll Alexander Esbaum (1971 v Bay City v Texasu) je americká básnířka, spisovatelka a univerzitní profe-
sorka. V jejích básních se mísí slovní hříčky, hra se slovy a černý humor, často s náboženskými a erotic-
kými obrazy. V současné době učí na Kalifornské univerzitě tvůrčí psaní. Pevně věří, že důvtip překoná
ironii, chytrost porazí nespokojenost  a naprosto ve všech případech je klíčem k úspěchu upřímnost. 
K napsání románu Hausfrau ji inspirovala doba, kterou strávila ve Švýcarsku.

ROMÁN, VE KTERÉM SE MÍSÍ 
ANNA KARENINA S PADESÁTI ODSTÍNY
ŠEDI A PANÍ BOVARYOVOU
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Krásné fotky knižních novinek! instagram.com/knizniklub8
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Diane Chamberlainová 

DVOJÍ ŽIVOT
Když Tara a Emerson najdou dopis jejich přítel-
kyně Noelle, která se rozhodla opustit tento
svět, uvědomí si, že celé roky vedla druhý
život, o kterém nikdo neměl ani tušení. Proč
se rozhodla odejít? Vždyť dávala lidem život –
pracovala léta jako porodní asistentka a zdála
se spokojená a šťastná. Co ji vedlo k tomu,
aby tajila, že byla náhradní matkou jiným
párům? A mohla tahle podoba jejího pokání
napravit pocity viny? Kniha rozplétá soukromá
dramata čtyř žen a jejich rodinných tajemství,
která měla zůstat navždy skryta.
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 384 stran, 
12,5 x 20 cm

GL037611       nečlenská cena 299,- 249,-

Joy Fieldingová 
ZACHRÁNÍŠ 
MĚ RÁNO 
V zapadlém florid-
ském městečku
Torrance se nikdy nic
neděje. Když přitažli-
vý doktor Crosbie
opustí svou ženu
Sandy kvůli místní
královně plastických
operací a rozvodů
Kerri Franklinové, zdá
se, že nic zajímavější-
ho už se nemůže
stát. Ale pak je bru-
tálně zavražděna
Liana Martinová, nej-
krásnější studentka
posledního ročníku
místní střední školy,
a města se postupně zmocňuje plíživý strach. Kdo mohl tak nesmyslný
zločin spáchat? A udeří zabiják znovu? Přeložila Milena Havlová. 
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GL037693   299,- 249,-

Leila Meachamová 
POSELSTVÍ RŮŽÍ 
Romantická rodová sága se
odehrává v Texasu v letech
1914–1985. Líčí život Mary
Toliverové, majitelky bavlní-
kových plantáží, a přibližuje
osudy tří generací. 496 s. 

GL038145   369,- 329,-

Leila Meachamová 
SEN O SOMERSETU 
Kniha dějově předchází pří-
běhu z Poselství růží. Silas
Toliver plánuje výpravu za
úrodnou černozemí
v novém slibném teritoriu
zvaném Texas. 496 stran

GL036806   359,- 329,-

Leila Meachamová 
DLOUHÉ STÍNY
Po studiích přichází třem
přátelům čas zrání a s ním
chvíle, kdy je několik tragic-
kých událostí hluboce
poznamená a vzájemně
vzdálí. 400 stran

GL035827  359,- 329,-

Teresa Driscollová 
DÁREK 
NA ROZLOUČENOU
Co tají matčin deník? 288 s.

GL037564 299,- 249,-

Diane Chamberlainová patří 
k nejoblíbenějším americkým
spisovatelkám. Studovala na
univerzitě v San Diegu a ně-
kolik let působila v nemocnici
jako sociální pracovnice.
Získala řadu ocenění, mimo

jiné cenu za celoživotní
dílo udělovanou čtenáři

časopisu Romantic
Times. Žije v se-

verní Virginii 
s manželem 
a třemi nevlast-
ními dcerami.

Výhodný komplet

787,-jen
obj. č. 

GL038554

Poselství růží, Sen o Somersetu a Dlouhé stíny

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Joy Fieldingová 
NIC MI NEPROZRAZUJ 
Jess sleduje vrah. Nebo si to
jen myslí? 392 s. 
GL038160   299,- 249,-
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Anne Tylerová 

ŠPULKA 
MODRÉ NITĚ 
Tři generace jedné
rodiny a jeden dům.
Rodina Whitshanko-
vých oplývá jakýmsi
nepopsatelným ná-
dechem výjimečnos-
ti, zároveň se ale po-
dobá jakékoli jiné ro-
dině. V příbězích, jež
jednotliví členové vy-
právějí, odhalují jen
část pravdy – a ně-
které dílky skládačky
vyplouvají na povrch
až po mnoha letech.
Jako ve všech rodi-
nách i v té jejich je
spousta lásky a smí-
chu, stejně jako zkla-
mání a žárlivosti.
V centru děje jsou
manželé Abby a Red
a jejich čtyři děti,
především nejmladší
Denny, neschopný
se vázat ani k povinnostem, ani ke
vztahům či práci, zároveň rozčilující i přitažlivý, který se do
rodiny vrací a zase mizí, rozvíří emoce a stáhne se.
Rodinná sága začíná ve dvacátých letech minulého století,
kdy do Baltimoru přicházejí Redovi rodiče Junior a Linnie,
a pokračuje až k Abbyiným a Redovým vnoučatům na počát-
ku nového století. Hlavně se ale odvíjí kolem krásného domu,
který patriarcha Junior kdysi postavil pro bohatého zákazníka
a pak získal pro sebe. Román se dostal do užších nominací
na prestižní Man Booker Prize. Přeložila Marcela Nejedlá.

Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037696  nečlenská cena 349,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

Nicholas Evans 
ZAŘÍKÁVAČ
KONÍ
Dospívající
Grace si jednoho
zimního rána vy-
jede na koni 
a srazí ji nákla-
ďák. Život rodiny
se navždy změ-
ní… 296 stran

GL035217              249,- 219,-

Každá rodina má svůj příběh

Liane Moriarty 
NA CO ALICE 
ZAPOMNĚLA 
Alice po ráně do
hlavy zapomněla
posledních deset
let a moc se jí
nelíbí, co se z ní
stalo. Dokáže se
znovu stát tou,
kterou bývala?
432 stran

GL036886 399,- 329,-

Anna
Quindlenová 
ZÁTIŠÍ 
S KOUSKY
CHLEBA 
Po letech úspě-
chu v umění Re-
beka uvízne ve
stereotypu, pra-
covním i osob-
ním. 256 stran

GL036992              249,- 199,-

Táňa Keleová-
Vasilková 
NIKDY
Po dvaceti letech
společného živo-
ta Petr Katce jed-
noho krásného
nedělního rána
oznámí, že milu-
je jinou. Sbalí si 
věci a je pryč.
Překoná Katka
bolest a zradu? 
240 stran

GL260176  249,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Anne Tylerová (*1941 v Minneapolis v Minnesotě) studo-
vala na Dukeově a pak na Kolumbijské univerzitě. Za ro-
mán Breathing Lessons získala v roce 1988 Pulitzerovu
cenu. Špulka modré nitě, její již dvacátý román, byl jme-
nován jednou z nejlepších knih roku 2015 několika pres-
tižními deníky a magazíny. Kromě psaní se autorka věnuje
také umělecké a literární kritice. Je členkou American
Academy of Arts and Letters. Žije v Baltimore v Ma-
rylandu, kde se také odehrává většina jejích románů.

ZNÁTE Z KINA
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Kate Mortonová 
DŮM U JEZERA 
Když Grace ve čtrnácti letech poprvé vchází do impozantního šlechtického sídla
Riverton, netuší, že její život se v příštích několika málo letech obrátí naruby. Rozlehlý
dům ukrývá záhady předchozích generací. Spletité předivo vztahů mezi panstvem a slu-
žebnictvem i napětí mezi jednotlivými členy šlechtické rodiny vytváří mozaiku osudů,
které ožívají v Graceiných vzpomínkách. Její příběh, nerozlučně spjatý s životem nadané
okouzlující Hannah, dědičky rivertonského panství, se odehrává na pozadí převratných
bouřlivých časů po první světové válce. Jen Grace ví, jaké tajemství si její matka vzala
s sebou do hrobu, jen ona byla svědkem tragédie, která se roku 1924 odehrála na
břehu rivertonského jezera. Přeložila Leona Macháčková. Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL038316                                        399,- 349,-

Kate Mortonová 
ŠEPOT 
VZDÁLENÝCH CHVIL 
Edie pomalu odhaluje tajem-
ství staré půl století. 496 s.

GL037563   399,- 349,-

Renée Knight
DOKONALÝ CIZINEC
Catherine se doma objeví
záhadná kniha, která
podrobně líčí dávné tíživé
události. Ty ovšem kromě ní
znal jen jeden člověk. A ten
je přece mrtvý. Je jen jedna
cesta – bude muset doká-
zat, co se tehdy opravdu
stalo. 256 stran. 

GL037161   299,- 249,-

Sophie Hannah 
ZTRÁTY A LŽI 
Co dělat, když milenec
náhle zmizí a jeho žena
tvrdí, že je v pořádku?
Uděláte z něj zločince...
328 stran 

GL037387  349,- 299,-

Sophie Hannah 
BLUDNÁ SDĚLENÍ
Vynikající psychothriller
z volné řady příběhů
s detektivy Simonem
Waterhousem a Charlie
Zailerovou. 376 stran

GL037386 399,- 329,-

Výhodný komplet

548,-jen

obj. č. GL038555
2x Kate Mortonová

Výhodný komplet

498,-jen
obj. č. 

GL038556

Ztráty a lži a Bludná sdělení

Fionnuala Kearneyová 

TY, JÁ A TI DRUZÍ
Říká se, že všechny rodiny mají svá tajemství. Dobře ukry-
tá tajemství… Co se však stane, když se všechny naráz
jednoho dne nezadržitelně vynoří na denní světlo? A přes-
ně to se stane manželům Adamovi a Beth a jejich devate-
náctileté dceři Meg. Rodina žije navenek spokojený život,
dokud Adamova náhodná nevěra – servírka, jaké klišé! –
nespustí sled událostí s neodvratnými důsledky. Jak potom
plánovat budoucnost, když se celá minulost v jednom oka-
mžiku zničehonic převrátí naruby? Přeložila Dana Stuchlá.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GL037562 
nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Fionnuala Kearney je irská spisovatel-
ka. Mnoho let pracovala v Londýně
jako realitní agentka, než se rozhodla,
že je čas uskutečnit svůj sen a začít
psát. Nejraději píše o vztazích – mezi
dvojicemi, matkami a dětmi, souro-
zenci, nejlepšími přáteli. MiIluje
postupné odlupování vrstev a objevo-
vání toho, co se děje vespod.  
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Donald McCaig 
ŽIVOT RUTH
Příběh Ruth, chůvy z romá-
nu Jih proti Severu. Jako
malé se jí ujal francouzský
pár, s nímž žila na Jihu. Zde
nás Ruth přivádí k osudům
legendárních postav Solan-
ge, Ellen a Scarlett. 368 s.

GL037074    299,- 249,-

Sandra Brown 
ALIBI 
Vražda vlivného obchodníka
se stává příležitostí pro ža-
lobce Hammonda Crosse,
otevírá mu cestu do křesla
okresního státního zástup-
ce. Stejně tak mu ale případ
může zlámat vaz. 464 s. 

GL037278   349,- 299,-

Nicholas Sparks 
TO NEJLEPŠÍ Z NÁS 
Aman da a Daw son se po té-
měř čtvrtstoletí znovu potká -
vají na po hřbu známého, aby
tak splnili jeho po slední vůli.
Staré city se vracejí, zdá se,
že příležitost změnit život je
na dosah… 304 stran
GL035839   299,- 249,-

Nicholas Sparks 
POSLEDNÍ PÍSEŇ 
Sedmnáctiletou Ronnie čeká
o prázdninách krom velké
první lásky i mnohem větší
a osudovější překvapení. Na
konci léta bude dospělejší,
moudřejší, o trochu smut-
nější a – zamilovaná. 376 s. 
GL038032  299,- 249,-

Sandra Brown 
REPORTÉR 
Dawson Scott, uznávaný
reportér, se doslýchá od
svého informátora z FBI, že
se objevily nové informace
o případu starém čtyřicet
let. Z toho by mohla být mi-
mořádná reportáž... 376 s. 

GL037279   299,- 249,-

Garth Stein 

ZÁBLESK SVĚTLA
Léto roku 1990. Jones Riddell nedávno zbankrotoval

a po neshodách s manželkou se rozhodli pro dočas-
né odloučení. Teď přivádí svého syna Trevora do Rid-

dell House, rodinného sídla vypínajícího se na rozlehlém
pozemku nad Pugetovým zálivem u Seattlu, jehož výstavbě

kdysi padl za oběť krásný les. Jones sem přichází s jediným
cílem – přesvědčit svého otce, trpícího Alzheimerovou choro-
bou, aby sídlo prodal. Záhadný a trochu i strašidelný dům je
plný tajemství, a tak Trevor při zkoumání tajných schodišť
a podzemních katakomb narazí na ducha, který má s domem
své plány – přírodě vrátit to, oč byla obrána. Chlapci však
nikdo krom jeho dědečka nevěří. Jeho odvaha postavit se
tváří v tvář temné minulosti svých ziskuchtivých předků se
však ukáže být jedinou možností, jak celou rodinu zachránit…
Přeložila Jana Kordíková. Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm

GL037439  nečlenská cena 349,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Rodinná sága, 
historický román 
i duchařský příběh
najednou!
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Susanna Kearsleyová 
ZIMNÍ MOŘE
U trosek tajemného hradu
se spisovatelce vynořují
neuvěřitelně silné vzpomín-
ky – ale nejsou její... 496 s.

GL037429   349,- 299,-

Gina Mayerová 

RODINNÉ PROKLETÍ
Paříž roku 1900. Dořino manžel-
ství s Gustavem ztroskotalo, její
dcera Nanette je naproti tomu
poprvé doopravdy zamilovaná. Je
ale její vyvolený ten pravý, nebo
udělá stejnou chybu jako její
matka, která štěstí v lásce nikdy
nenašla? 
Když se Nanette dozví o tajuplné
kletbě, která po generace tíží její
rodinu, začne pátrat. Hledání stop
ji zavede do Düsseldorfu, kde její
prababička Leonore kdysi bojo-
vala o svou lásku.
Přeložila Dagmar Hoangová.

Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GL037529   
nečlenská cena 299,- 249,-

Kam až 
můžou zajít 
dětské hry?

Susanna Kearsleyová
MARIANA
Julia tuší, že starý dům,
kam se stěhuje, si nevybra-
la náhodou. Cítí tu dávnou
tragédii... 376 stran

GL037745  299,- 249,-

Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Will žil ve světě adrenalinu
a byznysu, teď je po neho-
dě upoutaný na vozík. Upo-
vídaná Louisa je vděčná za
to, co jí život dal… Roman-
tický příběh o lidech, kteří
nemají nic společného, do-
kud jim láska k nohám
nepoloží celý svět. 408 s.

GL038159   269,- 219,-

Jojo Moyesová
JEDEN PLUS JEDNA
Manžel odešel a nestará se,
syna šikanují a dcera by
mohla chodit do prestižní
školy pro nadané, ale na to
nejsou peníze. Tak žije Jess
až do dne, kdy najde sva-
zek bankovek. Žádný balík
to není, ale pro Jess by to
znamenalo řešení... 360 s.

GL037961   349,- 299,-

Susanna Kubelka 
V RYTMU VALČÍKU 
Kniha plná vzpomínek, zážitků a emocí
vypráví příběhy odehrávající se ve Vídni.
Krásné, smutné i vtipné historky o životě
předků, o vídeňských bálech, typických
restauracích a kavárničkách, o tom, jak
se ve Vídni tančí, muzicíruje a miluje
a proč jsou vídeňské pokojské nejkrás-
nější na světě, doplňují úryvky z textů
různých spisovatelů a pamětníků. 
Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm

GL037878           179,- 159,-

Jojo Moyesová 
STŘÍBRNÁ ZÁTOKA 
Lisa se nikdy nedokázala odpoutat od
minulosti, ale nedotčené pláže a uzavře-
ná komunita malého městečka jí nabízejí
svobodu a bezpečí, po nichž touží aspoň
pro svou dcerku. Jenže pak přijede Mike
Dormer a klid Stříbrné zátoky je v ohro-
žení. Tenhle panák chce totiž ze zálivu,
jenž skýtá útočiště velrybám, udělat pro-
sperující letovisko. Brož., 368 stran

GL038234         269,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GL038390

Zimní moře a Mariana
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 13
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Danielle Steel 

COUNTRY
Stephanie Adamsová byla manželkou úspěšného muže a milující
matkou jejich dětí. I když kdysi toužila po šťastnějším životě, nauči-
la se žít s tím, co má. Manžel jí byl dlouhá léta nevěrný, zatímco
ona před dětmi pečlivě skrývala jeho chyby. Nečekaná smrt jejího
muže ji však náhle postaví před nečekanou volbu: nastal nyní sku-
tečně čas, aby žila i svůj život? Bláznivý výlet do Vegas a náhodné
setkání s countryovou hvězdou Chasem Taylorem Stephanie dočis-
ta změní hodnoty a štěstí se náhle zdá na dosah. Připustí ale její
rodina, že i ona na něj má nárok? Přeložila Jaroslava Novotná. 

Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GL037666                        nečlenská cena 279,- 229,-

Danielle Steel 
PEGAS
Hitler se chápe moci 
a Nick raději odjíždí do
Ameriky, je tam ale bez
přátel, bez peněz, jen
s dětmi. Z Bavorska si
dovezl jen šest plno-
krevníků. Pegas je pří-
během o odvaze, přátel-
ství a lásce... 360 stran

GL037171 299,- 249,-

V Nashvillu je hudba hořce
sladká a texty písní pravdivé...

Danielle Steel 
VÍTĚZOVÉ
Sedmnáctiletá lyžařka
Lily trénuje na blížící se
olympiádu, sny však
zhatí nehoda lanovky. 
V rehabilitačním sanato-
riu se učí znovu žít
a objevuje, že i s posti-
žením může opět spor-
tovat a milovat. 288 s. 

GL036660 279,- 229,-

Danielle Steel 
OSAMĚLÝ OREL 
Joe, konstruktér a letec,
a Kate, dívka z lepší ro-
diny, se potkají počát-
kem války. Jsou zcela
odlišní, ale jejich osudy
se propojí a vzniká mezi
nimi silné pouto, které,
jak se zdá, nemůže nic
zničit. 328 stran

GL037175 279,- 229,-

Danielle Steel 
NEODOLATELNÉ
SÍLY 
Steve a Meredith i přes
náročné profese udržují
spokojené manželství.
Pak práce odvádí Me-
redith do San Franciska.
Pomalu a téměř nezna-
telně se od sebe vzdalu-
jí... 312 stran

GL037675 279,- 229,-

Danielle Steel 
STŘÍPKY 
VZPOMÍNEK 
Serena se vrací do vál-
kou zničené Itálie a vdá
se za milovaného muže,
majora Brada Fullertona,
ale ani sňatek, ani dítě ji
neochrání před zlobou
dynastie Fullertonů. 
352 stran

GL037173 299,- 249,-

Danielle Steel 
NÁDHERNÝ ŽIVOT
Blaise je oblíbená, obdi-
vovaná reportérka. Její
život ale není moc šťast-
ný. Její dcera Salima
oslepla. Ze speciální
školy s ní domů přijíždí 
i její asistent Simon, 
z něhož ani jedna není
nadšená. 224 stran 

GL037170 249,- 199,-

Výhodný komplet

597,-jen
obj. č. 

GL038557

Pegas, Vítězové a Osamělý orel

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.14
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Marianne Kavanagh 

NECHÁPEJ MĚ ŠPATNĚ
Ideální moderní romance pro fanoušky
Jojo Moyesové. Kim a Harry se nikdy
neměli v lásce a nic na tom nezměnilo ani
to, že se Harry zapletl s Kiminou starší
sestrou Evou. Zatímco Kim nikdy nechápa-
la, co spontánní Eva na tomhle škrobeném
bankéři vidí, Harrymu zas přijde Kimin
život dočista k smíchu a nebojí se dát jí to
najevo. Když se však náhle ocitne v sázce
život té, kterou oba nejvíc milují, předsud-
ky musí jít stranou. A nakonec možná exis-
tuje i víc věcí, které dokážou milovat spo-
lečně… Přeložila Daniela Klečková. 

Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GL037746   nečlenská cena 279,- 229,-
cena pro VIP členy 183,-

Julia Quinnová 
VŠECHNY TVÉ POLIBKY
Hugh je po souboji o holi,
nejvíc ale utrpěla jeho pý-
cha. Výřečná Sarah ho roz-
čiluje, nejvíc ale tím, že jí
kvůli hendikepu ani nemůže
nabídnout manželství. 280 s.

GL037430   259,- 219,-

Julia Quinnová 
NOC JAKO TA DNEŠNÍ
Nejen že má Daniel nepříte-
le, jenž mu přísahal smrt, ke
všemu se ještě zamiloval do
dívky bez urozeného půvo-
du, které zřejmě také hrozí
smrtelné nebezpečí. 264 s. 

GL036318   249,- 209,-

Stephanie Laurensová 
PRAVDA O LÁSCE
360 stran

GL037448   299,- 249,-

Julianne Donaldsonová 
PANSTVÍ EDENBROOKE
320 stran

GL037545   299,- 249,-

Předsudky 
dokážou zničit
všechno...

Lucy Hollidayová 

NOC S AUDREY
HEPBURNOVOU
Vtipná romance ze současnosti.
Herečka Libby nemá moc štěstí,
a tak se uchyluje do světa sta-
rých filmů, kde se svět zdá být
dokonalý. I den, kdy se ztrapnila
před celým štábem i krasavcem
Dillonem O’Harou, se dá přežít,
když si znovu pustí Snídani
u Tiffanyho. Jedné noci se ale
vedle Libby náhle zjeví Audrey
Hepburnová a je ochotná jí udě-
lit pár rad. Může se Libby po-
hnout od štěků k pořádné roli
a od lúzrů k pořádnému muži?
S Audrey po boku není nic
nemožné! Přel. Jana Rajnyšová.
Brož., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GL037820  
nečlenská cena 249,- 199,-

POUZE 
V KLUBU*

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GL038391

Všechny tvé polibky a Noc jako ta dnešní
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Paullina Simonsová 
BELLAGRAND
Co se stalo před Měděným jezdcem. 392 s.

GL037184            349,- 299,-

Laurelin Paigeová 

FIXED 2: NALEZENÁ V TOBĚ
Alayna Withersová doteď znala jen jediný typ vztahu, a ten obvykle končí-
val jejím pádem do spirály pronásledování a závislosti. Poté, co jí Hudson
Pierce otevřel své srdce a dokázal jí, že milovat jde i jinak, rozhodla se
odstranit poslední bariéry a odevzdat se mu. Cítí, že zničení téhle lásky by
znamenalo její konec. Jenže nejen ona, ale i Hudson má svá tajemství.
Minulost je vtahuje do sítí nedůvěry a Alayna se obrací na jedinou osobu,
která Hudsona zná nejlépe – na Celii, kterou si kdysi měl vzít.
O Hudsonovi se od ní ale dozví víc, než si kdy přála vědět. 
Přeložila Kateřina Teodosijevová. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GL037445                      nečlenská cena 299,- 249,-

Laurelin Paigeová 
FIXED 1: ZÁVISLÁ NA
TOBĚ
Alayně to s láskou moc ne-
jde, a tak se chce chvíli mu-
žům vyhýbat. Určitě nehod-
lá skončit v posteli s Hudso-
nem, jenže jeho smyslnost
a touha jsou náhle víc, než
dokáže zvládnout. 296 s.

GL037444   299,- 249,-

Paullina Simonsová
TAŤÁNA A ALEXANDR
Taťána začíná znovu za mořem. 408 stran

GL036048            349,- 299,-

Jasinda Wilderová 

ALFA
Když se to stalo poprvé, připadalo mi to jako zázrak. Účty se
mi kupily a dosahovaly takové výše, že by se mi je nikdy
nepodařilo splatit. Krom toho jsem právě přišla o práci…
A náhle, když už jsem ztratila naději, se ve schránce objevila
obálka. Bez zpáteční adresy. Na ní moje jméno a uvnitř šek
na deset tisíc dolarů. Stačilo by to na zaplacení všech dluhů
a ještě by mi něco zbylo. Mohla bych se soustředit jen na
školu. Začít zase žít. Dali byste si na mém místě ten šek pro-
platit?
Já to udělala. A pak znovu a znovu.
Po roce mi kdosi zaklepal na dveře. Před domem stála černá
limuzína a její šofér mi řekl jen: „Přišel čas splatit dluh.“
Nastoupili byste?
Já jsem nastoupila.
Ukázalo se, že někomu dlužím sto dvacet tisíc dolarů. A že
mu teď patřím. Přeložila Jana Jašová. 

Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GL037789                   nečlenská cena 299,- 249,-

Odhoďte zábrany,
přichází Alfa!

Výhodný komplet

946,-jen
obj. č. 

GL038558

4x Paulina Simonsová

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Paullina Simonsová
MĚDĚNÝ JEZDEC 
Láska ve válečných letech. 616 stran

GL036213            399,-  349,-

Paullina Simonsová
LETNÍ ZAHRADA
Závěrečný díl trilogie. 632 stran

GL036049            399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Samantha 
Youngová 

HRDINA 
Samostatný příběh od
autorky oblíbené série
Dublin Street. Pro Alexu
Hollandovou byl vždycky
hrdinou její otec… dokud
nezjistila, že ona a její
matka nebyly jedinou rodi-
nou, kterou měl. Zrazená
a nejistá se snaží aspoň
uspět ve své profesi, ale
když má v popisu práce
schůzku s Cainem
Carrawayem, povolí jí
nervy. Tenhle nádherný,
úspěšný muž je s její minu-
lostí až příliš spojený. Jak
se tedy vlastně stalo, že
kývla na nabídku stát se
jeho asistentkou? Přestože
Caine není právě vzorný

šéf, navzdory minulým i čerstvým sporům
je to k sobě začíná táhnout. 

Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GL037872  nečlenská cena 299,- 259,-

Samantha Youngová 
DUBLIN STREET
336 stran

GL036343 299,- 259,-

Samantha Youngová
LONDON ROAD 
384 stran

GL036640 299,- 259,-

Samantha Youngová 
JAMAICA LANE 
328 stran

GL037062  299,- 259,-

Samantha Youngová 
INDIA PLACE 
312 stran

GL037688 299,- 259,-

Samantha Youngová pochází ze Skotska. Vystudovala
dějiny starověku na University of Edinburgh. V roce
2010 začala sama vydávat svoje romány pro mládež.
Románová prvotina Dublin Street ji vynesla na přední
příčky bestsellerových žebříčků New York Times 
a USA Today, byla za ni i nominována na cenu prestiž-
ního knižního serveru Goodreads.com v kategorii
Nejlepší autor a Nejlepší romance roku. 

Jill Shalvisová 
CHYTRÁ A SEXY
Noah se potom, co zahynula jeho velká láska,
zapřisáhl, že už si nikoho tak blízko nepustí.
Aby si pročistil hlavu, rozhodne se odjet na
hory, s nadějí, že na něj čeká i něco víc než
jen zasněžené svahy a pivo. Ale to ještě netu-
ší, jaké dobrodružství ho potká… 288 stran

GL036990             249,-                 199,-
Jill Shalvisová 
ODVÁŽNÁ A SEXY
Shayne je zvyklý jen na občasný flirt. Až po-
tká Dani, černou ovci rodiny, která ho ale
svou nezávislostí okouzlí. A když se Dani oct-
ne v ohrožení, cítí, že ji musí ochránit a přijít
věcem na kloub. 288 stran 

GL036991             249,- 199,-

Výhodný komplet

328,-jen
obj. č. 

GL037928

Chytrá a sexy a Odvážná a sexy

ČESKÁ 
PREMIÉRA

16 a 17 romany, dobrodruzstvi_sablona lista  8/19/16  2:36 PM  Stránka 2



Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz 17

N
A

P
ĚT

Í

FUNEBRAČKA, která 
jde přes mrtvoly. Doslova!

Bernhard Aichner 

PŘÍTELKYNĚ SMRTI 
Jak daleko byste zašli, abyste pomstili toho, koho milujete?
Brünhilda Blumová doufala, že tajemství, které dávno pohřbila,
již nebude muset nikdy odkrýt. Pak ale za podivných okolností
zemře její manžel a jí se z minuty na minutu zhroutí svět.
Brünhilda plánuje pomstu. Především si však klade otázky: Co
se doopravdy stalo? Proč musel Mark zemřít? Když najde odpo-
vědi, začne jednat. Nemilosrdně. Jak toho může být schopná?
Odpověď na to leží v minulosti staré mnoho let... 
Přeložila Dagmar Hoangová. Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GL037514              nečlenská cena 359,- 299,-

„Konečně byl vyhlášen boj našim
skandinávským detektivkám.“

Anne Flotakerová, 
Cappelen Damm, Norsko    

Bernhard Aichner (narozen 1972) je spisovatel a fotograf žijící v Inns-
brucku. Píše romány a rozhlasové i divadelní hry. Za svá díla obdržel
mnoho literárních cen a stipendií. Kvůli rešerším k románu Přítelkyně smrti
pracoval půl roku jako pomocná síla v pohřebním ústavu.

www.bernhard-aichner.atx

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Patricia Cornwellová 

VLASTNÍ KREV
Zakladatelka žánru forenzního thrilleru Patricia
Cornwellová, jejíž knihy se po celém světě pro-
daly ve více než 100 milionech výtisků, přichází
s dalším případem doktorky Kay Scarpettové.
Kay se chystá s manželem na dovolenou do Mi-
ami. Chce se potápět, užívat si, dobře jíst, odpo-
čívat. A určitě nechce řešit žádný případ.
Jenomže v den odjezdu se na zídce zahrady za
jejím domem objeví sedm nablýskaných mědě-
ných mincí. A vzápětí volá policista Marino, že
pět minut odtud došlo k vraždě. Místo slunce
a moře tak Scarpettovou čeká odstřelovač, který
vraždí beze stopy a bez důkazů. A nevraždí
poprvé. Když se kvůli němu Kay ocitne na
Floridě, s dovolenou to rozhodně nemá nic spo-
lečného. Ale je možné, že by do případu byla
zapletená i Kayina neteř Lucy? Její vlastní krev?
Přeložila Alexandra Fraisová. 
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GL037375         nečlenská cena 359,- 299,-

John Grisham 
MALOVANÝ DŮM 
Ikona právnického
thrilleru občas změní
žánr, mistrovský styl
vyprávění ale zůstává.
Sedmiletý Luke žije
s rodiči a prarodiči
v domku uprostřed
bavlníkových polí.
Týdny, během nichž
probíhá sklizeň, tráví rodina spolu s mexickými brigádníky, všich-
ni bojují s počasím, únavou a občas i jeden s druhým. Luke tak
občas vyslechne i věci, které nejsou určeny dětským uším,
a dozví se tajemství, která si bude muset nechat pro sebe…
Přeložila Ivana Sovišová. Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GL038273                          299,- 249,-

Tom Rob Smith 
FARMA 
Danielovi rodiče si po
odchodu z Londýna užívají
klidný důchod na farmě
v matčině rodném Švédsku.
Až mu zatelefonuje otec –
matka se prý zbláznila.
Vzápětí volá matka – otec ji
chce dostat do blázince.
Komu má věřit? 320 stran 

GL037661  349,- 299,-

Patricia Cornwellová 
NALEZIŠTĚ
Na nalezišti v Kanadě zmizí
paleontoložka. Video z její-
ho posledního dne, zakon-
čené záběrem uříznutého
ucha, se objeví v mailu bos-
tonské hlavní soudní lékař-
ky Kay Scarpettové. Ta tuší,
že to souvisí se sérií vražd,
k nimž došlo mnohem blíž...
416 stran

GL036752    349,- 299,-

Terry Hayes 
JÁ, POUTNÍK 
Poutník přezdívají muži, jenž
neexistuje. Kdysi napsal kni-
hu o moderních vyšetřova-
cích metodách, tu teď ně-
kdo použil jako návod, jak
zabít, zabránit určení totož-
nosti oběti a zahladit stopy.
A někdo jiný s její pomocí
Poutníka našel... 760 stran.

GL036480   499,- 399,-

John Grisham 
LOBBISTA 
Joel Backman, kdysi mocný
právník a lobbista, odsouze-
ný na dvacet let, je po šesti
letech náhle propuštěn na
svobodu. CIA čeká, kdo ho
přijde zabít. Joel musí rychle
vymyslet plán, jak přelstít
své strážce i pronásledova-
tele. 336 stran

GL037421   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Sedm mincí na
zídce není hra... 
je to vražda!
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POUZE 
V KLUBU*

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY 
Libby byla kdysi svědkyní
vražd matky a dvou sester.
Odsoudili za ně jejího bratra
Bena. Po letech případ
znovu otevírají členové
spolku zaměřeného na slav-
né zločiny. Hlavní roli ve fil-
mové adaptaci hraje Char-
lize Theron.… 448 stran

GL037511  249,- 199,-

A. Roslund, S. Thunberg 
MADE IN SWEDEN
Když se bratrům rozpadla
rodina, semkli se 
a vznikl nejvynalézavější
gang, který kdy Švédsko
zažilo. O bankovních lupi-
čích, kteří přišli odnikud. 
A také o rodině, souroze-
necké lásce, otcích 
a synech. 568 stran 

GL037310   449,- 379,-

Philipp Vandenberg 
AKCE FARAO 
Výzvědné síly mnoha mocností v Egyptě
pátrají po hrobce faraona Imhotepa, 
v níž je uloženo velké tajemství... 360 s.

GL038065          329,- 289,-

Frank W. Abagnale 
CHYŤ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ 
Abagnale, génius bankovních podfuků,
mazaný podvodník a vynálezce, byl 
i okouzlující svůdce žen. 272 stran

GL037772           249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Stefanie Pintoffová 

RUKOJMÍ
Ikonický svatostánek ohrožuje teror, který srazí New York na kolena.
Ztichlý Manhattan brzy ráno… Před katedrálou svatého Patrika stojí mladá
žena, v ruce drží dřevěnou destičku s nápisem „POMOZTE MI“. Je vyděše-
ná, nemluví, a když se jí někdo pokusí vyhovět, umírá zasažena přesně
mířenou ranou do čela. Poklidná předvánoční atmosféra rázem vezme za
své. Pro jednu agentku FBI, několik rukojmí neznámého šílence a celé
město začíná dlouhý a trýznivý den. Útočník trvá na tom, aby byla přivolá-
na zvláštní agentka Eve Rossiová. Odmítá vyjednávat a má opravdu nezvy-
klé požadavky. Hrozí výbuchem katedrály a těch, kteří v ní zůstali uvězně-
ni. A přitom chce tak málo – jen vyslechnout pětici „svědků“, obyčejných
lidí, které podle všeho nic nespojuje. Všem hodlá položit stejnou, jednodu-
chou otázku: Čím jste se provinili? Za špatnou odpověď však následuje
trest… Přeložil Pavel Pokorný. Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

GL037698   nečlenská cena 359,- 299,-

Jeden 
z nejlepších
thrillerů roku!
Stefanie Pintoffová je autorkou čtyř napína-
vých románů. První tři historické detektivky
umístila do New Yorku počátku dvacátého
století. Rukojmí je její první thriller ze součas-
nosti. Stefanie žije na Manhattanu a pracuje
na dalším případu agentky Evy Rossiové. 
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Shane Kuhn 

NEPŘÁTELSKÉ PŘEVZETÍ
John, bývalý zaměstnanec Lidských zdrojů, a. s.,
agentury, která školí nájemné vrahy a posílá je ja-
ko stážisty infiltrovat se do velkých firem – si ne-
dávno udělal volno, aby hledal Alici, bývalou mi-
lenku i protivnici. Jenže když ji najde, místo aby ji
zastřelil, nasadí jí snubní prsten. Novomanželé se
rozhodnou spolu pracovat. Uskuteční nepřátel-
ské převzetí Lidských zdrojů, a. s., a jejich akcie
strmě rostou, dokud se nerozejdou kvůli různé-
mu názoru na vedení firmy. John dostane padáka
z ložnice i z rady představenstva, a tak se vrací
na kancelářské bitevní pole a čelí nejnebezpeč-
nějšímu nepříteli, jakého kdy měl – své ženě. 
Přel. Šárka Kadlecová. Váz., 264 s., 12,5 x 20 cm

GL037897       nečlenská cena 249,- 199,-

Mario Puzo 
SEDM KATŮ
Z MNICHOVA 
Dva roky před Kmotrem
napsal Mario Puzo prózu,
v níž se vrátil do pováleč-
ného Německa. Bývalý
kapitán americké rozvědky
s geniálním mozkem, Mi-
chael Rogan, chycený ges-
tapem ve Francii, mučený
společně se svou ženou
Christine, deset let po
válce najde sedmičku mni-
chovských vyšetřovatelů
a přichystá jim osud, jenž
určili oni jemu – smrt.
Přeložil Michal Prokop.
Váz., 160 s., 12,5 x 20 cm

GL038300   199,- 159,-

Tom Fox 
DOMINUS
Papež slouží mši, když do chrámu vstoupí
mladík a míří k oltáři. Osloví papeže, který je
na invalidním vozíku, a ten vstane. Zázrak?
Následují další podivné události, Vatikán ale
mlčí. I k náhlým úmrtím těch, kteří tvrdili, že
vše dokážou vysvětlit. Řím panikaří. Jde
o nové zjevení Krista? Nebo o snahu zdis-
kreditovat církev? Thriller pro milovníky
mysteriózních příběhů. 384 stran

GL037891             349,- 299,-

Shane Kuhn 
JAK ZABÍT SVÉHO ŠÉFA.
PŘÍRUČKA STÁŽISTY
Divoký, vražedně ironický
thriller o nájemném zabijá-
kovi, kterého si zamilujete...
ale nebudete ho nikdy chtít
potkat! Stážisté jsou nevidi-
telní, přesto na ně všichni
nakládají stále víc práce.
Když si tak získají přístup 
a důvěru, můžou už v klidu
zabíjet. 336 stran

GL037206   299,- 249,-

Zabiják John Lago, autor Příručky
stážisty, je zpět – a tentokrát jako šéf! 

Nic Pizzolatto 
GALVESTON 
Roy Cady, vymahač dluhů a příležitostný za-
biják, nemá dobrý den. Právě mu řekli, že
má plíce plné nádorů, jeho šéf mu přebral
holku a ještě zosnoval léčku, ze které Roy
nemá vyváznout živý. Jenže ten se jen tak
nedá. S krvavou spouští za zády a dvěma
dívkami po boku, prostitutkou Rocky a její
tříletou sestrou Tiffany, utíká z New Orleans
do texaského Galvestonu. 248 stran

GL037046              259,- 129,-

Marko Hautala 
BÁBA MOTYKA
Po generace si mládež z jednoho zastrčené-
ho předměstí na severu Finska předává hro-
zivou legendu o bábě Motyce. Má černý ja-
zyk. Kdo o ní promluví, tomu bába Motyka
vyrve srdce. Je to jen legenda? Proč ale mizí
lidé? A co se děje v prázdné vile? Bába Mo-
tyka nezná slitování! Uhrančivý thriller s ho-
rorovou zápletkou od autora označovaného
za finského Stephena Kinga. 320 stran

GL037743             299,- 249,-

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GL038559

Nepřátelské převzetí a Příručka stážisty

ČESKÁ 
PREMIÉRA

20 a 21 dobrodruzstvi_sablona lista  8/19/16  12:56 PM  Stránka 2



Nakupujte na www.knizniklub.cz! 21

N
A

P
ĚT

Í

Robert McClure 

SMRTÍCÍ UKOLÉBAVKA
Oba žijí v Los Angeles, oba se pohybují v místním podsvětí – John Crucci,
přezdívaný Frajer, pracuje jako odstraňovač nepohodlných osob. Jeho syn
Leo Crucci alias Kručák dělá kariéru u policie. Zdálo by se, že stojí na opač-
ných stranách zákona, ale… Leo nemá zrovna bezúhonnou pověst, často si
rád vsadí a nesmlouvaví bossové žádají splatit dluhy. Frajer se zrovna vrací
z vězení. Plánuje sice odchod na odpočinek, ale musí se postarat o poslední
zakázky. Rád by se postaral i o Lea, ale nemají spolu zrovna ideální vztah.
A fakt, že Leo se stane svědkem otcovy „práce“, k tomu nijak nepřispěje.
Smrtící ukolébavka je drsná mafiánská detektivka plná přestřelek, vražd,
drog, prostituce, pomsty, intrik a korupce. A taky pokusů o jedno kompliko-
vané rodinné sblížení… Přeložil Štěpán Jindra. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GL037896 nečlenská cena 349,- 299,-

Výhodný komplet

757,-jen
obj. č. 

GL038560

3x Cilla & Rolf Börjlindovi

Tess Gerritsenová 
KRVAVÁ LÁZEŇ 
Claire se rozhodla opustit
Baltimore, své přátele i za-
vedenou lékařskou praxi 
a přestěhovat se do malé-
ho města, aby dostala
syna z vlivu nevhodných
kamarádů. Malebné měs-
tečko se ale mění v peklo:
teče tu krev, dochází ke
rvačkám mezi studenty,
smrt na sebe nenechá
dlouho čekat... 368 s.

GL035992   279,- 229,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
SKOČNÝ PŘÍLIV 
Obětí brutální vraždy se
stane neznámá těhotná
žena. Případ je odložen
jako nevyřešený. Po ví-
ce než dvaceti letech
ho otevírá Olivia Rön-
ningová, studentka Po-
licejní akademie. 456 s.

GL035918  379,- 299,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
TŘETÍ HLAS 
Zaměstnanec švédské
celní správy byl zabit ve
svém domě. V Marseille
je brutálně zavražděna
slepá žena. Případy se
záhy propojí a vyšetřo-
vatelé musí spolupraco-
vat... 464 stran

GL035919  399,- 329,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
ČERNÝ ÚSVIT 
U domu v jižním Švéd-
sku je zavražděna malá
holčička, která se do
země dostala adopcí.
Záhy stejným způso-
bem zemře další dítě.
Nikdo neví, kdy vrah
udeří znovu. 432 s.

GL035920 399,- 329,-

Tess Gerritsenová 
MEFISTO 
Nápis načmáraný krví na místě brutální vraž-
dy ženy hlásí: Zhřešila jsem. Je to pozdrav
pro detektiva Rizzoliovou a soudní lékařku
Islesovou. Záhy se ukáže souvislost mezi
obětí a záhadným klubem Mefisto. 320 s. 

GL038053             279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Robert McClure získal bakalářský titul z krimi-
nalistiky a pak vystudoval práva. Poskytuje
advokátské služby a píše detektivky ve stylu
drsné školy Dvě jeho kratší práce se dostaly
do antologií nejlepších amerických kriminál-
ních povídek: Harlanovo spasení a Můj syn –
druhou přepracoval do románu Smrtící ukolé-
bavka. Momentálně píše pokračování pod
názvem Slow Down. 

Otec drsný gangster,
syn cynický polda –
a jejich jízda 
podsvětím L. A.
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Anders de la Motte 

MEMORANDOM 2:
ULTIMATUM
Z jezera byly vyloveny části těla.
Čí je to mrtvola a kdo chtěl, aby
se nedala identifikovat? Policistu
Davida Saraca pronásleduje

minulost. Poté co o vlásek unikl smrti, ho drží
na izolovaném oddělení, prý pro jeho dobro. V hlavě mu zní

hlasy: Je to všechno tvoje práce, Davide. Byl to tvůj plán. Tvoje chyba.
A pak dostane nabídku, která vše změní… Adrenalinem nabitý thriller z krutého světa, kde v boji
o moc neplatí žádná pravidla. Přel. Helena Matochová. Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GL036965                                     nečlenská cena 349,- 299,-

Anders de la Motte 
MEMORANDOM
448 stran, 12,5 x 20 cm

GL036964          349,- 299,-

Andy Weir 
MARŤAN 
Mark zůstal sám na Marsu,
nemá, jak o sobě dát zprá-
vu. I kdyby ano, zásoby mu
dojdou dřív, než dorazí  po-
moc. Ale nevzdává se. Vy-
zbrojen pouze svým důvti-
pem, technickými doved-
nostmi a nevyčerpatelným
smyslem pro humor se pou-
ští do boje o přežití. 344 s.  

GL036586   349,- 299,-

Ernest Cline 
READY PLAYER ONE
Svět v roce 2045 se ocitá
v hluboké krizi – záchranou
před bezútěšnou skutečnos-
tí se stává OASIS, online hra
– každý si zde může vytvořit
novou identitu a vést virtuál-
ní život. A nalézt poklad,
který tam někde zanechal
tvůrce hry spolu s miliardo-
vým dědictvím.  432 s.

GL037980   399,- 329,-

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GL038561

Memorandom 1 a 2

Výhodný komplet

777,-jen
obj. č. 

GL038393

Metro 2033 + 2034 + 2035

METRO 2033
Arťom žije v metru. Bydlí ve
stanici, která je pokládána
za jedno z bezpečných míst
v obrovské síti tunelů, avšak
tuto jistotu narušuje temná
moc... 472 stran

GL037918   399,- 349,-

METRO 2034
Píše se rok 2034. Před lety
jaderná válka zpustošila svět.
Lidé přežili jen v sítích metra
ve velkoměstech. V podzemí
vytvořili novou jedinečnou
civilizaci. 304 s.

GL037919   299,- 259,-

Dmitry Glukhovsky 
METRO 2035
Lidé v metru sní o tom, že
jednou, až pomine radioak-
tivní záření, se vrátí na po-
vrch. A stále doufají, že na-
jdou další přeživší… 488 s.

GL036617   399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na str. 71. 23
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Angela Marsonsová 
Případy Kim Stoneové 1

NĚMÝ KŘIK 
Pět postav stojí u mělkého hrobu. Jeden po dru-
hém se vystřídali při jeho kopání. Jáma pro
dospělého by zabrala víc času. Zmařili nevinný
život, ale uzavřeli smlouvu a zpečetili ji krví.
Po letech se středoanglické Black Country ocitá
v šoku – nejprve je nalezena brutálně zabitá ředi-
telka místní chlapecké školy, následuje objev lid-
ských ostatků u bývalého dětského domova.
A další hrůzné zločiny…  Detektiv inspektor Kim
Stoneová si záhy uvědomí, že hledá zvrácenou
osobu, jejíž vražedná pouť trvá už pár desetiletí. Že je třeba
ji dopadnout, než znovu udeří. A že nezbývá než se co nejdřív vyrovnat
s vlastními démony z minulosti. Protože jinak by už mohlo být příliš pozdě. „Ohromující!“ Mail on
Sunday. Déle než měsíc vévodil Němý křik žebříčku bestsellerů britského Amazonu, na něm (i na americkém
Amazonu) byl pátou nejprodávanější knihou roku 2015. Tento úspěch rázem katapultoval Angelu Marsonsovou mezi nejčtenější autory
krimi v současnosti. (Další případ Kim Stoneové připravujeme k vydání ještě letos.) Přeložila Ludmila Hanzlíková. Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037899 nečlenská cena 349,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

Mrtvé oběti
nejsou slyšet...

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Agatha Christie, Charles Osborne 

NEOČEKÁVANÝ HOST
V noci a v mlze hledá v domě Warwickových
pomoc zbloudilý řidič. Jenže místo pomoci tu
najde mrtvolu pána domu. A také jeho vyděše-
nou ženu, jež se ke zločinu přizná. Richard War-
wick byl bezohledný muž, alkoholik a tyran. Po
nehodě byl upoutaný na kolečkové křeslo a no-
ci trávil střílením z okna na zvířata. „Vpadl jsem
do vašeho rodinného vraždění,“ komentuje situ-
aci příchozí a nabídne údajné pachatelce po-
moc. V té chvíli ještě nikdo netuší, jak se může
celá rodinná historie zamotat. 
Neočekávaný host z roku 1958 patří k autorči-
ným nejlepším divadelním hrám. Je šokující,
plný překvapivých zvratů, a přitom úsporný
a přehledný. Pro ty, kteří nemají možnost pří-
běh vidět v divadle, ho do románové podoby
přepracoval znalec autorčina díla Charles
Osborne. Přeložila Hana Petráková. 
Váz., 160 stran, 13 x 21 cm

GL037751   nečlenská cena 199,- 169,-

Agatha Christie, 
Charles Osborne 
ČERNÁ KÁVA
Hercule Poirot má ze sídla
sira Clauda Amoryho převézt
do Londýna chemický vzo-
rec zcela nové výbušniny.
Ač s kapitánem Hastingsem
dorazí na místo včas, záhy
vyšetřuje nejen krádež, ale
i vraždu… 200 stran

GL037750   259,- 219,-

Felix Francis 
VYDĚRAČ
Vyšetřovatele BHA Jeffa Hin-
kleyho požádá o pomoc jeho
přítel a vynikající žokej Dave
Swinton. Než se však Jeff
dozví něco víc, pokusí se ho
někdo zabít – a zdá se, že to
byl právě Dave! O pár hodin
později je ale žokej nalezen
mrtvý a Jeff se pouští do pří-
padu, o kterém vlastně
vůbec nic neví... 272 s.

GL038059   299,- 249,-

Agatha Christie z jeviště 
na stránky knih!

Dick Francis 

DIVOCÍ KONĚ
Tom Lyon je režisér. V Newmarketu, srdci dostihového svě-
ta, točí film o nikdy nevysvětlené smrti manželky trenéra,
k níž došlo před lety. Byla to sebevražda, nebo vražda? Ani
Tomův scenárista nedává jasnou odpověď. Tom proto začne
pátrat, co se tehdy stalo. Jenže brzy je napaden jak on, tak
představitel hlavní role. Zjevně má někdo zájem na tom, aby
minulost zůstala minulostí a natáčení se přerušilo… Přel. Ja-
roslava Moserová-Davidová. Váz., 264 s., 14,5 x 22,7 cm

GL038162       nečlenská cena 299,- 249,-

Dick Francis 
POSLEDNÍ ŠANCE
Bývalý žokej Sid Halley pracuje jako sou-
kromý detektiv. Vyšetřuje podezřelé kon-
ce několika závodišť a tvrdě zjišťuje, jak
je jeho povolání nebezpečné. 216 s. 

GL036891          259,- 229,-

Výhodný komplet

398,-jen

obj. č. GL038562
Divocí koně a Poslední šance

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Louise Pennyová 

INSPEKTOR GAMACHE 4: OŽIVLÝ KÁMEN 
Léto vrcholí, vrchní inspektor quebecké Sûreté Armand Gamache si
jako každý rok připomíná s manželkou Reine-Marie výročí seznámení
v Manoir Bellechasse, odlehlém luxusním hotýlku nedaleko Three Pines.
Nejsou však sami. Sjela se sem také početná, bohatá a vážená rodina
Finneyových – kvůli své oslavě. Rozkošný Manoir Bellechasse sice
obklopuje ryzí příroda, je na něm však cosi nepřirozeného. Vedra se
stupňují, dusivá vlhkost se blíží, na rodinnou sešlost přijíždějí nečekaní
hosté… a letní bouře za sebou zanechá mrtvé tělo. Je na zkušeném
Gamachovi, aby odhalil neproveditelnou vraždu, dlouho pohřbená
tajemství i zášti pečlivě skryté za zdvořilými úsměvy. A také překonal
sebe sama. Přeložila Lenka Uhlířová. Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037377                 nečlenská cena 379,- 299,-

Mary Louise Kellyová 

KULKA 
Když profesorku francouzské literatury Caroline začne pobolívat
zápěstí, ani v tom nejdivočejším snu by ji nenapadlo, že preventivní
magnetická rezonance odhalí kulku v oblasti krčních obratlů…
Šokovaná Caroline se následně dozvídá, že je adoptovaná, protože
její biologické rodiče zastřelili v Atlantě, když jí byly tři roky. Ona
sama byla postřelena také, ale přežila. Pachatel nebyl nikdy dopa-
den. 
Caroline tedy vyhledá novináře, který o vraždě kdysi psal. Ten jí
navrhne, že s ní udělá interview, což by mohlo přitáhnout pozor-
nost veřejnosti, aby se o své minulosti mohla dozvědět více.
A opravdu, Caroline se začínají ozývat pamětníci – bývalí sousedé,
policista, jenž případ vyšetřoval, či otcův kamarád. Jenomže i vrazi
čtou noviny… Přeložila Milena Pellarová. 

Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037969              nečlenská cena 349,- 299,-

Alan Bradley 
Případ Flavie de Luce 3: 
SMRT V KŘIŠŤÁLOVÉ KOULI
Další případ Flavie, svérázné vyšetřovatel-
ky zločinů v britské vesničce… 328 s.

GL037550          279,- 249,-

JAK SI MŮŽETE 
NEPAMATOVAT, ŽE VÁS

POSTŘELILI?

ČESKÁ 
PREMIÉRA

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

GL037376   379,- 299,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÝ PŘÍBOJ
Druhý případ komisaře Dupina z Breta-
ně, okořeněný humorem, místním kolo-
ritem a kulinářskými specialitami. 328 s.

GL036862          299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Christian Jacq 

SETNOVO PÁTRÁNÍ
1: PROKLETÝ
HROB
Učený princ Setna, mladší
syn Ramesse II., se snaží
zjistit, kdo ukradl vzácný
poklad: zapečetěnou Usi-
rovu nádobu, obsahující
tajemství života a smrti.
Společně s dívkou Sechet
bude muset vyřešit podiv-
ná tajemství a odhalit spik-
nutí. Dokáže jejich láska
překonat všechna proti-
venství? Přeložila Helena
Beguivinová. Váz., 288 s.,
čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GL037552   
nečlenská cena 269,- 229,-

Ken Follett 
STOLETÍ 1: PÁD TITÁNŮ
První část monumentální
historické ságy Století.
Několik rodin v různých
částech světa dramaticky
pozna menaly moderní ději-
ny. 752 stran

GL034753   499,- 449,-

Ken Follett 
STOLETÍ 2: ZIMA SVĚTA 
Doba obřího sociálního,
politického a hospodářské-
ho chaosu od let před dru-
hou světovou válkou až po
výbuchy jaderných bomb.
736 stran 

GL034754   499,- 449,-

Ken Follett 
STOLETÍ 3: HRANICE
VĚČNOSTI 
Dějinné i osobní peripetie
příběhu se uzavírají, ve čte-
nářích však zanechají trva-
lou stopu nezapomenutel-
ného zážitku. 928 stran

GL034755 499,- 449,-

Noah Gordon 
TAJEMNÝ 
DIAMANT 
Příběh Harryho
Hopemana, jehož
předci zdokonalili

techniku broušení drahokamů, se prolíná s osudy
diamantu z pokladu Šalomounova chrámu. 304 s. 

GL036868                       279,- 229,-

Noah Gordon 
TRIBUNÁL SMRTI 
Mladí lékaři Silver-
stone a Robinson
nedokážou na ne-
mocné zapomenout

ani po službě, i když kvůli náročné profesi zažívají
problémy ve svém milostném životě. 368 stran 
GL036808                       279,- 229,-

Nejlepší detektivky
ze starého Egypta?
Přece od slavného
egyptologa!

Ken Follett 
KOLO ŠTĚSTĚNY 
Rozvětvený příběh na
pozadí dějin 19. století
a barvitý kolotoč vášní,
nenávisti, intrik a zloči-
nů. Windfieldskou ško-
lu zasáhne tragédie: je-
den ze studentů se za
záhadných okolností
utopí. Jen několik žáků
bylo události přítomno
a jen někteří vědí, co se
stalo. Tato smrt je ale
osudově ovlivní: Edwar-
da a Hugha Pilasterovy
z rodu londýnských
bankéřů, Mickyho Mirandu a Tonia Silvu z jihoamerické Kordovy, jejich
rodiny, přátele, lásky… a jejich vzájemné vztahy, náklonnosti a zášti zasáh-
nou do historie. Přeložil Vladimír Marek. Váz., 504 s., 12,5 x 20 cm

GL038125                                 379,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

997,-jen
obj. č. 

GL037624

3x Ken Follett: Století 1, 2, a 3
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Emma Campionová 

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Když byl popraven hrabě z Kentu, jeho dcera Joan žila s matkou a bra-
trem na královském dvoře pod ochranou královny Filipy. Král Eduard III.
ve snaze obhájit nárok na francouzský trůn se pouští do války a potřebu-
je spojence. Joan tedy odjíždí s královnou do Antverp, aby posloužila jako
vějička pro bohatého a krutého pána z Albretu. Ocitá se v soukolí politic-
kých intrik a v tomto nepřátelském prostředí daleko od domova, kde se
může spolehnout pouze sama na sebe, nachází nečekaného spojence.
Přeložila Leona Macháčková. Váz., 528 stran, 12,5 x 20 cm

GL037447                   nečlenská cena 379,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

Roberta Richová 
PORODNÍ BÁBA Z HARÉMU
Hanna šťastně žije s milovaným
Izákem a má přízeň mocných sul-
tánova harému. Jenže soucit ji za-
plete do intriky, která ohrozí vše,
co má, i její život... 256 stran

GL037092     259,- 199,-

Středověká Anglie, 
trocha lásky, 
trocha zrady, 

spousta dramat...
Roberta Richová 
PORODNÍ BÁBA Z BENÁTEK
Je rok 1575 a Hanna je i přes své
mládí nejlepší porodní bábou v Be-
nátkách. Jenže manžela zajali na
obchodní plavbě a výkupné je pří-
liš vysoké... 256 stran

GL037091      259,- 199,-

Zuzana Koubková 
BOLESLAV 
O Boleslavovi I. víme, že zavraždil
svého bratra Václava. Byl to však
především vynikající vládce a poli-
tik, který se zásadně zasloužil
o vznik českého státu. 328 stran

GL036706      279,- 229,-

Colleen McCulloughová
PTÁCI V TRNÍ
Půlstoletí rodu Clearyů, jehož čle-
nové přišli počátkem dvacátých let
19. století z chudých po měrů na
Novém Zélandu na bohatou used-
lost v Austrálii. 528 stran
GL037480     399,- 199,-

Michael Peinkofer 
ODKAZ RUN
Sir Walter Scott zmizí a je prohlá-
šen za mrtvého. Skotsko usiluje
o samostatnost, přibývají důkazy
o tom, že existenci země ohrožuje
spiknutí... 392 stran
GL036873    349,- 299,-

Michael Peinkofer 
BRATRSTVO RUN
Spolupracovník Waltera Scotta
zemře poté, co v klášterní knihov-
ně objevil starý text psaný runami.
Jaké prastaré tajemství skrývají
mnichové v opatství? 576 stran
GL036872    399,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 70.28
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Václav Křístek 

SLON 
VE ŠVESTKOVÉM
SADU
Pokračování románů Cesta
na poledne a Prohrát slun-
ce před svítáním líčí osudy
osobností renesanční Evro-
py, sleduje lidské hemžení,
alchymická bádání i krutá
střetnutí, intriky a politická
rozhodnutí. Zuří válka
s Turkem, Bartolomějská
noc v Paříži klepe na dveře.
Jakub Krčín začíná stavbu
rybníka zvaného Nevděk... 
Váz., 432 s., 12,5 x 20 cm

GL038049   
nečlenská cena 349,- 279,-

Jiří Hanibal
VÁŠNĚ A BOJE
POLYXENY
Z LOBKOVIC
Dramatické osudy „první
dámy království“ –
Polyxeny z Pernštejna
a Lobkovic. Rudolfinská
Praha byla centrem umělců
a astrologů, ale střetávaly se
tu i různé myšlenkové prou-
dy. Polyxena rozhodně
nezůstávala stranou... 280 s. 

GL036929  279,- 229,-

Pavel Šoltész 
PŘÍPAD SVÁTEČNÍ
SUKNĚ
Středověký detektivní pří-
běh začíná na Štědrý den
krádeží šatů ve staroměst-
ských lázních, kam si zašel
Peregrin Kameník, mistr
obojího práva, a pokračuje
záhadnou smrtí váženého
měšťana. Zřejmě otrava, ale
šušká se, že na vině je jeho
mladá žena... 224 stran 

GL037651   249,- 199,-

Václav Křístek 
PROHRÁT SLUNCE
PŘED SVÍTÁNÍM
Další osu dy slavného rybní-
káře i jiných historických
po stav a pestrobarevný
obraz 16. století… 680 s.

GL034270   349,- 299,-

Václav Křístek 
CESTA NA POLEDNE 
Kniha o Jakubu Krčínovi,
oceněná Lite rární cenou
Knižního klu bu a nomino -
vaná na Mag nesii Literu.
656 stran

GL034924    299,- 249,-

Historie zrcadlící se v hladinách
jihočeských rybníků...

Jiří Hanibal 

MARIE KRISTÝNA 
nejmilejší dcera Marie Terezie

V novém historickém románu líčí
oblíbený autor pohnuté, mnohdy
dramatické osudy rakouské arcivé-
vodkyně Marie Kristiny, dcery Marie
Terezie a císaře Františka I. Štěpána.
Přišla na svět v den pětadvacátých
narozenin své matky; patrně už
proto jí matka dávala přednost před
svými ostatními dětmi. Půvabné
dívce jako by od počátku přála
šťastná hvězda. Později se provdala
za muže, kterého si sama vyvolila –
a s milovaným Albertem založila ve
Vídni Albertinu, snad nejznámější
galerii umění.

Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GL037734 
nečlenská cena 279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

697,-jen
obj. č. 

GL038563

3x Václav Křístek
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 70. 29
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Hana Whitton 
POSLEDNÍ LUCEMBURK
Ladislav řečený Pohrobek se po smrti staršího
bratra stal jediným dědicem české a uherské
koruny. O ty však měli zájem i další mocní
a román plný intrik, vášní, bojů o moc, ale i citů
líčí tuto dramatickou dobu dějin. 240 stran 

GL036785              259,- 199,-

Hana Whitton 

Z PAMĚTÍ CÍSAŘOVA ANTIKVÁŘE
Barvitý děj tohoto historického románu se odehrává na praž-
ském dvoře císaře Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. století. Když
Lorenzo, synovec antikváře Jacopa de Strady, obdrží od strýce
pozvání do Prahy, neváhá ani na okamžik a vydá se na cestu.
Pražský dvůr císaře Rudolfa II. už dávno proslul po celé Evropě,
a to zejména vědami, povětšině okultními, a bohatými umělec-
kými sbírkami, které spravuje právě Lorenzův strýc. Lorenzo se
však brzy seznámí i s odvrácenou stránkou rušné metropole
a dvorskými intrikami, a netrvá dlouho, než se ocitne v nebez-

pečí...

Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GL037664   nečlenská cena 259,- 199,-

Heidi Rehnová

ČARODĚJNICKÉ ZLATO
Německo deset let po třicetileté válce. Bývalá vojenská felčarka
Magdalena by vlastně mohla vést se svým milovaným Erikem šťastný
život ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se etabloval jako významný
kupec. Náhodou se ale dozvídá, že jí manžel zjevně zatajil zprávy o její
ztracené rodině v Königsbergu. Když Erik beze stopy zmizí
a Magdalena tu náhle stojí úplně bez prostředků, vydává se na dlou-
hou cestu do Königsbergu, aby rozluštila tajemství své rodiny a také
Erikovy minulosti. Přeložila Blanka Pscheidtová. 

Váz., 536 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037038                     nečlenská cena 399,- 349,-

Heidi Rehnová 
VOJENSKÁ FELČARKA
Chytrá žoldnéřská dcerka
Magdalena pracuje za třice-
tileté války jako ranhojička
v císařském vojsku. Její
láska ke kupeckému synovi
Erikovi je ale tajná, protože
otcové milenců kdysi stáli
proti sobě. 496 stran

GL036932   399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Místo děje: tajemný
dvůr císaře Rudolfa II.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Pavel Hrdlička 
KDO S OHNĚM ZACHÁZÍ
Při požáru síně na radnici shoří i radní
knihy, navíc tu řádí lupiči. Podrychtář
Václav toho má nad hlavu! 288 s., čb. il.

GL036449          279,- 229,-

Pavel Hrdlička 
ŽEBRÁKOVA POMSTA
Praha je v obležení, kdosi zrádně otev-
řel městské brány a ohroženo je i Lon-
ginovo kopí... 200 stran

GL037150       249,- 199,-

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GL038564

Žebrákova pomsta a Kdo s ohněm zachází
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 71. 30
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Vítězslav Jareš 

HLAVNÍ ROLE
Román talentovaného spisova-
tele a scenáristy přibližuje fil-
mové zákulisí a odvrácenou
stranu slávy. Filmová herečka
Marie Polková, několikrát oce-
něná Českým lvem, si sáhne
až na samé dno. Jako klientka
protialkoholní komuny se
v rámci terapie musí vrátit
k minulosti… Není to tak
dávno, kdy Marie šla od úspě-
chu k úspěchu. Přesto touží po
větší výzvě. Po roli, která ji
zapíše do historie. Zdá se, že

její sen je nadosah, ale neúspěšná kole-
gyně se jí pomstí. Šikmá plocha, na kterou Marie nedob-

rovolně vstoupí, je náhle stále strmější. Jediné špatné rozhodnutí zničí vše,
co vybudovala. Dokáže se postavit zpátky na nohy? Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GL038379                                 nečlenská cena 279,- 229,-

Dalibor Vácha 
CESTOU
Osudy několika hrdinů od
ruského zajetí přes vstup
do československých legií
až po vítězné tažení přes
revoluční Rusko. Román
sleduje i vzestup a pád kon-
troverzního generála Radoly
Gajdy, ale spíše než na ko-
lektivní vítězný patos se
soustředí na všednodenní
boj jednotlivých vojáků
o přežití. 376 stran

GL038050    349,- 299,-

Vladimír Přibský 

SKANDÁL STOLETÍ
Příběh Václava Hanky a jeho přátel, kteří roku
1817 obeznámili veřejnost s Rukopisem králové-
dvorským a zelenohorským. Kniha přináší nové
překvapivé okolnosti a zpochybňuje možnost, že
by šlo o padělky. Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm

GL037741   nečlenská cena 199,- 179,-

Božena Němcová 
BABIČKA 
Stěžejní dílo Boženy Němcové
se dočkalo mnoha vydání. Roku
1940 vydal Babičku s ilustracemi
Zdeňka Buriana nakladatel Václav
Pavlík. Od té doby Babička s tím-
to výtvarným doprovodem nevy-
šla. Toto vydání se opírá o první
vydání Babičky z ro ku 1855
s přihlédnutím k několika kritic-
kým vydáním z let 1928 až
1974. Ilustrace Zdeněk Burian.
208 stran, bar. il.

GL034763       349,- 299,-

Josef Lada 
KRONIKA MÉHO ŽIVOTA 
Se jménerm českého malíře a ilu-
strátora Josefa Lady je spojena
řada postav, malebné obrázky
českého venkova, poezie Vánoc 
i originální humor, který se snad
nejvíce promítl do výtvarného
ztvárnění Dobrého vojáka Švejka.
V této knize se autor vrací do
dětství v Hrusicích a s pokorou 
a lehkým úsměvem na tváři nás
vede po cestách svého plodného
života. 440 stran, barevné ilustrace

GL035640       499,- 399,-

Jaroslav Hašek
OSUDY DOBRÉHO 
VOJÁKA ŠVEJKA
Dobrý voják Švejk je jedna
z nejznámějších a nejoblíbeněj-
ších po stav české i světové li-
teratury. Svědčí o tom také to,
že se z díla stala kla sika, jež se
stále cituje. Švejk, hostinský
Palivec, polní kurát Katz, nad-
poručík Lukáš, sapér Vodička,
Baloun a další postavičky
nadále žijí svým životem. 
Il. J. Lada. 656 s., čb. il. 

GL036217     399,- 349,-

Ladislav Fuks 
SPALOVAČ MRTVOL 
„Největší lstí ďábla je, když
sám o sobě prohlašuje, že
není.“ Slavný příběh o spa-
lovači mrtvol, podivínském
Karlu Kopfrkinglovi, je
podobenstvím o patologic-
kém vývoji malého člověka
k přijetí zla. Filmové zpraco-
vání z roku 1968 s Rudol-
fem Hrušínským patří ke
zlatému fondu české kine-
matografie. 144 stran

GL036050   199,- 179,-

Dolů to jde
snadno, 
nahoru 
o moc hůř....

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu,
které nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKO-
PISY DO 21. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. 12. 2016
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 nebo

prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.lckk.cz. Všechny zaslané
rukopisy posuzuje anonymně odborná porota. Totožnost autorů je odhalena až po
stanovení vítěze. Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se nekla-
de požadavek komerční úspěšnosti.

Ze všech doručených rukopisů vybere odborná porota jeden či více rukopisů. Vybrané rukopisy budou vydány a nejlepší rukopis bude oceněn Literární cenou Knižního klubu.

EUROMEDIA GROUP VYHLAŠUJE 
22. ROČNÍK LITERÁRNÍ CENY KNIŽNÍHO KLUBU!

Nakupujte se slevou až 83 % (více na str. 44–47)! 31

ČESKÁ 
PREMIÉRA

VÍTĚZ 21. ROČNÍKU

Patrik Girgle 

VERTIGO
Novela Vertigo se odehrává v deva-
desátých letech dvacátého stole-
tí. Tu dobu autor zpřítomňuje
hovorovou řečí, sarkas-
mem a bezmocností,
celkovou deziluzí –
někde na pomezí toho
všeho se rodí příběh hlavní-
ho hrdiny Dušana Ulricha.
Dospívá v době, kdy kolem něj
letí roky možností, privatizací, ale
i roky bankrotů a osobních tragédií.
Sedmnáctiletý Dušan žije v tomhle
porevolučním šílení svůj pomalý život, ve
kterém se o své místo na slunci perou jak
hormony, tak nepochopení rodičů. Někde tam
na pomezí loudání se po světě, pití piva, poslou-
chání hudby, lovení ryb na pytlačku a sledování
spolužaček se rodí první velká láska. Jenže ta – jak to
už u takových lásek bývá – je jako kometa: zazáří,
oslní, způsobí závrať, vertigo. A pak zmizí, aby za sebou
nechala otevřené dveře do světa dospělosti.

Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm

GL038350
nečlenská cena 179,- 149,-

Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání díla 
a odměňuje jej prémií 100 000 Kč. Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena. Do soutěže 
může každý přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané 

smluvně v jiném nakladatelství. Práce jsou hodnoceny odbornou porotou.

Literární cena Knižního klubu

Zajímavosti z historie Literární ceny Knižního klubu včetně fotografií najdete na www.lckk.cz
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Andrew Marr 

HLAVA STÁTU
Politická krimikomedie o vel-
mi aktuálním tématu. Británie
těsně před osudovým roz-
hodnutím. A neuvěřitelně
troufalé spiknutí. Přihodilo se
totiž něco, co nikdo neočeká-
val, a co se vůbec nehodí…
Je září 2017 a Britové mají
hlasovat o budoucnosti náro-
da. Zdi Downing Street 10
však ukrývají šokující tajem-
ství, které nesmí vyjít najevo.
Jak ho ututlat? Pochopitelně
po britsku… důstojně, důmy-
slně, důsledně – a hlavně
s vrchovatou dávkou suché-
ho, černého humoru. Přel.
Michal Prokop. Váz., 376 s.,
12,5 x 20 cm

GL037681   
nečlenská cena 349,- 299,-

Jeff Wells 
VŠICHNI MÍ 
PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše.“ Tuto
okřídlenou větu slyšel Jeff
Wells v životě mnohokrát,
ale praxi vykonává už hez-
kou řádku let, proto ví
svoje. V řadě napínavých
i zábavných historek doklá-
dá, že veterinář se nikdy
nenudí... 200 stran

GL035905 249,- 199,-

Marc Abraham 
VOLEJTE VETERINÁŘE
Když mladý veterinář nastu-
puje na nonstop veterinární
kliniku v anglickém Brigh-
tonu, netuší, co všechno
ho v příštích měsících
čeká. Vyprávění kombinuje
veselé i smutné historky
o zvířatech a díky laska -
vému humoru a nadhledu
je to kniha nejen pro milov-
níky zvířat. 280 stran

GL035463   259,- 159,-

Ladislav
Pecháček 
JAK BÁSNÍCI
ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
Jak po pade-

sátce vyzrát na absurdní grotesku jménem
život? Doktor Štěpán Šafránek dál sází na
hlavu plnou nápadů. 216 s., 16 s. příl.

GL037960 199,- 169,-

Kniha, která
předběhla
události!

Sebastian Niedlich 

SMRT A JINÉ
VRCHOLY MÉHO
ŽIVOTA
Martin nejásá, když u postele
umírající babičky potká Smrt.
Ta si přišla pro duši staré dá-
my, raduje se, že ji někdo vi-
dí a slyší, a je si jistá, že oni
dva se mají stát nejlepšími
přáteli. Martin si časem zvyk-
ne, že se Smrt vynoří vždy,
když se mu to nejmíň hodí.
Když však potká tu pravou
ženu, musí si položit důleži-
tou otázku: Má vůbec smysl
žít, milovat a toužit po štěstí,
když stejně všechno končí
smrtí? Hořká i laskavá kome-
die plná nadsázky a černého
humoru. Přel. Olga Kolečková.
Váz., 296 s., 12,5 x 20 cm

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Karel Čapek 
PUDLENKA 
Humor ná vy -
právění 
o ži votě se
čtyřnohými
přá teli doplňují

foto grafie a kresby, je jichž autorem je
kromě Karla Čapka také jeho bratr Josef. 
96 stran, čb. il. a foto

GL034871               169,- 149,-

GL037827   nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

K
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Aňa Geislerová 
P.S.
Zápisky, v nichž se mísí hu-
mor, melancholie, lásky,
rozchody a upřímnost s po-
třebou nic nevyzradit. Il. Le-
la Geislerová. 216 s., bar. il. 

GL037900   299,- 249,-

Jasper Rees

BOŽSKÁ
FLORENCE
Florence Foster Jen-
kins, „proslulá“ ame-
rická sopranistka, se
stala operní pěvkyní,
ač neměla hudební
sluch a zpívala faleš-
ně. I tak ale na závěr
své kariéry vyprodala
Carnegie Hall a sklidi-
la obrovské ovace.
Peter Quilter o ní na-
psal hru Glorious, in-
spirovala i filmaře, re-
žisér S. Frears natočil
film s M. Streepovou
a H. Grantem. Lidé se
jejím zpěvem často
zlomyslně bavili a brali ji jako
pouťovou atrakci. Ale člověk nemá vzdávat své
sny, jakkoli se mohou zdát nereálné. Štěstí v nich může nalézt
nejen on sám. Přel. Ivana Mičínová. Váz., 272 s. + 16 s. bar. příl., 12,5 x 20 cm,

GL038518                              nečlenská cena 249,- 199,-

Michal Viewegh a kol.

NOVÉ POVÍDKY O MUŽÍCH
Především o vztazích mužů a žen jsou origi-
nální povídky dalšího souboru oblíbené
edice Česká povídka. O přetěžkém údělu
muže, jehož žena prožije každé dvě minuty
spontánní orgasmus, píše Michal Viewegh.
Lásku k prostitutce nezvládá starší muž
v povídce Petra Šabacha. Šokující třetí přání
splní vánoční kapr v příběhu Milana Lasici.
Láska a internet – to je téma textu Marka
Šindelky. O tom, že sauna je pro muže ráj,
píše Jaroslav Rudiš. 

Váz., 160 stran, 12,6 × 17, 3
GL261222    nečlenská cena 229,- 206,-

Jděte 
za svými
sny jako
Florence!

Josef Fousek 
FOUSKŮV SVĚT
O muži, který se z hutí do-
stal ve zralém věku na pó-
dia klubů, stal se textařem,
fotografem a spisovatelem.
312 s. + 32 s. bar. foto

GL036982   299,- 259,-

Zuzana Hubeňáková 
VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ
Autorka se vtipně a s nad-
sázkou vyrovnává s tématy
jako výchova, mezilidské
vztahy, ale také sex po
dvou dětech. 200 s.

GL037663   229,- 189,-

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

GL036336 199,- 179,-

   David Duchovny 
KRÁVA NEBESKÁ
Elsie si žije spokojený život
šťastné krávy. Ale když uvidí
pořad o masokombinátech,
rozhodne se utéct do bez-
pečí. 184 stran, čb. il.

GL037358  199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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N. Vasiljevič Gogol 

MRTVÉ DUŠE 
Příběh drobného
podvodníčka Čiči-
kova, který navště-
vuje ruské statká-
ře, aby je přiměl
ke geniálně pro-
stoduché finanční
spekulaci s prode-
jem „mrtvých
duší“ zemřelých
nevolníků, nelítost-
ně zachycuje teh-

dejší realitu carského Ruska, kriti-
zuje všechny složky ruské společenské i ekono-

mické struktury. Po svém vydání (1842) měla kniha velký úspěch a kritiky
byla přijata s nadšením. O tom, že je téma dodnes živé a nadále aktuální,
svědčí řada divadelních adaptací.
Přeložil Milan Dvořák. Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm

GL037305 nečlenská cena 449,- 399,-

Gabriel Chevallier 
ZVONOKOSY
Trochu košilatý a rozverný
román, považovaný za klasi-
ku satirické prózy. Děj skan-
dální kroniky malého měs-
tečka v jihofrancouzském
Beaujolais se točí kolem
zdánlivě okrajové záležitosti
– vybudování obecního
pisoáru. 320 stran 

GL037033   259,- 229,-

Anthony Burgess 
MECHANICKÝ 
POMERANČ 
Vůdce mladých londýnských
násilníků Alex tráví čas dro-
gami, přepady a poslechem
Beethovena. Pak je zatčen
a donucen podstoupit „tera-
peutický“ experiment. Film
v režii S. Kubricka kultovní
dílo jen podtrhuje. 248 s. 

GL038011  249,- 199,-

Erich Maria Remarque 
TŘI KAMARÁDI
Robby, Otto a Gottfried se
spřátelili během války. Ka-
marádství jim i po ní pomá-
halo obstát v boji o holé ži-
vobytí, bylo to to jediné, če-
mu dobrému je válka a bez-
východnost po návratu z ní
naučila, a právě kamarádství
a láska muže k ženě, oprav-
dová láska bez frází a pato-
su, obyčejná, silná, je to,
pro co stojí za to žít. 384 s.

GL035549   299,- 259,-   

Erich Maria Remarque 
STANICE NA OBZORU
Příběh automobilového závodníka Kaie,
nevyrovnaného mladého bonvivána,
vypráví o kamarádství a rivalitě, o ženách
a neklidu. Kai hledá a posléze nalézá sám
sebe prostřednictvím tří žen, jež pro něj
představují různé možnosti, jak si uspořá-
dat život. Nakonec dospívá k poznání
životní cesty a po dramatickém souboji za
volantem nalézá svou „stanici na obzoru“,
která mu dlouho připadala neurčitá
a nedosažitelná. Přel. Zlata Kufnerová. 
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

GL037575          249,- 199,-

Výhodný komplet

378,-jen

obj. č. GL038565
2x Erich Maria RemarqueKLUBOVÁ

NOVINKA

Alexandr Sergejevič Puškin 

KAPITÁNOVA DCERKA
Spisovatele zajímalo téma selských
bouří a roku 1833 si načrtl plán no-
vely týkající se Pugačovova povstání.
Kniha líčí milostný vztah šlechtického
synka a kapitánovy dcerky, jejíž rodi-
če se stali obětí povstání. Základním
konfliktem je zde rozpor mezi humán-
ním založením mladého člověka
a drastickými stránkami nevolnictví.
Romantická novela vyšla poprvé roku
1836 a dodnes patří k vyhledávaným
dílům. O oblíbenosti svědčí i čtyři fil-
mové adaptace. Přel. Pavla Bošková.
Váz., 152 stran, 12,5 x 20 cm

GL037834 nečlenská cena 269,- 229,-

KLUBOVÁ
NOVINKA

Zasněžené
ruské pláně 
a láska...
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Ernest Hemingway 
MÍT A NEMÍT
Příběh Harryho Morgana,
jenž se drží nad vodou jen
díky překračování zákona.
A historie spisovatele Ri-
charda Gordona, intelek-
tuála mimo reálný život.
216 stran 

GL036904   249,- 199,-

Ernest Hemingway 
RAJSKÁ ZAHRADA
Částečně autobiografický
příběh mladého spisova-
tele Davida Bournea, jeho
ženy Kateřiny a jejich pří-
telkyně Marity, obraz mír-
ně netradičního manžel-
ství ve třech. 240 stran

GL036898  249,- 199,-

Ernest Hemingway 
STAŘEC A MOŘE
Z příběhu rybáře, jenž lo-
ví obrovskou rybu a pak
do posledních sil bojuje
s žraloky, dokázal autor
vytvořit existenciální
drama o hrdinství, vůli
a vnitřní síle. 112 stran

GL036899  199,- 169,-

Ernest
Hemingway 
POHYBLIVÝ
SVÁTEK
Vzpomínky na
bujará léta 
v Paříži suges-
tivně zachycují
atmosféru dva-
cátých let 20.
století a obsa-
hují i portréty
řady osobností,
například Fran-
cise Scotta Fitz-
geralda, Jamese

Joyce nebo Ezry Pounda. Hemingway začal dílo psát
roku 1957 na Kubě; je to kniha muže, jenž se v době
sílící vnitřní krize ohlíží do let, kdy překypoval životním
i spisovatelským elánem. Přel. Luba a Rudolf Pellarovi.
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GL036905                    199,- 169,-

Karl Ove Knausgård 

MŮJ BOJ 1
Smrt v rodině

Jako přímočarý, upřímný, ale
také kontroverzní a provoka-
tivní je označován autobiogra-
fický román Můj boj, který ze
svého autora učinil globální
hvězdu. Stačilo jen psát o so-
bě a o všem, co se děje ko-
lem, odbočovat, vzpomínat,
uvažovat. Na počátku této ši-
roké, necenzurované a místy
až groteskní zpovědi je auto-
rův problematický vztah k otci
– právě ten a posléze jeho
smrt tvoří ústřední téma první
části opusu, jímž si Knausgård
dokázal znepřátelit půlku rodi-
ny, zato ale prodat jen v Nor-
sku půl milionu výtisků a ve
Spojených státech postavit
stovky lidí do front na podpis.
Můj boj lze totiž vnímat nejen jako cizí
příběh, ale též coby výpověď o nás samých, o našich
myšlenkách, ke kterým bychom se často ani nepřiznali, a životech, které jsou
často tak nudné... Karl Ove Knausgård si Mým bojem vysloužil přirovnání k novodobému
Marcelu Proustovi, a ne náhodou. Přel. Klára Winklerová. Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

GL037699                             nečlenská cena 359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Karl Ove Knausgård (* 1968, Oslo)
vyrůstal na norských ostrovech
Tromøy a Kristiansand. Absolvoval
studium umění a literatury na uni-
verzitě v Bergenu. Dnes žije se
svou druhou manželkou, švédskou
spisovatelkou Lindou Boströ-
movou, a jejich čtyřmi dětmi ve
švédském Österienu. 

Literární
událost
21. století
Autentický,
nekonvenční,
fascinující,
skandální!
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Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2017 najdete na str. 66.36
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Delphine de Vigan 

PODLE SKUTEČNÉHO PŘÍBĚHU
Fakt, že česky vychází již čtvrtá próza Delphine de Vigan, zname-
ná, že tato francouzská autorka si u nás našla svoje početné čte-
náře. Tento román líčí dramaticky gradující vztah dvou žen a po-
stupně se mění v psychologický thriller. Tajemná L., která vstoupí
do života spisovatelky, má všechny parametry, aby sklízela obdiv,
zároveň však „je typem osoby, kterou by žádný spisovatel neměl
nikdy potkat“. A ač se to nezdá, je to vážně nebezpečné – jde
totiž o život. Přel. Alexandra Pflimpflová. Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GL037987  nečlenská cena 299,- 249,-

Julian Barnes 

FLAUBERTŮV PAPOUŠEK
Geoffreymu Braithwaitovi, postaršímu vypravěči Barnesova slavného
románu Flaubertův papoušek, se na sklonku života konečně otevře pro-
stor k tomu, aby se oddal dávné zálibě: putování po duchovních i hmot-
ných stopách Gustava Flauberta. Předmětu svého zájmu se tento zacho-
valý šedesátník, profesí lékař, věnuje s příkladnou oddaností a nelituje
peněz ani námahy, aby vrhl světlo i na ten nejpodružnější detail, který se
francouzského romanopisce týká. Při veškerém úsilí však zůstává amaté-
rem z přesvědčení, pro něhož přemýšlet o literatuře mnohdy znamená
též odhalovat stíny vlastního nitra. Přeložil Miloš Urban. 
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GL038271  nečlenská cena 269,- 229,-

Haruki Murakami 
1Q84 – Kniha 3
Knihou číslo 3 skončí de-
vět měsíců, které s pro ta -
gonisty Murakamiho romá-
nu strávíme v jiném světě
roku 1Q84. 464 stran

GL034648  359,- 249,-  

Haruki Murakami 
1Q84 – Kniha 1 a 2
Aomame a Tengo, bývalí
spolužáci. Ona je fyziotera-
peutka, on matematik. Ne-
viděli se roky, ale myslí na
sebe. 768 stran

GL034647  499,- 249,-

Haruki Murakami 
HON NA OVCI
Hrdina se ocitá na nechtě-
né iniciační pouti kamsi do
„srdce temnoty“ součas-
ného Japonska, když hledá
tajemnou ovci… 400 stran

GL037607  379,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Delphine de Vigan (1966)
dosáhla světového úspěchu
s prózami Ani později, ani
jinde a No a já. Za dílo Noc
nic nezadrží získala čtyři lite-
rární ceny. Za román Podle
skutečného příběhu obdržela
cenu Renaudot.

Román
jako od
Hitchcocka

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Podzim 4/2016

Roald Dahl 

OBR DOBR
Ilustrace Quentin Blake
Malá osiřelá holčička, která žije v Londýně, se jedné noci probudí a uvidí něco, co by
vlastně vůbec vidět neměla. Jeden moc a moc hodný obr se krade nocí a plní hlavy
spících dětí samými krásnými sny. Protože ho ale nikdo nesmí poznat, vezme holčičku
s sebou do své jeskyně v zemi obrů. Tam teprve začnou ta správná dobrodružství! 
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GL038242                249,- 199,-

Roald Dahl 
DANNY, MISTR
SVĚTA
Váz., 232 s., čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm
GL035567   

229,- 199,-

Roald Dahl 
MATYLDA
Vtipný i poučný příběh! 
Váz., 248 s., čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm
GL035568    

229,- 199,-

FANTASTICKÝ 
PAN LIŠÁK
Zábavný a dojemný 
animovaný film 
pro celou rodinu! 
GL262748    

DVD 129,-

Roald Dahl 
KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU
Váz., 208 s., čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm 
GL038529   

249,- 199,-

Roald Dahl 
FANTASTICKÝ 
PAN LIŠÁK
Váz., 112 s., čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm
GL037998  

149,- 129,-

DVD

PRÁVĚ 
V KINECH
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2 Pro nejmenší

J. Z. Novák 
CVRČEK A MRAVENCI
Ilustrace Vojtěch Kubašta
Díky tomuto příběhu si děti uvě-
domí, že v životě je nejdůležitější
porozumění, soucit a přátelství.
Bar. leporelo, 14 s., 23 x 18,5 cm
GL032181     129,- 99,-

Zdeněk Miler, Iva Hercíková 
O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU
Roztomilé, ale nezkušené ště-
ňátko se vydává na dobrodruž-
nou cestu do okolního světa. 
Váz., 72 str., barevné ilustrace,
21,2 x 20,8 cm
GL035943   179,- 159,-

Obrázkové písničky
Půvabná rozkládací leporela nabízí nejmenším dětem veselé obráz-
kové ilustrace k lidovým písničkám – Kočka leze dírou, Skákal pes,
Šla Nanynka do zelí a Běží liška k Táboru. 
S pomocí vtipných barevných obrázků dítě snadno pochopí obsah
písničky, kterou si rádo prozpěvuje.

KOČKA LEZE DÍROU, SKÁKAL PES
Ilustrace Lucie Lysáková
Barevné leporelo, 12 stran, 10 x 10,5 cm

ŠLA NANYNKA DO ZELÍ, 
BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU
Ilustrace Lucie Lysáková
Barevné leporelo, 12 stran, 10 x 10,5 cm

ČESKÁ 
PREMIÉRA

DĚTEM PRO RADOST

Zdeněk Miler 
4X KRTEK
S těmi to leporely
se děti naučí
pozná vat například ovoce a zeleninu,
hudební nástroje nebo vysvětlit své
pocity. 4 barevná leporela v dárkové
kartonové krabičce, 4x 14 stran, 
rozměry krabičky: 9 x 9 x 7 cm 
GL036099      199,- 169,-

Nástěnný kalendář – KRTEČEK
Vyzdobte dětem pokojíček novým nástěnným
kalendářem s obrázky Zdeňka Milera! 
Měsíční, 14 listů, 10,5 x 48 cm 
GL264185 95,-

Stolní kalendář – KRTEČEK 
Tradiční kalendář s motivy Krtečka a jeho
kamarádů. Spirála, 30 listů, 23,1 x 14,5 cm
GL264349 79,-

GL038545     138,-  118,-
Výhodný komplet dvou knih

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Pro nejmenší             3

Milena Baischová
DRAČÍ POHÁDKY
Ilustrace Stefanie Dahleová
Krátké, tříminutové pohádky jsou
ideální pro čtení před usnutím.
Vyprávějí o veselých a drzých
dráčcích, kteří přilétají do našeho
světa a zažívají v něm kouzelná
dobrodružství se skřítky, princez -
nami, rytíři a elfy. 
Váz., 72 s., bar. il., 16,8 x 24 cm
GL036861   199,- 179,-

VČELKA MÁJA
Velká kniha puzzle
Zábavná knížka pro všechny
malé děti, které si oblíbily zvída-
vou včelku Máju z televizního
seriálu. Obsahuje celkem pět
půvabných puzzle se včelkou
a jejími kamarády.

Barevné leporelo, 10 stran, 
23,2 x 23,2 cm 

GL036152    199,- 179,-

Milada Motlová 
ČESKÝ ŠPALÍČEK 
pohádek, říkadel, hádanek, přísloví
a písniček 
Ilustrace Vlasta Baránková
V knize najdete přes padesát pohádek, 
balady, říkadla, přísloví, hádanky, písničky,
pověsti… Autorka nezapomněla ani na
vánoční a velikonoční koledy. Dárkovou
knihu, která potěší děti i jejich rodiče 
a prarodiče, provází nádherné ilustrace
známé brněnské malířky.
Váz., 328 s., barevné il., 19,5 x 25,5 cm 
GL037901          399,- 329,-

MLÁĎÁTKA
Knížka s puzzle
Leporelo potěší nejmenší děti, které se naučí, jak se jmenují mláďata různých zvířátek,
a složí si podle obrázků puzzle. Barevné leporelo, 6 stran, 21,9 x 24,7 cm

GL038119     199,- 179,-

Jiří Kahoun 
KAMARÁDI V KOŽÍŠKU 
Myšáček Kousek a myška Bavlnka
jsou dva nerozluční kamarádi.
Čekají, až spadne červené jablíčko,
uvažují, proč padá listí, vyvá dějí 
se aprílem… Půvabná knížka 
od autora oblíbených příběhů 
o včelích medvídcích.
Váz., 88 stran, barevné ilustrace,
18,5 x 24 cm 
GL035614     199,- 179,-

Moje knihovnička 
SLOVA 
Dárková krabička pro nejmenší
obsahuje šest malých leporel
s obrázky zvířat a každodenních
předmětů a činností. Pevné kní-
žečky poskytnou dětem spoustu
zábavy a pomůžou jim rozšiřovat
slovní zásobu. Barevná leporela
v dárkové krabičce, 6x 10 stran,
rozměry leporela: 9 x 9 cm 
GL036783    149,- 129,-

Zabavte své děti skládáním pěkných obrázků!

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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4 Pro nejmenší  i předškoláky

Poznávací knížka s pexesem

NA STATKU
Knížka plná barevných fotografií seznámí kluky i holčičky 
s prvními pojmy ze statku. Rozšíří si slovní zásobu a procvičí 
nová slova pomocí pexesa. 
Barevné leporelo, 20 stran, 21 x 26,6 cm

GL038179 229,- 189,-

Mercé Segarra 
BIBLE 
NA DOBROU NOC
Ilustrace Rosa M. Curto
Krásně ilustrovaná kniha přináší
známé příběhy ze Starého 
a No vého zákona, vyprávěné
prostým, srozumitelným způso-
bem. Jsou určené především
nejmenším dětem k předčítání,
starším pak k prvnímu samo -
statnému čtení. Váz., 96 stran, 
barevná publikace, 21 x 24 cm 
GL037999     199,- 179,-

Johanna Thydellová
VE ŠKOLCE 
JE PRASÁTKO
Ilustrace Charlotte Ramelová 
Bylo jednou jedno prasátko
a to se rozhodlo, že už nechce
být samo… Milý příběh plný
humoru o osamělém, ale
odvážném prasátku, které se
vydalo do školky, aby se učilo
a smálo spolu s dětmi. 
Váz., 32 str., barevné ilustrace,
21 x 26 cm
GL037867  99,-

Anita Ganeriová, 
Chris Oxlade 
PRVNÍ ENCYKLOPEDIE
Publikace seznamuje malé
čtenáře s mnoha zajímavými
fakty ze všech oblastí. Každá
dvojstránka je zábavná, pest -
rá a přehledná. Ka pi toly 
navíc doplňují praktické úkoly.
Kniha je vhodná pro děti 
od pěti do devíti let.
Váz., 168 stran, bar. publ.,
21,6 x 27,6 cm
GL038205 279,- 229,-GL037149    (Ušetří te 90,-) 168,-

Výhodný komplet dvou knih

Hravé rozšíření slovní
zásoby vašich dětí 

Rosa M. Curto 
NAUČ SE TVOŘIT
Brož., 72 stran, bar. publikace, 22,6 x 26,8 cm 
GL036526  129,- 99,- 
Rosa M. Curto 
NAUČ SE TVOŘIT /2
Brož., 72 stran, bar. publikace, 22,6 x 26,8 cm 
GL036525   129,- 99,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Pro předškoláky 5

1000 PRVNÍCH ANGLICKÝCH SLOV
Obrázkový anglicko-český slovník je určený pěti- až
desetiletým dětem, kterým usnadní seznámení
s jejich prvním cizím jazykem. Obsahuje tisíc přes-
ných vyobrazení z bezprostředního okolí dětí.  
Váz., 64 stran, barevná publikace, 21 x 27 cm
GL038130  99,-

Můj pracovní sešit

KONĚ 
A PONÍCI
Vyrobte si vlastní malič-
kou ohradu pro koně,
pestrou girlandu s pod-
kovami do pokojíčku
nebo si s kamarády
zahrajte na koňské
dostihy! V bohatě ilust -
ro vané barevné knížce
navíc najdete přes sto
pestrých samolepek s obrázky
roztomilých koní a poníků a spoustu hádanek
a báječných nápadů na malování a vyrábění 
všelijakých pěkných věcí.
Brož., 64 stran, bar. publ. + samolepky, 21 x 28 cm

GL038016          99,-

ŘEKNI MI PROČ?
Proč kočky žerou trávu? Proč
se potíme? Proč se lidé báli
pirátů? Proč jsou roční období?
Tato knížka odpovídá na otázky,
na které se ptají všechny děti
a na něž dospělí často neznají
odpověď. Kroužková vazba,
124 s. + samolepky, barevná
publikace, 14 x 20,4 cm
GL035856   359,- 299,- 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ŘEKNI MI KOLIK?
Máte doma zvědavé děti?
S pomocí této encyklopedie
plné zábavných obrázků jim
odpovíte na více než dvě stě
všetečných otázek – tento-
krát na téma „kolik čeho je“.
Kroužková vazba, 112 s. +
samolepky, bar. publikace,
14 x 20,4 cm 
GL037707 359,- 299,- 

Helena Zmatlíková
DĚTEM
Ve výboru z díla oblíbené
ilustrátorky najdete verše 
pro nejmenší, moderní 
pohádky i klasické pohádky 
K. J. Erbena, B. Němcové 
a jiných českých autorů 
i spoustu veselých obrázků. 
Váz., 120 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm 

GL036838    259,- 229,-

Počitadlo
KRTEČEK
Nezbytná pomůcka pro první počítání do sta
s oblí beným motivem Krtečka. Korálky jsou
barevně rozděleny po deseti. Stabilní základ-
na, kvalitní dřevěné provedení.
GL267732         399,- 359,-
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6 Pro předškoláky i mladší  školáky

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY 
H. CH. ANDERSENA
Pohádky slavného dánského spisovatele čtou 
už dlouhá léta děti i dospělí na celém světě.
Obyčejné věci v nich mají kouzelnou moc, jedno
pravdivé slovo je silnější než tisíc lží a dobré srdce
cennější než všechny poklady. V knížce najdete
Andersenovy nejznámější i méně známé pohád-
kové příběhy. Váz., 144 s., bar. il., 16,5 x 24 cm 
GL038329             199,- 149,-

František Nepil 
TATÍNEK SE VYPLATÍ 
Ilustrace Marie Tichá
Čí zásluhou přichází člověk na svět? Jaké vady
a přednosti mají maminka, tatínek, sourozenci,
prarodiče? A k čemu je vůbec dobrá rodina? 
To všechno jsou otázky, na které děti najdou
od povědi v této humorné knížce. 
Váz., 48 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm
GL037841   99,- 89,-

Kreslení je zábava
ZVÍŘATA
Sada obsahuje podrobné návody, jak kres-
lit nejrůznější zvířata, od kotěte a koně
přes mořského koníka nebo žábu až po
slona a ledního medvěda, dvanáct paste-
lek a mazacích gum ve tvaru zvířátek. 
Kroužková vazba, 32 stran, čb. ilustrace,
14 x 13,5 cm + pastelky a gumy 
ve tvaru zvířátek
GL037714      199,- 179,-

Eva Bešťáková 
PÍSNIČKOVÉ
POHÁDKY
Ilustrace V. Baránková
Váz., 108 s., bar. publ.,
19,5 x 25,5 cm
GL036534 

199,- 179,- 

Eva Bešťáková 
ČÍSLICOVÉ
POHÁDKY
Ilustrace V. Baránková
Brož., 88 s., bar. publ.,
20 x 29 cm
GL035610 

169,- 149,-

Eva Bešťáková 
PÍSMENKOVÉ
POHÁDKY 
Ilustrace D. Ježková
Brož., 56 s., bar. publ.,
20 x 29 cm
GL037464 

139,- 119,-
Výhodný komplet tří  knih

GL038546    (Ušetří te 160,-) 347,-

Jiří Mahen 

CO MI LIŠKA VYPRÁVĚLA
Ilustrace Josef Lada
Pohádky o zvířatech a jejich vzájemných vztazích, ale také
o lidech, jak se jeví zvířatům. Hlavní vypravěčka, chytrá liška
provází malé čtenáře světem zvířat s humorem i patřičnou
vážností. Pohádkový svět se totiž tomu lidskému v mnohém
často až nápadně podobá. 
Váz., 184 stran, barevné ilustrace, 16 x 23,3 cm

GL037883   249,- 199,-

Jednoduché pohádky plné fantazie pro začínající čtenáře.

KLUBOVÁ
NOVINKA
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První  čtení 7 

Markéta Zinnerová
HÁDANKY 
A BÁSNIČKY 
PRO KLUKY 
A HOLČIČKY
Ilustrace Petra Z. Jelen
Váz., 60 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm
GL037801 199,- 169,-

Ondřej Sekora 
O PSU 
VZDUCHOPLAVCI
Drobné, úsměvné příběhy
z pera autora Ferdy Mra -
vence pro malé čtenáře.
Váz., 76 stran, bar. il., 
16 x 23,3 cm
GL038324   

179,- 159,-

Ondřej Sekora 
KUŘE NAPIPI
A JEHO PŘÁTELÉ
V knížce najdete veselé
vyprávění o dětech a zvířát-
kách, obrázkové seriály,
hádanky a kvízy. Váz., 80 s.,
bar. il., 16 x 23,3 cm
GL038323   

179,- 159,-

Anna Casalis

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
ZE STATKU
Ilustrace Tony Wolf
Na statku plném zvířátek se
stále něco děje. Jaké mají
starosti osel Tvrdohlávek,
želva Vědunka, klisna
Stelinka, králík Rudy, krtek
Hugo, krocan Den dy, koza
Jasmína a jejich kamarádi?
A jaká zažívají dob rodružství?
Příběhy ze statku jsou urče -
ny k předčítání malým po -
sluchačům a začínajícím 
čtenářům. Barevné leporelo,
56 stran, 15,5 x 23 cm

GL038129  
299,-      249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

GL038547         (Ušetří te 90,-) 268,-
Výhodný komplet dvou knih

Eduard Petiška 
HELENKA 
A PRINCEZNA
Ilustrace H. Zmatlíková
Váz., 88 stran, bar. il., 
18,5 x 24 cm 
GL038087

249,- 219,-

Eduard Petiška 
ANIČKA A BÁSNIČKA 
Ilustrace H. Zmatlíková
Veselé vyprávění o Aničce.
Váz., 104 stran, bar. il.,
18,5 x 24 cm
GL038023

249,- 219,-

GL038385         (Ušetří te 140,-) 358,-
Výhodný komplet dvou knih

Petr Šulc

PEJSEK TOM 
A JAK TO ZAČALO
Ilustrace Vendula Hegerová
V této veselé knížce o štěňátku Tomovi
se dozvíte, co všechno čeká na malého
pejska v novém domově a jak se
s nástrahami vypořádá. Kníž ka je urče-
na pro předškoláky a začínající školáky.
Vybraná podstatná jména jsou znázor-
něna obrázky, které má malý čtenář
správně pojmenovat, a doplnit tak
maminku či tatínka při čtení příběhů.
Váz., 40 stran, 17 x 24,1 cm

GL263240   139,- 119,-

VIP
199,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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8 Pro mladší  školáky
Jan Lebeda

MEDOVNÍČEK 
A MEDULKA
Ilustrace Zdeňka Študlarová
Nové pohádky o oblíbeném
skřítku Medovníčkovi, který
opět zažívá ve svém lese
spoustu příhod s včelkami,
ptáčky i zvířátky. A nakonec 
se objeví i nová kamarádka,
malá Medulka, kterou začne
mít Medovníček moc rád. 
Váz., 144 stran, barevné il.,
19,7 x 22,7 cm

GL262405
299,- 269,-

Georgia Pritchettová 

FREDY
Největší strašpytel zachraňuje svět
Ilustrace Jamie Littler
Fredy je pěkný strašpytel a při pohledu na své nové sousedy
je hrůzou bez sebe! Kdo by nebyl? Skrček Alan má za parťá-
ka věčně nabroušeného
robota a bez svého chlu-
patého komplice neudělá
ani ránu! A na zahradě za
plotem střeženým lvy skrý-
vá vzduchotank. Fredy ví,
že musí najít způsob, jak
svůj strach přemoct. Alan
totiž ve svém sklepním
doupěti něco kuje. Něco
velice tajného a velice
zlotřilého. Tajnotajný 
zloplán, jak zničit svět!
Váz., 192 stran, čb. il., 
15 x 21 cm

GL037991  
199,-   169,-

Jiří Žáček 
HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Ilustrace Vlasta Baránková
Knížka plná hádanek, rébusů,
doplňovaček a jiných „luštěnin“.
Váz., 80 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm
GL038376    229,- 199,-

Andreas H. Schmachtl   
ŽABÁK JERONÝM
Chytrý žabák Jeroným má hlavu
plnou neuvěřitelných nápadů!
Váz., 136 stran, barevné il., 
15,3 x 20,5 cm  
GL037090     199,-   179,-

Antonín Zhoř 
UČEDNÍK KOUZELNÍKA 
ČARYFUKA
Ilustrace Josef Lada
Mnoha generacemi oblíbená knížka.
Váz., 128 stran, čb. il., 18,5 x 23,3 cm 
GL036419      199,- 179,-

Božena Šimková 
BAREVNÝ ROK
Ilustrace Alena Janoušková 
Poznávací kniha seznamuje s tajem-
stvím a záhadami jednotlivých měsíců.
Váz., 152 s., bar. publ., 21 x 30,5 cm
GL036553     299,- 249,- 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Pro mladší  školáky 9  

Ljuba Štíplová 
KNÍŽKA PLNÁ HER
Ilustrace Zdenka Krejčová 
Brož., 128 s., bar. il., 17,2 x 22,5 cm
GL036777       199,- 179,- Meg Cabotová 

PRINCEZNA 
ŠKOLOU POVINNÁ
Olivie je úplně obyčejná dvanáctiletá
slečna. Zajímavá je na ní na první
pohled jen řada nebývalých křestních
jmen, schopnost nádherně kreslit zvířa-
ta a to, že je poloviční sirotek, který
nezná svého otce a musí bydlet u tety
a strýčka. Ti se o ni starají jako o vlastní, takže nemá
nejmenší důvod si stěžovat. Jednoho dne ale u chodníku zastaví limuzína
s princeznou Miou Thermopolisovou z Genovie, která ji přijela pozvat do New Yorku, aby
Olivie mohla konečně poznat svého otce. Ten trvá na tom, aby se okamžitě odstěhovala
k němu. Nakonec Olivia asi není tak průměrná, jak by se zdálo! Váz., 192 str., 12,5 x 19 cm

GL037807   179,- 149,-

Výhodný komplet tří  knih

GL038387   (Ušetříte 230,-) 547,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Petra Cífková
DOMÁCÍ RODINNÝ KALENDÁŘ
Zkroťte hravě rodinný chaos! 
Měsíční, 24 stran, 30 x 30 cm 
GL263864      215,-

Sympatická Allie se musí vyrovnat se spoustou překážek!

Meg Cabotová 
HOLČIČÍ PRAVIDLA /3 
Kluci k zulíbání
Váz., 192 stran, 
12,5 x 19 cm
GL038064

259,- 229,-

Meg Cabotová 
HOLČIČÍ PRAVIDLA /2
Nová holka
Váz., 208 stran, 
12,5 x 19 cm
GL038063 

259,- 229,-

Meg Cabotová 
HOLČIČÍ PRAVIDLA/1 
Stěhujeme se!
Váz., 232 stran, 
12,5 x 19 cm
GL038062 

259,- 229,-

Jiří Žáček

CHYTRÉ
POHÁDKY
pro malé
rozumbrady
Ilustrace 
Adolf Born 
Hrdiny chytrých
pohádek bývají
lidé zdánlivě 
obyčejní, kteří 
se v životních
zkouškách téměř
vždy osvědčí jako

lidé naopak neobyčejní, moudří a stateční. Posilují naše
sebevědomí a připomínají nám, že k vítězství nad lží a ne -
lidskostí nepotřebujeme čaromocný meč ani pohádkového
dědečka, stačí mít kuráž, bystrý rozum a dobré srdce. 
Váz., 256 stran, 22,3 x 28,6 cm

GL244389           449,- 399,-

KLUBOVÁ
NOVINKA

08 a 09_sablona lista  8/17/16  10:09 AM  Stránka 3



10 Pro mladší  školáky

NOVÁ DĚTSKÁ 
ENCYKLOPEDIE
Kniha plná krásných barevných
fotografií, ilustrací a zajímavostí
o vesmíru, naší planetě, život-
ním prostředí, zvířatech a rostli-
nách, kultuře, historii, vědě 
a také o lidském těle. 
Váz., 304 s., barevná publikace,
21,6 x 27,6 cm
GL035897  499,-  399,-

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
V dárkovém boxu najdete výběr
těch nejlepších příběhů s vašimi
oblíbenými hrdiny – Elsou, Kris to f -
fem, Ola fem, Annou a Sve nem!
Vzpomínky a kouzla, Sláva naší
královně, Žhavé dobrodružství 
a Podivuhodný ledostroj. 
Dárkový box obsahuje 4 knihy.
4x váz., 576 s., 13,5 x 20,5 cm

GL262413  299,- 249,- 

Joël Lebeaume, 
Clément Lebeaume 
VÍŠ, JAK VĚCI FUNGUJÍ?
V knížce najdete 250 popsaných
a vyobrazených předmětů, pří -
 stro  jů a strojů, které používáme
doma, k dopravě nebo ve volném
čase či je vídáme ve svém okolí.
Flexivazba, 168 s., bar. publ.,
20,8 x 26,5 cm
GL037359   329,- 279,-

Nástěnný kalendář
ČTYŘLÍSTEK
Měsíční, 14 listů, 30 x 30 cm +
samolepky
GL265687     140,-

Gerald Durrell                  
MLUVÍCÍ BALÍK 
Ilustrace Adolf Born
Váz., 200 s., bar. il., 17 x 24 cm
GL036181       279,- 249,-

Veronika Matysová 

POPLACH V TABULKOVĚ
Ilustrace Jitka Římánková
Tato neobvyklá kniha s dobrodružným
příběhem přivede děti do říše drobouč-
kých postaviček, které působí magicky,
a přece jsou zcela skutečné – do říše

chemických prvků. Všechno, co kolem sebe vidíme,
čeho se můžeme dotknout, ale i vzduch, který dýcháme, to vše je

tvořeno maličkými neviditelnými částečkami. Seznamte se s paní mámou Chloro -
vou, malou Kyslinkou a jejími bratry Vodíky, Fluorkou, Bromíkem, Křemdou, Bronzíkem, Siřinkou,
Rtutíkem a jejich sousedy! Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 15,5 x 21 cm

GL037680  199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Michal Černík, Josef Lada 
ČESKÝ ROK JOSEFA LADY 
Vzpomínky Josefa Lady na dět-
ství v Hrusicích (Jak jsem zvonil
poledne, Jak jsme pekli brambo-
ry, Pohádka o narození Jezu lát -
ka) provází půvabné, nadčasové
ilustrace a citlivé verše našeho
předního básníka. 
Váz., 80 s., bar. il., 21 x 27,5 cm
GL035588   269,- 229,-
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Maria T. Lennonová
POTÍŽISTKA 
PROTI SVÉ VŮLI
Charlie rozhodně není žádný andílek.
Je obstojná hackerka, nepotrpí si
moc na sportování, a na zdravou 
výživu už vůbec ne. Je to zkrátka
rebelka, ale tak nějak proti své vůli…
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm
GL037814      249,- 199,-

E. Cody Kimmelová 
Vidím duchy! /2

STRAŠIDELNÝ DŮM
Kat není obyčejná holka, ale moc
by jí chtěla být. O třináctých naroze-
ninách začala vidět duchy a postup-
ně zjišťuje, jak může být její nová
schopnost děsivá. Tentokrát se
s nejlepší kamarádkou Jac vypraví
do opuštěného domu pátrat po sto-
pách tajemného chlapce, ale narazí
tu na věci mnohem zlověstnější.
Duše zemřelých ji teď pronásledují
na každém kroku a dožadují se
pozornosti, ale Kat si vůbec není
jistá, jestli jim všem chce a dokáže
pomoct! V první řadě musí překonat
vlastní strach!
Váz., 144 stran, 12,5 x 19 cm

GL037959   199,- 179,-

Terry Jones
BAJKY 
Z DIVOKÝCH VAJEC
Ilustrace Michael Foreman
V šestnácti humorných baj-
kách autor představuje králíka
v liščím kožichu, žirafy tvárné
jako lego, tlupu teatrálních 
termitů a další zázraky přírody.
Váz., 120 stran, barevné il.,
17 x 24 cm
GL037708  199,- 179,-

Elizabeth Cody Kimmelová 
Vidím duchy! 
VE ŠKOLE STRAŠÍ
Kat netouží po ničem jiném než
být jako ostatní děti. Její maminka
je však médium. A taková věc se
neutají. Navíc Kat právě zjistila, 
že přízraky dokáže vidět také!  
Váz., 192 stran, 12,5 x 19 cm
GL036411    229,- 199,-

Anne-Sophie
Jouhanneauová   
TESTY 
PRO SPRÁVNÉ HOLKY
Jsi milionářka, princezna,
nebo dobrodružka?
V knížce najdeš přes sto stran
testů a spoustu čtení navíc! 
Brož., 128 stran, barevné il., 
15 x 20,5 cm   
GL037182   199,-   179,-  

Milada Motlová                 
PRAHA 
ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ 
Ilustroval Jan Maget 
Váz., 96 stran, barevné il.,
20 x 29 cm   
GL036704    

259,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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12  Pro starší školáky

Sok Song           
SKLÁDEJ A TVOŘ 
NOVÉ ORIGAMI
Proměňte obyčejný papír v led-
ního medvěda, šťastnou žábu,
náramek z letáků nebo třeba 
peněženku. Flexivazba, 160 s.,
bar. publ., 18,9 x 25,4 cm
GL035314  299,-    269,-

12 ÚŽASNÝCH 
PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK
Knížka nabízí dvanáct originál-
ních modelů papírových letadé-
lek. Obsahuje nejen podrobné
ilust rované návody, ale také 
dvacet čtyři potištěných papírů. 
Brož., 36 s., bar. p., 21,5 x 28 cm 
GL035906      139,- 119,-

Jilly MacLeodová
JAK BYLO SKORO
VŠECHNO VYNALEZENO
PODLE KOUMÁKŮ
Ilustrace Lisa Swerlingová
a Ralph Lazar
Váz., 64 str., barevná publikace,
24,8 x 30,1 cm
GL038229    229,- 199,- 

Olga Elmanová 
ROZUM POD LAVICÍ 
aneb Co v učebnici nenajdeš
Ilustrace Jiří Fixl
Knížka určená dětem i dospělým
zábavnou formou doplňuje cel-
kový rozhled. První oddíl Rčení
popisuje význam a původ okřídle-
ných výroků z kulturní historie.
Stručné portréty velikánů kultury,
vědy a politiky najdete v oddíle
Významné osobnosti a vysvětlení
nových slov v oddíle Cizí slova. 
Váz., 288 s., čb. il., 12 x 20 cm
GL038296      199,- 159,-

Dame Darcy

PŘÍRUČKA 
SEXY ČARODĚJKY
Chceš se naučit číst z dlaně a rozumět
řeči snů? Přičarovat si lásku nebo 
kamarádky? Ráda by ses naučila 
vý ro bě přírodního mýdla nebo jiné

domácí kosmetiky? Tato příručka je plná
osobitých ilustrací a nápa dů pro mladé čarodějky, které

touží po neobyčejném životě plném magie. Na začátku najdeš test, který 
ti řekne, jaký druh čarodějky jsi. Pak už nezbývá, než se začíst a pustit se do kouzlení! 

Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 15 x 23,5 cm

GL037640 199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Martin Velíšek
MŮJ STÁT
Ilustrace Milan Starý
Zábavná kniha vám odpoví například
na otázku, proč jsou na našem státním
zna ku lvi a orlice či odkud pochá zí
heslo na prezidentské standartě. 
Flexivazba, 108 s., bar. il., 22 x 22 cm
GL038025         199,- 179,-

12_Sestava 1  8/18/16  12:33 PM  Stránka 1



Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 37

SV
ĚT

O
VÁ

 L
IT

ER
AT

U
R

A
, 

O
D

EO
N

Strašné břemeno, myslet
si, že znáte budoucnost!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Anna Bolavá 
DO TMY
Příběh osamělé ženy, která
život zasvětila sběru bylin.
Konstantou jejího propraco-
vaného „plánu sběru“ je
úterý, výkupní den. I přes
pomalé, zdánlivě nevzruše-
né tempo bublá pod hladi-
nou podivný neklid. Rafino-
vaný styl vtahuje stále hlou-
běji. 232 stran

GL037335   259,- 199,-

Roald Dahl 
MILOSTNÉ ROŠÁDY 
Precizně vystavěné originál-
ní anekdoty s až šokující
pointou – povídky různě
obměňující přísloví „kdo
jinému jámu kopá, sám do
ní padá“. Dějově sevřené
grotesky naplněné černým
humorem často připome-
nou vycizelované arabesky
Edgara Allana Poea. 160 s.
GL036323   199,- 179,-

Ian McEwan 
POKÁNÍ 
Je to jen svědomí, co nutí
člověka stále znovu a zno-
vu zpytovat duši, anebo exi-
stuje cosi mnohem hlubší-
ho, kam obyčejný smrtelník
nedosáhne, ale o čem jen
tuší, že číhá vyrazit každým
okamžikem do útoku? Ian
McEwan dovedl tuto myš-
lenku k dokonalosti. 328 s.
GL036439   299,- 259,-

Jerome David Salinger 
KDO CHYTÁ V ŽITĚ 
Příběh vyprávěný sedmnác-
tiletým Holde nem je popi-
sem tří dnů jeho cesty do-
mů předvánočním New
Yorkem. Spíš než putová-
ním prostorem je to puto-
vání od ne vinnosti k vě-
doucnosti. Jeden z nejpopu-
lárnějších amerických po -
válečných románů. 192 s. 

GL037472   199,- 179,-

William Styron 
SOPHIINA VOLBA 
Zatímco spisovatel Stingo
sleduje, jak osudy krásné
Polky Sophie, která prošla
Osvětimí, a neurotického
Nathana směřují k tragické-
mu závěru, poslouchá Sop-
hiino vyprávění o minulosti,
z něhož se vynořuje děsivý,
krutě realistický obraz spo-
lečenského zla. 720 stran

GL037058  449,- 369,-

John Irving 
ČTVRTÁ RUKA 
Román Čtvrtá ruka si klade zajíma-
vou otázku: Jak má člověk poznat,
že se mu zdá o jeho vlastní budouc-
nosti? A odpověď zní: Budoucí věci
si lze představit, jen když člověk spí
nebo je zamilovaný... 272 stran

GL038210         259,- 229,-

John Irving 

ULICE ZÁHADNÝCH 
TAJEMSTVÍ
Čtrnáctiletý chlapec Juan Diego, který
se narodil a vyrůstal na skládce odpa-
dů v mexické Oaxace, má o rok mlad-
ší sestru Lupe. Dívka je přesvědčená,
že zná svou vlastní i bratrovou
budoucnost. Je také čtenářka myšle-
nek – ví, co si myslí většina lidí… Jako
starší muž cestuje Juan na Filipíny, ale
cestují s ním i jeho sny a vzpomínky.
Jak stárneme, žijeme často ve snech
a vzpomínkách intenzivněji než v pří-
tomnosti. Nejnovější Irvingův román
je příběhem o tom, co se přihodí
Juanovi na Filipínách, kde se minulost
srazí s jeho budoucností. 
Přeložil Luboš Trávníček. 

Váz., 528 stran, 12,5 x 20 cm

GL037988  nečlenská cena 399,- 349,-
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Rainbow Rowellová 
FANGIRL
Z bezpečného světa fantazie
se nikomu nechce. 456 s.

GL037101   299,- 249,-

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

GL036705   279,- 229,-

Cassandra Clareová 
Pekelné stroje 1:
MECHANICKÝ ANDĚL
Osiřelá Tessa pluje do Lon-
dýna za svým bratrem Nat-
hanielem. V přístavu na ni
však čeká podivná dvojice
žen, Temné sestry. Uvězní ji
v jejich domě a připravují ji
pro záhadného Magistra.
Záchrana přijde z nečekané
strany... 368 stran  

GL037461   359,- 299,-

Cassandra Clareová 
Pekelné stroje 2
MECHANICKÝ PRINC
V magickém viktoriánském
Londýně našla Tessa úkryt
u Lovců stínů. S pomocí sa-
motáře Willa a oddaného Je-
ma zjišťuje, že Magistrova
válka proti Lovcům stínů má
velmi osobní důvod. Viní je
z dávné tragédie, která mu
zničila život... 392 stran

GL037462   359,- 299,-

John Green 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Jemu je sedmnáct, jí šest-
náct. Potkají se a zamilují se.
Ona má rako vinu v posled-
ním stadiu, on ze souboje
s rakovinou vyšel s amputo-
vanou nohou. Přesto kniha
není o smrti – je o lásce.
Autor ji napsal s mimořád-
ným smyslem pro humor
a sarkasmus. 240 stran

GL036959   249,- 199,-

John Green, 
David Levithan 
WILL GRAYSON,
WILL GRAYSON 
Dva středoškoláky
z opačných konců
Chicaga svede do-
hromady leda ná-
hoda. A aby se na-
víc jmenovali stej-
ně, musí být hodně
velká. Přidejte ještě
kamaráda jednoho
z nich, Drobka, tor-
nádo v lidské podo-
bě. A když ten se
do něčeho pustí,
můžete si být jistí,
že při zdi se držet
nebude… Oba Wil-
ly čeká řada pře-
kvapení, budou si
muset znovu přebrat všechno, co si mysleli o sobě, o lásce i o přá-
telství. Přel. Veronika Volhejnová. Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GL038110                             249,- 199,-

Výhodný komplet

577,-jen

obj. č. GL038566
3x Rainbow Rowellová

Příběh
Simona 
a Baze
pokračuje!

Rainbow Rowellová 

NEDEJ SE
Příběh duchařský, milostný i detektivní. Staletá proroctví předpověděla pří-
chod Největšího mága, který díky své obrovské moci zachrání kouzelnický
svět před zlem. Smůla je, že Simon Snow je nejhorší Vyvolený, jakého kdy
kdo vyvolil. Svými kouzly nadělá spíš víc škody než užitku, radši se ohání
mečem a čarování nechává na své nejlepší kamarádce. Svět, který má
zachránit, nad ním ohrnuje nos. A v boji s tajemným Zlořádem Pletichou se
Simon za poslední roky taky moc nevyznamenal… Teď ho čeká poslední rok
školy magických umění – možná taky poslední rok jeho života – a on si ho
nenechá zkazit ani tím, že mu jeho příšerný, nafoukaný upírský spolubydlící
Baz nejspíš přebral holku. Jenže Baz udělal něco ještě horšího. Beze stopy
zmizel. A Simon nebude mít klid, dokud tu záhadu nevyřeší.
Přeložila Jana Kunová. Brož., 496 stran, 12,5 x 20 cm

GL038132                       nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Za ibody si můžete vybrat báječné odměny! 39
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Francesca Zappia 

UVNITŘ MÉ HLAVY
Alex je „divná“, alespoň tak ji vnímá její okolí. Přitom má jen
vlasy červené jako kečup a fascinují ji živí humři v nádrži
supermarketu, trpí paranoiou, že ji pronásledují komunisti,
nebo že jí někdo otrávil jídlo. Trpí totiž schizofrenií a plete si
vlastní halucinace s realitou. Někdy jde obojí od sebe jen
těžko rozlišit, jedinou její jistotou je mladší sestra Charlie
a Kouzelná osmička, dětská hračka, se kterou se často radí.
Pro jistotu má Alex u sebe taky fotoaparát a v případě nouze
si věci a lidi fotí, aby měla jistotu, že nejsou jen jejím přelu-
dem. Za přelud považuje nejdřív i Milese, nejdrsnějšího
týpka ze školy. Nevymyslela si ho náhodou? Proč by zrovna
on měl mít o její společnost zájem...? Hořkosladký debutový
román o síle opravdového přátelství a lásky, při kterém se
budete smát. Pro fanoušky Rainbow Rowellové! Přeložila
Simona Klára Kučerová. Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GL037330            nečlenská cena 269,- 229,-

James Dashner 
LABYRINT 2: SPÁLENIŠTĚ:
ZKOUŠKA 344 s. 

GL037832           279,- 229,-

Co je pravda 
a co jen sen?

Lauren Saftová 

JAK TO MAJÍ
HOLKY
Alex, Mollie a Veronika
spolu kamarádí už od zá-
kladky, na střední se ale už
projevují jejich odlišné po-
vahy i cíle. Sice sedí u jed-
noho stolu v jídelně, pro-
paří večery a svěřují se na-
vzájem, ale je to opravdu
přátelství? Když se vztahy
ještě zamíchají kluci, je to
pořádně těžká zkouška.
Oprostí se Alex, Mollie

a Veronika od svých nevraživostí,
závisti a pomstychtivosti, nebo je s jejich přátel-

stvím konec? Přel. Jana Jašová. Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GL037655                      nečlenská cena 249,- 199,-

James Dashner 
LABYRINT 3: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Brož., 312 s., 12,5 x 20 cm

GL036669          279,- 229,-

Colleen Hooverová 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ LÁSKY
Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GL037692         249,- 199,-

James Dashner 
LABYRINT 1: ÚTĚK
360 stran
GL036667            279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Farida Khalaf, Andrea C. Hoffmannová 

DÍVKA, KTERÁ ZVÍTĚZILA
NAD IS
Kocho, idylická vesnička na úpatí seve-
roiráckého pohoří Sindžár, v níž žijí pří-
slušníci náboženské menšiny Jezídů.
Farida právě ukončila předposlední tří-
du gymnázia a těší se na prázdniny. Ale
všechno dopadne jinak. V srpnu 2014
přepadnou vesnici ozbrojenci takzva-
ného Islámského státu. Postřílejí všech-
ny muže a ženy odvlečou. Faridu drží
po několik měsíců jako otrokyni –
a děvče prožívá nepředstavitelné útra-
py. Ale jednoho dne se jí podaří uprch-
nout, společně s pěti dalšími dívkami.
Dojemný příběh o tom, že přátelství,
láska a vůle přežít jsou silnější než jaké-
koli barbarství. Váz., 248 s., 12,5 x 20 cm

GL037683  nečlenská cena 249,- 199,-

Immaculée Ilibagiza 
PŘEŽILA JSEM 
Šokující zážitky z genocidy
ve Rwandě, kdy zfanatizo-
vaný dav lynčoval nevinné.
Immaculée se ukryla
v koupelně v domě pasto-
ra, kde se na ploše metr
krát metr tři měsíce tísnilo
osm žen ve tmě a horku,
téměř bez jídla a bez jedi-
ného slova. 
280 stran, 16 stran příl.

GL037744   299,- 249,-

Cheryl Strayedová 
DIVOČINA
Cheryl umřela mat ka, pod-
lehla drogám a nevě rami si
zničila manželství. Ve snaze
vyřešit si život se rozhodne
zdolat pacifickou hřebe-
novku. Chce projít divoči-
nou, aby si pročistila hlavu
a oprostila se od destruk-
tivní minulosti. Netuší však,
jak těžká zkouška ji čeká.
Sáhne si na dno…  400 s.

GL036081 299,- 269,-

„Přežila jsem, 
abych dokázala, 
že jsem silnější 
než oni.“

Cay Garcia 

ZA ZDMI PALÁCE
Ve svých 52 letech opouští
autorka zaměstnání v obchod-
ním centru v Kapském Městě
a nastupuje do kurzu pro
komorníky. Po úspěšném absol-
vování je jí nabídnuta pozice
v saúdské královské rodině.
Sloužit má u princezny Arabelly.
Autorka popisuje obrovské palá-
ce a nesmírný luxus, ohromný
vozový park, zásoby jídla nebo
kosmetiky, a nabízí i fascinující
vhled do reality Saúdské Arábie,
kde platí striktní pravidla islám-
ského světa.

Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GL037712   
nečlenská cena 229,- 179,-

Výhodný komplet

477,-jen

obj. č. GL038567
3x Corinne Hofmannová

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ZPÁTKY Z AFRIKY
184 s. + 16 s. bar. fotopříl.

GL031110         229,- 199,-

SHLEDÁNÍ V BARSALOI
176 s. + 32 s. bar. foto

GL031597         229,- 199,-

Corinne Hofmannová
BÍLÁ MASAJKA
336 s. + 8 s. bar. fotopříl.

GL037957         249,- 219,-

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

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Petr Zídek
HANA BENEŠOVÁ
Velmi čtivý portrét manžel-
ky druhého českosloven-
ského prezidenta, který při-
náší nová fakta a souvislosti
a vyvrací doposud tradova-
né omyly. Předností knihy
je velké množství fotografií
z veřejných i soukromých
zdrojů, z nichž velká část
nebyla nikdy publikována.
328 stran, čb. foto

GL036746  359,- 199,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN WERICH Z KAMPY
Bratři Jiří a Ond řej Suchých
se setkávali na Kampě s Ja-
nem Werichem a o těchto
setkáních vydávali svědectví
v řadě článků, úvah a kniž-
ních kapitol, které nyní shr-
nuli a doplnili o další vzpo-
mínky. Kniha obsahuje řa-
du dosud nezveřejněných
a často unikátních fotografií.
120 s. + 32 s. čb. příl.

GL034947   199,- 179,-

Rod Nordland 
MILENCI
„Romeo a Julie Afghánistánu“, tímto
přirovnáním označuje autor příběh
afghánské dvojice mladých lidí, kteří
riskovali vše, aby mohli být spolu.
Zakija a Alí vyrůstali vedle sebe, pře-
sto jako kdyby byli každý na jiné
straně zeměkoule – jejich rodiny
pocházely z odlišného prostředí
a panovala mezi nimi nesmiřitelná
propast. Když tedy Alí požádal
Zakijina otce o dívčinu ruku, dočkal
se kategorického odmítnutí.
Zamilovaná dvojice se však rozhodla
vzít osud do svých rukou a vzali se
tajně. Od té doby se ukrývají a hrozí
jim smrt.

Váz., 392 stran + 8 stran příl., 
12,5 x 20 cm

GL037152   nečlenská cena 299,- 249,-

R. D. Rosen 

DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY
Na osudech tří židovských dívek –
z Polska, Holandska a Francie –
autor otevírá téma židovských dě-
tí, které přežily druhou světovou
válku v úkrytech. Sophii a její mat-
ce zařídil otec falešné doklady.
Sám zanedlouho zmizel. Malou
Floru odložila matka nejprve do
kláštera, později putovala holčička
do bezdětné rodiny chráněné
švédskou ambasádou. Carlu zase
spolu s její matkou ukrýval holič.
Kniha se věnuje i vlivu dětských
traumat na život v dospělosti:
v kariéře, navazování vztahů, ale
i v psychické vyrovnanosti a pově-
domí o vlastních kořenech. 
Váz., 312 s. + 16 s. příl., 12,5 x 20 cm

GL037715   
nečlenská cena 299,- 249,-

V kastovní
společnosti
hrozí za lásku
smrt!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Ondřej Suchý 
TŘI ŽIVOTY LÍDY BAAROVÉ 
Neobyčejný osud výjimečné české
herečky. 216 stran, 24 stran příl.

GL038321        229,- 199,-

Luca Crippa, Maurizio Onnis 
FOTOGRAF Z OSVĚTIMI
Osudy Wilhelma Brasse, který přežil
Osvětim jako fotograf. 264 s.,16 s. příl.

GL037672         279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Michael Kerrigan 

TEMNÉ DĚJINY BIBLE
Lidské oběti, povodně, morové rány, vraždy, masakry, zrada, války, in-
cest, mořské příšery a draci – příběhy v Bibli jsou mnohdy temnější
a krvavější, než bychom čekali. Temné dějiny Bible zkoumají
některé z nejstarších příběhů světa, hle-
dají kořeny biblických vyprávění
v dějinách Židů, Egypťanů,
Asyřanů, Peršanů a Římanů
a pátrají po různých výkla-
dech či proměnách zpra-
cování stejných témat
v různých biblických kni-
hách. Poutavě napsaná
a bohatě ilustrovaná
kniha nabízí pozoru-
hodný rozbor biblic-
kých příběhů a nahlíží
je z nečekaných úhlů.

Váz., 224 s., barevná
publ., 18,6 x 24,4 cm

GL037799  
nečlenská cena 399,-

349,-
cena pro 

VIP členy 279,-

Hamed Abdel-Samad 
ÚČTOVÁNÍ
S MOHAMEDEM
Islámský fundamentalismus
a intolerance jsou důsledky
přeceňování koránu a Mo-
hameda. K reformě mus-
limského myšlení je nutné,
aby se muslimové odvážili
zpochybnit Mohamedovu
nedotknutelnost a dali své-
mu prorokovi lidské rozmě-
ry. 208 stran 

GL038035   199,- 179,-

Laurence Rees 
OSVĚTIM 
Kniha významného britské-
ho historika líčí kruté nacis-
tické zařízení, jádro kom-
plexního systému vyhlazo-
vání a místo „konečného
řešení židovské otázky“.
Příběh o brutalitě, odvaze,
útěku a přežití, o tom, jak
k takové lidské tragédii
mohlo dojít. Váz., 320 s. +
16 s. příl., 14,5 x 22,7 cm

GL038410   299,- 269,-

Henrik Eberle 
HITLER JAKO 
VOJEVŮDCE
Na základě nových poznat-
ků a dosud neznámých do-
kumentů renomovaný his-
torik nacismu ukazuje, jak
Hitlerovy zkušenosti vojen-
ské spojky z první světové
války ovlivnily myšlení a či-
ny pozdějšího diktátora
a vrchního velitele bran-
ných sil. 320 s., 16 s. příl.

GL037548   359,- 299,-

D. Glockner, D. Spáčil 
CÍSAŘŮV PREZIDENT
Císař František Josef I.
a prezident Tomáš Garrigue
Masaryk – mají tyto dvě
osobnosti našich dějin
něco společného? Již od
počátku minulého století se
vynořují teorie o Masary-
kově pravém otci. Všechny
však časem vyšuměly – až
na jednu, která je tématem
této knihy. 296 s., čb. foto

GL035844   299,- 249,-

Hans-Dieter Otto 
NÁŠ KRÁL JE ŠÍLENÝ! 
Všude na světě žili v růz-
ných dobách duševně ne-
mocní lidé. Někteří z nich
byli známí a mocní vládci –
a jejich šílenství mělo často
pro národ fatální důsledky.
Autor se zabývá devíti pří-
pady slavných panovníků
a panovnic považovaných
jejich současníky za šílen-
ce. 224 stran

GL037478   249,- 199,-

Bible nelíčí jen svaté příběhy...ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Bohumil Vurm, Zuzana Foffová 
KAREL IV.
Kniha přibližuje životní příběh Karla IV.,
provázený intrikami a tajnými úmluvami,
stejně jako přátelstvím a láskou. K zasa-
zení Karlova života do souvislostí slouží
tematické dvoustrany. Množství fotogra-
fií i málo známých dobových ilustrací
ukazuje Karlův bohatě naplněný život.
224 stran, barevná publikace

GL038061 349,- 299,-

R. G. Grant 

BITVY 
Válčení je stejně staré jako dějiny lidstva. Jeho vývoj můžeme sledo-
vat od prvních zaznamenaných bitev Egypťanů až k moderní éře
hrozby úplného zničení. Výpravná encyklopedie Bitvy je uceleným
a skvěle obrazově dokumentovaným záznamem mimořádného,
avšak krvavého příběhu dějin válečnictví. Představuje nejen vyčerpá-
vající kroniku legendárních bitev, slavných vojevůdců a pamětihod-
ných činů, ale poskytuje i podrobné informace o používaných zbra-
ních a dobové vojenské technice.

Váz., 360 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GL037725             nečlenská cena 899,- 699,-

KRVAVÝ PŘÍBĚH
DĚJIN VÁLEČNICTVÍ

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 vyčer-
pávající úvod do umělcovy tvorby
a jejích vyznamů. 256 s., bar. publ.

GL037914          1299,- 999,-

Pavel Juřík 
ENCYKLOPEDIE ŠLECHTICKÝCH
RODŮ
Výpravná publikace seznamuje s historií,
významnými osobnostmi a sídly téměř
150 vybraných českých, moravských
a slezských šlechtických rodů. Prostřed-
nictvím životních osudů některých pří-
slušníků panského a rytířského stavu ne-
bo stavu knížecího, hraběcího a dalších
nepřímo popisuje i historii českých zemí
a roli aristokracie v ní.464 s., bar. publ.

GL036414          499,- 449,-

Radek Diestler, Jana Jůzlová 
ČESKÉ DĚJINY V KOSTCE
Netradiční příručka kombinuje chrono-
logické tabulky s výkladovými kapitola-
mi, zaměřenými vždy na konkrétní té-
ma, pozoruhodný detail či osobu. Zabý-
vá se i specifickými otázkami – dějinami
piva či sportu, chronologií ohrožení
Osmanskou říší či dějinami židovského
osídlení. Širší kontext českým dějinám
poskytují odkazy na souběžné události
ve světě. 272 stran, barevná publikace 

GL036811 399,- 319,-
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 

Michal Černík
KYKYRYKÝ!
KOHOUTEK BUDÍ
SVĚT
Kohoutek se slepičkou
se mají rádi, v noci spí
ve stodole na bidýlku 
a přes den spolu hos-
podaří na dvorku. 96 s.

GL037404 179,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

44

79 Kč

Michal Černík
KYKYRYKÝ!
KOHOUTEK A JEHO
KAMARÁDI 
Přečtete si, jak chtěl
kohoutek putovat do
světa, jak učil zvířátka
kokrhat nebo jak před-
povídal budoucnost.
80 stran
GL037405 179,-

Michal Černík
KYKYRYKÝ!
KOHOUTEK MÁ
RÁD SLEPIČKU
Kohoutek kokrháním
budí den a začnou se
dít veselé příhody, na
kterých se podílí ztřeš-
těnými nápady. 88 s.

GL037408 179,-

Ann Learyová 
KAMARÁDKY
Z MOKRÉ ČTVRTI
Hildy má jako úspěšná
realitní agentka, matka
a babička práce nad
hlavu. Ale dcery si vší-
mají, že maminka moc
popíjí... 288 stran

GL036846 259,-

Amy Sohnová 
MATKÁRNA
Ve čtvrtích mladých,
úspěšných vládne
pohoda. Chodníky jsou
plné kočárků a zahrá-
dek kaváren… tahle
„matkárna“ dost pakár-
na. 408 stran
GL036514 299,-

Taylor Stevensová
NEVIŇÁTKO
Malá Hannah byla une-
sena kultem Vyvole-
ných. Něko lik stoupen-
ců chce dítě osvobodit.
To by ale museli věřit
někomu, kdo nikomu
nevěří… 352 stran
GL035917 279,-

Taylor Stevensová 
LOUTKA
Vanessu vydíráním do-
nutí dopravit ostře sle-
dovanou dívku bohaté-
mu sadistovi. Jinak od-
soudí milovanou osobu
k mučení a strašlivé
smrti… 384 stran
GL036585 299,-

Chevy Stevensová 
POŘÁD SE DÍVÁ
Doktorka Nadine La-
voie vyslechne příběh
pacientky a zjistí, že se
podobá tomu jejímu.
Strašné vzpomínky na
dětství jsou zpět. A ne-
jen ony… 416 stran 
GL036614 329,-

Andrej Štiavnický 
VIVAT 
ČACHTICKÁ PANÍ!
František Nádašdy II.,
jediný vnuk Alžběty Bá-
thoryové, se za pomoci
přátel pouští do drama-
tického zápasu na život
a na smrt. 584 stran

GL036066 349,-

Will Wiles 
PRAVIDLA PÉČE 
O DŘEVĚNÉ 
PODLAHY
V příběhu bohéma,
který se pedantskému
příteli stará o kočky, se
mísí britský černý
humor s napětím. 312 s.

GL036577 299,-

Holly Goldbergová
Sloaneová
NÁSOBKY SEDMI
Dvanáctiletá Willow je
geniální, miluje přírodu
a stanovuje téměř lé-
kařské diagnózy. Do-
jemný a vtipný multi-
kulturní příběh. 320 s.

GL036889 279,-

Pavel Sekyrka
BEZ SOUDU
Dramatický příběh sle-
duje osudy několika
postav v rozpětí let
1927–1950 v Če-
chách, Itálii, Německu
a Švýcarsku.
256 stran

GL248275 249,-

P. K. Hallinan
CHOVEJ SE 
ZDVOŘILE
Děti se pomocí půvab-
ných obrázků a veršů
seznamují s tím, co
znamená zdvořilost 
a jaké chování je zdvo-
řilé. Bar. leporelo, 28 s.

GL036599 149,-

Jim Wilson
NACISTICKÁ 
KNĚŽNA
Kněžna Stephanie von
Hohenlohe od 20. let
sloužila jako spojka
mezi britskou šlech-
tou a německými
pohlaváry. 280 stran

GL035875 299,-

Norbert Frei 
STÁT POD 
TAKTOVKOU VŮDCE
Přepracované vydání
komplexního historic-
kého obrazu německé
společnosti za nacio-
nálního socialismu a za
války. 288 stran 

GL036612 299,-

Karin Sturmová 
MICHAEL
SCHUMACHER
Životopis slavného jez-
dce Formule 1, jehož
nehoda na lyžích vyvo-
lala značný rozruch.
Kniha ho přibližuje
i jako člověka. 
264 s. + 16 s. bar. příl.
GL036985 299,-

P. K. Hallinan 
DÁVEJ POZOR 
Děti se naučí chovat se
bezpečně venku i při
hře s dětmi. Kniha ro-
dičům pomůže při ho-
voru o tom, jak je důle-
žité dávat na sebe po-
zor. Bar. leporelo, 28 s. 
GL036602 149,-

Božena 
Šimková
POHÁDKY
BRATŘÍ
MĚSÍCŮ

Hrdinové pohádek si díky zdravému rozumu 
a troše štěstí poradí se všemi obtížemi a někdy
se jim dostane i poučení – třeba kolouškovi,
který si usilovně přál zlaté parohy... 64 s., bar. il. 

GL036755 179,-

David Chalfen 
TRÉNUJEME NA MARATON A PŮLMARATON
Zkušený trenér a vytrvalostní běžec poradí, jak se
připravit na maraton a půlmaraton pomocí struk-
turovaných tréninkových plánů. 144 s., bar. publ. 
GL036533 299,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Marie Cristenová 
VĚŽ LŽÍ
Francie roku 1313.
Dívka Séverine se ocit-
ne uprostřed intrik nej-
vyšších kruhů, které by
ji mohly stát hlavu…
Román, jenž vychází ze
skutečných událostí.
GL035829 359,-

Hana Hažíková 
LÁSKOŽROUT
Mladá Romka Brenda
slaví právě čtrnácté na-
rozeniny, jenže oslava
s rodiči, kteří se nesná-
ší a ani se to nesnaží
před svou adoptivní
dcerou skrýt? 224 s.
GL036912 199,-

Susan Lewis
PRAVDA O TOBĚ
Život Lainey vypadá
idylicky – má krásný
dům, úspěšného muže
a dvě zdravé děti. Ve
skutečnosti se ale zou-
fale snaží udržet rodinu
pohromadě. 328 stran 
GL036911 349,-

Diane Setterfieldová 
TŘINÁCTÝ PŘÍBĚH 
Když si spisovatelka
Vida Winterová uvědo-
mí, že se blíží konec,
rozhodne se odhalit
nejlepší příběh, ten tři-
náctý: tajemství svého
života. 392 stran
GL037482 299,-

Diane Setterfieldová 
BELLMAN & BLACK
Do života desetiletého
Williama Bellmana prá-
vě vstoupila smrt. Um-
řel ale jen havran... jen-
že roky plynou a jedna
tragédie stíhá druhou...
384 stran
GL036817 299,-

Danielle Steel
DĚDICTVÍ KRVE
Brigitte učiní úžasný
objev: mezi jejími před-
ky je i indiánka Wachi-
wi, která se dostala až
na dvůr Ludví  ka XIV.
a vzala si francouzské-
ho markýze... 296 stran
GL035079 229,-

Danielle Steel 
UZAVŘENÝ KRUH 
Tana chce proti matčině
vůli studovat. Nako nec
si prosadí svou, je z ní
úspěšná právnička, ale
její mi lost  ný život jako
by pronásledovalo pro-
kletí… 256 stran
GL036720 249,-

Danielle Steel 
DO SKONÁNÍ ČASU
Když zemřou ti, kdo se
milují, prý se v dalším
životě zase setkají.
Dojemný příběh dvou
podobných osudů
a veliké lásky. 

288 s. 
GL036658 259,-

Brigitte Riebeová 
KRÁSNÁ FILIPÍNA
Filipína Welserová
a Ferdinand II. Habs-
burský se tajně vezmou
a mají spolu čtyři děti.
Avšak čím silnější je
jejich vztah, tím větší
jsou překážky. 288 s.
GL036556 279,-

Libor Budinský 
POPRAVY 
SLAVNÝCH
Téměř sto osobností,
které skončily na po-
pravišti. Jsou mezi nimi
zbojníci,  revolu cionáři
i umělci či vysoce po-
stavené osoby... 208 s.

GL033541 199,-

Suzanne Evansová 
MACHIAVELLI PRO
MÁMY
Matka čtyř dětí hledá
rady u italského filozofa
známého i výroky jako
„účel světí prostředky“
a zjistí, že i dnes jeho
metody platí. 224 stran

GL036340 249,-

Richard Webster 
ČTENÍ Z OBLIČEJE
Čtení z obličeje vychází
ze starého umění
a ukazuje, jak odhad-
nout charakter. Naučíte
se poznat, jaký osud je
vepsán ve tváři vašich
blízkých. 248 s., čb. il.
GL036117 259,-

John Grisham 
BRATRSTVO
Tři bývalí soudci říkající
si Bratrstvo píšou z vě-
zení vy děračské dopisy
a peníze se jim jen hr-
nou. Jenže pak se jejich
rafinovaný plán pořád-
ně zkomplikuje… 288 s.

GL035233 249,-

Philipp Vandenberg 
NEFERTITI
Biografie legendární
královny. Dosud nebyl
nalezen její hrob, ale
není pravděpodobné,
že by se o svůj posmrt-
ný život nepostarala…
304 s. + 8 s. čb. fotopříl.
GL033809 279,-

Jessica Treadwayová 
SMRT MÁ OČI 
MOJÍ DCERY
Dceřin přitel zabil Han-
ně manžela a málem i
ji. Tři roky s dcerou ne-
mluvila, teď se případ
znovu otevírá a dcera ji
chce navštívit... 344 s. 

GL036707 299,-

Michaela
Lindingerová 
MÉ SRDCE JE
Z KAMENE 
Kniha představuje „ji-
nou“ císařovnu Alžbě-
tu, dítě své doby, kul-
tovní postavu dekaden-
ce. 208 stran, čb. foto 
GL036642 259,-

Claire Kendalová 
DENÍK MÉHO
STÍNU
Ten muž Clarissu sle-
duje, volá jí, posílá dár-
ky. S jeho posedlostí
sílí i strach mladé ženy,
pomoci policie se do-
volává marně. 344 s. 

GL037270 299,-

Chad Poole 
VÁŽEME Z PADÁKOVÉ ŠŇŮRY
Naučíte se vázat počáteční smyčku, základní 
i složitější sloupky, náramky, řemínky a přívěsky,
nebo nejrůznější dekorativní uzly. 
112 stran, barevná publikace

GL037185 199,-

D. Raviv, J. Melman 
ŠPIONI PROTI ARMAGEDONU
Dějiny izraelských tajných služeb od získání
nezávislosti až po současnost. Izrael kreativně
využívá špionáž jako alternativu k válce. 552 s. 

GL036337 449,-
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99 Kč

Sabine Ebertová 
KREV A STŘÍBRO
V Německu roku 1296
táhne král proti Frei-
bergu. K těm, kteří ob-
ležené město brání,
patří i Anna z rodu po-
rodní báby Marty a kej-
klířka Sibyla. 648 s.
GL036423 399,-

Iva Hlaváčková
LOVEC OSUDŮ
Fotoreportér David se
po letech vrací ze za-
hraničí. Je úspěšný, stá-
le však není spokojený
– touží se usadit, mít
do mov a vztah, který
by ho naplňoval. 352 s.
GL032916 279,-

Irma Kraussová 
OTRÁVENÉ ŠTĚSTÍ
Láska těch dvou je di-
voká a krásná. Ale
rychle se mění v jed 
a postupně se objevují
věci, které obklopují
umělecky nainstalova-
nou mrtvolu. 320 stran 
GL037001 279,-

VINAŘI
Křetice jsou jihomorav-
ská víska. Hospoda tu
není. Víno má každý
vlastní, nebo ochutnává
sousedovo. Některé
rodiny jsou spřátelené,
jiné ne... 480 s. + 32 s.
bar. příl. 
GL037225 349,-

VINAŘI II
Co je větší alchymie –
víno nebo pivo? V du-
chu této zapeklité otáz-
ky se nese pokračování
úspěšného seriálu. Vše
začíná převelením fará-
ře... 472 s., 32 s. příl.,
bar. publikace
GL037877 349,-

Doris Fritzscheová
INTOLERANCE 
LAKTÓZY
Poznejte příčiny laktó-
zové intolerance a zjis-
těte, jak se vyhnout
mléčnému cukru. Kni-
ha nabízí i řešení pro-
blémů. 125 stran

GL252306 279,-

Anette Boppová,
Thomas Breitkreuz
VYSOKÝ KREVNÍ
TLAK 
Na základě holistické
léčby nabízí kniha tři
typy léčení a programy
na snížení vysokého
krevního tlaku. 128 s. 
GL250947 279,-

Oli Doyle
OBJEVTE SVŮJ
VNITŘNÍ KLID
Jste nespokojení se ži-
votem? Trápí vás sta-
rosti, nevíte, jak dál?
Tato kniha vysvětlí,
proč to tak je, a ukáže
vám cestu. 168 stran

GL248606 239,-

Krisztina Vrábel
160 GRAMŮ
SACHARIDŮ
Cukrovka či inzulinová
rezistence omezují stra-
vovací možnosti. Kniha
o tom, jak dodržovat
příjem předepsaných
160 g sacharidů. 168 s.

GL258936 279,-

Erich Segal 
PROMARNĚNÁ
ŠANCE
Nina obětuje kariéru,
když se s manželem
rozhodnou adop tovat
dítě. S tím je ale nako-
nec víc starostí než
radosti. 192 stran

Erich Segal
CENY
Příběh lásky i zrady,
úspěchů a proher,
života i smrti nás zavádí
do elitního prostředí
špičkových lékařů
a vědců. 448 stran. . .
Cena za obě publikace

GL038585  568,- 99,-

Victoria Boutenko
ZELENÉ SMOOTHIE
7denní detox
Publikace obsahuje ná-
vody na skupinové ak-
tivity, novinky o výživě
a tipy a recepty na
sedmidenní revitalizač-
ní program. 168 stran

GL259366 249,-

Stanley Bradley, 
Lucie Kaiserová
ZÁHADY A TAJE
Jiný pohled na historii,
jaký v žádné dějepisné
učebnici nenajdete.
Soustředí se na myš-
lenkové pochody vlád-
ců a osobností. 304 s.
GL248304 249,-

Krystyna Kaplan
AFÉRA 
EDUARDA VII.
Do Mariánských Lázní
jezdíval výkvět světové
elity a inkognito také
anglický král Eduard
VII., notorický milovník
žen... 256 stran

GL242040 279,-

Steve Berry
KOLUMBOVA 
ZÁHADA
Profesní krach investi-
gativního novináře byl
úmyslnou sabotáží.
Než ukončí své trápení
stisknutím spouště,
zasáhne osud... 432 s.

GL212881 299,-

Emily Giffin 
KAM PATŘÍME 
Marian má úspěšnou
kariéru, krásný byt, bá-
ječný vztah... chybí už
jen maličkost: aby jí
ten muž navlékl snubní
prsten a založil s ní
rodinu. 344 stran

GL228623 279,-

Lisa Jackson
NECHTĚJ NIC
VĚDĚT
Před dvěma lety zmizel
Avin syn Noah. všichni
si myslí, že se utopil,
ale tělo se nikdy nena-
šlo a Ava je přesvědče-
ná, že žije... 520 stran

GL228613 299,-

SECESE 
– OMALOVÁNKY
Více než 60 elegant-
ních vzorů oslavuje to
nejlepší z krásného ob-
dobí přelomu století.
Ilustrace s motivy vzne-
šených zvířat i vzory 
z rostlinné říše. 128 s.

GL255169 159,-

Victoria Boutenko
ZELENÉ SMOOTHIE
Odbornice na syrovou
stravu vychází ze svých
pozoruhodných objevů
o léčivé síle listové ze-
leniny a přináší nové
informace. V knize uvá-
dí 200 receptů. 160 s.
GL247462 229,-

Jimi Hendrix 
ZAČÍNAT 
OD NULY
Kniha sestavená
z autentických

rozhovorů a deníkových záznamů hudební le-
gendy. Vyvrací spoustu mýtů a nepravd, které
o Hendrixovi kolují, a předkládá ničím nepřikráš-
lenou osobní verzi jeho příběhu. 256 s., čb. il. 

GL036361 299,-
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Zdeněk Troška 
NEBE V HUBĚ 2
ANEB ČERTŮV
ŠVAGR
Zdeněk Troška rád jí 
a rád vaří. Do kuchařky
vybral recepty na
rychlá, snadná, chutná
a levná jídla. 136 stran 

GL247475 279,-

Rhonda Byrne 
HRDINA
Autorka přichází s po-
selstvím, že každý jsme
se zrodili jako jedineč-
ná bytost s jedinečným
posláním. Máme žít ur-
čitý život a jít určitou
cestou. 240 s., bar. il.
GL036834 299,-

Rhonda Byrne 
DENNÍ NAUČENÍ
Mocné pravdy Tajem-
ství tvoří základy, na
nichž vybudujete rozší-
řenou znalost zákona
přitažlivosti. Víc radosti,
víc hojnosti, víc velko-
leposti... 384 s., bar. p.  
GL036676 299,-

Wolfgang Kawollek 
POKOJOVÉ 
BONSAJE
Jak bonsaje pěstovat,
tvarovat, jaké jsou nej-
oblíbenější styly, doba
řezu, kdy rostliny pře-
sazovat, chránit před
škůdci... 128 s., bar. p.

GL037000 259,-

Radim Pavelka,
Jaroslav Stich
SEBEOBRANA
Každý z nás se může
stát obětí násilí a každý
z nás by se měl naučit
co nejefektivněji bránit,
zvlášť dívky a ženy. 
112 stran, bar. publikace
GL037163 249,-

Lisa Renee Jonesová 
SAMA SEBOU
Sara, lapená mezi dvě-
ma muži, které při pát-
rání po autorce deníku
potkala, se pomalu při-
bližuje k odpovědi na
otázku, co se s Re-
bekou stalo. 336 stran 
GL036430 299,-

Lisa Renee Jonesová 
JEDINĚ S TEBOU
Charizmatický Chris si
podmanil Sařinu duši 
i její tělo. Naprosto mu
podléhá, vyhoví všem
jeho erotickým tou-
hám, i když jí občas
nahánějí strach. 280 s. 
GL036818 299,-

Charlotte Thomas
DALEKÁ ZEMĚ
Dobrodružný román
pro milovníky historie 
a romantiky. Katharina
musí utéct před Osma-
ny z Kréty, a rozhodne
se najít poklad, který
ukryl její manžel. 368 s.
GL248281 399,-

Mireille Calmel
ELEONORA 
AKVITÁNSKÁ –
ROZPADLÝ SVAZEK
Manželství Jindřicha 
a Eleonory se ocitá 
v troskách. Jejich do-
spívající synové se
bouří proti otci. 416 s.

GL248317 349,-

Juliette Benzoni
VÉVODŮV 
TALISMAN – TŘI
RUBÍNY
Na útěku po prohrané
bitvě přišel burgundský
vévoda Karel Smělý 
o všechny poklady... 
256 stran

GL248288 299,-

Olen Steinhauer 
VŠECHNY STARÉ
NOŽE
Může se špionážní pří-
běh plný akce odehrát
během poklidného roz-
hovoru dvou lidí u ve-
čeře? Může – když ho
píše mistr žánru. 248 s.

GL037474 249,-

Barbora Šlapetová,
Lukáš Ritstein
JAK SE DOTKNOUT
NEBE
Autoři podnikli od roku
2002 řadu expedic do
Západní Papuy a sbírali
příběhy původních
obyvatel. 156 s., čb. il.
GL037458 299,-

Arnošt Lustig
NEMÁME 
NA VYBRANOU 
Napínavá psychologická
novela. Na kopcích nad
Jeruza lé mem planou
ohně. Před pár dny se
dva pi loti nevrátili z prů -
zkum  ného letu. 208 s.

GL036511 279,-

Lisa Renee Jonesová 
V TVOJÍ KŮŽI
Saře se dostane do ru-
kou deník jakési Rebe-
ky, plný popisů divoké-
ho a drsného sexu. Sa-
ra stále víc propadá
příběhu bouřlivé mi-
lostné aféry... 320 stran
GL036429 299,-

Daisy Goodwinová 
MÁ POSLEDNÍ
VÉVODKYNĚ
Cora tráví léto jako
vždy v sídle na Rhode
Islandu. Skandál a ná-
sledná tragédie při de-
butantském plese změ-
ní její osud. 464 stran

GL035298 299,-

Jan Hocek 
NEJHEZČÍ MÍSTA SVĚTA
Autor nás zve na výpravu za poznáním nejpodi-
vuhodnějších krajů. Kapitoly doplňují přehledné
mapy a praktické informace. 224 s., bar. publ.
GL036638                 499,- 199,-

V. Soukup, P. David 
DĚJINY ZÁMKŮ
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Zasvěcené texty doplňují fotografie, zajímavosti
a místní pověsti. 424 s., bar. p.
GL036339                 999,- 249,-

Antonio Carluccio 
ITALSKÁ PASTA
Autor seznámí s různými druhy těstovin a poradí,
jak k nim vybrat správnou omáčku. Přípravu čer-
stvých těstovin učí krok za krokem. 224 s., bar. p.
GL037160 499,-
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Jaroslav Malý, Radomír Socha 

POZORUHODNÝ SVĚT HUB
Zcela ojedinělá a výjimečná publikace zobrazuje krásu hub prostřednic-
tvím 370 unikátních fotografií od autorů publikace a dalších známých
fotografů hub. Kniha zachycuje více než 453 druhů hub, z nichž
mnohé jsou velmi vzácné a v běžných atlasech je nenajdete, v jejich
nejkrásnější a nejzajímavější podobě, odkrývá jejich tajemství
a z poznávání hub činí podivuhodné dobrodružství. Krátké a poutavé
texty sdělují o těchto úchvatných organismech mnoho zajímavých
a užitečných informací. Stránky této publikace otevírají oči a tříbí cit
všech, kdo chtějí v přírodě spatřit zázrak na každém kroku.

Váz., 344 stran, 19,5 x 23,3 cm

GL038203                    nečlenská cena 499,- 399,-

Steve Parker
LIDSKÉ TĚLO 
Ilustrovaný průvodce jeho
strukturou, fungováním 
a poruchami
Anatomický průvodce pro 21. sto-
letí pomocí skvělých trojrozměr-
ných zobrazení ukazuje lidské tělo
a jeho stavbu. 288 s., bar. publ.

GL037989       499,- 399,-

Heiko
Bellmann
a kolektiv 

ATLAS
ROSTLIN
Ve střední Ev-
ropě roste asi
tři tisíce dru-
hů cévnatých
rostlin a velké
množství kap-
raďorostů,
mechorostů,
řas a hub.
Tato publika-
ce představu-
je 900 druhů,
velkou část tvoří cévnaté
rostliny. Výběr zahrnuje nejběžnější stře-
doevropské rostliny a nechybí ani druhy se zvláštním
významem pro člověka. Každá skupina rostlin má přiřazený vlastní
barevný kód, podle něhož lze jednotlivé druhy jednoduše určit.
Text této praktické příručky doplňují výstižné barevné fotografie
s uvedenými charakteristickými znaky, podrobné informace
o výskytu a řada zajímavostí. Brož., 448 s., bar. publ., 13,2 x 19,3 cm

GL037649               nečlenská cena 399,- 349,-

Axel Gutjahr 
PTÁCI V ZAHRADĚ
Fotograficky bohatě vypravená
kniha představuje nejatraktivnější
zahradní ptáky našich končin.
Nechybí ani užitečné rady a tipy
na správné rozmístění ptačích
budek, hnízdící pomůcky a krmení.
256 stran, barevná. publikace 

GL035363       349,- 299,-

Podívejte se, 
jak krásné jsou houby!

Přehledný a praktický atlas si
vezměte s sebou do přírody!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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TRAKTORY 
velký obrazový průvodce

Výpravná encyklopedie zachycuje slovem i obrazem histo-
rii traktorů, od průkopnických strojů Fowlera a Froelicha
po špičkovou moderní techniku. Najdete v ní přes 450
traktorů z celého světa, které měnily dějiny zemědělství,
a to v podrobných popisech i na jedinečných fotografiích.

Váz., 256 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GL037860   nečlenská cena 599,- 499,-

Nejnovější typy 
a nejlepší 
traktory historie

ENCYKLOPEDIE
TECHNIK PŘEŽITÍ
Rozsáhlá encyklopedie uvádí
nejen rady, jak si poradit v ex-
trémních klimatických pod-
mínkách, ale také zásady so-
běstačnosti v domácím pro-
středí. 448 stran, čb. il.

GL037427     399,- 349,-

PALNÉ ZBRANĚ 
Velký obrazový průvodce
Obrazová encyklopedie zachy-
cuje vývoj a dějiny palných
zbraní od prvních pistolí, muš-
ket a pušek po poloautomatické
a automatické pušky, děla
a revolvery. 320 stran, bar. publ.  

GL037235     899,- 699,-

MOTOCYKLY
Velký obrazový průvodce
Publikace zachycuje dramatické
dějiny zázraku na dvou kolech.
Podrobně popisuje více než tisíc
nejlepších strojů, převratné
technické změny a nejoblíbeněj-
ší značky. 320 stran, bar. publ.

GL035878     899,- 799,-

VLAKY
Velký obrazový průvodce
Publikace uvádí 400 pamětihod-
ných vlaků, od Stephensonovy
Rakety po TGV. Poznáte nejen
lokomotivy, motory a vagony,
ale i nejslavnější železnice. 
320 stran, bar. publikace

GL037392     599,- 499,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

Ronald Louis Bonewitz 
DRAHÉ KAMENY 
Bohatě ilustrovaná kapesní
příručka uvádí klasifikaci ne-
rostů, tvary minerálů, optické
vlastnosti kamenů a lesk 
a vysvětluje efekty využívané
v klenotnictví. 224 s., bar. p. 

GL036541     399,- 249,-
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KNIHA 
SOCIOLOGIE
Kniha sociologie vychází
jako sedmá v sérii přehle-
dových oborových publi-
kací, určených pro nejširší
veřejnost od úplných
začátečníků až po pokroči-

lé studenty a odborníky.
Srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky

pozoruhodného a málo známého oboru společenských věd. Provází
nás vývojem sociologie od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení sezna-
muje s nejvýznačnějšími odborníky, myšlenkovými směry a teoriemi. Knihu doplňují diagra-
my, které krok za krokem zpřehledňují složité představy, klasické výroky, které usnadňují
zapamatování sociologických myšlenek, a vtipné ilustrace. 
Váz., 352 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,5 cm

GL038024  nečlenská cena 599,- 499,-

Anne Rooneyová 

ZA 15 MINUT 
PSYCHOLOGEM
Tato příručka v praktickém formátu
přináší odpovědi na některé z fasci-
nujících otázek ohledně fungování
naší mysli. Nemusíme se nutně
dobrat ke všem odpovědím – kniha
však nabízí spoustu prostoru k vlast-
ním úvahám a závěrům.

Brož., 304 stran,  čb. ilustrace, 15,2 x
15,2 cm

GL037858  
nečlenská cena 249,- 199,-

Anne Rooneyová 

ZA 15 MINUT FILOZOFEM
Užitečná a zajímavá příručka, která nabízí
odpovědi na některé ze základních filozo-
fických otázek, kterými se lidstvo zaobírá
odnepaměti. 304 stran, čb. il.

GL037857           249,- 199,-

Patnáct minut na to, aby 
z vás byl psycholog či filozof!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KNIHA FILOZOFIE
352 s., bar. publ. 
GL035495 599,- 499,-

KNIHA VĚDY 
352 s., bar. publ. 
GL037322 599,- 499,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
352 s., bar. publ. 
GL036593 599,- 499,-

KNIHA POLITIKY 
352 s., bar. publ.
GL037067  599,- 499,-

KNIHA EKONOMIE
352 s., bar. publ. 
GL036745 599,- 499,-

KNIHA NÁBOŽENSTVÍ
352 s., bar. publ.
GL037643 599,- 499,-

Chcete
pochopit
společnost
kolem
nás?
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Larry Gonick 

ALGEBRA
Zábavný komiksový průvodce

Zábavná příručka snadno a rychle po-
může se základy algebry. Autor vtěluje
často matoucí součásti algebry do situací
z reálného života a chytré ilustrace po-
máhají porozumění a přenášejí vyšší
matematiku do skutečného světa. Kniha
zahrnuje algebru v rozsahu vyšších roč-
níků základní školy a nižších ročníků

Sčítání a násobení
může být legrace!

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

GL035559   199,- 179,-

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

GL037223   199,- 179,-

Ladislav Čech 
ANGLIČTINA 
PRO LAMY
Angličtinář s mnohaletou
praxí napsal knížku o anglič-
tině, která je vtipná a přitom
poučná. Osloví nejen věčné
začátečníky, ale i studenty,
kteří mají potíže s tradičními
učebnicemi, nebo si prostě
chtějí něco ujasnit. 184 s.

GL037917  199,- 179,-

Kolektiv autorů
KOMPENDIUM CHEMIE
Obsáhlá příručka přístupnou 
formou seznamuje s obsahem
středoškolské chemie, který 
je doplněn o rozšiřu jící 
informace přednášené na 
vysokých školách nechemického
zaměření. Nechybí řešené příkla-
dy a rozsáhlý výkladový slovník.
544 stran

GL036091 499,- 399,-

PRAVIDLA ČESKÉHO 
PRAVOPISU
Srozumitelný přehled pra-
vopisných pravidel a pravo-
pisný slovník. Heslář dopl-
ňuje Dodatek MŠMT ČR. 
U každého hesla je podrob-
ně zpracováno i tvarosloví.
Praktické je graficky nazna-
čené dělení slov. Váz., 472
stran, čb. il. 11,3 x 16,9 cm

GL037081   179,- 149,-

Josef Lhotský 
SEN NOCI DARWINOVSKÉ
O chudáku Charlesi Darwinovi a teo-
rii evoluce koluje mezi lidmi tolik
donekonečna omílaných polopravd,
že člověk má často chuť zpít se ze
zoufalství do němoty. Takové řešení
obvykle nikam nevede, máte-li ale
náhodou po ruce mimo lahve i spiri-
tistickou tabulku a elementálové jsou
vám nakloněni, čeká vás možná nej-
větší duchařská rozprava vašeho
života. V hlavních rolích dobrácký
Charles Darwin, uštěpačný Isaac
Newton, prostopášný lord Kelvin,
volnomyšlenkářský archanděl, mladý
biolog, dlouhá noc plná debat a čistá
skotská whisky. A samozřejmě evolu-
ce. 264 stran 

GL038020   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

středních škol a představuje netradiční výuko-
vou pomůcku. Brož., 240 stran,  čb. ilustrace, 
18,7 x 23,3 cm

GL037800  nečlenská cena 249,- 199,-
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Cassandra Easonová 

DOBRÉ KOUZLO
NA KAŽDÝ DEN
Žijeme ve spěchu a náš
život jako by tvořila jen
práce a starosti. Leckdy se
zdá, jako by v něm nic
kouzelného nemělo místo.
Jenže každodenní rutinu
má provázet radost a také
laskavá, přirozená magie.
Ta působí na naše srdce
i domovy a dovede účinně
pomáhat! Když si život
obohatíme patřičnými

kouzly, nestačíme se divit, jak
se potěšíme a jak rychle se splní mnohé, o čem

sníme. Váz., 384 s., 14,5 x 20,6 cm

GL037909                                        nečlenská cena 299,- 259,-

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

GL037856  149,- 129,-

Anita Moorjani 
MUSELA JSEM ZEMŘÍT 
Má cesta od nemoci 
k opravdovému 
uzdravení
Po dlouhé léčbě a kómatu-
nečekané uzdravení. 208 s.

GL036013  299,- 259,-

Noriyuki Ueda, 
Jeho Svatost Dalajlama
CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Knížka obsahující překvapi-
vé pravdy a poznání, velmi
autentická a založená na
zdravém přístupu. 176 s.

GL036628  229,- 179,-

Renata Herber 
POSELSTVÍ TAROTU 
Jak vykládat a číst karty,
jaký je význam listů. Kniha
je doplněna nádhernou
barevnou sadou 78 karet
od D. Lukůvkové. Kniha
obsahuje rituál věštění,
význam Velké i Malé
Arkány, výklady s různým
počtem listů. 200 stran

GL037471  399,- 299,-

Kouzla 
pro zdraví,
bohatství 
a lásku!

Ileana Abrevová 

BÍLÁ MAGIE – ochranná kouzla

Proč nezkusit trošku kouzlení, když můžete
ochránit sebe, své blízké i domov. Každé zaříká-
vadlo v této knížce je etické a většinou si vystačí-
te s běžnými prostředky, které najdete v kuchyni
nebo ve spíži. Autorka je proslulou bílou čaroděj-
kou. Její předchozí knížka Bílá magie. Kouzla pro
každý den si u nás získala mimořádný ohlas. Váz.,
160 stran, čb. ilustrace, 10,5 x 16,5 cm

GL038139      nečlenská cena 149,- 129,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ VYKLÁDACÍ KARTY

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Michael Puett
CESTA
Prostřednictvím myšlenek čínských filo-
zofů autor přibližuje starou čínskou filo-
zofii a její využití. Záleží jen na nás, zda je
přijmeme a změníme pohled na své okolí
i sebe. Brož., 224 s., 13,2 × 20,7 cm

GL260182          249,- 219,-
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Arnošt Vašíček
NEUVĚŘITELNÉ 
SKUTEČNOSTI
Po televizním seriálu a knize
Planeta záhad uvádí autor další
záhady. Stopy mimozemšťanů,
monstra z hlubin... 208 stran

GL255245       329,- 299,-

Kathryn McCuskerová 
MEDITACE KUNDALINÍ
Naučte se probudit v sobě ta-
jemnou „hadí sílu“, tedy nechat
proudit životní sílu všemi sedmi
čakrami – energetickými cent-
ry v těle. 160 s., bar. publikace

GL037371       249,- 199,-

Hanns Kurth 
SNÁŘ
Lexikon snových symbolů
Sny jsou symbolickou transfor-
mací duševních prožitků ve
spánku, projevem našeho pod-
vědomí, vlastního JÁ. 368 stran

GL038262       279,- 229,-

Johanna Paunggerová,
Thomas Poppe 
TAJEMSTVÍ ČÍSEL NAŠEHO
DATA NAROZENÍ 
Známí autoři vyzdvihují další ze
zmizelých tradic: tyrolské čísel-
né kolo. 304 s., bar. publ.

GL038106       359,- 299,-

Dani DiPirro 

PRŮVODCE 
PŘÍTOMNÝM
ŽIVOTEM
Štěstí můžeme dosáh-
nout jedině v přítom-
nosti, pokud se budeme
v každém okamžiku
soustředit na pozitivní
stránky situace. Tato
kniha přináší inspiraci
a poskytuje mnoho
aktivně zaměřených rad,
jak si vytvořit posilující
domov, získat lásku či
kariéru přinášející napl-
nění a jak zvládnout
životní změny. A přede-
vším ukazuje, jak v praxi
maximálně využít každé-
ho dne. Už není třeba
čekat, až se změní lidé
nebo okolnosti.
Všechno, co potřebujete, je tato
chvíle a vlastní mysl. 

Brož., 208 stran, čb. ilustrace, 14 x 19 cm

GL037970                       nečlenská cena 199,- 179,-

Štěstí je tady a teď!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA

Erich von Däniken 

ZÁHADY STARÉ EVROPY 
Tři kluci a jedna zvědavá holka, dva bezvadní
tátové, trochu potrhlý strýček a jeden spisova-
tel společně pátrají po záhadách staré Evropy.
Podivné čáry a znaky na starých mapách je
dovedou až do francouzské Bretaně, k pravě-
kým menhirům a dolmenům a k neuvěřitel-
ným domněnkám, které však autor dokládá
mnoha důkazy. 

Váz., 128 stran + 24 stran příl., 13,5 x 21,3 cm

GL037769   nečlenská cena  199,- 179,-

52 a 53 esoterika_sablona lista  8/19/16  2:02 PM  Stránka 3



Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! twitter.com/knizniklub54

ŽI
V

O
TN

Í 
P

O
M

O
C

Paulo Coelho 

PŘÁTELSTVÍ – DIÁŘ 2017
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího autora naší doby
Paula Coelha má tentokrát za hlavní téma „přátel-

ství“ a obsahuje originální, půvabně vyjádřené a hluboce prav-
divé myšlenky, které pronášejí postavy jeho četných románů, včetně toho nej-

novějšího, ale také autor sám ve svých fejetonech. Ideální dárek pro každého, kdo si přeje, aby
ho slova tohoto věhlasného spisovatele provázela každým dnem nadcházejícího roku. 
Flexivazba, 264 stran, barevná publikace, 13 x 20,5 cm

GL038060                 nečlenská cena 299,- 249,-

Meghan Dohertyová 

NECHOVEJ SE JAKO
PITOMEC
Vtipně pojatá etiketa pro dospí-
vající a mladé dospělé, s retro
obrázky a věcnými radami, jak
se chovat v nejrůznějších spo-
lečenských situacích, do nichž
se člověk dostává v soukro-
mém životě, ve škole i v práci. 

Brož., 192 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm

GL037978
nečlenská cena 199,- 169,-

Harvey Karp 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ 
MIMINKO V OKOLÍ
312 s., čb. il. 

GL036003   249,- 199,-

Harvey Karp 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ BATOLE
V OKOLÍ 
344 stran, čb. il.

GL036008    249,- 199,-

Ruediger Schache 
TAJEMSTVÍ SEDMI ZÁVOJŮ 
Kdo hledá pravdu, najde smysl života a lásku! 200 s. bar. publikace

GL038309        249,- 199,-

Ruediger Schache 
TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE 
Příčinou všeho je tajemná síla, která nás všechny spojuje. 208 s., bar. p.

GL037179      249,- 199,-

Pitomci
jsou
všude…

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

328,-jen
obj. č. 

GL038568

Tajemství sedmi závojů a Tajemství přitažlivosti srdce

Výhodný komplet

428,-jen
obj. č. 

GL037508

Život a Láska

Paulo Coelho
ŽIVOT
Vybrané citáty
Výbor z citátů o podstatě
života. 128 stran, bar. il. 

GL037435  289,- 249,-

Paulo Coelho
LÁSKA 
Originální, půvabně vyjá-
dřené a hluboké myšlenky
o lásce. 128 str., bar. il.

GL037434  289,- 249,-
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Peter Gordon,
Frank Longo 

SUDOKU
Staňte 
se mistry

Kniha obsahuje
800 sudoku od
jednoduchých až
po opravdu
zapeklité.
V úvodu najdete
rady, jakou tech-
niku při luštění
zvolit, abyste
dosáhli mistrov-
ské úrovně.
Frank Longo je
autorem více než
devadesáti
úspěšných knih.
Je šampionem
v sestavování
sudoku a kromě základních luštěnek
vytváří i ďábelsky obtížné sudoku, které vyžaduje pokroči-
lé techniky luštění a je určené pro ty, kdo opravdu chtějí potrápit své šedé
buňky mozkové. Brož., 280 s., 17,2 x 25,3 cm

GL038144               nečlenská cena 149,- 129,-

VELKÁ KNIHA KŘÍŽOVEK
394 křížovek a zároveň možnost,
jak si procvičit mozek. 400 stran
GL036729        199,- 159,-

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK
Téměř 250 000 ekvivalentů!
1248 stran
GL034801     299,- 259,-

Rjúta Kawašima
TRÉNINK MOZKU
Jednoduchý program stimuluje
mozek. 160 s. + 32 s. bar. příl. 
GL038328       219,- 199,-

Angels Navarrová 
CVIČENÍ PAMĚTI
95 nápaditých her a úkolů. 
136 stran

GL037539     199,- 179,-

Emily Wallisová 
ANTISTRESOVÉ 
SPOJOVAČKY
Jestli jste jako děti milovali spojování
číslic do obrázků, radujte se – spojo-
vačky zažívají velký návrat! Tentokrát
se ale jedná o malá mistrovská díla,
ukrytá do několika set očíslovaných
teček. Výsledný tvar si navíc můžete
vybarvit, takže získáte dílo, které
bude vždy jedinečné a jen vaše.
Brož., 96 stran, čb. il., 18,9 x 24,6 cm

GL038197        199,- 159,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Lizzie Mary
Cullenová 

MAGICKÉ
MĚSTO
Omalovánky
pro dospělé

Vstupte do
tajemného
světa skrytých
zákoutí, ulic
a uliček
a nechte se
unášet nápa-
ditými obrazy
měst z celého

světa. Vdechněte černobílým
stránkám svého originálního barevného ducha a uvol-

něte se při vymalovávání. Brož., 96 stran, čb. ilustrace, 25 x 25 cm

GL038200 nečlenská cena 199,- 159,-

Amily Shenová 
ŘÍŠE DIVŮ
Omalovánky pro dospělé
V Říši divů není nic takové, jak by
člověk čekal – hrací karty slouží Zlé
královně, králík nosí kapesní hodinky,
kočka Šklíba se vám zničehonic roz-
plyne před očima. Vydejte se za hra-
nice možného a vdechněte tomuto
bláznivému světu originální podobu!
Autorčiny omalovánky si získaly tisíce
fanoušků. 96 stran 

GL037903          199,- 159,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Isabelle Thomasová,
Frédérique Veyssetová 

ŠIK JAKO
FRANCOUZKA
Průvodce módou, svůd-
ností a elegancí ve fran-
couzském stylu, plný rad
a tipů, jak pozměnit šatník
a vytříbit si styl. Kniha vychází
z rozhovorů s návrháři a lidmi zabývajícími se stylem, a přidává rady, čím zakrýt
nedostatky a zdůraznit přednosti a jak si pohrávat s módou. Nechybí ani tipy, kde
v Paříži nejlépe nakupovat. Váz., 192 stran, barevná publikace, 16 x 24 cm

GL037705                         nečlenská cena 349,- 299,-

Isabelle Thomasová, Frédérique Veyssetová 

ŠIK JAKO FRANCOUZ
Kniha o módě a stylu, plná praktických rad a tipů. Průvodcem je patnáct Pařížanů
ve věku mezi 23 a 73 lety, kteří slouží jako ikony tolik probíraného francouzského
stylu a předvádějí, jak si osobitý styl osvojili. Ke stylu se vyjadřují i odborníci – his-
torik, krejčí, obuvník, šéfkuchař či kadeřník… Autoři nevynechali jediný detail,
který je potřeba promyslet, když se muž snaží být elegantní: boty, kravaty, obleky,
košile, brýle, toaletní vody, pláště, dokonce i cigarety, nemluvě o chování! 
Váz., 192 stran, barevná publikace, 16 x 24 cm

GL037724                         nečlenská cena 349,- 299,-

Kdo 
má větší 
šarm než
Francouzi?

Zuzka Light, 
Jeff O’ Connell 
FIT ZA 15 MINUT
DENNĚ
Patnáct minut tohoto cviče-
ní denně stačí k postavě
snů! 288 stran, bar. publ. 

GL037723   349,- 299,-

Chantal-Fleur
Sandjonová
HUBNEME SE
SMOOTHIES
S výživnými ná-
poji ztratíte nad-
bytečná kila rych-
le a natrvalo, pro-
čistíte tělo a zís-

káte vitalitu. Kniha obsahuje všechny informace o pročišťují-
cích a zeštíhlujících účincích smoothies, test k určení vašeho
dietního typu a lahodný dietní plán pro váš typ. Kromě toho
velký výběr chutných kreací! Brož., 128 s., 16,6 × 20 cm.

GL260186                nečlenská cena 279,- 249,-

Pierre Pallardy 
ZDRAVÉ BŘICHO 
Pomocí této knihy se může-
te zbavit mnoha obtíží, zhub-
nout, odstranit únavu, ulevit
od bolesti a pomoci v práci
ošetřujícímu lékaři. 152 s.

GL036365   259,- 229,-

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

GL036636   299,- 249,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Ženská typologie založená
na starém učení o harmonii
energií pomůže uspořádat
si život. Kniha je určena lai-
kům. 240 stran

GL037852   199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Cornelia Raabová 
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ 
MEDICÍNA 
Zá jemci o tradiční čínskou
medicínu se dozví, jak vylé-
čit nejčastější potíže – od
nachlazení po vysoký krevní
tlak. 128 stran

GL037910   259,- 229,-

Jo Marchantová 

UZDRAV SÁM SEBE
Na cestě za poznáním, jak mysl ovlivňuje naše tělo

Kniha o síle ducha a duše a vlivu mysli na tělo, především ve vzta-
hu k našemu zdraví. Těžištěm jsou příběhy, otázky a zkušenosti
pacientů i odborníků, stejně jako vědecké poznatky, ze kterých
jsou vystavěny. Jaká je vlastně ve skutečnosti síla naší mysli?
Dokáže nás naše psychika skutečně vyléčit?

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GL036187             nečlenská cena 299,- 249,-

Jo Marchantová je uznávaná
autorka a novinářka zabývající
se vědou. Pracovala jako edi-
torka v časopisech New
Scientist a Nature a píše 
o nejrůznějších tématech od
genetického inženýrství po
podvodní archeologii.

Dokáže naše mysl
uzdravit tělo?

Cornelia Stolzeová 
NEMOCNÍ Z LÉKŮ
Autorka ukazuje, že léky
nejsou tak neškodné, jak se
domníváme – a zároveň
radí, co můžeme udělat pro
to, abychom s nimi zachá-
zeli bezpečně. 264 stran

GL037477   249,- 199,-

Horst Benesch 
PROKLEPEJ SE KE
ZDRAVÍ 
Ojedinělá poklepová aku-
presura léčí bolesti hlavy,
vysoký krevní tlak, stres,
úzkost... nechte energii
volně proudit! 128 s., čb. il.

GL037837   179,- 159,-

Inge Dougansová 
REFLEXOLOGIE 
Reflexní terapie v unikátním
spojení s metodami tradiční
čínské medicíny. Kniha se-
znamuje s příčinami nemocí 
a ukazuje, jak tišit bolest 
a zlepšit život. 248 s., čb. il. 

GL037309  299,- 269,-

DOMÁCÍ BYLINÁŘ 
Poznejte 100 léčivek, jejich
účinné látky a způsob pěs-
tování a sběru. Namíchejte
si masti, nálevy i odvary,
u nichž najdete i dávkování,
pleťovou i vlaso vou kosme-
tiku. 352 s., bar. publikace

GL035311   399,- 359,-   

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 71.58
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Nicole Justová 

PEČENÍ PRO VEGANY
Lahodné koláče, piškoty či perníky,
vůně rozpouštějící se čokolády
a koření – to vše vykouzlí v každé
domácnosti neopakovatelnou atmo-
sféru. Pečení je požitek pro všech-
ny smysly. Může však něco podob-
ného zažít i ten, kdo se stravuje
vegansky? Nicole Justová, kterou
znáte z knihy Vaření pro vegany,
vám opět dokáže, že si skvělé
pochoutky vykouzlíte i bez živočiš-
ných přísad. Váz., 192 stran, barevná
publikace, 18,5 x 24,2 cm

GL037571  
nečlenská cena 379,- 329,-

QUICHE A KOLÁČE
Toužíte si upéct slavný quiche
lorraine, nebo zkusit variantu
tohoto výborného slaného
koláče s chřestem, či vás
snad lákají sladké koláče plné
smetany, vanilky a šťavnatého
ovoce? Ať již preferujete slaná
jídla nebo dezerty, lahodné
recepty z této kuchařky – jed-
noduché, lehké a typicky
francouzské – nezklamou ani
vás, ani vaše hosty. 
160 stran, barevná publikace

GL037888   299,- 259,-

Jens Dreisbach a kol. 
DOMÁCÍ CHLEBY 
A PEČIVO
Šedesát receptů na špaldové,
pšeničné i smíšené chleby,
housky a bochánky. Ať už ko-
řeněné, jemné, měkké nebo
křupavé – špaldový chléb
s dýní, chléb s ořechy, mand-
lemi a olivami, pumprnikl, sla-
ninové nebo třešňové hous-
ky, to vše vždy vykouzlí ve
vaší kuchyni domácí idylu.
144 stran, bar. publikace

GL037761   299,- 249,-

Nicole Justová 
VAŘENÍ PRO VEGANY
I bez masa, mléčných výrobků
a vajec můžete, jen s minimem
námahy a času, uvařit skvělá
a chutná jídla. 192 s., bar. publ.
GL037488  349,- 299,-

Nicole Justová už navařila, 
teď peče – bez mléka a vajec!

NAPEČENO BEZ
PEČENÍ
Potřebujete rychle
vytvořit výborný a efekt-
ní dezert, ale nechce se
vám zapínat troubu? Tato
kuchařka plná inspirace
vám pomůže vybrat si
z nepřeberného množ-
ství variant. Láká vás
čokoládový, pudinkový
či svěže ovocný záku-
sek? S pomocí surovin,
které máte běžně doma,
napečete lehce i bez
pečení a ohromíte své
okolí.

Váz., 128 stran, barevná
publikace, 21 x 26 cm

GL037889  
nečlenská cena 259,-199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 71. 59

HRNÍČKOVÁ KUCHAŘKA 2017 
Stolní kalendář na rok 2017 s recepty 
s jednoduchým odměřováním. České
týdenní řádkové kalendárium. 

58+2stran, 17,4 × 22,4 cm

GL265581  59,-

Magdalena Dobromila
Rettigová 
DOMÁCÍ KUCHAŘKA 
Kuchařka M. D. Rettigové
se okamžitě stala doslova
bestsellerem. Současná
žena, „vrazí“ do mouční-
ku polovinu vajec, vyne-

chá v omáčce tmavou tučnou zásmažku, zkrátí dobu tepelné-
ho zpracování a výsledkem je moderní chutné jídlo. 392 stran 

GL038117                         249,- 199,-

Jette Sanderová 

CRÈME BRÛLÉE A PANNA COTTA
Ať již preferujete crème brûlée, dezert, který celo-
světově proslavil film Amélie z Montmartru, nebo
jemnou smetanovou panna cottu, tato kniha s více
než 50 recepty vám přináší mnoho slaných i slad-
kých variací pro přípravu rafinovaného dezertu či
slaného pohoštění.

Váz., 128 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

GL037890   nečlenská cena 259,- 229,-

OHNIVÝ
KUŘE
Vyberte si z 80 re-
ceptů české a me-
zinárodní kuchy-
ně, které v nejsle-
dovanějším seriálu
současnosti, vysí-
laném na TV Pri-
ma, vařili jeho
protagonisté Mike
a Burák, bohem
nadaní kuchaři,
nebo Manka, vynikající kuchařka
české klasiky, či Malvína, která dává přednost zdravé-
mu stravování. A můžete ochutnat i pravé vietnamské závitky či polévky
Lia, majitele večerky. Někdy se možná pustíte i do úprav šéfkuchaře Roberta
Dražana, i když jsou náročnější. Rozhodně při jejich přípravě neztratíte humor, stej-
ně jako naši hrdinové.

Brož., 184 stran, barevná publikace, 15,2 x 20,3 cm

GL038471                       nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Skvělé
recepty
znáte 
z televize!

SUŠI 
Naučte se umění přípravy
suši, pohrajte si s vůněmi,
chutěmi a barvami. Dozvíte
se, jak jednoduše vy tvořit
čerstvá luxusní sousta. 

96 s., bar. publikace

GL036446  199,- 179,-

Jeni Wright, Eric Treuille 
ŠKOLA KUCHAŘSKÝCH
TECHNIK
Přes 700 kuchařských tech-
nik krok za krokem, jak je
vyučuje institut Le Cordon
Bleu. 352 s., bar. publikace

GL036888   499,- 399,-

KALENDÁŘ
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!60

1. SVÍČKY 4 KS, LILA, DEKOR MOTÝL
Světle fialové svíčky s jemným bílým mramoro-
váním, dekor – motýlci a květiny. Pásku s deko-
rací možno sejmout. Rozměry každé svíčky:
výška 7,5 cm, Ø5 cm.

GL258838 109,-

3. HRNEK RŮŽE 450 ML S TÁCKEM –
PODČAJNÍKEM
Materiál keramika, barva bílá, dekor květina,
výška hrnku 8,3 cm, Ø cca 11 cm. Mikrovlnka
ano, myčka ano. 

GL263078 139,-

2. SVÍCEN STROM NA ČAJOVOU SVÍČKU
Originální kovový svícen ve tvaru stromu na
čajovou svíčku vytváří příjemnou atmosféru.
Skvěle se hodí do moderních i klasických interié-
rů. Výška cca 13 cm

GL263073 99,-

4. PODZIMNÍ VĚNEC
Tímto věncem si můžete vyzdobit a zkrášlit okno
či vstupní dveře a navodit tu správnou atmosféru
podzimu, Ø cca 28 cm, materiál plast.

GL262999 159,-

5. KYTICE SLUNEČNICE
Bohatá kytice podzimních slunečnic. Vypadají
jako živé, přesto se o ně nemusíte vůbec starat.
Výška cca 33 cm, Ø květu cca 9 cm. Materiál
textil a plast – možno použít i venku.

GL262997 89,-

6. SADA NA PEČENÍ, 3 DÍLY
Obsahuje: silikonovou podložku na pečení 35 x
25 cm (nahradí papír na pečení, není třeba
vymazávat tukem, možno mýt v myčce, dlouhá
životnost), silikonový nůž 20,5 cm (na krájení na
silikonové podložce nebo válu či teflonové pánvi
atd.), nerezový kráječ na jablka (nerezový střed
dáte nad jádřinec jablka a jedním pohybem zís-
káte 8 dílů jablka na koláč nebo ihned ke konzu-
maci. Výrobce z Itálie

GL263928 99,-

7. BARVY NA SKLO (SADA)
Slupovací barvičky jsou určeny pro téměř všech-
ny věkové kategorie. 

Jejich použití je tak snadné, že s nimi mohou
klidně pracovat děti. Práce s barvičkami na sklo
podporuje rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. To
vše velmi snadným a hlavně zábavným způso-
bem.  

Dospělí ocení, že si sami a jednoduše vyrobí
dekorace podle vlastních představ.
Balení obsahuje: 5 ks barev na sklo 10,5 ml, 1 ks
černé kontury 10,5 ml, 4 ks předloh na papíře, 2 ks
fólií na malování

GL263001 99,-

D
Á

R
K

O
V

É 
ZB

O
ŽÍ

1.

6.

7.

3.
4.

2.

5.
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 61

8. KAPKY SPÁNEK, NERVY A ČAJ
SLADKÝ SEN (SADA)
Kapky 50 ml (doplněk stravy) s třezalkou, srdeč-
níkem, meduňkou, levandulí a chmelem. Čaj
Sladký sen (doplněk stravy) – meduňka, sporýš,
hluchavka, máta, levandule a třezalka. 

GL263931 125,-

10. SADA DVOU GELŮ – ICE A ALOE
Ice gel 500 ml pro uvolnění – obsahuje eukalyp-
tový olej a chladivý mentol pro uvolnění a prokr-
vení (klouby, šíje, záda atd.) a Aloe Vera (97 %
aloe) gel 500 ml pro regenerační masáž po spor-
tu a námaze. Aloe vera zvláčňuje pokožku.

GL264583 119,-

11. GELOVÉ VLOŽKY UNI S MAGNETY 
Oblíbené vložky do bot. Využijte vlastnosti mag-
netů a přizpůsobivého gelu. Tlumí nárazy při
chůzi, ulevují při bolestech kloubů a páteře.
Pomocí magnetů prokrvíte nohy. Lze zastřihnout
na požadovanou velikost. Velikost UNI: 37-44

GL263927 249,-

12. AKUPRESURNÍ ROLER 
Nejoblíbenější chodidlový roler. Masáží rolerem
stimulujete akupresurní body na chodidlech,
podpoříte prokrvování nohou, působíte velmi
příznivě na imunitní systém, současně podpoříte
funkci všech důležitých orgánů a nabudíte moz-
kovou aktivitu. Roler je výborná pomůcka pro
diabetiky. Doporučujeme všem při běžném seze-
ní, práci v kanceláři, škole, call centrech nebo při
odpočinku. Nastavitelná výška. Materiál: omyva-
telný plast. Rozměr: 32cm x 26cm

GL263926 499,-

Mumio – vzácná vysokohorská pryskyřice užíva-
ná v asijském léčitelství, vynikající zdroj minerálů
a stopových prvků, podpora imunity, správné
trávení tuků a cukrů, rekonvalescence po úra-
zech, napomáhá zachovat zdravé klouby a kosti,
vynikající regenerační a výživné účinky.

13. MUMIO TABLETY – 30 KS
Doplněk stravy, obsah 6 g (30 tablet po 200
mg), 1 tabletu denně při jídle po dobu 1 měsíce.

GL263932 195,-
14. KRÉM MUMIO DENNÍ A NOČNÍ 
Sada 2 krémů s Mumiem – denní hydratační
polomastný 50 ml a noční mastný 50 ml.

GL263933 165,-

15. KUCHYŇSKÁ SADA, 10 DÍLŮ 
Obsahuje: 6 silikonových košíčků na mufiny
(Ø7,5 cm, výška 3 cm), 3 silikonové formy na
lívanečky, bramboráky, volská oka atd. (Ø cca
9,5 cm), nerezové struhadélko (plocha na strou-
hání cca 9 x 4 cm) s plastovou miskou. 

GL263929 99,-

9. KOUPELOVÁ SŮL LEVANDULE 1200 G
Relaxační a uvolňující s obsahem minerálů a pří-
jemnou vůní.

GL263930 99,-
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 71.62
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Ivan Klich 

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
Povídání o jednotlivých vyhlídkách
včetně fotografií, souřadnic, popisu
přístupu (autem, autobusem, na ko-
le či pěšky) a výřezu z turistických
map začíná těsně před soutokem
Vltavy s Otavou. Vyhlídky jsou za
sebou řazeny v pořadí po proudu
řeky Vltavy a pojmenovány tak, jak
uvádějí turistické mapy, nebo jak je
nazývají místní obyvatelé. Všechny
mají svoje kouzlo a přitahují přízniv-
ce toulek v rodinném kruhu, vyzna-
vače individuální turistiky, nebo
jsou cílem zamilovaných či prostě
romantiků. Flexivazba, 136 stran,
barevná publikace, 14,5 x 21 cm

GL038134   
nečlenská cena 249,- 199,-

1000 DIVŮ ČESKA
Pozoru hodná místa a cen né
památky. 376 stran, bar. publ.

GL036057   649,- 399,-

Podzimní výlety
na hory jsou  
nejkrásnější!

1000 HRADŮ, ZÁMKŮ
A TVRZÍ
384 stran, bar. publikace
GL033953   649,- 399,-

TIPY 
NA CYKLOVÝLETY

53 tipů na cyklovýlety,
u každého mapa, popis
zajímavostí s fotografie-
mi, výškový profil a zá-
kladní parametry. 
60 listů, 30 x 16 cm 
GL264384   119,-

Romantické
výpravy nad
meandry Vltavy

ORLICKÉ HORY
A PODORLICKO
V každé kapitole jsou popsána
hlavní a vedlejší výletní místa,
doporučeny nejhezčí trasy pěší,
cyklo, na běžkách i autem.
Nechybí soubor praktických
informací včetně otvíracích dob,
zajímavých akcí, vybraných uby-
tovacích kapacit i dalších tipů pro
volný čas – od kultury až po
adrenalinové sporty. 
Brož., 200 stran, 12,6 × 21,5 cm

GL262403                      nečlenská cena 299,- 269,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jana Jůzlová 
JAK SI UŽÍT CESTOVÁNÍ
Užitečné tipy a rady, jak se naučit aktiv-
nímu přístupu k cestování. 176 stran

GL037726         199,- 179,-

P. David, V. Soukup, P. Ludvík 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
DO PODZEMÍ
Tipy na zajímavé výlety. 168 s., bar. publ.

GL038204         299,- 259,-

KALENDÁŘ
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz 63
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Jaroslava Dovcová 

HÁČKOVANÉ MOTIVY
Kniha přináší 110 háčkovacích vzorů včetně fotografií, přehledného grafic-
kého rozkresu a podrobného popisu. Vše doplňují inspirativní projekty, ať
už se jedná o oděvy nebo bytové doplňky a dekorace. Z každého motivu
lze vytvořit nespočet věcí, například praktické podšálky, lapač snů, hodiny
a podsedák. Může to být tip, jak vyjádřit svou kreativitu při výrobě malého
osobního dárku pro někoho milého, případně návod na využití menších
zbytků přízí.

Flexivazba, 128 stran, barevná publikace, 19,5 x 22,5 cm

GL038202                    nečlenská cena 249,- 199,-

TVOŘÍME Z PAPÍRU
Toužíte někoho obdarovat
neobvyklým a ručně vyrobe-
ným dárkem, chystáte naro-
zeninovou oslavu či svatbu,
potřebujete zabavit děti?
Kniha Tvoříme z papíru vám

přináší padesát skvělých projektů. 224 stran, barevná publikace

GL038093                          299,- 249,-

Veronika Hugová 
KNOOKING – PLETENÍ
NA HÁČKU
Plést na háčku mohou všich-
ni, kdo se na klasické jehlice
necítí. Kniha plná přehled-
ných a inspirativních návodů
je základním kurzem této techniky. 64 stran, barevná publikace

GL037982                          129,- 99,-

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

GL037366                           199,- 179,-

Alison Smithová 
ŠITÍ KROK ZA KROKEM
Jak ušít švy, záložky, lemy,
záševky, pásky a další
Chcete se naučit šít? S Šitím
krok za krokem získáte pře-
hled všech postupů, technik
a po můcek, které pro začá tek potřebujete. 224 stran, bar. publikace

GL035325                         299,- 259,-

Háčkování 
je nová jóga! 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jaroslava Dovcová vystudovala SUPŠ textilní v Brně,
obor výtvarné zpracování pletenin. Pracovala jako
návrhářka a modelářka pro několik oděvních firem,
od roku 1990 se věnuje individuální tvorbě. Obléka-
la známé osobnosti a podílela se na vytváření image
hudebních skupin. Spolupracovala s různými krea-
tivními magazíny, pracovala jako nezávislá návrhářka
pro české i zahraniční společnosti výrobců přízí.
V současné době se plně věnuje psaní knih –
Háčkované motivy jsou její devátou knihou.
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Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč) –64

P
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ÍR
O

D
A

Monty Waldin 

BIODYNAMICKÉ ZAHRADNIČENÍ
Tento typ zahradničení představuje způsob péče o půdu, která spo-
léhá na sezonní cykly a rytmus přírody. Soustředí se na udržitelný
způsob pěstování chutné, vysoce kvalitní potravy a vychází z tra-
dičních zemědělských hodnot a postupů, v nichž základní princip
představuje zdravá půda a soběstačnost. Ukazuje, jak přilákat opy-
lovače, jak nejlépe využít prostor a vytvářet společenství jednotli-
vých druhů tak, aby si vzájemně pomáhaly při odpuzování škůdců
a zásobování živinami. Kniha přináší rady na výrobu přírodních pří-
pravků, rozebírá zahradničení podle fází Měsíce a uvádí i obsažný
seznam nejdůležitějších odrůd. Váz., 256 s., bar. publ., 23,3 x 19,5 cm

GL037766             nečlenská cena 449,- 349,-

Christopher Shein 
PERMAKULTURA
Autor vysvětluje koncept
permakulturního pěstování
a ukazuje, jak sestavit spo-
lečenství rostlin, aby se jim
dlouhodobě dařilo. Ukazu-
je, jak zahradu založit tak,
aby vznikl funkční eko-
systém, vyžadující minimál-
ní údržbu. Popisuje také,
jak přitáhnout užitečný
hmyz. 256 stran, bar. publ. 

GL037604 399,- 329,-

Margot Spohnová 
a kolektiv 
CO TU KVETE? 
Přehled nejběžnějších dru-
hů planých rostlin seřazený
do snadno určitelných sku-
pin. Stačí si všímat základ-
ních znaků: jakou mají kvě-
ty barvu, jestli jsou souměr-
né a zda jde o strom, keř
nebo travinu. Kniha uvádí 
i základní informace o bio-
topech. 496 stran, bar. publ.

GL037538   499,- 399,-

Andreas Gminder 
URČUJEME HOUBY
Příručka houbaře
Publikace obsahuje po-
drobný popis 340 středoev-
ropských hub, uvádí cha-
rakteristiky jednotlivých
druhů i jejich životní pro-
středí. Příručka obsahuje 
i praktický klíč k určování
a precizní fotografie, poříze-
né na přirozených stanoviš-
tích. 400 s., bar. publikace

GL037648   399,- 329,-

VŠE O ZAHRADĚ
Váš zelený rádce
Vše, co byste měli vědět
o zahradě a zahradničení:
zakládání zahrady, zásady
feng-šuej, půda a kompost,
potřebné nástroje, zavlažo-
vání, hnojení, ochrana rost-
lin, zahradničení podle
Měsíce, rostliny pro balko-
ny a terasy... Zahrádkářský
slovník i poradna. 
416 stran, čb. foto

GL037634   299,- 249,-

Bruno Tessaro 
HOUBY DO KAPSY
Sada zahrnuje nožík a foto-
grafický kapesní atlas. Kni-
ha ukazuje charakteristické
znaky druhu houby – tvar
klo bouku, tvar a struktura
třeně, konzistence, vůně
a chuť, navíc místo výskytu,
období růstu a v případě
jedlých hub kuchyň ské
využití. 384 s., baleno v dár-
kové krabičce s nožíkem

GL035969   399,- 359,-

V souladu s přírodou!
ČESKÁ 

PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na str. 71. 65
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Katharina Schlegl-Koflerová 

ÚSPĚŠNÝ TRÉNINK DOSPĚLÉHO PSA
Šestistupňový plán pro výcvik dospělého psa pomáhá rozvíjet schopnosti
vašeho čtyřnohého společníka a stmeluje vzájemný vztah. Důležité je trénovat
systematicky a požadavky zvyšovat postupně. Kniha na názorných příkladech
ukazuje, jak naučené dovednosti uplatňovat v každodenním životě, jak nacvičo-
vat spolu s jinými majiteli psů či jak identifikovat možné zdroje chyb a napravit
je. Trénink je dobré začínat a ukončovat vždy povedeným cvikem.
Nezapomínejte zrušit předchozí povel a budujte cviky krůček po krůčku, abys-
te zabránili přetěžování psa.  

Brož., 168 stran, barevná publikace, 21 x 21 cm

GL037740                    nečlenská cena 279,- 229,-

MYSLIVECKÝ KALENDÁŘ 
Stolní kalendář na rok 2017,
české týdenní řádkové kalendá-
rium. Nádherné barevné foto-
grafie. 58+2stran, 17,4 × 22,4 cm

GL265552    - 59,-

Jiří Křivánek 
LOVECKÁ OHLÉDNUTÍ
Lovecké příběhy zavedou do
nádherné přírody. 224 s., bar. p.

GL035746   299,- 269,-

Jiří Křivánek 
OZVĚNY ZELENÝCH REVÍRŮ
Rozlehlé honitby vojenských
lesů. 240 stran, bar. foto

GL037115   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GL037793

Ozvěny loveckých revírů a Lovecká ohlédnutí

Monty Roberts 
PRŮVODCE NENÁSILNÝM
VÝCVIKEM KONÍ
Ucelený soubor výcvikových
technik. 240 s., bar. publ. 

GL038168   399,- 349,-

Stanley Coren 
CO MÁ PES NA MYSLI 
Zábavný a obsažný rádce přiná-
ší řadu zajímavostí, vyvrací
mnohé běžné pověry a nedoro-
zumění. 304 stran 

GL038270   249,- 219,-

KALENDÁŘ

Stanley Coren 
CO MÁ PES NA JAZYKU 
Publikace ukazuje, že psí mluva
existuje, jen je třeba ji přeložit.
Stačí sledovat psí oči, zvuky,
pohyb ocasu, uší... 304 s.

GL038116    249,- 219,-
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ČESKÁ REPUBLIKA
Nástěnný měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GL264158 149,-

PROVENCE
Měsíční, 14 listů+samolepky, 30 x 31 cm
GL265625        156,- 140,-

IVA HÜTTNEROVÁ
Měsíční kalendář, 14 listů, 24,5 x 34,5 cm

GL263478       249,-

ALFONS MUCHA
Nástěnný měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GL264497 149,-

JOSEF LADA
Nástěnný měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GL264174 159,-

KOČKY 
Týdenní kalendář 
s kočičími jmény. 
30 listů, 23,1 x 14,5 

GL264342      59,-

1 2 3

1

2

3

4

5

Stolní kalendáře na rok 2017

Stolní kalendáře obsahují i nová jména. Dětské kalendáře nabízí Klubko. 

6

Krásné kalendáře na rok 2017

4 5

PSI 
Týdenní kalendář 
s psími jmény. 
30 listů, 23,1 x 14,5 

GL264371      59,-

7 VYCHYTÁVKY
LÁDI HRUŠKY
Týdenní, 30 listů, 
17,1 x 13,9 cm

GL265554      44,-

8

BYLINKY 
– rady a tipy
Týdenní, 30 listů, 23,1
x 14,5 cm

GL264328      65,-

9 KRÁSY ČECH
A MORAVY
Týdenní kalendář, 
30 listů, 23,1 x 14,5

GL264348      59,-

10

Kalendář 60 s., publikace 30 + 114 stran
GL265037      249,-

11

Doprava zdarma u objednávek nad 1 500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) –66

K
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D
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Ř
E

LUNÁRNÍ
KALENDÁŘ
KRÁSNĚ
PANÍ
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Petr Hapka
V OBRAZECH
To nejlepší z bohaté filmografie vynikajícího sklada-
tele Petra Hapky. Více než sto nejslavnějších skladeb
z pohádek a filmů, jako je Panna a netvor; Krakonoš
a lyžníci; Páni kluci; Deváté srdce; Postav dom,
zasaď strom; Křehké vztahy... 

GL266905                  3 CD 225,-

Šárka Kavanová
LOGOPEDICKÁ POHÁDKA
aneb Jak zvířátka naučila 
Matýska hezky mluvit
Neotřelé logopedické říkanky a písničky, zakompo-
nované do pohádkového příběhu, zpříjemní dětem
výuku správné výslovnosti zábavnou formou. 

GL260906           2 CD        249,- 229,-

U2
INNOCENCE + EXPERIENCE
Rozsáhlým světovým turné podpořila legendární irská
kapela U2 vydání poslední studiové desky Songs Of
Innocence. Toto DVD mapuje dva výjimečné koncer-
ty v Paříži – Live in Paris. Vertigo, Sunday Bloody
Sunday, Until The End Of The World, Beautiful Day...

GL266907                 DVD 399,-

– více informací na str. 71. 67

FI
LM

Y
, 

H
U

D
B

A
, 

M
LU

V
EN

É 
S

LO
V

O

Divadlo Járy
Cimrmana
CIMRMAN
SOBĚ 
aneb Odhalení
pamětní desky
z platiny

Záznam televizní-
ho pořadu z roku
1991. Výběr ně-
kterých pasáží
z her Járy Cimr-

mana, které posluchači nemohou znát. Pořad obsa-
huje ukázky z her Dlouhý, Široký a Krátkozraký,
Hospoda Na mýtince, Vražda v salonním coupé,
Cesta na Severní pól a Blaník.

GL267031 DVD 319,-

BÁJEČNÉ LÉTO
S MORAVANKOU
Série Báječné léto
s Moravankou pro
milovníky dechov-

ky! Hraje a zpívá originál Moravanka Jana Slabáka.
Těšit se můžete na 4 DVD: Nedaleko od Trenčína;
Pijme chlapci vínečko ze džbána; V rychtárovej stud-
ni; Jedna růža dvě růže a 4 CD: Morava  – Krásná
zem; Svatoborské širé pole; Hraj kapelo, hraj; Ten
večer májový.

GL266946 4 CD + 4 DVD 390,-

MALÝ PRINC
Od Marka
Osborna, režiséra
Kung Fu Pandy,
přichází první
celovečerní animo-
vaná adaptace slav-
ného díla o přátel-
ství, lásce a skuteč-
ném štěstí. Ústřed-
ní postavou je malá
holčička, kterou se
její maminka snaží

připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší
trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec,
který holčičce představí neobyčejný svět.

GL266878 DVD 299,-

V HLAVĚ
Tvořivost dílny
Disney Pixar přiná-
ší jedinečně emo-
tivní snímek, který
nemá obdoby.

Kam nás oscarový režisér Pete Docter zavede tento-
krát? Bude to nejpozoruhodnější místo, jaké vůbec
může existovat – lidská mysl…

GL266871  DVD 199,-

LÍDA BAAROVÁ
Výpravné drama 
o vztahu legendár-
ní české herečky
Lídy Baarové s na-
cistickým minist-
rem propagandy
Josephem Goeb-
belsem. Velký pří-
běh o slávě a pá-
du, lásce a zradě,
vině a trestu ve
vyhrocené době.

Režie Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl
Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová,
Martin Huba a další.

GL266896                 DVD 199,-

STAR WARS
Síla se probouzí
Vizionářský režisér
J. J. Abrams natočil
snímek, který se
stal filmovou udá-
lostí všech generací
po celém světě.
Kylo Ren a zlověst-
ný První řád vstáva-
jí z popela Impéria.
Luke Skywalker je
nezvěstný, a to

v době, kdy ho zrovna galaxie nejvíc potřebuje… Hrají:
Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam
Driver, Daisy Ridley, John Boyega a další.

GL266876  DVD 199,-

Moravanka
a její 
nejkrásnější
písničky

Zvládnout
všechny
emoce je
těžké...

3
CD

2
CD
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TOY STORY: 
PŘÍBĚH HRAČEK
Klasická komedie o tom, co
se děje, když hračky osamějí.

GL266872    DVD 199,-

KRKONOŠSKÁ 
POHÁDKA
Historicky první hraný televiz-
ní Večerníček u nás!  

GL261183   3 DVD 399,-

PÁNI KLUCI
Rodinný film na motivy knihy
Marka Twaina, ovšem v ma-
lebném českém městečku.

GL266901    DVD 129,-

DEADPOOL
Teď je Deadpool, býval Wad
Wilson (R. Reynolds), kdysi
člen speciálních jednotek.

GL266893    DVD 299,-

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Příběh dívky, která úmyslně
najela v centru Prahy do lidí
na tramvajové zastávce. 

GL266894    DVD 199,-

DÁNSKÁ DÍVKA
E. Redmayne a A. Vikander
v pozoruhodném příběhu
podle skutečných událostí.

GL266892    DVD 299,-

RODINNÝ FILM
Jak se vypořádají se svobo-
dou dvě dospívající děti, když
rodiče vypluli na oceán?

GL266895    DVD 199,-

Věra Ferbasová 
ZLATÁ KOLEKCE
Andula vyhrála; Falešná ko-
čička; Mravnost nade vše...

GL221230   4 DVD 299,-

ÚDOLÍ STÍNŮ
Válečný film režiséra R. Wallace
(Statečné srdce) s Melem
Gibsonem v hlavní roli.

GL266874     DVD 99,-

SLASTI OTCE VLASTI
Historická veselohra zachycu-
je dobu dospívání, prvních
bitev a lásek Karla IV.

GL266902    DVD 129,-

13 HODIN
Tajní vojáci z Benghází
Strhující film režiséra M. Baye
podle skutečné události.

GL266875    DVD 299,-

SHERLOCK 3. SÉRIE 
Pokračování seriálu o geniál-
ním detektivovi. Hrají: B.
Cumberbatch a M. Freeman.

GL266899  3 DVD 349,-

3x ROMANTICKÁ 
KOMEDIE
(K)lamač srdcí; Promiň, jsi
ženatý; Záměna

GL266900  3 DVD 199,-

UMUČENÍ KRISTA
Film M. Gibsona působivě líčí
posledních dvanáct hodin
života Ježíše Nazaretského.

GL266873     DVD 99,-

VYNÁLEZ ZKÁZY
Fantasticko-dobrodružný film
režiséra Karla Zemana podle
románu Julese Vernea.

GL266898    DVD 129,-

HRA O TRŮNY 5. SÉRIE
Pokračování nejsledovanější-
ho seriálu v historii HBO®
a celosvětového fenoménu.

GL266877  5 DVD 699,-

TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU
Nejnáročnější expedice Dana
Přibáně a jeho týmu.

GL266897    DVD 199,-

ASIE
Navštívíme Filipíny, Malajsii,
Indonésii, město Bangkok
a také ostrov Bali.

GL250410    5 DVD 99,-

3
DVD

3
DVD

3
DVD

HODNÝ DINOSAURUS
Jedinečný příběh plný humo-
ru, lásky, porozumění a fanta-
zie si oblíbí celá vaše rodina.

GL266870    DVD 199,-

MÁŠA A MEDVĚD
Dýchejte – nedýchejte 
Máša je neposedná – všech-
no musí vyzkoušet!

GL259761   DVD 199,-

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 7168
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THE BEST 
OF ROCK ‘N‘ ROLL
Na tomto výběrovém CD zpí-
vají: Eddie Cochran; Gene
Vincent; Little Richard; Buddy
Holly; Elvis Presley a další.

GL266909    3 CD 199,-

Glenn Miller
THE BEST SONGS
Indian Summer; In The
Mood; Speaking Of Heaven;
This Changing World; When
You Wish Uppon The Star…

GL266938    CD 99,-

Louis Armstrong
THE BEST OF
What A Wonderful World;
I Believe; The Gypsy In My
Soul; Sunrise, Sunset; Rosie;
I Got Rhythm; C'est Si Bon...

GL266941     CD 99,-

KLASICKÁ HUDBA 
Komplet obsahuje vybraná
CD z klasické hudby: G. Verdi
– Choirs And Overtures, Best
Of Baroque, Classics For
A Sunday Morning.

GL266945    3 CD 199,-

PURE MCCARTNEY
Paul McCartney vydává svoji
doposud nejrozsáhlejší kom-
pilaci. Maybe I'm Amazed;
Heart Of The Country; Jet;
Warm And Beautiful…

GL266908    2 CD 399,

20 HITŮ 
JAROMÍRA NOHAVICI
Hity Jaromíra Nohavici přezpí-
vané Pepou Holáskem. Jdou
po mně jdou; Mám jizvu na
rtu; Sarajevo; Divoké koně...

GL266903     CD 129,-

LEGENDY ČESKÉ
COUNTRY 
Klasické hity od nejvýrazněj-
ších interpretů české pop
music. Abych tu žil; Až na
vrcholky hor; Dítě štěstěny...

GL266906    2 CD 229,-

BEST OF AMERICAN
COUNTRY
I Walk The Line; I Feel Sorry
For Him; Jambalaya; Stand By
Your Man; I Am So Loneso-
me; The King Of Oak Street...

GL266943      CD 99,-

H. Zagorová, S. Hložek,
P. Kotvald
MŮJ ČAS 
Můj čas; Spěchám; Počítadlo
lásky; Starci na chmelu; Silly
Song; Ahoj léto; V pohodě...
GL266904     CD 199,-

PORTA 50
Výběr padesáti písniček osla-
vuje kulaté výročí. Bronto-
sauři, Wabi Daněk, Green-
horns, Hoboes, Kamelot, Ka-
pitán Kid, Nerez, Rangers...

GL263768    2 CD 265,-

PÍSNIČKY 
Z VEČERNÍČKŮ 
Nejkrásnější písničky z tele-
vizních večerníčků. Vydrýsek,
Rákosníček, Tom a Jerry, Ma-
xipes Fík, Včelí medvídci...

GL224077    CD 129,-

MYSTERJA
Relaxujte s instrumentální
hudbou Jona Vangelise a Jea-
na Michela Jarreho. Chariots
Of Fire; Eric's Theme; Ren-
dez-vous 4; Gold Bug…

GL068799   3 CD 179,-

CIAO ITALIA
Dárková kolekce italských
populárních skladeb. Chia-
malo Amore; Una Rotonda
Sul Mare; Dio Come Ti Amo;
Chitarra Romana; Capri…

GL266910   3 CD 179,-

GOSPEL
Zaposlouchejte se do výběru
nejlepších gospelů. Happy
Day; Wade In The Water; Co-
me On Children; Rock My
Soul; Midnight Special…

GL266947     CD 99,-

100 NEJZNÁMĚJŠÍCH
DĚTSKÝCH PÍSNIČEK
Velký zpěvník nejznámějších
dětských písniček, popěvků,
ukolébavek a koled pro kaž-
dou rodinu! 

GL262761   2 CD 319,-

Kašpárek v rohlíku
POSTŘELENÁ
(AUDIO)KNIHA
Zvuková verze úspěšné knižní
předlohy. Téměř 80 minut
exkurze do života Kašpárka. 

GL265359     CD 265,-

Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY
Kniha Čtyři dohody vychází 
z moudrosti Toltéků a nabízí
mocný nástroj ke změně na-
šich životů. Čte J. Dušek.

GL152132   3 CD 349,-

Frederick Forsyth 
AFGHÁNEC 
Audio verzi úspěšné knihy
mistra špionážního thrilleru
čte Jan Hylík. Délka 12 hodin
21 minut.

GL263774  CD mp3 349,-

Agatha Christie
VRAŽDY PODLE 
ABECEDY
Hercule Poirot a zdánlivě
bláznivý anonym. Čte A. Pro-
cházka. Délka 7 hod 36 min.

GL146633   6 CD 599,-

ČTYŘLÍSTEK
4x Nová dobrodružství
Úspěšná edice CD Čtyřlístku
se rozrostla o další pokračo-
vání. Nudit se nebudou malí
ani velcí posluchači! 

GL262774     CD 212,-
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 70.
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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, 2. patro,
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. září do 31. října 2016.

1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.

2. 5x ročně Vám doručíme klubový katalog uvádějící nejzajímavější knižní novinky. 

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. Jestliže ani pak žádný titul nenakoupíte, pošleme Vám námi vybra-
nou atraktivní knihu z aktuální nabídky KK – tzv. hlavní nabídku. Pokud se Vám nebu-
de tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).

4. Knihy objednané z katalogu nebo přes internet Vám pošleme na dobírku, případně
Vám nabízíme také možnost předplatby se sníženým expedičním poplatkem. Při jaké-
koliv formě objednávky nad 1 500 Kč (pro VIP členy Knižního klubu nad 1 300 Kč) je
poštovné a balné zdarma. Při platbě předem a zároveň doručení přes Zásilkovnu je
poštovné a balné zdarma při objednávce nad 1 000 Kč (pro VIP členy Knižního klubu
nad 700 Kč). 

5. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od prvního nákupu
v KK (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 minimál-
ní hodnotě 1 500 Kč, nebo kdo pravidelně odebírá z každého katalogu v době jeho
platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu a obdrží nálepku
VIP s platností na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na  členskou kartu. VIP člen
získává k členské slevě (činící cca 15 %) navíc 20 % slevu na tituly v katalogu ozna-
čené jako VIP (tj. celkem cca 35 % slevu z běžné ceny) a dále poštovné a balné zdar-
ma při nákupu nad 1 300 Kč (nad 700 Kč u objednávky přes Zásilkovnu a zároveň
při platbě předem). 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 vysvět-
lení závadného stavu a jeho odstranění a další prá va stanovená v § 21 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme infor-
movat, 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., Česká mailingová společnost, s. r. o.,
Business Media CZ, s. r. o., AIG Europe Limited, Tarsago Česká republika, 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 01 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.  

70

Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana osobních údajů

Reklamace

E-knihy zakoupíte 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.

Teprve poté se Vám nákup započte na Váš účet.

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

Sledujte aktuální novinky ze světa knih
twitter.com/knizniklub

Krásné fotky knižních novinek!
instagram.com/knizniklub

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s pro-
dávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustano-
veních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řeše-
ní takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spo-
třebitelského 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 uza-
vřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele 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 zpoplatněno a nákla-
dy spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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Jsme tu pro Vás 24 hodin denně! 

Nepropásněte objednací termín 12. října 2016! 71

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 z 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-GL023456,GL124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GL023456,GL124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GL023456,GL124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GL023456,GL124578
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.

Kolik zaplatíte za dopravu?

Česká pošta

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Výdejní místa Zásilkovny Výdejní místa Baliczech Kurýr Geis

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

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

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

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

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

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Intime poštomatIntime kurýr

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

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

49 Kč 59 Kč59 Kč 59 Kč

Nové číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700; 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.

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

DOPRAVA ZDARMA

• Zásilkovna nákup nad 1000 Kč 
při platbě předem (pro VIP člena nad 700 Kč)

• Ostatní druhy dopravy
včetně Zásilkovny nákup nad 1500 Kč
při dobírce (pro VIP člena nad 1300 Kč)
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Knižní klub 
Nádražní 896/30 
150 00 Praha 5

ENCYKLOPEDIE VÁLČENÍ
Podrobná a důkladně zpracovaná encyklope-
die válek, od starověku přes nájezdy, invaze
a obléhání, zákopové války, námořní bitvy
a letecké souboje, občanské války, gerilové
války, obchodní války a jadernou válku, ná-
boženské války, války o následnictví či nezá-
vislost. Obsahuje víc než pět tisíc
chronologicky řazených hesel o válkách, bi-
tvách, ofenzivách, taženích, povstáních
a protireakcích.
600 barevných map. Odráží současné studie
vojenských historiků a je přístupná jak stu-
dentům, tak obecné veřejnosti. Kompendium
téměř pěti tisíc let válčení.

Váz., 992 stran, 18,9 x 23,3 cm, bar. publikace

GL036981 
K dispozici od 10. září

Od Stoleté války po Válku šestidenní, 
od Válek růží po Války opiové...

ČESKÁ PREMIÉRA

ZAVÁDĚCÍ CENA
do 31. 10. 2016 1199,-
klubová cena 1499,-
nečlenská cena 1899,-
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