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

Milí členové Knižního klubu,

děkujeme Vám za přízeň i věrnost, kterou mnozí projevujete Knižnímu klubu už dlouhá
léta. Těší nás Váš zájem o knihy, které prostřednictvím katalogu nabízíme, a doufáme,
že Vás ani letos svým výběrem nezklameme. Chceme být i nadále Vaším spolehlivým
průvodcem ve světě knih a usnadnit Vám orientaci v široké nabídce knižních titulů.
Přijměte prosím naše novoroční pozvání do světa napínavých i romantických příběhů,
poutavých i zajímavých faktů, inspirujících i praktických rad nebo do světa zábavy,
filmu, hudby i mluveného slova. Nezapomínejte ani na své děti a rozvíjejte za pomoci
knih jejich fantazii a představivost. 

Přejeme Vám, ať je pro Vás rok 2016 šťastným a příznivým, ať ho prožijete ve zdraví, lásce a spokojenosti a ať jsou
knihy stále Vaším oblíbeným a vyhledávaným společníkem. 

Helena Čudová, programová ředitelka
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VAŠE NEJ Z KATALOGU 5/2015: 

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

MOŽNOSTI DORUČENÍ 
OBJEDNANÝCH KNIH

• osobní odběr na jednom z výdejních míst 
společnosti Zásilkovna.cz od 29 Kč, 

nebo v síti Baliczech od 45 Kč

• kurýrní služba Geis od 65 Kč 

• pošta – Balík do ruky – od 69 Kč 

Více informací na str. 53, nebo na
www.knizniklub.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NA FACEBOOKU!
Denně aktuální informace 

o novinkách, zajímavé recenze 
a názory našich čtenářů.

A NAVÍC KAŽDÝ TÝDEN 
NOVÁ SOUTĚŽ O KNÍŽKY!

facebook.com/knizniklub

-20 %
z klubové ceny

Výhody pro VIP!

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

VIP cena
279,-

VIP cena
199,-

VIP cena
175,-

VIP cena
199,-

VIP cena
199,-

VIP cena
239,-

VIP cena
279,-
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Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2016 3

VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Akce platí do 31. října 2015 jen pro členy
Knižního klubu.

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

Objednací číslo při akční ceně: DA036932

Heidi Rehnová 

VOJENSKÁ FELČARKA
Chytrá žoldnéřská dcerka Magdalena pracuje za třiceti-
leté války jako ranhojička v císařském vojsku. Brzy zahoří
velkou láskou ke kupeckému synovi Erikovi, který od
smrti svých rodičů žije sám. Je to ale zakázaná láska,
protože otcové milenců kdysi proti sobě stáli jako nepřá-
telé. Po jedné bitvě Erik beze stopy zmizí – a Magdalenu
čeká osudové rozhodnutí…
Vojenská felčarka je první díl připravované trilogie z tři-
cetileté války.
Přel. Blanka Pscheidtová. Váz., 496 str., 14,5 x 22,7 cm

DA036932      akční cena 199,-
GH036932     nečlenská cena 399,- 349,-

Heidi Rehnová se narodila v roce 1966 v Koblenci a vyrůstala v malém městě ve středním
Porýní. Studovala germanistiku, historii, podnikovou ekonomii a komunikační vědu 
v Mnichově. Po magisterských zkouškách byla nejprve docentkou na LMU, pak PR poradkyní 
v jedné agentuře.
Už přes deset let pracuje jako novinářka na volné noze a spisovatelka. Žije se svou rodinou 
v Mnichově.

349,-
AKČNÍ CENA 

199,-
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ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!4

Těhotenský manuál českých
maminek

7 13

28 Poznejte všední dny a motivaci
bojovníků Islámského státu

Užijte si spoustu legrace 
a dobrodružství v přírodě

Když chcete zabít milenku,
musíte být hodně opatrní!

43

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

Dětská příloha KLUBKO – pro společné
chvíle s dětmi.

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

Kdo má rád knihy,
je v klubu!

Jaké tajemství skrývá starý 
venkovský dům?

str. 4
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Každý týden nová soutěž na Facebooku! 5
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Sophie Hannah 
VRAŽDY 
S MONOGRAMEM
Potomci Agathy Christie
svolili k návratu Poirota –
a ten řeší zcela nový případ
záhadných vražd! 344 s.

GH036958   299,- 249,-

Sophie Hannah 

PUSINKA 
Jen na pár hodin si Alice Fancourtová odskočila od svého dvoutýdenního miminka. Starost o malou Florence
svěřila svému manželovi. Jakmile však po návratu vstoupí do dětského pokoje, jako by se propadla do zlého
snu. Trvá na tom, že dítě, které leží v postýlce, není její dcera. Manžel David tvrdí, že Alice buď lže, nebo se
zbláznila. Jenže Alice ví, že musí policii přesvědčit, než bude příliš pozdě… První román, ve kterém se čtená-
řům představili policisté Charlie Zailerová a Simon Waterhouse. Přeložila Lucie Mikolajková. 

Váz., 320 str., 14,5 x 22,7 cm

GH037393                                                 nečlenská cena 349,- 299,-

Sophie Hannah je autorkou něko-
lika knih pro děti, mezinárodní
renomé jí vydobyly především
psychothrillery. Prvním byl v roce
2006 román Little Face (Pusinka),
jehož se prodalo více než 
100 000 kusů, za román The
Carrier, osmý ze série s dvojicí
Simon Waterhouse a Charlie
Zailerová, získala autorka v roce
2013 britskou National Book
Award za nejlepší thriller roku.
Knižní událostí roku 2014 bylo
vydání románu Vraždy s mono-
gramem, který vyšel současně
v 28 jazycích v 50 zemích.
Poprvé se v něm se svolením dě-
diců vrátila nejznámější postava
„královny zločinu“ Agathy
Christie – legendární belgický
puntičkář Hercule Poirot.

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

GH037387   349,-  299,-

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

GH037386   399,- 329,-

Tohle není
moje dítě! 
Kdo mi uvěří?

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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6

Sue Monk Kidd 

KŘÍDLA VE VĚTRU 
Sarah, dívku z významné rodiny na americkém Jihu,
svazují konvence začátku 19. století. Odmítá otroctví,
a když k narozeninám dostane malou černošku Hetty,
odmítá i ji a chce jí darovat svobodu. Osudy Hetty
a Sarah se přesto spojí. Sledujeme třicet pět let jejich
života plného touhy po svobodě a spravedlnosti.
Zničené naděje, zradu, pochybnosti, neopětovanou
lásku, samotu a společenské vyhoštění – to všechno
Sarah přetrpí, než si najde místo po boku své nebo-
jácné sestry Angeliny, stejně neohrožené bojovnice za
ženská práva a zrušení otroctví. Přel. Jana Kordíková.
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

GH037103 nečlenská cena 359,- 299,-

   Joy Fieldingová 

POVÍDEJ, CO VIDÍŠ
Bailey má našlápnuto ke skvělé
kariéře vyšetřovatelky. Svět se
jí zhroutí, když je brutálně na-
padena a znásilněna. Trpí pa-
nickou úzkostí a nočními můra-
mi, nevychází z bytu, jen sledu-
je okolí dalekohledem, až zjistí,
že ji z protějšího domu sleduje
vcelku pohledný muž. A pak ji
začne v noci budit telefon. Kdo
s ní hraje tu podivnou hru?
Mohl by ten neznámý muž být
útočníkem, kterého policie ne-
může dopadnout? Bailey pře-
stává věřit svému rozumu a ne-
věří mu ani její nevlastní sestra,
která se o ni stará – byť se
s Bailey zrovna soudí o dědic-
tví… Přel. Milena Havlová. 
Váz., 360 s., 12,5 x 20 cm

GH037269           
nečlenská cena 299,- 249,-

Matthew Thomas 
MY NEJSME MY
Eileen, dcera ir-
ských imigrantů,
se v New Yorku
50. let snaží vyma-
nit z prostředí
chudoby a alkoho-
lu. Splnění svého

snu spatřuje ve slibném manželství. 616 stran

GH036709              449,- 379,-

Paula Hawkins 
DÍVKA 
VE VLAKU 
Každý den Ra-
chel z ranního
vlaku nahlíží do
bytu mladého pá-
ru, až má pocit,
že je zná. Jedno-

ho dne zahlédne něco, co ji šokuje. 328 s.

GH036771              349,- 299,-
O ženě, která se 

rozhodla změnit svět

Výhodný komplet

318,-jen
obj. č. 

GH037925

Dům vzpomínek a Volání minulosti

Barbara Woodová 
DŮM VZPOMÍNEK 
Andrea se vrací do rodného domu,
netuší ale, že ten má za sebou děsi-
vou historii a že do ní jakýmsi časo-
vým oknem sama vstoupí a stane se
svědkem rozhodujících dějů. 264 s.

GH037466        249,- 199,-

Barbara Woodová 
VOLÁNÍ MINULOSTI 
Roku 1857 se Leyla vrací po smrti
matky na rodné sídlo. I přes odpor
příbuzných se pouští do pátrání po
vlastní minulosti i prokletí, které prý
už léta ulpívá na její rodině… 240 s.

GH036284        249,- 199,-

Sue Monk Kidd je autor-
ka bestsellerů The Se-
cret Life of Bees (č. Taj-
ný život včel, 2005),
The Mermaid Chair
a několika memoáro-
vých knih. Při psaní ro-
mánu Křídla ve větru se
inspirovala skutečným
příběhem Sarah Grim-
kéové a její sestry
Angeliny Weldové. 
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ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! 7
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Emma Donoghue 
POKOJ
Jazykově vytříbený a tema-
ticky ojedinělý román byl 
roku 2010 nominován na
Man Bookerovu cenu.

Brož., 336 s., 12,5 × 20 cm

GH038039   229,- 179,-

Jojo Moyesová 
DÍVKA, JIŽ JSI TU
ZANECHAL 
Sophii a Liv dělí sto let 
a spojuje je jeden obraz 
a pevné odhodlání bojovat
za to, co milují. 432 stran

GH037061   349,- 299,-

Liane Moriarty 
SEDMILHÁŘKY 
Říkají si kamarádky vždycky
jenom pravdu? I drobné lži
a polopravdy můžou vést 
k tragédii. 440 stran

GH037468    359,- 299,-
K dispozici od 15. 1.

Sandra Brown  
NÍZKÝ TLAK
Bellamy napsala o vraždě
své sestry knihu, tím se od-
halila její totožnost a kdosi ji
napadl. K tomu se snaží vy-
pořádat s minulostí. 432 s.

GH036632  349,- 299,-

Kate Mortonová 

ŠEPOT VZDÁLENÝCH CHVIL 
Edie Burchillová se vydává do Milderhurst Castle, chátrajícího sídla,
kde žijí neprovdané sestry Blytheovy. S nimi a s jejich otcem zde
Ediina matka před padesáti lety během války strávila po evakuaci
z Londýna část dětství. Starší sestry jsou dvojčata a život zasvětily pé-
či o nejmladší sestru Juniper, která se nikdy nevzpamatovala z šoku,
který utrpěla v roce 1941, kdy ji opustil snoubenec. Edie pomalu
začíná rozplétat matčinu minulost, v kamenných zdech Milderhurstu
se však skrývají ještě mnohem větší tajemství… Co se tehdy stalo?
Přel. Hana Krejčí. Váz., 496 s., 14,5 x 22,7 cm

GH037563               nečlenská cena 399,- 349,-

cena pro VIP členy 279,-

Kate Mortonová 
TAJEMSTVÍ LETNÍHO
ODPOLEDNE 
Příběh o záhadách a tajem-
stvích, o divadle a krádeži,
o vraždě a lásce, odehráva-
jící se střídavě ve 30. a 60.
letech 20. století. 408 stran 

GH036376   359,- 299,-

Tajemství, která měla zůstat spát...

Sandra Brown 
PAVUČINA Z HEDVÁBÍ 
Kathleen konečně poznává
lásku, ale hedvábné pavuči-
ny života splétá osud... 
Přel. Kristýna Kučerová.
Váz., 288 str., 12,5 x 20 cm

GH037280   269,- 229,-

Kate Mortonová je jednou z nejzářivějších 
a nejúspěšnějších australských spisovatelek
současnosti. Už její prvotina Dům u jezera se
stala literární senzací a další knihy, zvlášť  Za-
pomenutá zahrada, její úspěch jen potvrzují. ČESKÁ 

PREMIÉRA
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Nabídka platí do vyprodání zásob!8
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Stephanie Laurensová 

V RUKOU VIKOMTA
BRECKENRIDGE
Vikomt Breckenridge se domnívá, že
zachrání Heather Cynsterovou před ná-
strahami prostopášné smetánky, ale
omylem ji přihraje do náruče únosců.
Dostihne je, ale Heather s ním odmítne
utéct. Zjistila totiž, že ten, kdo ji nechal
unést, má zájem o jakoukoliv dívku
z rodu Cynsterů, a chce zjistit, kdo to
je, aby uchránila své sestry a sestřeni-
ce. Breckenridge se tedy snaží jen zů-
stat únoscům a své tajné lásce na sto-
pě. Ti míří stále víc na sever Skotska,
až do vesnice Gretna Green, proslulé
uzavíráním kvapných sňatků. To nevěstí
nic dobrého! Přel. Jana Vlčková. 
Váz., 344 s., 12,5 x 20 cm

GH037276  nečlenská cena 299,- 249,-

Stephanie Laurensová 
NEVINNÉ POTĚŠENÍ 
Honorii osud do cesty na-
straží neznámého umírající-
ho mladíka. Je to příbuzný
Sylvestera Sebastiana Cyn-
stera, zvaného Ďábel, a byl
zavražděn. A Ďábel si, sot-
va Honorii spatřil, usmyslel,
že se s ní ožení. A tak má
Honorie, která se vdávat
nemíní, samé starosti – pá-
trat po vrahovi a ještě odo-
lávat svodům nenapravitel-
ného sukničkáře… 304 s.

GH036579  249,- 199,-

Láska, únos,
souboje, sex...

Marie Poledňáková
LÍBÁŠ JAKO BŮH I ĎÁBEL
S humorem a laskavou ironií vylí-
čené osudy profesorky Heleny
a lékaře Františka a jejich nečeka-
ný milostný vztah, komplikovaný
problémy členů jejich rodin. 520 s. 

GH037972         199,- 169,-

Nicholas Sparks 
NEZAPOMENUTELNÁ CESTA 
Jamie je těžce nemocná, její dny
jsou sečteny. A Landon zjistí, že se
do ní hluboce zamiloval. Ví, že pro
Jamie neexistuje lék, on jí však
může dát to, po čem touží. 192 s.

GH037331         249,- 199,-

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

GH037541         199,- 179,-

Kathleen E.Woodiwiss 
POPEL VE VĚTRU  
Mladičká Alaina přišla ve válce Jihu
proti Severu o všechno, navíc byla
falešně obviněna z vraždy. V muž-
ském přestrojení najde úkryt u se-
veřanského lékaře Latimera. 560 s. 

GH037518         399,- 349,-

Výhodný komplet

378,-jen

obj. č. GH038068
2x Stephanie Laurensová

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu. 9
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Paullina Simonsová
MĚDĚNÝ JEZDEC 
Pří běh Taťány a Alexandra začíná v Leningradě
v den, kdy Němci napadli Rusko. 616 stran

GH036213   399,-  349,-

Paullina Simonsová 

BELLAGRAND
Počátek 20. století, Massa-
chusetts. Italská imigrantka
Gina je nezávislá, vášnivá
a silná osobnost, která touží
po vlastní rodině. Harry po-
chází z vysokých vrstev
bostonské aristokracie a má
jiný sen – chce vytvořit lep-
ší svět. Jsou ochotní dát vše
za to, aby mohli být spolu –
a ve vztahu plném emocí,
vášní, zuřivosti a trýzně si
navzájem zlomí srdce, aby
nakonec společně došli na
rozcestí, na němž jediné
rozhodnutí určí jejich další
osud. Román klenoucí se
přes dva kontinenty a čtyři-
cet let, v němž začíná pří-
běh Měděného jezdce. 
Přel. Milena Pellarová. Váz.,
392 str., 14,5 x 22,7 cm

GH037184   
nečlenská cena 349,- 299,-

Láska 
je jen 
začátek...

Susanna Kubelka 
OFÉLIE SE UČÍ PLAVAT 
Teprve ve čtyřiceti mě to začalo
opravdu bavit, říká Ofélie, která
během svého pobytu v Paříži pro-
žívá neuvěřitelná dobrodružství.
Váz., 304 s., 12,5 x 20 cm

GH037004         299,- 249,-

Susanna Kubelka 
HRAD MÁM, HLEDÁM PRINCE
Annettu její velká láska Daniel za
pět let dokázal připravit o všechny
peníze. Annettě nezbývá než se
s prosíkem vrátit domů; netuší
však, co ji všechno čeká. 280 stran 

GH037003         299,- 249,-

Gail McHughová 
NEČEKANÉ SETKÁNÍ
Emily se pokouší o nový začátek 
v New Yorku. Tam se setká s Gavi-
nem, bohatým, okouzlujícím a při-
tažlivým floutkem, a život a city se
jí začnou vymykat z rukou. 360 s.

GH037168         299,- 249,-

LETNÍ ZAHRADA
Závěrečný díl. Taťána a Alexandr v ovzduší
studené války dál bojují o štěstí. 632 s.

GH036049   399,- 349,-

Výhodný komplet

777,-jen

obj. č. GH036787
Měděný jezdec, Taťána a Alexandr, Letní zahrada

ČESKÁ 
PREMIÉRA

TAŤÁNA A ALEXANDR
Rok 1943. Taťána začíná nový život v New
Yorku, Alexandr se snaží přežít... 408 stran

GH036048   349,- 299,-

*POUZE 
V KLUBU*
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Jennifer Probstová 

HLEDÁNÍ DOKONALÉ LÁSKY 
Kennedy Asheová je spolumajitelkou seznamo-
vací agentury Kinnections a ve své práci je
opravdu dobrá. Umí zorganizovat jakoukoliv
společenskou akci a i z nejupjatějšího chlapíka
dokáže vykouzlit sebevědomého muže. Nate
Ellison Raymond Dunkle, vědec, „nerd“
a Kennedyin nejnovější klient, by však mohl
být oříšek. Zatímco se z Natea snaží – obrazně
řečeno – strhnout bílý plášť a pomoct mu
vypořádat se s katastrofální minulostí plnou
rozchodů, nemůže nemyslet na vlastní skrýva-
né pochyby, bolest a nejistotu. Možná si jsou
s Natem vlastně docela blízcí… Přel. Tomáš
Teodosijev. Váz., 320 str., 12,5 x 20 cm

GH037370      nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

Danielle Steel 
OSAMĚLÝ OREL 
Joe, konstruktér a letec, a Kate, dív-
ka z lepší rodiny, se setkávají počát-
kem války. Jsou naprosto odlišní, ale
jejich osudy se propojí a vzniká
mezi nimi silné pouto, které, jak se
zdá, nemůže nic zničit. 328 stran

GH037175        279,- 229,-

Danielle Steel 

PŘESILOVÁ HRA
Fiona je ředitelka multimiliardo-
vé korporace. Ví, že stačí malá
chybička, aby ji nepřejícní vyu-
žili proti ní. Je rozvedená, volný
čas tráví s dětmi. I Marshall je
vlivný muž. Jeho manželka obě-
tovala kariéru, aby vychovávala
jejich tři děti a podporovala ho.
Charismatický muž však není
tak bezúhonný, jak se zdá. Ne-
ustále koketuje se skandály,
které by mu mohly zničit karié-
ru i rodinu, roky skrývá tajem-
ství. Oba, Fiona i Marshall, byli
ochotní obětovat mnoho, aby
se dostali na vrchol. Čeho se
vzdají teď, jen aby si moc udr-
želi? Přel. Dana Stuchlá.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GH037172 
nečlenská cena 249,- 199,-

Jennifer Probstová 
HLEDÁNÍ 
VYTOUŽENÉHO DNE
320 stran
GH037369   299,- 249,-

Elizabeth Chadwicková
CÍSAŘOVNA
416 stran

GH036344   299,- 259,-

ZLATÝ KOMPLET
DANIELLE STEEL
Komplet v krabici. Příběhy
plné lásky a napětí, roman-
tiky i nečekaných drama-
tických zvratů od bestselle-
rové autorky: Přátelé na-
vždy, Zrada, Milovat znovu,
Narozeniny a Hotel
Vendôme. 392 stran

GH037990  499,- 429,-

Jennifer Probstová se proslavila především jako autorka
erotických romancí ze současnosti a její knihy se pravi-
delně objevují na špicích prestižních žebříčků bestselle-
rů New York Times, USA Today a Wall Street Journal.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

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

INDIA PLACE 
Marco byl jediný muž, kterého Hannah milovala. Po jediné vášnivé noci ale
beze slova zmizel a opustil Skotsko i ji, Hannah musela snášet následky je-
jich sblížení sama. Když je náhoda svede opět dohromady, Marco usilovně
bojuje o šanci na vysvětlení. Je odhodlaný udělat všechno, aby svoji lásku
opět získal, pronásleduje Hannah na každém kroku a prosí o odpuštění.
Když se zdá, že společná budoucnost s Hannah je konečně na dosah ruky,
nečekané odhalení vynese na světlo světa její bolest, kterou před ním tajila.
Trpké vzpomínky můžou dvojici rozdělit dřív, než vůbec využijí šanci na
nový začátek. Přel. Zdeňka Zvěřinová. Váz., 312 str., 12,5 x 20 cm

GH037688                    nečlenská cena 299,- 259,-

Samantha Youngová 
JAMAICA LANE 
Olivia se bojí kontaktů
s muži. Co s tím? 328 s.

GH037062   299,- 259,-

Samantha Youngová
LONDON ROAD 
Než poznala Camerona, da-
la Jo vždy na rozum. 384 s.

GH036640   299,- 259,-

Samantha Youngová 
DUBLIN STREET
Braden od Joss žádá víc než
sexuální dohodu... 336 s.

GH036343   299,- 259,-

Některé činy se neodpouštějí. Především v lásce ne...

Jasinda Wilderová 

TOPÍME SE
V SOBĚ
Becca ani Jason ne-
nacházejí štěstí leh-
ce. V okolí mají hod-
ně trápení, Becca se
snaží pomoct kama-
rádce Nell, které ze-
mřel přítel. Tak se
seznámí s Jasonem.
Ten chtěl pozvat na
rande Nell, ale nako-
nec pozval Beccu.
Když už se zdá, že
by mohli být oba
o trochu šťastnější 
a spolu, opět naráže-
jí na barikády ve

svém nejbližším okolí. 
Přel. Jana Jašová. Váz., 376 str., 12,5 x 20 cm

GH037076                 nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Johanna Lindseyová 
LÁSKA SI TĚ NAJDE
Devin měl nelehké dětství.
Otce nepoznal a matka ho
svěřila příbuzným. Nad mat-
činým hrobem přísahal, že
už nikomu neotevře srdce.
Platí to, i když se seznámí
s Amandou, která je krásná,
bohatá a urozená, ale neda-
ří se jí najít toho pravého.
Nečekaně se však její city
promění a ona pocítí vá-
šeň... 296 stran

GH036713   249,- 199,-

Johanna Lindseyová 
NĚŽNÁ REBELKA 
Půvabnou skotskou šlech-
tičnu ohrožuje zákeřný bra-
tranec. Nakonec jí nezbude,
než před ním uprchnout.
Nebezpečná cesta vede až
do dalekého Londýna.
Doufá, že tam se jí podaří
najít slušného manžela,
který by ji ochránil. Dokáže
uniknout všemožným ná-
strahám a šťastně se vdát?
240 stran

GH036369   249,- 199,-

Jasinda Wilderová 
TOPÍM SE V TOBĚ
Nell jako by ztratila vše, co
měla, když Kyle tragicky za-
hynul. Ta smrt změnila i je-
ho staršího bratra Coltona.
Po roce se s Nell potkává
v New Yorku. Dívka ještě
stále truchlí, Colton se jí
snaží přiblížit, nedokáže
Nell pustit z hlavy. Cestu
k sobě hledají těžce, oba tíží
vlastní tajemství. A také
pocity viny… 296 stran

GH037075   249,- 199,-
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Tom Rob Smith 
DÍTĚ ČÍSLO 44
Zdařilý a oceňovaný debut
britského autora vychází ze
skutečného kriminálního pří-
padu sériového vraha dětí
Andreje Čikatila. Pří slušník
MGB Lev Děmidov porušuje
veškerá na řízení ruské tajné
policie a riskuje i svůj vlastní
život, aby bestiálního pacha-
tele dopadl. Filmovou verzi
produkoval R. Scott. 384 s.

GH037451 249,- 199,-

Tess Gerritsenová 
DVOJČE
Bostonská soudní lékařka
Maura Islesová objeví v autě
před do mem mrtvou ženu,
která je jí neuvěřitelně po -
dobná. Všichni včetně detek-
tivky Jane Rizzoliové se do-
mnívají, že je to ona. Nabízí
se jediné vysvětlení…
Příběh, jehož rozuzlení je
mistrovské a do konale pře-
kvapivé! 336 stran

GH037396  279,- 229,-

Tess Gerritsenová 

UMŘI ZNOVU
Rizzoliová a Islesová už viděly
ledaco. Ale mrtvola, která vypa-
dá jako po napadení šelmou?
Navíc když vraždu má zjevně na
svědomí člověk? Leon Gott byl
proslulý vycpávač zvěře. Teď se
však sám stal úlovkem. Doktor-
ka Islesová tuší, že tato vražda
souvisí se staršími případy. Jen
o tom musí přesvědčit své kole-
gy. Pátrání vede do Botswany,
kde před lety za děsivých okol-
ností zemřel Gottův syn. Drav-
ce, který řádil už tehdy v Africe,
bude třeba vylákat ze skrýše,
nastražit past – a použít živou
návnadu. Přel. Ludmila Hanz-
líková. Váz., 288 str., 12,5 x 20 cm

GH037397   
nečlenská cena 279,- 229,-

Patricia Cornwellová 

PRACH
Tělo zabalené v nezvyklé látce a pokryté práškem,
který podivně barevně září. Našlo se přímo u bran
vyhlášeného technologického institutu. Patřilo Gail
Shiptonové – naposledy ji viděli živou předchozí
večer v módním baru. Někdo ji sprovodil ze světa
jen pár týdnů před začátkem soudního procesu, ve
kterém po svém bývalém finančním poradci žádala
sto milionů dolarů. Není divu, že Kay Scarpettová to
nepovažuje za náhodu. Když se navíc ukáže, že
důkazy vedou k sérii dalších vražd spáchaných ve
Washingtonu, začne být jasné, že tohle rozhodně
nebude obyčejná vražda... Přel. Marcela Nejedlá. 

Váz., 440 str., 12,5 x 20 cm

GH037374   nečlenská cena 359,- 299,-

Patricia Cornwellová 
KRVAVÁ MLHA
Kay Scarpettová se setkává
s od  souzenou Kathleen
Law le  ro vou, matkou sériové
vražedkyně, aby zjistila,
proč její dcera zabíjela. Zá-
hy poté Kathleen za záhad-
ných okolností umírá, další
žena je nezvěstná… 400 s.

GH035907  329,- 289,-

Soudní patoložka 
a detektiv proti FBI

Výhodný komplet

488,-jen

obj. č. GH038069
Prach a Krvavá mlha

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Sascha Arango 

PRAVDA A JINÉ LŽI 
Henry je úspěšný spisovatel. Elegantní, velkorysý a nebezpečný muž. 
Vede příjemný život – dokud mu jeho milenka nesdělí, že s ním čeká dítě.
Je načase přiznat se  své ženě. Ale musí jí opravdu říct všechno? Mnohem
jednodušší je odklidit milenku z cesty. 
A právě při tom se Henrymu přihodí fatální nehoda.
Příběh muže,  který se ocitl na kraji propasti. Dosud se mu vždy dařilo
unikat důsledkům svých činů – ale jednou zajde příliš daleko...
Přel. Olga Kolečková. Váz., 232 str., 12,5 x 20 cm

GH036931                     nečlenská cena 259,- 219,-
cena pro VIP členy 175,-

PŘIZNAT SE 
MANŽELCE, NEBO
ZABÍT MILENKU?

Cilla & Rolf Börjlindovi 
ČERNÝ ÚSVIT 
Kdo vraždí malé děti, které se do
země dostaly adopcí? 432 s.

GH035920   399,- 329,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
SKOČNÝ PŘÍLIV 
Po dvaceti letech se znovu otevírá
případ brutální vraždy. 456 stran

GH035918  379,- 299,-

Cilla & Rolf Börjlindovi 
TŘETÍ HLAS 
Dvě vraždy, jedna ve Stockholmu,
druhá v Marseille... 464 stran

GH035919     399,- 329,-

Chris Pavone 
NEHODA
Obsah rukopisu ohrožuje ty, kterří
ho znají. Autor se skrývá... 376 s.

GH037167    299,- 259,-

Ed Falco, Mario Puzo 
CORLEONE
Působivý ro mán vychází z nereali-
zovaného filmového scénáře a líčí
dobu, v níž rodinné klany bojovaly
o moc. 472 stran

GH034862    299,- 269,-

Mario Puzo 
KMOTR
Americká sága newyorského pod-
světí. Kultovní román líčí krvavou
válku klanu Cor leonů proti čtyřem
dalším famigliím. 496 stran

GH036056        359,- 299,-

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GH038070

Kmotr a Corleone

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Wulf Dorn 

SPOUŠTĚČ
Případ zneužívané pacientky
se pro psychiatričku Ellen
Rothovou stává noční
můrou. Žena tvrdí, že ji pro-
následuje Černý muž,
a krátce nato beze stopy
zmizí. Při pátrání se cílem
neznámého přízraku stává
i Ellen. Při šíleném závodu
o čas je ve hře život lékařky
i její pacientky. Psychiatrička
stále hlouběji zabředá do
labyrintu strachu, násilí
a paranoie. A čas na splnění
ultimáta co nevidět vyprší…
Přel. Rudolf Řežábek. Váz.,
360 str., 12,5 x 20 cm

GH036971 
nečlenská cena 299,- 249,-

John Grisham 
GRAYOVA HORA
Samantha musí strávit rok
dobrovolnickou prací ve stře-
disku právní pomoci 
v malém městě. Zažívá „sku-
tečnou právničinu“: přípravu
žaloby, účast na přelíčení,
kontakt se soudcem... Místní
ji však nijak nevítají. 384 stran

GH037420    349,- 279,-

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

GH037310   449,- 379,-

Frank Schätzing 
BREAKING NEWS 
Toma Hagena, hvězdu mezi
válečnými zpravodaji, opus-
tí štěstí, jeho pověst je
v troskách, bojuje o come-
back. Vrhne se po příleži-
tosti, která se mu naskytne
v Izraeli, ale vše se zvrtne,
bojuje o holý život. 888 s.

GH037037   499,- 429,-

Frederick Forsyth
KVINTET
Soubor skvěle propracova-
ných pěti delších povídek od
autora legendárních thrillerů
zavede čtenáře do různých
míst i časů, od historické
Sieny přes londýnské letiště
Heathrow až po bitvu u Little
Big Hornu. 376 stran

GH036075   349,- 279,-

Terry Hayes 
JÁ, POUTNÍK 
Kriminální případ se rychle
mění v závod s časem, kde
nejde jen o vypátrání
pachatele zločinu. Vrah má
cíl, za nímž kráčí: chce ve
jménu svého Boha vykonat
masovou pomstu. 
Brož, 760 s., 12,5 x 20 cm

GH037871 399,-    299,-

Čas běží 
a kruh 
strachu se
uzavírá...

Wulf Dorn (* 1969) píše už od svých dvanácti
let. Krátké příběhy, které publikoval v antolo-
giích a časopisech, získaly několik literárních
cen. Od roku 1994 pracuje na psychiatrické
klinice. S manželkou a kočkou pro štěstí žije
nedaleko Ulmu. Jeho románová prvotina
Spouštěč se ve světě okamžitě stala bestselle-
rem a záhy nato byla zfilmována.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

* POUZE 
V KLUBU
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Hugh Howey 

Silo 2: TURNUS 
Co předcházelo životu v „Silech“, jediných
místech na Zemi, kde mohou lidé přežít? Tur-
nus přináší odpověď. Kongresman Keene má
tajný projekt – do země zapuštěné obří obyt-
né válce připomínající sila jsou jen pojistkou
pro případ nepředstavitelné katastrofy.
O mnoho let později probudí v Silu 1 hiber-
novaného člověka, který si začíná rozpomínat
na minulost – na příběh, jenž vypovídá o po-
sedlosti mocí a nasazení, s jakým jsou lidé
ochotni zničit svět, jak jej známe. 
Přel. Jiří Engliš. Váz., 480 str., 14,5 x 22,7 cm

GH037422     nečlenská cena 379,- 299,-

Andy Weir 
MARŤAN 
Mark zůstal sám na Marsu,
nemá, jak podat zprávu na
Zem. A i kdyby, zásoby mu
dojdou dřív, než by dorazila
pomoc. Mark se však ne-
vzdá. S pomocí svých zna-
lostí, důvtipu a humoru bo-
juje o přežití. 344 stran  

GH037732   349,- 299,-

William R. Forstchen 
SLOUP DO NEBE
Svět ohrožuje sucho, nouze
o suroviny, válka o vodu.
Rýsuje se možnost, jak za-
bránit globálnímu chaosu –
ze smělého projektu, který
by vyřešil ekonomickou 
i ekologickou krizi, však ne-
jsou všichni nadšeni. 496 s.   

GH037398  399,- 329,-

Dmitry Glukhovsky 
BUDOUCNOST 
Evropa v budoucnosti roku
2400. Smrt byla technický-
mi prostředky poražena
a na přelidněném kontinen-
tu panuje tvrdý řád: roz-
množování je přísně ome-
zeno, za dítě se platí vlast-
ním životem. 648 stran

GH037012   449,- 379,-

Dmitry Glukhovsky 
METRO 2034
Píše se rok 2034. Před lety
jaderná válka zpustošila
převážnou část světa. Lidé
přežili jen v rozlehlých
sítích metra ve velkoměs-
tech. V podzemí vytvořili
novou jedinečnou civilizaci. 

304 stran

GH037919   299,- 259,-

Dmitry Glukhovsky 
METRO 2033
Arťom žije se svým pěstou-
nem ve spletitém labyrintu
moskevského metra. Bydlí
ve stanici, která je pokládá-
na za jedno z bezpečných
míst v obrovské síti tunelů,
avšak tuto jistotu narušuje
temná moc... 472 stran

GH037918   399,- 349,-

Po osmi letech práce kapitána jachty
se Hugh Howey (* 1975) přestěho-
val do hor Severní Karolíny, aby si
začal vydělávat na živobytí psaním.
Dnes žije na Floridě, zakoupil kata-
marán a chystá se na něm obeplout
svět. Silo (Wool) byla původně roz-
sáhlejší povídka, nadšeně přijatá čte-
náři, kteří volali po rozšíření a dalším
pokračování. Série vychází ve více
než dvaceti jazycích. 

Hugh Howey 
SILO 
V silu pod zamořenou zemí
se po léta ukrývají lidé. Ob-
čas někdo vychází ven čistit
senzory. Ví, že jde na smrt.
V mechanickém úseku se
zvedá odpor proti mocné-
mu IT oddělení. Odkryjí
tajemství serverů? A chtějí
je vůbec znát? 496 stran

GH036483   379,- 299,-

Výhodný komplet

478,-jen
obj. č. 

GH038071

Silo a Silo 2: Turnus

ČESKÁ 
PREMIÉRA

14 a 15_sablona lista  12/16/15  4:20 PM  Stránka 3



Nakupujte se slevou až 78 % (více na str. 36–39)!16

D
ET

EK
TI

V
K

Y

Dick Francis 

V NEMILOSTI
Ještě nikdy nestál Sid Halley, bývalý dosti-
hový šampion a úspěšný vyšetřovatel,
před tak složitým rozhodnutím. Zločin,
který zrovna vyšetřuje, je sice mimořádně
odporný, jenomže stop není mnoho
a důkazů ještě méně. Sid si je přesto jist,
kdo je pachatelem nepochopitelného, bru-
tálního mrzačení mladých koní. A také si
je jist, že pokusí-li se dotyčného byť jen
obvinit, zcela jistě se stane veřejným
nepřítelem číslo jedna. Ten muž je totiž
miláčkem národa. A co je horší – je to
Sidův přítel. Již třetí román, za který Dick
Francis obdržel Cenu E. A. Poea. 
Přel. Jaroslava Moserová-Davidová. 
Váz., 264 str., 14,5 x 22,7 cm

GH037401   nečlenská cena 299,- 249,-

Agatha Christie 
3X HERCULE POIROT 
Úmrtí bohaté paní Ingelthor-
pové v Záhadě na zámku
Styles, vraždu záhadného
pana Shaitany spáchanou
během bridže v Kartách na
stole, a do třetice násilnou
smrt nevinné dívky ve Hře
na vraždu – Hercule Poirot
vždy dospěje k odhalení
seberafinovanějšího viníka.
Váz., 536 str., 14,5 x 22,7 cm

GH037718   379,- 299,-

Agatha Christie 
MALÉ ŠEDÉ BUŇKY: 
JAK TO VIDÍ POIROT
Poirot je ješitný, puntičkář-
ský... a geniální. Svědčí 
o tom i knížka shrnující vše
podstatné, co kdy Poirot
řekl o sobě, o jídle a pití, an-
gličtině, ženách, myšlení zlo-
čince... Občas jsou to výro-
ky humorné, často hluboké,
vždy odvážné a odhalující
nám jeho duši. 160 stran

GH037728   199,- 179,-

Agatha Christie 
KRÁLOVSKÝ RUBÍN 
Pět případů v souboru poví-
dek řeší Hercule Poirot,
šestý slečna Jane Marplová.
Odcizený šperk, mrtvola
uzavřená v truhle, zločin
odhalený pomocí hypnózy,
nenávisti ke kočkám, jídla
objednaného v restauraci či
podivných staromódních
šatů – těmto vyšetřovate-
lům nic neujde... 240 s. 

GH037139   249,- 219,-

Agatha Christie 
KRÁLOVSKÝ RUBÍN 
Jedinečné, důvtipné a napí-
navé příběhy z pera králov-
ny zločinu – nyní vydávané
v luxusní edici věnované
speciálně jejím detektivkám.
Soubor šesti povídek s Her-
culem Poirotem a slečnou
Marplovou vyšel ve Velké
Británii v roce 1960 jako
tradiční vánoční „Christie
pod stromeček“. 264 s.

GH037454   279,-  229,- 

Dick Francis 
CHLADNÁ ZRADA
Žokej zmizel ze závodiště
i s penězi ze vstupného.
Proč by ale kradl zanedbatel-
nou částku? Proč by to udě-
lal tak nápadně? A proč by
navíc opustil manželku, s níž
čeká dítě? 192 stran 

GH037402   249,- 199,- 

Jak obvinit miláčka
národa a nezaplatit
za to životem

Agatha Christie 
KAPSA PLNÁ ŽITA 
Zpívej píseň penízků, kapsu
plnou žita... Vražda se však
nepodobá žádné hře, proto-
že je skutečná, dokonalá, zá-
keřná, promyšlená. Jaký má
ale motiv? Jde o pomstu?
O dávný spor? O majetek či
věno? A umírají další lidé –
a opět nedobrovolně. Přítrž
řádění vraha učiní až slečna
Marplová. 248 stran

GH037211   279,- 229,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Louise Pennyová 

NEJKRUTĚJŠÍ
MĚSÍC 
Vítejte ve Three
Pines, zapomenuté,
zapadlé vísce, kde
nejkrutější měsíc
právě dostál své
hrozbě. 
Jaro je idylické obdo-
bí: na stromech raší
pupeny, čerstvě
rozmrzlou půdou se
prodírají první květi-
ny. Ne všechno se
však probouzí k živo-
tu... Když se pár
místních rozhodne
uspořádat na Velikonoce seanci
ve starém domě Hadleyových, aby z něj vypudili
zlo, jeden z nich zemře. Hrůzou. A patrně mu na onen svět někdo
pomohl. Brilantní a empatický Armand Gamache, vrchní inspektor quebecké Sûreté,
přijíždí vyšetřovat další případ – tentokrát bude muset čelit jak nebezpečným démo-
nům tohoto na první pohled idylického místa, tak i svým vlastním. 
Přel. Lenka Uhlířová. Váz., 432 str., 14,5 x 22,7 cm

GH037376                           nečlenská cena 379,- 299,-

Kanaďanka Louise Pennyová (1958) je autorkou série klasic-
kých detektivek – případů vrchního inspektora Gamache, jež
se dočkaly mnoha ocenění, pravidelných zařazení mezi nej-
lepší tituly roku (New York Times, Publishers Weekly, People
Magazine, Amazon) a především celosvětové čtenářské přízně
– dosud jedenáctidílná řada vychází ve 25 jazycích.

Alan Bradley 
VRAŽDA NENÍ HRA
Flavii, hrdinku originálních,
vtipných detektivek, nudí
život na venkově, ale fasci-
nuje ji chemie, jedy a smrt.
Na začátku příběhu leží
mrtvá na hřbitově. Zvěda-
vá kavka ale odhalí, že to
jen předstírá, a pak už tato
odvážná, inteligentní a iro-
nická dívka vstupuje do
dalšího příběhu, kde brzy
dojde i na zločin… 304 s.

GH035757   279,- 249,-

Alan Bradley 
KOLÁČ S KAPKOU JEDU
Vášní jedenáctileté Flavie de
Luce, dcery britského aris-
tokrata, je chemie – a brzy
může své poznatky uplatnit.
Otec je obviněn z vraždy
a Flavie se pustí do pátrání.
Kniha připomíná klasická
díla anglické detektivní
školy a ocení ji každý milov-
ník napínavých příběhů.
Přel. Petra Diestlerová. Váz.,
320 s., 12,5 x 20 cm

GH037770   279,- 229,-

Denisa Prošková 
OD BABINSKÉHO 
PO KAJÍNKA
Zlosynové a zlodcery, kteří
ve své době děsili, pohor -
šovali i fascinovali. Někteří
získali i aureolu hrdinů
a zastánců spravedlnosti.
Vždycky se všichni nad kri-
minálními delikty rozčilovali
a hrozili – a pak si o nich
s velkou chutí vyprávěli
a četli...248 s.

GH036188   229,- 199,-

Peter Robinson 
AŽ MĚ ULOŽÍ 
DO ZEMĚ
Chris se po letech vrací do
rodné Anglie a kupuje
dům, jenž ho od začátku
znepokojuje. Pak se dozví,
že se tu kdysi stala vražda.
Bývalého majitele prý otrá-
vila jeho krásná manželka.
Chris začne pátrat, stále
přesvědčenější, že Grace
byla nevinná. 408 stran  

GH036242   349,- 149,-

Louise Pennyová 
VRAŽEDNÝ
CHLAD 
Ve vesnici Three
Pines se zase vraždí.
A dokonce o Váno-
cích. Zdá se, že smrti
oběti nelituje vůbec
nikdo a důvod spro-
vodit ji ze světa měl
snad každý. 384 s.

GH036326  
379,- 299,-

Louise Pennyová 
ZÁTIŠÍ
V poklidné vsi je za-
vražděna vážená sta-
rá dáma. Vrchní ins-
pektor Gamache ale
dobře ví, že klíč k ře-
šení zločinu může
být kdekoli – třeba
ve zdánlivě neumě-
lém obraze... 328 s.

GH036325   
349,- 299,-

Akční
cena

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GH038072

Koláč s kapkou jedu a Vražda není hra

ČESKÁ 
PREMIÉRA

16 a 17 _sablona lista  12/16/15  4:24 PM  Stránka 3



18

H
IS

TO
R

IC
K

É 
R

O
M

Á
N

Y

Roberta Richová 

PORODNÍ BÁBA Z BENÁTEK
Píše se rok 1575 a Hanna je i přes své mládí nejvyhlášenější porodní bábou 
v Benátkách. Mohla by si šťastně žít, jenže jejího milovaného manžela zajali na
obchodní plavbě a drží ho na Maltě jako otroka. Hanna tajně používá při porodech
svůj vlastní vynález, „porodní lžíce“. Taková pomůcka není povolena, a proto je to
velmi nebezpečné. Jednoho dne se Hanně naskytne příležitost získat dost peněz,
takže by mohla svého Izáka vykoupit. Kvůli tomu však musí podstoupit strašlivé rizi-
ko, ohrožující nejen ji samotnou, ale celé ghetto. A netuší, že zanedlouho se ocitne
ve víru dramatických událostí... 
Přel. Veronika Volhejnová. Váz., 256 str., 12,5 x 20 cm

GH037091 nečlenská cena 259,- 199,-

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

GH036809   279,- 229,-

Sabine Ebertová 
1813
VÁLEČNÝ POŽÁR
Napoleonské války. 848 s. 

GH036812   499,- 399,-

Elizabeth Chadwicková 
LETNÍ KRÁLOVNA
První díl trilogie o Eleonoře
Akvitánské. 400 stran 

GH037199    349,- 279,-

Vladimír Přibský 
MILENEC KRÁLOVNY
VDOVY
Závi š z Falkenštejna. 192 s.

GH035015    219,- 199,-

Jiří Hanibal 
NEKLIDNÁ DUŠE 
EVY Z ROŽMBERKA
Eva, sestra Petra Voka a Vilé-
ma z Rožmberka, toužila být
rovnocenná mužům. 272 s.

GH035933   279,- 229,-

Síla žen a nejistota
jejich osudů...

Výhodný komplet

358,-jen

obj. č. GH038073
Kat lidumil a Neklidná duše Evy z Rožmberka

Roberta Richová se narodila ve Spoje-
ných státech, dnes žije střídavě v Ka-
nadě a v Mexiku. Pětadvacet let praco-
vala jako rozvodová právnička. Porodní
bába z Benátek je její debut a hned
velmi úspěšný, po 26 týdnů se držel na
žebříčku bestsellerů. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

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

Jiří Hanibal 
KAT LIDUMIL
Příběh obdivuhodné osob-
nosti, Karla Hussa z Chebu,
který se vzepřel osudu i ná-
zorům své doby. 224 stran

GH036448  279,- 229,-
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Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ
Do osudů obyvatel Kingsbrid-
ge 14. století, jejichž život je
spjat s chodem dvou místních
klášterů a úspěchy vlnařského
cechu, zasáhne mor. Sága se
roku 2008 stala nejprodáva-
nější knihou na světě – pro-
dalo se jí přes 11 milionů
výtisků, stejně jako Pilíře
země se dočkala i seriálové
podoby. 928 stran

GH037974     299,- 249,-

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Na pozadí mocenských sporů 
v Anglii 12. století sleduje ro-
mán osudy lidí z městečka
Kingsbridge, kteří zasvětili ži-
vot výstavbě katedrály.
Strhující dobová freska v sobě
spojuje vypravěčský um, při-
bližuje čtenářům vznik jedi-
nečných staveb a především
neobyčejně barvitou předsta-
vu o středověku. 928 stran
GH037973   299,-  249,-

Iny Lorentzová 
ZLATÝ BŘEH
Hrabě von Reinitz společně
se svým synem Dieboldem
vychovává i osiřelé děti
svých vojáků, Giselu a Wal-
tera. Ti se mají rádi od dět-
ství. Když mladý pán Die-
bold projeví o Giselu zájem,
nezbývá jim než hrabství
tajně opustit. Rozhodnou
se, že začnou nový život
v Americe… 408 stran

GH036719   349,- 299,-

Luca Di Fulvio 
CHLAPEC, 
KTERÝ ROZDÁVAL SNY 
New York, 1909. Ve zbída-
čelém ghettu pro přistěho-
valce z celého světa diktují
pravidla brutální gangsteři
a jejich poskokové. Změnit
to se může pokusit jen ten,
kdo má charisma a neuvěři-
telný dar fantazie. Román
o velké lásce a houževna-
tosti snu. 512 stran  

GH036801   399,- 329,-

Michael Peinkofer 
ODKAZ RUN
Sir Walter Scott zmizí a je pro-
hlášen za mrtvého. Jeho syno-
vec Quentin s manželkou Ma-
ry se starají o dědictví. Skot-
sko usiluje o samostatnost,
přibývají důkazy o tom, že exi-
stenci země ohrožuje spiknutí,
kterému zřejmě padl za oběť
i sir Walter. Ohroženi jsou také
Quentin s Mary. Záhadná žena
tvrdí, že je potomkem Karla
Eduarda Stuarta... 392 stran

GH036873    349,- 299,-

Michael Peinkofer 
BRATRSTVO RUN
Spolupracovník spisovatele
Waltera Scotta je nalezen
mrtev krátce nato, co v klášter-
ní knihovně objevil starý text
napsaný runami. Po podpálené
knihovně a vraždě dalšího spo-
lupracovníka se sir Walter roz-
hodne začít pátrat na vlastní
pěst. Narazí však na nepronik-
nutelnou hradbu mlčení. Jaké
prastaré tajemství skrývají mni-
chové v opatství? 576 stran

GH036872    399,- 329,-

Mari Griffith 

KOŘENY RŮŽE
TUDOROVCŮ
Příběh vášnivé lásky,
která vyústila do tajně
uzavřeného manžel-
ství, z něhož vzešlo
jméno nejznámější
královské dynastie
v dějinách Velké Bri-
tánie – Tudorovců.
Štěstí anglického krá-
le Jindřicha V. a jeho
ženy Kateřiny z Valois
netrvalo po narození
syna dlouho. Král
umírá a Kateřina se
v jedenadvaceti letech
stává vdovou. Brzy
poté zemřel i její otec,
francouzský král, a Kateřinin deseti-
měsíční syn dědí obě koruny jako Jindřich VI. Malý
král i jeho matka potřebují na nepřátelském dvoře veškerou ochranu
a lásku a Kateřina ji nalézá u mladého velšského služebníka Owena Tudora.
Přel. Petr Červený. Váz., 288 str., 14 x 20,5 cm

GH253915                         nečlenská cena 299,- 269,-

Výhodný komplet

468,-jen
obj. č. 

GH038074

Odkaz run a Bratrstvo run

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Roman Bureš 

PROPAST ČASU
Toňa se probudí na cha-
lupě, ale městečko, které
vídala z okna, tam není.
Stojí tu hustý les a silnici
utíná ostrý řez. A navíc
se v lese nachází značně
nepřátelský svět 12. sto-
letí. V Českých Budějovi-
cích, kam se pak dosta-
ne, vládne zase 16. stole-
tí. Římští legionáři a jed-
notka německé armády
z druhé světové války už
jsou opravdu trochu
moc. Unikátní a velmi
zábavný román pohrávají-

cí si s důsledky poruchy časo-
prostoru. Váz., 360 str., 12,5 x 20 cm

GH037229                nečlenská cena 299,- 249,-

Nezahrávejte
si s časem – ať
si nezahraje
čas s vámi!

Monika Zgustová

RŮŽE OD STALINA
Jediná dcera sovětského diktátora měla neuvěřitelný
osud. V šestnácti se zamilovala do židovského lékaře,
její otec ho poslal do gulagu. Později se zamilovala do
Inda, po jeho smrti odvezla jeho popel do Indie a po-
žádala na ambasádě USA o politický azyl. V USA zbo-
hatla na své knize, o vše ji ale obrala sekta. Musela se
skrývat nejen v USA, ale i v Eropě. Originální a napí-
navý biografický román. Váz., 328 s., 12,5×20 cm

GH037178            nečlenská cena 299,- 249,-

LUPIČI NEDOBYTNÝCH POKLADEN
Devět povídek známých i méně známých českých
spisovatelů 19. a počátku 20. století patří k prvním
ukázkám detektivního žánru u nás a představuje
zajímavou směs přístupů a stylů, z nichž se
postupně vyvinul dosud oblíbený detektivní žánr.
Váz., 280 stran, 11 x 17 cm

GH037662  nečlenská cena 199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

VINAŘI II
Co je větší alchymie – víno nebo
pivo? V duchu této zapeklité
otázky se nese pokračování úspěšného seriálu.
Všechno začíná převelením faráře do severočeské vísky Strdín. Se
stěhováním mu pomáhají jeho přátelé. A tak se osudy Křetických navždy prolnou
s osudy Strdínských. Váz., 472 stran, 32 stran příl., 12,5 x 20 cm, bar. publikace

GH037877                             nečlenská cena 349,- 299,-

Výhodný komplet

448,-jen

obj. č. GH038075
Vinaři a Vinaři II

ČESKÁ 
PREMIÉRA

VINAŘI 480 str., 32 str. bar. příloh
GH037225            349,- 299,-

Můj otec se
jmenoval
Josef
Stalin...

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Dominik Landsman
DENÍČEK 
MODERNÍHO FOTRA
Kniha vznikla na základě
blogu, který autor založil
s narozením syna. Když se
stává „otcem na mateřské
dovolené“, začíná boj o pře-
žití obou a udržení rodinné-
ho blaha. V sympaticky drs-
ňácké a humorné výpovědi
se autor svěřuje s různými
problémy a přináší pohled
muže na situace, které ob-
vykle zažívají ženy. 200 stran 

GH037189   229,- 189,-

Humor je
živá voda –
a je zdarma!

Dominik Landsman 
DENÍČEK 
MODERNÍHO FOTRA 2
Nemilosrdný a až brutálně
upřímný humor je vlastní
i druhému dílu Deníčku,
z miminka Čeňka roste ne-
posedné dítě. „Dokud jen
ležel a řval, nic mi nechybě-
lo,“ stýská si fotr. Čeněk už
chodí (běhá), mluví (má jed-
no slovo na všechno)
a hlavně vytrvale přemýšlí,
čím by fotra konečně dostal
do blázince. 192 stran  

GH037525   229,- 189,-

Aňa Geislerová 
P.S.
Zápisky populární herečky zachycují všední
život i střípky střeženého soukromí. V pěti
podivuhodných letech se mísí humor s me-
lancholií, zamilování s rozchody a naprostá
upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Autorka
se vtipným, osobitým stylem dotýká základ-
ních věcí, jako je rodina, láska nebo dětství.
Kniha vychází s ilustracemi Lely Geislerové 
v překrásné úpravě, která asociuje skutečný
deník včetně praktické gumičky, nepopsa-
ných listů a barevné ořízky. 216 s., bar. il. 

GH037900             299,- 249,-

Josef Fousek 

SMÍCH JE ŽIVÁ VODA
Humorná četba bývá mnohdy
podceňována, a přece doká-
že zpestřit život provázený
povinnostmi a často i smut-
nými chvílemi. Obzvlášť to
platí, když své laskavé příbě-
hy předkládá čtenářům Josef
Fousek, který prožil zajímavý
vývoj: až ve zralém věku se
dostal na pódia klubů a diva-
del, stal se textařem, fotogra-
fem, básníkem a spisovate-
lem. A sám dodává: „Humor
je živá voda, která je zdarma,
ač je nejdražší. Proto jsem
vybral jen ty příběhy, které
nezarmoutí, ale potěší.“ 
Váz., 128 str., 24 str., příl., 
14,5 x 20,6 cm, bar. publikace

GH037479  
nečlenská cena 269,- 229,-

Zuzana Hubeňáková 

VSTUPTE BEZ 
KLEPÁNÍ
Blogerce Zuzaně Hubeňáko-
vé stačilo jen něco málo přes
rok, aby si omotala čtenáře
kolem prstu a stala se nejpr-
ve Objevem a pak i Bloger-
kou roku webu iDnes. Výbor
přináší to nejlepší z jejích
blogů a k tomu nové texty.
Autorka se s vtipem a nad-
sázkou vyrovnává s tématy
jako rodinná výchova, mezi-
lidské vztahy, ale také nástra-
hy automobilismu nebo sex
po dvou dětech. Připravte se
na to, že vás bude od smíchu
bolet břicho! 
Váz., 200 str., 14 x 17,8 cm

GH037663  
nečlenská cena 229,- 189,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Ian McEwan 

MYSLETE NA DĚTI!
Fiona pracuje jako soudkyně a při svém vytížení
vnímá manželův zálet s mladší ženou, na který
mu přijde, sice bolestně, ale zároveň na nějaká
hluboká řešení prostě nezbývá čas. Řeší kompli-
kovaný právní spor – sedmnáctiletý mladík umí-
rá na leukemii a rodiče odmítají transfuzi krve;
patří ke Svědkům Jehovovým. Soudkyně v pre-
cizně vedeném sporu potvrdí, že právo na život
je víc než právo rodičovské… Přel. Ladislav
Šenkyřík. Váz., 216 str., 12,5 x 20 cm

GH037527     nečlenská cena 269,- 229,-

Ian McEwan (1948) je řazen k předním ostrovním spiso-
vatelům své generace. Získal řadu významných literárních
ocenění, například prestižní Man Bookerovu cenu, Prix
Fémina (za zahraniční román) či Jeruzalémskou cenu. Ian
McEwan patří k nemnoha světovým autorům, jejichž pro-
zaická díla jsou kompletně přeložena do češtiny.

©
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Erich Maria Remarque 
NA ZÁPADNÍ FRONTĚ
KLID 
Nejslavnější autorův román
z doby první světové války
vypráví o generaci chlapců,
kteří v roce 1914 rovnou
ze školy táhli na jatka války,
odkud se vrátili zničení,
přestože unikli smrtícím
granátům. Obžaloba a ob-
raz tragédie války… 184 s.

GH037424   249,- 199,-
K dispozici od 18. 1.

Jerome David Salinger 
KDO CHYTÁ V ŽITĚ 
Příběh vyprávěný sedm-
náctiletým Holde nem je
popisem necelých tří dnů
jeho cesty domů předvá-
nočním New Yorkem. Spíš
než putováním prostorem
je to však putování od ne -
vinnosti k vě doucnosti...
Jeden z nejpopulárnějších
amerických po válečných
románů. 192 stran 

GH037472   199,- 179,-

Paolo Giordano 

ČERŇ A STŘÍBRO
Příběh mladého manželství: muž
je fyzik se sklony k depresi. Má
za to, že mu tělem protéká lep-
kavá černá míza melancholie, je-
ho žena Nora má v těle světlé
stříbro, výborný elektrický vo-
dič. On má zároveň roli vypra-
věče a zapisovatele jejich lásky.
Věří, že jeho smuteční čerň se
smíchá s Nořinou stříbrnou
energií. Jenže zjišťuje, že skuteč-
ným pojivem, majákem i andě-
lem strážným jejich vztahu byla
paní A., kuchařka, hospodyně,
chůva... Po její smrti se milostné
téma začíná proplétat s tématem
vědomí konce, odpovědnosti
a ztráty... Přel. Alice Flemrová. 

Váz., 128 str., 12,5 x 20 cm

GH037291   
nečlenská cena 229,- 179,-

Michel Houellebecq 
PODVOLENÍ
Ve volbách raději podpoří
muslimy než ženu... 248 s.

GH037559  269,- 229,-

Ernest Hemingway 
I SLUNCE VYCHÁZÍ
„Ztracení hrdinové“. 240 s.

GH036903  259,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Boris Pasternak
DOKTOR ŽIVAGO
Slavný román zachycuje klí-
čové okamžiky života titulní-
ho hrdiny spojené s vý-
znamnými událostmi v Rus-
ku. Jako červená nit se jím
vine příběh velké nenaplně-
né lásky; děj je rovněž pro-
stoupen úvahami o smyslu
života a umění. Mimořád-
nou roli sehrává náhodná
osudovost... 648 stran.

GH035392   399,- 349,-

Alfred de Musset 
ZPOVĚĎ DÍTĚTE 
SVÉHO VĚKU 
Autobiograficky laděný ro-
mán líčí autorův milostný
vztah ke spisovatelce Geor-
ge Sandové. Aby mohl člo-
věk napsat příběh svého ži-
vota, musí ho nejprve pro-
žít… Pocity zamilovaného
a zklamaného člověka jsou
zaznamenány s překvapi-
vou aktuálností. 288 stran

GH036966   329,- 289,-

Richard Flanagan 

ÚZKÁ CESTA 
NA DALEKÝ SEVER
Čtenáři nezapomínají na slavnou
knihu Most přes řeku Kwai.
Centrem Flanaganova vyprávění
je utrpení australských váleč-
ných zajatců v čele s vojenským
lékařem Dorrigo Evansem. Ro-
mán je o to cennější, že čerpá
ze vzpomínek autorova otce, ve-
terána siamsko-barmské železni-
ce, jenž zemřel roku 2013 a je-
muž je román dedikován. Za své
dílo získal spisovatel roku 2014
Man Bookerovu cenu. Přel. Jiří
Hrubý. Váz., 504 s., 12,5 x 20 cm

GH037417   
nečlenská cena 399,- 349,-

Výhodný komplet

328,-jen

obj. č. GH038076
Proklínám řeku času a Na Sibiř

Haruki Murakami 
MUŽI, 
KTEŘÍ NEMAJÍ ŽENY
Sedm povídek. 248 stran 

GH037606   269,- 229,-

Chuck Palahniuk 
KLUB RVÁČŮ 
Váz., 200 s., 12,5 x 20 cm

GH037413   259,- 219,-

Per Petterson 

PROKLÍNÁM
ŘEKU ČASU
Svět Arvida Janssona je
v troskách – jeho čeká
rozvod, jeho matce di-
agnostikovali rakovinu.
Arvid odjíždí na pobře-
ží, kde strávil dětství,
a pokouší se přehod-
notit svůj život. Vzpo-
míná na letní dny na
pláži, první lásky i mla-
distvý levicový idealis-
mus, který se postavil
mezi něj a sny jeho
matky. Teď se jí Arvid nedokáže
svěřit s tím, co ona už stejně dávno ví... 
Přel. Jarka Vrbová. Váz., 184 str., 12,5 x 20 cm

GH037071                          nečlenská cena 249,- 199,-

Knihy mistra melancholie
vycházejí v 50 jazycích

Most přes řeku Kwai
po šedesáti letech

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Per Petterson
NA SIBIŘ
Jesper se sestrou se vypo-
řádávají s odtažitými rodiči,
maloměstským prostředím
i chlad ným větrem. Tragic-
ká smrt, nástup puberty
a ně mec ká invaze vše zpře-
trhají. Po letech se Jespe ro -
va sestra marně snaží za-
kotvit. Uzavřena v samotě
doufá v setkání s brat -
rem… Něžně melancholic-
ký a zároveň strhující por-
trét výjimečné ženy. 176 s.

GH035468 249,- 199,-
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Cassandra Clareová 
Pekelné stroje 1
MECHANICKÝ ANDĚL
První díl trilogie. 368 stran  

GH037461   359,- 299,-

Deborah Harknessová 

KNIHA ŽIVOTA
Závěr trilogie. Čarodějnice Diana a upír
Matthew se vracejí do současnosti. Dia-
na je těhotná a tím odhodlanější bránit se
proti těm, kteří chtějí ukrást tajemství
objevené čarodějnicemi v dávných
dobách. Než se však hrdinům podaří odhalit obsah tajného rukopisu, musí uhájit i svůj
zakázaný vztah. Přel. Martina Neradová. Váz., 512 s., 14,5 x 22,7 cm

GH037056                          nečlenská cena 399,- 349,-

Ava Dellaira 

DOPISY
NA
KONEC
SVĚTA
Laurel se
rozhodne
napsat dopi-
sy Kurtu Co-
bainovi, Amy
        Winehouse-
ové, Riveru
Phoenixovi,
Amelii Ear     -
hartové, až
má popsaný

celý sešit... Co na tom, že jsou mrtví? Její sestra May
také zemřela mladá, a třeba je právě tohle cesta, jak se
jí znovu přiblížit... 
Přel. Nela Knapová. Brož., 272 s., 12,5 x 20 cm

GH037316        nečlenská cena 279,- 229,-
  

Výhodný komplet

378,-jen

obj. č. GH038077
Železná zkouška a Měděná rukavice

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

GH036058 
299,- 249,-

Tom Isbell 
ÚTĚK Z TERITORIA SMRTI
Země na pokraji zkázy. 312 s. 
GH035846    299,- 249,-

Cassandra Clareová, Holly Blacková 
Magisterium 2

MĚDĚNÁ RUKAVICE
Callum má o prázdninách o čem přemýšlet.
Šokující zjištění o své minulosti od nepřítele
všech mágů nemůže jen tak přejít, a kromě to-
ho je tu napjatý vztah s otcem a problémy 
s domácím mazlíčkem Pohromou. Po návratu
do druhého ročníku Magisteria se problémy
ještě kupí; spolužáci si od něj drží odstup a vše

vyvrcholí krádeží Alkahestu, magické rukavice, která může
způsobit katastrofu… Přel. Pavlína Zagolová. Brož., 264 str., 12,5 x 20 cm

GH036059                           nečlenská cena 299,-                                                      249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

D. Harknessová
ČAS ČARODĚJNIC
544 stran
GH034424  399,- 349,-

D. Harknessová 
STÍN NOCI
536 stran
GH035750  399,- 349,-
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Gayle Formanová 

KAM JSI ODEŠLA
Mia přežila nehodu, ztratila ale rodi-
nu, rozpadl se i vztah s kytaristou
Adamem. Nadaná dívka je hvězdou
konzervatoře, z Adama je rocková

star. Během turné se náhodně setkají. Dá se však vrátit ztracený čas? Dají se
odpustit chyby? Přel. Květa Palowská. Brož., 224 str., 12,5 x 20 cm

GH037470                            nečlenská cena 249,- 199,-

Anna Todd 

AFTER 2: PŘIZNÁNÍ
Láska Tessy a Hardina je osudová, ale nespálila se Tessa
už příliš? Když se navíc dozví, že s ní začal chodit kvůli
sázce, je zdrcená. Že by se v něm až tak moc mýlila?
Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy
vzdala. Nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. Hardin zjišťuje, že bez
Tessy nedokáže žít a kaje se. Tessa se brání, ale při vzpomínce na vášnivé noci
v Hardinově náručí... Všechno navíc komplikuje Zed, který se pokouší Tessu získat a na rozdíl od Hardina je
hodný a milý. Tessu čeká jedno z nejtěžších rozhodnutí... Přel. Lenka Faltejsková. Brož., 608 str., 12,5 x 20 cm

GH037272                                          nečlenská cena 349,- 299,-
cena pro VIP členy 239,-

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

GH037271  349,- 299,-

J. Green, M. Johnsonová,
L. Myracleová 
SNĚŽÍ, SNĚŽÍ... 264 stran

GH037416   299,- 249,-

Anna Todd uveřejnila sérii After nej-
dříve na knižním webu Wattpad.
Ohlas byl obrovský, série se pyšní
více než miliardou přečtení. 

James Dashner
LABYRINT
736 s.
GH037880   499,- 429,-
K dispozici od 21. 1.

Gayle Formanová
ZŮSTAŇ SE MNOU 184 stran
GH037068    229,- 189,-

Rebecca Donovanová
DŮVOD DÝCHAT
Emma se snaží před všemi
tajit, co se děje doma. Až
láska ji přiměje uvědomit
si, že má právo na lepší
život. 448 stran 

GH255924 349,-   314,-
Rebecca Donovanová
SOTVA DÝCHÁM
Emma se konečně dostala z pekla, které zažívala s tetou. Co všechno ale
ještě bude muset vytrpět, než bude opravdu šťastná? A bude někdy spát
bez nočních můr? Přel. Daniela Krolupperová. Váz., 480 s., 12,5 x 20 cm

GH255925  nečlenská cena 349,- 314,-
K dispozici od 16. 1.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Zohre Esmaeli 

MOJE NOVÁ 
SVOBODA
Zohre je třináct let, když její rodi-
na prchá z Afghánistánu před
hrůzovládou Tálibánu. Po strasti-
plné cestě se konečně dostanou
do Německa, ale ani tady není
dívka svobodná. Rodiče jí zaka-
zují veškeré vymoženosti západ-
ního světa: internet, vycházky,
plavání i jízdu na kole. Když je jí
sedmnáct, prchá znovu, tento-
krát před hrozbami vlastních bra-
trů… Dnes je Zohre Esmaeli
jedinou afghánskou topmodel-
kou na světě, pracuje v Paříži,
New Yorku, Miláně a Berlíně.
V jejím životě se slučují ty největ-
ší protiklady: láska ke svobodě
a respekt k tradicím. Přel. Eva
Švestková. Váz., 232 str., 8 str.
příl., 12,5 x 20 cm, bar. publikace 

GH036934 
nečlenská cena 249,- 199,-

Útěk před
Tálibánem vedl
až do světa módy

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

GH037744   299,- 249,-

Lajla
PROVDANÁ 
PROTI SVÉ VŮLI 
Lajla sní o sňatku z lásky,
ale přestože žije ve Francii,
ženicha jí vyberou rodiče.
Dívka se brání, utíká z do-
mova... marně. Manžel se
projeví jako slaboch cho-
robně podléhající matce,
která udělá Lajle ze života
peklo. 232 stran

GH036750   249,- 199,-

Angèle Liebyová 
ZACHRÁNILA MĚ SLZA
Příběh ženy, která se pro-
bere z umělého spánku,
ale nemůže se hýbat ani
komunikovat. Ostatní se
domnívají, že je v kómatu.
Bojí se, že ji nechají zem-
řít, nakonec si její dcera
všimne, že matce po tváři
stéká slza. 184 s.

GH036611   249,- 149,-

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

GH035826   299,- 259,-

Corinne Hofmannová 
PŘÍBĚHY 
BÍLÉ MASAJKY
Bílá Masajka, Zpátky z Af-
riky, Shledání v Barsaloi a
Afrika, má láska. Corinne se
zamiluje do Masaje a opustí
vše. Láska se postupně mě-
ní v boj o přežití, až se 
i s dcerkou vrací do Evropy.
Na Keňu ale nezapomíná.
Brož., 904 s., 11,5 x 18,5 cm

GH037958 259,- 199,-

Akční
cena

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Agatha Christie 
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
V knize naleznete podrob-
nosti o autorčině osobním
životě, ale i o tom, kde zís-
kala znalosti z medicíny,
toxikologie či archeologie
pro rafinované zápletky
svých románů, a spoustu
dalších zajímavostí. Aktua li -
zo vané a doplněné vydání. 
576 s. + 24 s. čb. a bar. foto

GH036079   399,- 199,-

J. Suchý, O. Suchý 
PAN WERICH Z KAMPY
Bratři Jiří a Ond řej se nezá-
visle na so bě setkávali na
Kampě s Janem Werichem.
O setkáních často psali, teď
své zážitky shrnuli a doplnili
o další vzpomínání. Kniha
obsahuje řadu dosud ne-
zveřejněných a unikátních
fotografií. 120 stran+32 stran
bar. foto, čb. ilustrace

GH034947   199,- 179,-

Jaromír Bosák
ŽIVOTNÍ MAČ
Ve sportu nejde o život, ale
život bez sportu by nestál
za nic. Takový je „svět po-
dle Bosáka“. Populární ko-
mentátor proslul řadou hlá-
šek a v kapitolách o fotbale,
golfu, komentování, životě
i o sportu obecně jich čte-
nář najde celou řadu. 
184 s. + 16 s. bar. fotopřílohy

GH036332   229,- 199,-

Josef Škvorecký 
ÚTĚKY – LÍDA
BAAROVÁ
Memoáry obdivované i ne-
náviděné herečky, proslave-
né také vztahem s Goebbel-
sem. Popisuje zákulisí natá-
čení doma i v Berlíně a vy-
znává se i z naivity a lehko-
myslnosti, jež vedly k jejímu
pádu. 312 s. + 8 s. čb. příl.

GH037110   299,- 249,-
K dispozici od 15. 1.

Miroslava Besserová 

DANIEL HŮLKA:
DIAGNÓZA BLÍŽENEC
Netradiční biografie Daniela Hůlky
z pera Miroslavy Besserové, v níž
nám autorka formou otázek a odpo-
vědí plasticky přibližuje osobnost
tohoto populárního umělce, naroze-
ného ve znamení Blíženců, jeho pro-
fesní, ale i soukromý život.
Vystudoval operní zpěv, ale jako pro-
tagonista muzikálu Dracula se natolik
proslavil a zapsal do povědomí divá-
ků, že se od té doby věnuje přede-
vším muzikálům. Kdo by neznal
v jeho podání Cyrana z Bergeraku,
Kata Mydláře, Caesara či Barona
Prášila? Váz., 232 str., 
12 str. čb. fotopříl., 14,5 x 20,6 cm

GH037730 nečlenská cena 249,- 199,-

Ondřej Suchý 
ČEMU SE SMÁLA 
ADINA MANDLOVÁ?
Jaká byla obdivovaná i zatracova-
ná filmová hvězda a proč své
memoáry, vydané ve spolupráci
s Josefem Škvoreckým, nazvala
Dneska už se tomu směju?
Úryvky z rozhovorů a navíc pa-
desát osobností s často proti-
chůdnými pohledy vyprávějí
o nevšedním životě této legen-
dární herečky. Autor přibližuje 
i její pobyt v Anglii, na Maltě 
a v Kanadě a poprvé tu zazní
otevřená výpověď Adininy nete-
ře Ludmily Mandlové-Pirillo, je-
diné dnes žijící příbuzné. Knihu
doprovází bohatá obrazová pří-
loha. 216 s. + 48 s. čb. a bar. příl. 

GH035817    249,- 199,-

David Suchet 
POIROT A JÁ
David Suchet hrál Poirota
v seriálu britské společnosti
ITV přes dvacet let. Přečetl
všechny romány a povídky
s Poirotem a vymyslel řadu
rysů jeho chování. Vzpo-
míná, jak seriál vznikal,
a přemýšlí, co pro něj de-
tektiv po ty roky znamenal.
296 s. + 16 s. bar. příloha

GH036995   299,- 249,-

Narozen 
v rozervaném
znamení
Blíženců

Akční
cena

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Jürgen Todenhöfer 

INSIDE IS
10 dnů v „Islámském státě“

Autor v doprovodu džihádistů cestoval po Islámském státě, aby poznal
život nejnebezpečnějších teroristů, jejich všední den a motivaci. Kniha
důrazně varuje před radikálními a nelidskými cíli IS, pro něž neexistuje
žádné ospravedlnění, především z hlediska islámu. Podle autora je IS dítě-
tem války proti Iráku, jež neměla sebemenší oporu v mezinárodním právu.
Reportáž z „říše zla“ je naléhavou výzvou k nalezení politického východis-
ka ze spirály násilí na Blízkém východě a obhajobou rozumné protiteroris-
tické politiky. Váz., 272 s., 24 s. příl., 12,5 x 20 cm, bar. publikace 

GH037739 nečlenská cena 299,- 249,-

Sigrid-Maria Grössingová
ALŽBĚTA, CÍSAŘOVNA
Z RODU WITTELSBACHŮ 
208 stran

GH036814   249,- 199,-

Simon Winder 
DANUBIA
Historie Habsburků v kon-
textu doby a dění. 576 s.

GH036874   499,- 399,-

Jürgen Todenhöfer mno-
hokrát navštívil bojiště na
Blízkém východě. Z hono-
rářů financuje mj. sirotči-
nec v Afghánistánu, ne-
mocnici pro HIV pozitivní
děti v Kongu... Výtěžek 
z této knihy připadne zra-
něným syrským dětem,
syrským a iráckým uprch-
líkům a dětem v Gaze.

Tom Zoellner 

VLAK
Autor spojuje
cestovatelské
zážitky s výkla-
dem o dějinách
železnice a přiná-
ší spoustu zají-
mavostí pro mi-
lovníky vlaků 
i zájemce o his-
torii a vývoj spo-
lečnosti. Strhující
líčení dokazuje,
že i 200 let po
svém vzniku jsou
železnice stejně důležité jako dřív –
ať už jde o snižování závislosti světa na ropě, nebo
o šíření demokracie.Váz., 376 s., 14,5 x 22,7 cm

GH037218          nečlenská cena 359,- 299,-

Paul Allen
KATYŇ 
Dokonalá analýza masakru.
488 s., 16 s. příl., čb. il.

GH037460   399,- 349,-

Egmont R. Koch
POVOLENÍ ZABÍJET
Nad zákon se nepovyšovaly
jenom Stasi a KGB. 352 s.

GH037153   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Stanislava Jarolímková
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY 
PRAHOU /2
192 s. + 16 s. bar. př., čb. il.
GH035743   299,- 259,-    

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ PROCHÁZKY 
PRAHOU /1
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.
GH035721 299,- 259,-         

Radek Jaroš, Arnošt Tabášek 
HORY SHORA
Poutavá kniha shrnuje úspěchy
našeho předního dobyvatele
himálajských vrcholů. Auten-
tické líčení dramatických okol-
ností úspěšných, ale i neúspěš-
ných výstupů je obsahem kni-
hy, která se čte jedním de-
chem. 176 s., barevná publikace

GH036518     399,- 349,-

Ivo Paulík a kolektiv
NA KOLE PO NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
OBLASTECH ČESKÉ 
REPUBLIKY
Trasy pro náročné cyklisty i rodi-
ny s dětmi. Popisy tras doplňují
fotografie a praktické informace.
Cyklokniha obsahuje i řešení pod-
pory navigací, smartphonů a dal-
ších zařízení. 192 s., bar. publ.

GH036594       299,- 259,-

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GH037028

Netradiční procházky Prahou I. a II.

Fantastické zážitky českých horolezců

ČESKÉ HIMÁLAJSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ II. 
Cyklus je pokračováním seriálu České
himálajské dobrodružství I. a věnuje se
nejvýznamnějším výstupům českých
horolezců v Himálaji.

GH257984           DVD 399,-

ČESKÉ HIMÁLAJSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ II. 
Hudba ze seriálu České himálajské
dobrodružství II. Autorem většiny skla-
deb je Martin Kratochvíl. Nandá Déví;
Odkaz; Mahakali...

GH257985 CD 279,-

DVD

CD

Marek Holeček 

ČESKÉ HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ II
Osobní zápisky jednoho z našich
nejlepších současných horolezců,
v nichž popisuje velkolepé i tragic-
ké zkušenosti s lezením, ať už na
osmitisícovkách, nebo na skalách,
nabízejí unikátní příběhy i fotografie
a jsou doplňkem k dokumentární-
mu seriálu České himálajské dobro-
družství II. Váz., 256 stran, 
19,5 x 23,3 cm, bar. publikace

GH037855   
nečlenská cena 399,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Russell Stannard 

VĚDA A VÍRA
Mnoho lidí se snaží najít kompromis mezi
náboženstvím a vědou, ačkoli se zdá, že se
tyto dvě oblasti v zásadních otázkách ne-
shodnou. Autor se věnuje problémům stvo-
ření, evoluce, mimozemské inteligence, psy-
chologie, morálky, zázraků a antropického
principu... Váz., 160 s., 12,5 x 20 cm

GH036317   nečlenská cena 229,- 199,-

Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz30
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Dylan Tuccillo, Jared Zeizel, 
Thomas Peisel 

PRŮVODCE 
LUCIDNÍM SNĚNÍM
Lucidní snění (bdělý spá-
nek) je stav, kdy si spící
uvědomí, že sní, a může se
tak ve snu vědomě po-
hybovat. Většina lidí poklá-
dá sny za nedůležité, ale
dávné kultury sny vykládají 
a pracují s nimi. Kniha je
praktickým průvodcem po
světě snů a ukazuje, jak je
lze využít v životě. Můžete
se ostatně i zbavit nočních
můr, vyřešit problémy

a podpořit vlastní duchovní růst.
Dílo je napsané svěže a netradičním způsobem; jeho

autory jsou úspěšní filmoví tvůrci ověnčení cenami. 
Váz., 288 stran, 14,5 x 20,6 cm

GH037282                                   nečlenská cena 259,- 219,-

Betty J. Eadieová 
V NÁRUČI SVĚTLA 
Pouze láska, porozumění,
laskavost a pokora dávají
našemu pozemskému bytí
smysl. Po dvojnásobném
prožitku blízké smrti se au-
torka rozhodla sdělit svou
zkušenost, která jí přinesla
pochopení smyslu života.
Mimořádný prožitek ji natr-
valo pozměnil a obohatil.
Váz., 168 s., 14,5 x 20,6 cm

GH037319   199,- 169,-

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 2
18. století. 360 stran, černobílé ilustrace

GH034990           299,- 259,-
BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 3
19. století. 424 stran, černobílé ilustrace

GH035688           329,- 289,-
BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 4
Počátek 20. století. 440 stran, čb. ilustrace
GH037475           349,- 289,-

Vstupte do
světa snů!

Don Miguel Ruiz ml. 
BDĚLÝ ŽIVOT
Každodenní meditace 
na cestě Toltéků
Kniha, kde je shrnuta tol-
técká inspirace rodiny Rui-
zových. Povede nás k hlub-
šímu pochopení vlastního
já i světa, v němž žijeme.
Náležitou bdělostí můžeme
dosáhnout harmonie, která
přináší osobní svobodu
a optimální zdraví. 232 s.

GH037094   249,- 199,-

Jiří Bílek 
BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 1
17. století. 400 stran, černobílé ilustrace
GH033664           299,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Hartwig Hausdorf 
TAJEMNÁ HISTORIE 
Gagarin nebyl v kosmu
první, dokazují to nahrávky
zoufalých ruských kosmo-
nautů. Ve 13. století žil ve
Francii rabín, který využíval
elektřinu – vědomosti o ní
měli zasvěcení už v před-
křesťanských dobách. Tato
a další senzační fakta nám
historikové zamlčují. 176 s.,
černobílé fotografie

GH037237   249,- 199,-
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Carolyn Boyesová 

JAK ZÍSKAT BOHATSTVÍ
Chcete být bohatší, než jste teď?
Chcete být šťastnější? Toužíte žít bez
starostí o finanční záležitosti a mít svo-
bodu k tomu, abyste mohli nakládat se
svým životem podle vlastních představ?
Duchovní průvodce Jak získat bohatství
odhaluje nejúčinnější rituály i vhodné
talismany a také prozrazuje, jak si
správně stanovit své cíle. 

Brož., 192 str., 16 x 23 cm, bar. publikace

GH037304  nečlenská cena 349,- 299,-

Carolyn Boyesová 
JAK ZÍSKAT LÁSKU
Jak využít zákon přitažlivosti
a prastaré duchovní tradice
k přivábení lásky. Šrámy, jež
jste utrpěli, se zhojí a bude-
te žít šťastně a radostně.
192 stran, bar. publikace

GH037303  349,- 299,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY
Kompletní průvodce 
Kniha nabízí možnost otev-
řít se nové dimenzi zdraví 
a osobního růstu. Zabývá
se povahou energetického
systému a ukazuje, jak
umožnit energii růst a pře-
tvářet se pomocí uzdravení
sedmi hlavních energetic-
kých center, čaker. 
144 s., bar. il., 

GH036510   299,- 259,-

Výhodný komplet

478,-jen

obj. č. GH038078
Jak získat bohatství a Jak získat lásku

Christina Feldman 
MEDITACE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Praxe bdělého života
V pravém okamžiku se vám
dostává do rukou kniha
zvoucí na cestu bdělosti.
Meditováním získáte spoko-
jenost i vnitřní bohatství
a váš život se promění.
Začnete se soustředit na
klid a uvolnění, a především
na sebe. 96 s., bar. foto.

GH035720   199,- 179,-

Renata Herber 
POSELSTVÍ TAROTU 
Jak postupovat při vykládání
a čtení karet a jaký je vý-
znam jednotlivých listů. Kni-
hu doplňují černobílé ob-
rázky a barevná sada 78 ta-
rotových karet od Dagmar
Lakůvkové. Obsahuje rituál
věštění, význam Velké i Ma-
lé Arkány, výklady s různým
počtem listů. 200 stran

S tarotovými kartami

GH037471   399,- 299,-

ALLATRA 
Proroctví na různých konti-
nentech, v různých dobách
a různých náboženských
systémech vypovídala, že 
v současnosti, v době glo-
bální změny epoch, se obje-
ví kniha, jež změní svět. Bu-
de silná v každém slovu. Dí-
ky ní lidé ztratí pochybnosti 
a obavy a uvidí pravdu. Její
síla naplní každého. 
Váz., 836 s., 13,8 × 20,5 cm

GH235954   493,- 443,-

Carolyn Boyesová je úspěšná autorka, kouč-
ka a terapeutka. Stovkám lidí pomohla změ-
nit život k lepšímu. 
Studia filozofie a metyfyziky ji zavedla do
různých končin světa a poučila ji o různých
způsobech východního i západního mysti-
cismu a léčení. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA

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

JAK ZKROTIT 
ROZTĚKANOST
Příručka z oblasti populární psycholo-
gie se zaměřuje na aktuální téma
„mindfulness“ a soustředí se přede-
vším na to, jak zkrotit roztěkanost
a nesoustředěnost, častý problém
v dnešní hektické době. Autor podává
podrobné návody, jak pomocí decho-
vých cvičení, čínské medicíny, medita-
cí, uvolnění svalů či vizualizací dosáh-
nout harmonie, zlepšit koncentraci,
celkové zdraví a výkonnost. Kniha je
koncipovaná do pěti úrovní, kterými
čtenář musí projít, aby dosáhl titulu
mistra, a je psaná svižně, příjemně jed-
noduchou a názornou formou. 
Váz., 232 str., 12,5 x 20 cm

GH037517  nečlenská cena 249,- 199,-
Richard Taylor
ŽIVOT S ALZHEIMEREM
336 stran

GH037302   299,- 249,-

Uklidněte se 
a naučte se 
soustředit!

Angels Navarrová 

CVIČENÍ PAMĚTI
95 nápaditých her a úkolů pro všechny
věkové kategorie

Nápaditá příručka určená nejen k procvičo-
vání paměti a odhalování jejích slabých
míst, ale i pro pobavení.  Část je věnována
teorii – co je mozek, z čeho se skládá, jak
funguje, jaké druhy paměti máme, proces
ukládání vzpomínek a stárnutí mozku. Ro-
zebírá faktory přispívající k opotřebení pa-
měti i její poruchy a nemoci (demence, alz-
heimer, infarkt) a radí, jak si paměť udržo-
vat a zlepšovat. Hlavní část knihy obsahuje
přes devadesát cvičení – číselné řady,
pyramidy, obrázky, doplňování a mnoho
dalšího. Brož., 136 s., 14,5 x 22,7 cm, čb. il.

GH037539   nečlenská cena 199,- 179,-

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

GH035799  holčička           349,- 299,-

GH035798  chlapeček 349,- 299,-

Procvičujte 
mozek a bavte se!

Jan Beer 
KŘÍŽOVKY
vtipy, citáty, hádanky a kvízy
1056 stran 

GH037570   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Jamie Cat Callanová 
FRANCOUZKY NESPÍ SAMY 
Francouzky věří, že přitažlivost
nesouvisí s krásou, prací, či mo-
tivací. Proto dbají, aby jejich mi-
lostný život byl romantický, smy-
slný a intenzivní. 176 s., čb. il.

GH037808      199,- 179,-

Jamie Cat Callanová 
JAK FRANCOUZKY HLEDAJÍ
ŠTĚSTÍ
Jak míň konzumovat a víc si uží-
vat, jak za pár halířů vypadat jako
za milion a mnoho dalšího. 
216 stran

GH035319      229,- 199,-

Ines de la Fressange, 
Sophie Gachetová
SE ŠARMEM PAŘÍŽANKY
Autorky s osobi tým humorem
nabízejí rady, jak se oblékat a lí-
čit jako Pařížanka, a představují
oblíbené obchody s módou 
a kosmetikou. 240 s., bar. foto

GH037610 449,- 349,-

Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Proměňte domov pomocí autor-
činy metody v trvale uklizené
prostředí: klíčem je vypořádat se
s úklidem ve správném pořadí,
nechat si jen to, co opravdu mi-
lujete, a udělat vše rychle. 192 s. 

GH037283      249,- 199,-

Rhonda Byrne
MOC
Život podle svých snů jste měli
odjakživa blíž, než jste si uvědo-
movali, protože moc – mít všech-
no dobro života – se skrývá
přímo ve vás. Zdraví, vztahy, ka-
riéra, štěstí, peníze. 272 s., bar. p.

GH034912 299,- 259,-

Ruediger Schache 
TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI
SRDCE 
Nic v našem životě není náho-
dou. Příčinou všeho je tajemná
síla, která nás všechny spojuje.
Má vliv na to, zda jeden druhého
najdeme nebo ne. 208 s., bar. p.

GH037179      249,- 199,-

PROČ MUŽI LŽOU A ŽENY PLÁČOU
Být mužem je těžké. Ale ani ženy to nemají jednoduché.
Očekává se od nich role matky, otce i živitelky. Tato
kniha poskytuje mapu, díky níž získáte návod, jak se ve
vzniklém bludišti vztahů zorientovat. 360 stran, čb.  il. 

GH035804            259,- 229,-

Allan a Barbara Peasovi 

VŠECHNO, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MUŽÍCH...
Kompendium z bestsellerových titulů Proč muži neposlouchají a ženy
neumí číst v mapách, Proč muži lžou a ženy pláčou, Proč muži chtějí sex
a ženy potřebují lásku a Muži! Ženy! shrnuje to nejlepší, co za dlouhá léta
bádání populární dvojice autorů vytvořila. Zabývají se základní otázkou,
která je aktuální od počátků lidstva: muži a ženy jsou odlišné bytosti, ani
horší, ani lepší – jsou prostě jiní. A tato kniha nabízí poznatky, které vám
pomohou se orientovat v labyrintu partnerských vztahů, vyhnout se sle-
pým uličkám a nástrahám a zbavit se špatných návyků. A to vše s vtip-
ným a laskavým nadhledem. Brož., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GH037450             nečlenská cena 259,- 229,-

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GH038079

Všechno, co byste měli vědět o mužích a Proč muži lžou a ženy...

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

GH037848                nečlenská cena 199,- 159,-

ZENTANGLY
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GH037845                nečlenská cena 199,- 159,-

TETOVÁNÍ
Brož., 96 stran, 21 x 28 cm

GH037847                 nečlenská cena 199,- 159,-

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

GH037849                nečlenská cena 199,- 159,-

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

GH037844                 nečlenská cena 199,- 159,-

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

GH037846                nečlenská cena 199,- 159,-

Žijeme v době, která je až
příliš rychlá. Náplní dne je
tak řešení problémů.
Problémy řešíme v práci,
řešíme je doma, když řídí-
me auto, řešíme je dokon-
ce i v noci místo toho,
abychom v klidu spali
a snili. Zkuste zvolit jinou
cestu, posadit se, vzít do
ruky barevné pastelky
a nechat promluvit své
intuitivní já. 
Vaším jediným problémem
se v tu chvíli stane to,
jakou barvu zvolit na okvět-
ní lístek, jaká kombinace

barev vám bude zrovna nyní nejlépe ladit. Možná na svůj výtvor budete dokonce tro-
chu hrdí a budete jej chtít ukázat někomu ve svém okolí. Možná vám po dokončení
takové omalovánky náhle na mysl vytane řešení vašeho intelektuálního problému,
o kterém se vám doposud ani nesnilo...

klinická psycholožka Mgr. et Mgr. Iva Dvořáková 

Jenean Morrisonová 
ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY
Při vybarvování nádherných obrazců světoznámé umělkyně se odreagujete a zklid-
níte mysl. Vámi zvolené barevné kombinace budou navíc vždy originálem. 104 stran 

GH037811   květiny         199,- 159,- 
GH037812    mandaly       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 rozplyne před očima.
Vydejte se za hranice možného a vdech-
něte tomuto bláznivému světu originální
podobu! Autorčiny omalovánky si získaly
tisíce fanoušků. 96 stran 

GH037903         199,- 159,-
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V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké... 35
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uklidní po náročných dnech
Připojte se i vy k celosvětovému fenoménu antistresových omalovánek! Stačí si vybrat podle nálady složitější či jedno-
dušší tvary, orientální, secesní či fantastické motivy, ořezat pastelky a najít si klidný kout  – odreagujete se a zklidníte
rozbouřenou mysl. Vámi zvolené barevné kombinace budou navíc vždy jedinečným originálem!

ČESKÉ 
PREMIÉRY
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Z. Miler, M. Kratochvíl
KRTEK MÁ RADOST
I hodného Krtka spous-
ta věcí potěší, rozzlobí,
rozesmutní, vyděsí,
někdy je potřeba něko-
mu i vyčinit! Základní
emoce. 
12 s., bar. leporelo

GH035355 99,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

36

79 Kč

Z. Miler, M. Kratochvíl
KRTEK A TVARY
Leporelo o tom, co
všechno umí krteček 
a jeho kamarádi, se vě-
nuje základním tvarům.
Děti poznají čtverec,
spirálu, kruh či kapku.
12 s., bar. leporelo
GH035354 99,-

Jiří Žáček, Z. Miller
KRTEK A ROZDÍLY
Pět smyslů a poznávání
protikladů. Krtek dětem
ukáže, co je daleko 
a co blízko, co voní, co
naopak zapáchá, co je
sladké a co je slané.
12 stran, bar. leporelo
GH034274 99,-

100% SVĚT
DOBRODRUŽSTVÍ
Knížka přináší přes
1500 samolepek hrdi-
nů všeho druhu, sku-
tečných nebo stvoře-
ných fantazií pro život
na souši, na moři 
i ve vzduchu… 

GH253205 249,-

100% SVĚT KONÍ
Knížka s více než 1500
samolepkami koní
všeho druhu a barvy 
a v nejrůznějším pro-
středí – na ranči, na
dostizích a dokonce 
i vesele dovádějící 
v cirkuse …
GH253204 249,-

NA STAVBĚ

Jednoduché texty při-
nášejí zajímavé infor-
mace o stavbě domu 
a dotváření obrázků
pomocí magnetek pod-
poruje dětskou před-
stavivost a kreativitu.
10 stran
GH237609 199,-

KONÍCI
Spousta aktivit, které
se točí kolem koní. Dě-
ti se naučí, jak se koně
kreslí, vybarvují a zdobí
samolepkami, navíc si
vyrobí originální po-
hledy a dárky a uspořá-
dají výstavu. 32 s.
GH237325 199,-

HURÁ 
DO STODOLY!
Jednoduchý příběh, ale
také desková hra a fi-
gurky zvířátek. Jaké če-
ká ve stodole překva-
pení? Zvědavá zvířátka
pospíchají každé jinou
cestou... 10 stran

GH241944 239,-

S. Rissová, 
T. Palaganová 
PRACUJÍCÍ MÁMA 
Návod na přežití
Kniha plná po vzbu zení
nabízí rady a osvěd čené
postupy, které pomů-
žou vyvážit práci a rodi-
nu. 144 stran, bar. il.
GH035671 249,-

P. C. Castová, 
Kristin Castová 
DRAKOVA PŘÍSAHA
Samostatná novela při-
družená k cyk   lu Škola
noci, věnovaná osu-
dům bojovníka a učite-
le šermu Draka Lank-
forda. 128 stran, čb. il.
GH035344 179,-

P. C. Castová, Kristin
Castová 
LENOBIIN SLIB
Druhá novela ze světa
Školy noci přibližuje
pohnutý osud Zoeyiny
oblíbené učitelky,
instruktorky jezdectví.
136 stran, čb. il.
GH035884 179,-

P. C. Castová, 
Kristin Castová 
KALONŮV PÁD
Novela k sérii Škola
noci. Kdysi oddaný
a láskyplný, poté ne-
přítel a zrádce: odhalu-
je se Kalonova mi-
nulost… 152 stran
GH037099 179,-

M. Crichton, 
R. Preston 
MIKRO
Michael Crich ton odha-
luje vesmír příliš malý
na to, abychom jej vi-
děli, a příliš nebezpeč-
ný, než abychom ho
ignorovali… 416 stran
GH036154 349,-

Don Fulsom 
NIXONOVA TEMNÁ
TAJEMSTVÍ
Kariéra amerického
prezidenta R. Nixona.
Autor užívá různé zdro-
je, svědectví, rozhovo-
ry a odtajněné složky
CIA. 288 s., čb. foto 

GH036289 299,-

Stacy Schiffová 
KLEOPATRA
Tato historická publika-
ce vzbudila zájem fil-
mařů! V hlav  ní roli při-
pravovaného velkofil-
mu se objeví Angelina
Jolie. 368 stran 
+ 16 stran bar. příl.
GH034597 299,-

Jiří Suchý, Ondřej
Suchý
ODPOSLECHY
ANEB JÁ 
NA BRÁCHU
Bratři Jiří a Ondřej si
povídají o dětství i lec-
čem jiném. 120 s. 
+ 40 s. čb. fotopříl.

GH035816 229,-

Caroline L. Arnoldová 
MALÝ KROK, 
VELKÁ ZMĚNA
Čtivá kniha přibližuje
systém mikrorozhodo-
vání – malých rozhod-
nutí, která v konečném
výsledku vedou k vel-
kým změnám. 248 s.

GH036711 259,-

HRAVÉ OBLÉKÁNÍ
20 obrázkových magnetek a stíratelný fix
Čím budeš, až vyrosteš? Dokreslování a doplňo-
vání magnetek do obrázků se stane zábavnou
hrou na různá povolání. 14 stran

GH237602 249,-

P. Kinclová, M. Kincl 
SPRÁVNÁ KUCHAŘKA S FANTAZIÍ
Vařte snadno, úsporně a z obyčejných přísad!
Kuchařka s velkou fantazií kombinovala, zkouše-
la a připravila přes 100 receptů. 176 s., bar. p. 

GH035762 299,-
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D. Waechterová
TVAROVÁNÍ 
DŘEVIN
Praktické rady: nástroje
a pomůcky, vhodné
období pro řez, zapěs-
tování a udržování tva-
rů a figur, správná pé-
če. 96 stran

GH155890 149,-

Philipp Vandenberg 
PURPUROVÉ STÍNY 
Na zahraniční cestě se
fotoreportér dozví, že
jeho mat ka zemřela.
Vrací se, ale je už po
pohřbu. Hrobník mu
tvrdí, že v hrobě je jen
prázdná rakev. 368 s.
GH035748 279,-

John Grisham 
CALICO JOE
Do nejvyšší ame rické
ligy vlétne jako kometa
Joe Castle, rodák z měs-
tečka Calico Rock, 
a coby neuvěřitelný
talent se okamžitě stává
idolem. . . 184 s.
GH035852 249,-

Frank Huss 
VÍDEŇSKÝ 
CÍSAŘSKÝ DVŮR
Svět dvora v době mezi
Leopoldem I. a Leopol-
dem II. Jak probíhal ce-
remoniál? Co přes den
dělalaa aristokracie? 
392 s. + 20 s. bar. fotop.

GH035744 399,-

Patricia Cornwellová 
ZA ŘEKOU STYX
Poklidné městečko roz-
ruší vražda dítěte. Ten
čin se nápadně podobá
případu, který před
časem řešili Kay Scar-
pettová s Petem Ma-
rinem. 320 stran
GH035054 259,-

Rebecca James 
CENA NEVINNOSTI
Tim si najde podnájem
ve starém domě, který
vlastní uzavřená Anna,
jež nevychází ven, pro-
tože trpí agorafóbií a zá
chvaty paniky. Tim by jí
rád pomohl… 328 s.
GH035328 279,-

Sandra Brown 
DRSNÝ CHLAP
Dodge Hanley je sou-
kromý detektiv, nave-
nek nepřístupný a drs-
ný. Po mnoha letech
ho nečekaně požádá
o pomoc jeho dávná
láska. 352 stran
GH035580 269,-

Sandra Brown 
MRAZIVÝ CHLAD 
Dutch, šéf místní poli-
cie, vyšetřuje sérii
únosů mladých žen.
Do města se vrací jeho
bývalá manželka, aby
nadobro skoncovala 
s minulostí... 408 s.

GH035582 299,-

Zuzana Koubková
INVISIBLE

Román z časů odváž-
ných námořníků, pirátů
a svůd ných krásek.
Četbu provází praskání
ráhnoví, trhání plachet,
hukot vln, mořský pří-
boj, palba děl... 440 s.
GH034835 299,-

V. Soukup, P. David
RODINNÉ TOULKY

50 VÝLETŮ 
DO HISTORIE  
Padesát tipů, kam vyra-
zit i s dětmi, navíc po-
drobnosti o dějinách
místa, poutavý příběh,
rady... 216 s., bar. publi.

GH034958 299,-

Alex Witasek 
ZDRAVÍ JE NEJVĚTŠÍ
BOHATSTVÍ
Za své štěstí odpovídá
každý sám. Autor po-
skytuje nezbytné zna-
losti k tomu, abychom
dělali víc pro své zdraví.
176 stran

GH036090 249,-

Agatha Christie 
PROČ NEPOŽÁDALI
EVANSE?
Partii golfu dvou přátel
pře ru  ší nález umírajícího
muže. Byla to nešťastná
náhoda, či vražda? Pár
dní nato následuje další
pokus o vraždu. 240 s.

GH033896 249,-

Agatha Christie 
VŽDYŤ 
JE TO HRAČKA 
Vysloužilého policistu
Luka Fitzwilliama čeká
těžký úkol – vypátrat
pachatele několika
vražd dřív, než znovu
zaútočí. 232 stran

GH035951 249,-

A. Christie Mallowan 
POVĚZ MI, JAK
ŽIJETE 
Tentokrát žádná detek-
tivka, ale hu morné i na-
pí na vé vzpomínky
na archeolo gic ké výpra-
vy, jichž se autorka
zúčastnila. 224 stran

GH035121 249,-

Danielle Steel 
LÁSKU, NE VÁLKU
Mladičká novinářka se
od hodlá k odvážnému
kroku – nechá se vyslat
do válkou zmítaného
Saigonu. Postupně se
z ní stává schopná zpra-
vodajka. 368 stran

GH036118 279,-

Veronika Hájková 
PES VE MĚSTĚ
Zaznamenaný rok se
vzpurným štěnětem,
své rázným dítětem,
zpovykaným manže-
lem, rozšafnými rodiči
a tetou vzbuzuje úsměv
všech. 232 stran
GH035579 229,-

Souad, Marie-Thérese
Cuny 
UPÁLENÁ ZAŽIVA 
V jordánské vesnici
v rodině vládne otec.
Pokud se ženy podívají
na cizího muže, odsou-
dí je k smrti. Souad se
zamilovala... 192 stran 
GH036371 249,-

Andrea Kern
RADY NAŠICH BABIČEK 
Návod, jak vytvářet zahradu v souladu s přírodou
od výsevu rostlin přes jejich ošetřování, prevenci
před nemocemi a škůdci až po sklizeň. 96 stran

GH250040 149,-

Jean Campbellová 
PŮVABNÉ ŠPERKY
Ty nejlepší šperkařky se nechaly inspirovat půva-
bem bílých i barevných perel a vytvořily 30 úžas-
ných náhrdelníků, náramků... 128 s., bar. publ.

GH036656 259,-
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99 Kč

Olga Krumlovská
JAK BÝT DLOUHO
ŽIV A ZDRÁV
Známá astroložka se
zaměřuje na zdravý ži-
votní styl a přináší rady
a tipy, jak posílit orga-
nismus vůči nemocem.
208 stran

GH235686 249,-

M.-L. Kreuterová
BYLINKY
Publikace radí, jak
pečovat o bylinky a za-
členit je do zahrady.
Přehled bylinek vhod-
ných pro domácí pěs-
tování a návody na skli-
zeň a užití. 96 stran
GH250039 149,-

ČÍM BUDU, 
AŽ VYROSTU
Nejmenší děti poznáva-
jí různá prostředí a růz-
ná povolání a obory
lidské činnosti. Při
zábavné hře si procvičí
slovní zásobu, soustře-
dění a rozlišovací
schopnosti. 16 stran
GH221804 249,-

Jens Gieseke 
STASI
Tajná policie NDR
v letech 1945–1990
Jens Gieseke líčí historii
východoněmecké stát-
ní bezpečnosti Stasi,
tajné policie a špionáž-
ní služby. 336 stran

GH035303 299,-

Anne Jirschová, 
Monica Cafferkyová 
ŽIVOTNÍ ENERGIE 
Jak využít sílu vesmíru
a změnit svůj život
Naučme se pracovat 
s mocnou energií ko-
lem sebe a využívat ji
ku prospěchu. 320 s.

GH035810 299,-

Sandra Byrdová 
NA ŽIVOT 
A NA SMRT 
Je-li vaše nejlepší přítel-
kyně provdaná za kru-
tého Jindřicha VIII.,
můžete brzy skončit
bez přítelkyně nebo
bez hlavy... 320 stran

GH036009 349,-

Hartwig Hausdorf 
KDYŽ SI BOHOVÉ
HRAJÍ NA BOHA
Autor pátrá po stopách
bytostí, které ovlivňují
náš život. Jsou to „bo-
hové“, kteří si hrají na
Boha... 208 s. + 16 s.
bar. příl, čb. il.

GH034309 239,-

Robert Lacey 
GRACE KELLYOVÁ
Krásná Grace, slavná
herečka, vždy zůstane
v povědomí jako obdi-
vovaná monacká kněž-
na, která dosáhla po-
hádkového štěstí. 
376 s. + 32 s. čb. příl.
GH036761 349,-

Kosti a kostry
ZVÍŘATA
S touto encyklopedií se
děti dozví mnoho zají-
mavého o zvířatech,
nahlédnou pod kůži tak
malým tvorům, jako je
netopýr, i tak velkým
jako lev! 96 s., bar. publ. 

GH036505 299,-

Tatjana Strobelová 
TAJEMSTVÍ TVÁŘE 
Vím, kdo jsi
Autorka ukazuje, jak
pomocí fyziognomiky
snadno odhadnout
neznámého člověka
a objevit důležité rysy
jeho povahy. 200 stran 

GH035683 249,-

Jack Angelo 
SÍLA DECHU
Správné dýchání a me-
ditování umožní dosáh-
nout výsledků, které se
odrazí i ve schopnosti
odpočívat, soustředit
se a získat vyrovna-
nost. 256 s., čb. il.
GH035797 299,-

Seth Patrick 
OŽIVOVATEL
Dokážou oživit nedáv-
no zemřelé a nechat je
svědčit o jejich smrti.
Jonah patří k nejlepším.
Při jednom hovoru
s obětí však cítí, jak ho
něco pozoruje... 440 s.

GH036753 359,-

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

GH035875 299,-

Milada Motlová
MANČÍ A JONÁŠ
Koťátka Mančí a Jonáš
bydlí v domečku u las -
kavého Pána a hodné
Paní a prožívají všelija-
ká kočičí dobrodružství
a vylomeniny! 136 s.,
černobílé ilustrace

GH035866 199,-

E. T. A. Hoffmann 
LOUSKÁČEK
A MYŠÍ KRÁL
Překrásně ilustrovaný
příběh. Holčička Marie
objeví pod vánočním
stromkem dřevěného
panáčka – louskáčka...
96 stran, bar. il. 

GH036111 299,-

George Anderson, 
Andrew Barone 
ZEPTEJTE SE
GEORGE
ANDERSONA
G. Anderson patří
k uznávaným médiím.
Komunikuje se světem 
zemřelých. 272 stran

GH036319 299,-

Cal Oreyová 
ZÁZRAČNÁ SÍLA
KÁVY
Seznamte se s léčivými
odrůdami kávy, s tím,
co si k ní dát, jak kávu
zařadit do redukčních
diet, tipy, při jaké ne-
moci pomáhá… 336 s.

GH036226 279,-

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. 

GH036755 179,-

Boris Entrup 
MAKE-UP ZA 10 MINUT
Exkluzivní vlasový stylista a vizážista firmy May -
beline Jade předvádí líčení od stylů pro každý
den až po make-up modelek. 144 s., bar. p.

GH036374 249,-
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Kathy Elgin 
JINDŘICH VIII.
Charismatický král,
který vytvořil novou
Anglii
Kniha proložená histo-
rickými fakty i pikant-
nostmi líčí obraz stře-
dověké Anglie. 208 s.

GH235701 349,-

Juliette Benzoni
ČAS TRAVIČŮ –
KRÁLOVA 
KOMNATA
Charlotta zaslechla roz-
hovor královniných lé-
kařů a dospěla k pře-
svědčení, že královnu
zavraždili. To ale nikdo
nechce slyšet. 328 s.
GH235716 329,-

J.-F. Parot
SPIKNUTÍ V ULICI
BÍLÝCH PLÁŠŤŮ
Nicolas Le Floch se
vypravuje z rodné
Bretaně, aby vstoupil
do služeb pana de
Sartine, šéfa tajné poli-
cie Ludvíka XV. 376 s.

GH236633 399,-

JIří Pernes
O TRŮN A LÁSKU
Arcivévoda František
Ferdinand, synovec
Františka Josefa I., byl
stařičkým panovníkem
považován za potížistu
a jejich vztah byl kom-
plikovaný. 260 s. 
GH241797 299,-

Linda Rodriguez
McRobbie
AFÉRY PRINCEZEN
Některé princezny byly
půvabnými a dobroti-
vými vladařkami, ale
mnohé z nich byly 
v honbě za mocí nemi-
losrdné... 256 s.
GH242036 299,-

Chrissie Gallagher-
Mundyová 
DOMÁCÍ CVIČENÍ
S BALONEM
Zábavný cvičební styl,
který rozvíjí sílu svalů 
a úponů, rovnováhu
a pružnost. 96 stran,
barevná publikace
GH035707 279,-

Jindřiška Ptáčková
LESNÍ SKŘÍTEK 
A ČTYŘI 
KAMARÁDI
Kamarádi se v lese
seznámí s kouzelným
skřítkem jménem Jiljí,
jenž leckde byl a umí
spoustu věcí. 104 s.

GH235684 269,-

Ruth Hallo
UTĚŠITELKY
Mej-an sdílí osud stati-
síců čínských dívek,
které Japonci po oku-
paci Číny zavřeli do
bordelů a donutili je
poskytovat sexuální
služby. 248 s.
GH235714 299,-

Jenny Sutcliffe
ZDRAVÁ ZÁDA
Prověřené a praktické
rady, jak pečovat o zá-
da. Techniky cvičení,
zlepšení spánkové po-
lohy, léčba teplem ne-
bo vodou, tipy, jak
zvládat bolest. 224 s. 
GH248105 299,-

Dorothea a Peter
Baumjohannovi
ROSTLINOLÉKAŘ
Jak chránit rostliny 
v zahradě před škůdci
a chorobami. Mecha-
nické, přírodní i che-
mické metody, rady 
a tipy. 144 stran
GH196683 249,-

Sally Green 
HALF WILD: NAPŮL
DIVOKÝ
Nathan, Poloviční kód,
je vtažen do povstání 
a bojuje po boku sta-
rých přátel i dávných
nepřátel. Ne všem ale
může věřit… 392 s.

GH036747 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
GH036817 299,-

Myko Diann
Boceková 
KRÁLOVSTVÍ 
BAMBULEK
Půvabné a veselé hrač-
ky pro děti, nevšední
dárky, ale i originální
praktické doplňky. 
128 s., bar. publ.

GH036655 299,-

Khady
ZMRZAČENÁ
Khady vyrůstala v sene-
galském městečku.
K tradicím patřila i ob-
řízka, kterou podstoupi-
la v sedmi letech. Na
tak otřesný zá žitek ne -
lze zapomenout. 216 s.
GH036372 259,-

Loren Cordain 
SOUČASNÁ 
PALEO DIETA
Stále jsme gene-

ticky uzpůsobení ke stravě, jakou konzumovali
lovci a sběrači. Seznámíte se se základy této di-
ety a dozvíte se, jak jsme si odchýleními od pů-
vodní stravy přivodili zdravotní potíže. Knihu
doplňují i jídelníčky a přes 100 receptů. 304 s.
GH036626 299,-

V. a V. Škvárovy 
77 VÝLETŮ 
PO STOPÁCH
STARÝCH POVĚSTÍ
ČESKÝCH
Další z oblíbené řady
tipů na jednodenní vý-
lety pro rodiny s dětmi.
192 s., bar. publikace

GH035564 299,-

Petr Zídek 
OSOBNOSTI
LIDOVÝCH NOVIN  
Portréty padesáti osob-
ností české historie,
kultury a politiky, spo-
jených s Lidovými no-
vinami v letech 1893-
1948. 368 s., čb. foto

GH036986 379,-

Sally Green 
HALF BAD – NAPŮL
ZLÝ
V současnosti žijí černí-
zlí a bílí-hodní čarodě-
jové. Rozděluje je ne-
návist a spojuje strach
z chlapce, jenž pochází
z obou stran. 368 stran

GH036635 299,-

Beto Perez,
Maggie
Greenwood-
Robinsonová 

ZUMBA
V současnosti nejpopulárnější cvičení na světě za
doprovodu latinskoamerické hudby je dynamické
a založené na tanečních krocích. 
296 stran + DVD, čb. foto
GH033931 349,-
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Výběr z 47 000 titulů, výhodnější ceny...40
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Nicole
Justová 

VAŘENÍ
PRO
VEGANY
Jak různorodá
a pestrá je

veganská kuchyně? Autorka
ukazuje, že i bez masa, mléčných výrobků

a vajec můžete, jen s minimem námahy a času, uvařit skvělá
a chutná jídla. Autorčiným heslem je Veganem bez odpírání – ať už máte chuť
na lehkou svačinku, vydatný oběd či hříšný dezert, stačí jen zalistovat knihou
a vybírat z množství inspirace. Váz., 192 s., 18,5 x 24,2 cm, bar. publikace

GH037488                      nečlenská cena 349,- 299,-

Chantal
Sandjonová 

RAW PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Kdo se živí převáž-
ně syrovou stra-
vou, vychutná
nejen nejbáječněj-
ší rozmanitost
ovoce, zeleniny,
ořechů a klíčků,
ale navíc opravdu prospěje tělu 
a duši. Váz., 128 stran, 16,5 × 20 cm

GH257259 nečlenská cena 279,- 249,-

Hedwig Maria Stuberová 
VAŘÍME SLANÉ I SLADKÉ
Univerzální kuchařka pro všední
dny i svátky. 536 s., bar. publ.

GH036988     599,- 499,-

MOJE SLADKÁ KUCHAŘKA
Domácí i zahraniční dezerty
a moučníky, a to jak pečené, tak
nepečené. 216 stran, bar. publikace

GH037946       399,- 339,-

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

GH037108       399,- 349,-

Vegansky 
bez ústupků!
Nicole Justová se před šesti lety
rozhodla začít stravovat vegan-
sky. Její dědeček, povoláním
řezník, se jí zeptal „A co teď
budeš vlastně jíst?“ Nicole mu
odpověděla, že tak různorodou
stravu, že o tom napíše knihu –
a svůj slib splnila. 

Walter Burns 
ENCYKLOPEDIE KOKTEJLŮ
Z CELÉHO SVĚTA
320 stran, barevná publikace

GH037154     399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu! 41
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Petr Fořt 
ABY DĚTEM CHUTNALO 2
K receptům navíc i vzorový
jídelníček pro nejmenší 
i pro školáky. 200 stran

GH036373   259,- 229,-

Petr Fořt 
ABY DĚTEM CHUTNALO 
Správná výživa je základ
dobrého vývoje a zdraví po
celý život! 240 stran

GH037748   279,- 249,-

Martin Svatek 
ČESKÁ KUCHYNĚ
Lehká a elegantní
Šéfkuchař Martin Svatek va-
řil v New Yorku a zjistil, že
česká jídla obstojí i v cizině.
Uvádí různé úpravy klasiky,
masa, ryb i dezertů. Což si
dát panenku v sušené šun-
ce, nebo meruňkové knedlí-
ky s vanilkovým tvarohem…
192 s., bar. publikace

GH037612   349,- 299,-

Mich Turnerová 
ÚŽASNÉ DORTY
Jedna z nejlepších cukrářek
vás uvede do světa pečení
a zdobení originálních dortů
a moučníků. Dozvíte se, jak
správně připravit korpus,
čím ho naplnit, jak ho ozdo-
bit, jak pracovat s čokolá-
dou, marcipánem, fondá-
nem a nejrůznějšími poleva-
mi. 272 s., bar. publikace

GH037546  499,- 449,-

Jens Dreisbach a kol. 

DOMÁCÍ CHLEBY A PEČIVO
Šedesát receptů k domácímu pečení špaldových, pšeničných i smí-
šených chlebů a mnoha různých druhů housek a bochánků. Ať už
kořeněné, jemné, měkké nebo křupavé – lahůdky jako špaldový
chléb s dýní, chléb s ořechy, mandlemi a olivami, pumprnikl, slani-
nové nebo třešňové housky, to vše vždy vykouzlí ve vaší kuchyni
domácí idylu. Váz., 144 str., 21 x 26 cm, bar. publikace

GH037761 nečlenská cena 299,- 249,-

Domácí chutná 
a voní nejlíp!

Láďa Hruška
LÁĎA HRUŠKA 
SE VRACÍ
Láďa Hruška se vrací s nový-
mi, neotřelými a snadnými
recepty. Připravíte rychlé
svačinky, levné polévky, jed-
noduchá hlavní jídla i dezer-
ty. Zkuste i zapomenuté re-
cepty našich babiček nebo
vtipné gastronomické novin-
ky ze zámoří. 160 stran

GH255014   199,- 159,-

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GH037939

Aby dětem chutnalo a Aby dětem chutnalo 2

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 52.42
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Pro skvělé
výsledky stačí

jen vlastní tělo!

Hollis Lance Liebman 
STŘED TĚLA 
Core trénink
Svaly v oblasti spodní části
trupu poskytují tělu podpo-
ru a mobilitu a právě jejich
prostřednictvím vzniká veš-
kerý tělesný pohyb. Zpev-
něte střed těla core trénin-
kem, cviky s gymballem,
medicinbalem, činkami,
kladkou, s balanční podlož-
kou bosu nebo s pěnovým
válcem. 160 s., bar. publ.

GH037156   299,- 259,-

J. Langendoen, 
K. Sertelová 
TEJPOVÁNÍ JAKO 
SAMOLÉČBA
Účinnou metodu bez vedlej-
ších účinků už neznají jen
profesionální fyzioterapeuti.
Přes 70 tejpů je určeno ke
zmírnění nebo odstranění
160 zdravotních potíží. Kaž-
dý krok při aplikaci je jasně
a názorně vysvětlený, takže
jej zvládnete okamžitě a bez
procvičování. 248 s., bar. p.

GH036803   399,- 329,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Superpotravina 
na dlouhé tratě
Kniha nabízí ucelený pro-
gram pro snížení hmotnosti,
jídelníček, cvičební program
a 75 jednoduchých receptů
včetně lákavých svačinek
a koktejlů, které vám pomo-
hou dosáhnout cvičebních
cílů a dodají vám dostatek
energie. 248 s., čb. foto

GH036636   299,- 249,-

Angela Dowdenová 
DIETA 5 : 2 
100 receptů pro postní
dny
Dieta 5 : 2 je snadná – dva
dny v týdnu omezte příjem
kalorií na 500 (ženy) či 600
(muži) a zbytek týdne jezte
cokoli. 160 s., bar. publ. 

GH036552 199,- 179,-

Angela Dowdenová 
DIETA 5 : 2
Kuchařka pro dva dny
půstu
Skvělé recepty doplňují ka-
lorické tabulky, postní jídel-
níček i tipy, jak půst začlenit
do svého životního stylu.
144 s., bar. publikace 

GH036551   299,- 259,-

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GH038080

2x Dieta 5 : 2

Ingo Froböse 

POSILOVÁNÍ BEZ NÁŘADÍ 
Přes 100 velice účinných cviků bez nářadí

Autor je jedním z předních odborníků na zdraví. Od roku 2010 pracuje v tele-
vizi s ženami, muži a dětmi, kteří chtějí žít zdravěji, mít dobrou kondici nebo
chtějí zhubnout. Vydal již několik úspěšných titulů, mimo jiné Princip turbo
metabolizmu a Akutní trénink zad. V této publikaci uvádí perfektní cviky pro
zlepšení fyzické kondice a vytvarování těla, které můžete cvičit kdekoliv a kdy-
koliv. Nepotřebujete žádné sportovní náčiní. Nejúčinnější pomůcku totiž máte
stále s sebou – váhu svého těla. Více než 100 cviků a jejich variant určených
pro začátečníky a pokročilé spolu s různými tréninkovými plány vyrýsuje svaly
a zformuje tělo. Jako bonus – ideální způsob výživy pro zdravé tělo v perfektní
fyzické formě. Brož., 160 str., 17 x 23,5 cm, bar. publikace

GH037437                     nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 52. 43
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Kateřina Komárková 

JSEM V TOM! 
Těhotenský manuál českých maminek

Všechny ženy si během těhotenství kladou nespočet otázek – jak se budou
cítit, co mohou jíst, jaká je čekají vyšetření či zda zvládnou chodit do práce.
Jsem v tom! přináší užitečné rady a postřehy přímo od českých maminek,
které procházely stejnou životní etapou a nebály se o své zkušenosti podělit.
Jejich inspirativní příběhy a názory nabízejí čtenářkám jedinečný zdroj infor-
mací, doplněný praktickými radami a tipy. 
Flexivazba, 216 str., 14,5 x 21 cm, čb. ilustrace

GH037455   nečlenská cena 249,- 199,-

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

GH037852   199,- 169,-

Giulia Endersová 
STŘEVO NENÍ TABU 
Nadváha, deprese i alergie
souvisí s narušenou rovno-
váhou střevní flóry. Takže
pokud se chceme ve svém
těle cítit dobře, žít déle
a být šťastní, musíme o své
střevo pečovat. Mladá věd-
kyně ve své knize zábavnou
formou vysvětluje, jaký je
střevo složitý, a přitom
báječný orgán. Je klíčem
k tělu i duchu. 280 s., čb. il.

GH037085   299,- 249,-

Frédéric Saldmann 
SÁM SOBĚ LÉKAŘEM
Před řadou chorob se mů-
žeme chránit, nebo se vylé-
čit využitím přirozených
metod. Tělo je dokonalý
stroj, a aby fungovalo bez-
chybně, potřebuje perfektní
rovnováhu. Autor uvádí
nemoci, které lze léčit bez
pomoci lékaře, nebo u kte-
rých jsou léky zbytečné či
nebezpečné, jako u virové
angíny či chřipky. 208 s. 

GH036972   229,- 199,-

Charmaine Yabsleyová 
DETOXIKACE
Organismus pročištěný
už za 7 dní
Plán dokonalé očisty k lep-
šímu zdraví. Využijte cílené
plány, zbavte tělo škodlivin
a posilte imunitní systém.
Vyberte program od jedno-
denního k sedmidenní úpl-
né očistě. Nebo speciální
plány podle svých problé-
mů. K jídelníčkům i recepty
a cviky. 144 s., bar. publ.

GH036956   299,- 249,-

Inge Dougansová 
REFLEXOLOGIE 
Průvodce reflexní terapií
v unikátním spojení s meto-
dami tradiční čínské medicí-
ny. Reflexní terapie stimulu-
je body na chodidlech
s cílem vyvolat prospěšnou
odezvu v jiných částech těla
a spustit přirozený léčebný
potenciál. Autorka sezna-
muje s příčinami nemocí 
a ukazuje, jak tišit bolest 
a zlepšit život. 248 s., čb. il. 

GH037309  299,- 269,-

Kateřina Komárková (*1983) vystudovala obor Český jazyk
a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Pracuje jako externí literární redaktorka a jazyková
korektorka pro několik renomovaných nakladatelství, příleži-
tostně překládá z anglického jazyka a dosud jí vyšla kniha
Tajemství bílého páva. Krátce po vydání těhotenského manu-
álu Jsem v tom! by měl přijít na svět i její první potomek.

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!44

1. SADA DVOU BALZÁMŮ 
S KAŠTANEM KOŇSKÝM
Byliné směsi pro úlevu bolestí svalů a kloubů.
Obsahují 23 léčivých bylin, kaštan koňský, kosti-
val lékařský, arnika horská, jalovec obecný...

Masážní bylinný balzám hřejivý (500 ml) 

Masážní balzám extra silný (500 ml) 

GH246572 119,-

2. ODKYSELENÍ + IMUNITA
Doplňky stravy: Bylinný čaj s vilcacorou (30 g)

Bylinné kapky Játra – žlučník (50 ml) obsahují
šest vynikajících bylin, důležitých pro správnou
činnost jater a žlučníku a jejich detoxikaci.

GH257216 119,-

3. SADA EUKALYPTUS 
Při nachlazení, revmatismu, bolestech svalů 
a kloubů, migréně i k prohřátí.

Koupelová sůl 600 g, mast 150 g, 
olej 100% čistý přírodní 15 ml

GH246573 165,-

4. AKUPRESURNÍ MASÁŽNÍ PODLOŽKA
S ŠESTI MAGNETY 
Pošlapávání na podložce stimuluje akupunkturní
body chodidel a vzpruží tělo, zmírní únavu
a podpoří cirkulaci krve v dolních končetinách,
pozitivně ovlivňuje funkci životních orgánů, pro-
spívá při problémech s propadlou klenbou a plo-
chými chodidly, magnety mohou pomoci od
otoků, zánětů, bolesti. Dá se využít kdekoli
v domácnosti, zejména při ranní hygieně, při
žehlení.
Podložka je vybavena protiskluzovými body, roz-
měr: 35,5cm x 30cm

GH191606 399,-

5. ROTAČNÍ AKUPRESURNÍ DISK VENUS
SE ČTYŘMI MAGNETY
Ideální kombinace akupresury, magnetoterapie,
zpevnění svalů a spalování tuků. Rotací na disku
spalujete tuky v oblasti hýždí i pasu, díky držení
stability posílíte svaly břicha, hýždí, nohou a zad.
Akupresurní body příznivě ovlivňují krevní oběh,
magnety povzbuzují proudění energie tělem,
zmírňují otoky a bolesti. Jemným stimulem posílí-
te imunitní systém a získáte dobrou tělesnou
kondici. Nosnost 130 kg. 

GH127317 399,-

6. BALCANN DUBOVÁ KŮRA S KONOPÍM
Konopná mast s více jak 11 účinnými regenerač-
ními látkami pro kůži s prasklinami, odřeninami 
i pro péči po hemoroidech. 80ml.

GH257507 265,-

7. ARTHROCANN COLLAGEN OMEGA 3-6
FORTE 60 TBL.
Špičkový pomocník pro péči o klouby, chrupav-
ky, šlachy a kloubní vazivo. Obsahuje kolagen
typu I a II, glukosamin sulfát, kyselinu hyalurono-
vou, MSM a další nezbytné složky.

GH248651 319,-

Novoroční
detox!
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 45

8. TITANIUM NOŽE 1+1 ZDARMA 
Sada dvou ocelových nožů s titanovým povr-
chem. Kuchařský nůž, délka čepele cca 20 cm
a nůž univerzální, délka čepele 13,5 cm.

GH221108 129,-

9. ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ NA NEHTY + PILNÍK
NA NEHTY ZDARMA
Nerezové kleště  praktické na stříhání nehtů na
nohou, délka cca 14 cm.  Pilník – plast. Výrobce
z Itálie.

GH257112 169,-

11. RODINNÝ TĚLOVÝ BALZÁM
PROPOLIS 500 ML
Mléko vhodné ke každodennímu použití pro
všechny typy pokožky. Jemná hydratace vysuše-
né a namáhané pokožky. Přírodní oleje v kombi-
naci s propolisem navrací pokožce pružnost,
svěžest. Dobře se vstřebává, nezanechává mast-
ný film a příjemně voní.

GH257505 99,-

10. MANDLOVÝ RODINNÝ KRÉM NA
OBLIČEJ A TĚLO 250 ML 
+ PROPOLISOVÝ BALZÁM NA RTY 25 ML
Pleťový krém 250 ml pro zvláčnění a výživu
suché a citlivé pokožky. Vysoký podíl mandlové-
ho oleje pleť regeneruje, hydratuje a zjemňuje.
Neobsahuje chemická barviva a parabeny.

Ochranný balzám na rty  s včelím voskem a kap-
kou medu 25 ml. Příjemná vůně medu.

GH257506 145,-

12. MIKROVLÁKNOVÉ UTĚRKY 
– ŠVÉDSKÉ VLÁKNO, 5 KS
Sada pěti mikrovláknových utěrek, 
velikost 40 x 40 cm (220 g).

Quinto – univerzální utěrka z mikrovlákna – eko-
logická, vše dokonale čistí bez použití saponátů

– Dlouhá životnost

– Nepoškozuje povrchy – nepouští vlákna

– Vysoká savost a absorbce nečistoty

– Dá se použít suchá i namočená

– Prát odděleně při teplotě do 60 stupňů (bez
aviváže)

GH257119 129,-

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

GH246575 99,-

7. SADA DVOU VĚŠÁKŮ NA ŠÁLY 
VE TVARU MOTÝLA
Dva praktické věšáky na šály, šátky, pásky atd.,
každý má 12 otvorů. Jeden věšák je růžový
a druhý tyrkysový. Materiál: plast s kovovým
věšákem. Rozměry: 26 x 29 cm.

GH254874 149,- D
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Sladká
vůně
medu
láká!

Praktické 
i ozdobné!

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

10.

44 a 45 zbozi_sablona lista  12/16/15  5:24 PM  Stránka 3



Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 2 000 Kč! Více na str. 53.46
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Stephanie Thiesová 

HÁČKOVANÉ ČTVERCE
V knize najdou příznivci háčkování 46 babiččiných
čtverců („granny squares“), od těch nejjednodušších až
po opravdu složité vzory s plastickým efektem (3D
vzory), a různé modely jako předlohu a inspiraci pro
vlastní tvorbu. Připojte se i vy k nestárnoucímu trendu!

Brož., 96 stran, 20,5 x 23,3 cm, bar. publikace

GH037608            nečlenská cena 199,- 169,-
K dispozici od 12. 1.

Velkolepý návrat
okouzlující klasiky

Steffi Hochfellnerová 
PLETEME PEJSKY,
KOČIČKY A MYŠKY
Návody na 36 pletených fi-
gurek, jednoduchých i ná-
ročnějších modelů, které se
mohou stát inspirací pro
vlastní výtvory. Díky rafino-
vané náplni mohou panen-
ky a zvířátka posloužit jako
vtipná dekorace nebo roz-
tomilé hračky na mazlení!
Podrobné návody krok za
krokem. 144 s., bar. publ. 

GH037190   299,- 249,-

Cathy Carronová 
ČEPICE A KLOBOUČKY 
PRO KAŽDOU NÁLADU
Kolekce pletených čepic
a kloboučků, každý model
zdůrazňuje jednu charakte-
ristickou vlastnost – tvar,
bar vu, detail či strukturu.
Čepice, ba rety, kšiltovky,
kapuce, šátky, čelenky, klo-
boučky: široká škála vzorů
a tech nik zaručuje, že v ko -
lekci najdete do plněk na
každou hlavu! 96 s., bar.  p.

GH037885   199,- 179,-

Lise Bergeneová 
KOUZELNÝ 
PATCHWORK 
Patchwork prožívá vlnu obli-
by: v knize najdete drob-
nosti, ale i složitější doplň-
ky: tašky, přikrývky, ubru-
sy, závěsy, povlaky na pol-
štáře a tradiční vánoční dár-
ky. Vždy uvádíme skutečné
rozměry výrobku, pracovní
postup, pomocné nákresy
na sestavení vzoru a šablo-
ny motivů. 152 s., bar. publ. 

GH036647   279,- 249,-

Chad Poole 
VÁŽEME Z PADÁKOVÉ
ŠŇŮRY
Padáková šňůra se pro pev-
nost a odolnost využívá
k různým účelům, předsta-
vujeme ji jako materiál pro
kreativní práci. Stačí jen pár
pomůcek. Naučíte se vázat
počáteční smyčku, základní
i složitější sloupky, náram-
ky, řemínky a přívěsky, ne-
bo nejrůznější dekorativní
uzly. 112 s., bar. publikace

GH037185   199,- 179,-

Jakub Vágner 
MŮJ ŽIVOT S RYBAMI
Jakub Vágner je sportovní
rybář, držitel mnoha rekor-
dů. Pro splnění svého snu,
zmapování největších a nej -
vzácnějších sladkovodních
ryb naší planety, procesto-
val kromě Antarktidy všech-
ny kontinenty. Jeho příběh
fascinuje a názorně ukazuje,
že nic není nemožné, když
je člověk ochoten překoná-
vat překážky. 192 s., bar. p.

GH035611   349,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 53. 47
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Joachim Erfkamp 

KOUZELNÉ ORCHIDEJE 
Exotické, kouzelné, tajemné – žádná jiná skupina rostlin nefascinuje tolik
jako právě tento jedinečný druh. Pestrost zářivých barev a rozmanitost
tvarů jednotlivých hybridů je ohromující. Přitom jejich pěstování není
vůbec tak těžké, jak se obecně předpokládá. Publikace nabízí rady, jak
orchideje pěstovat v bytě (ve vitrínách či na okně), pod sklem (v zimní
zahradě nebo ve skleníku) či volně v zahradě a uvádí obsažný seznam nej-
krásnějších hybridů.

Váz., 140 stran, 23 x 24 cm, barevná publikace

GH037771                            nečlenská cena 299,- 259,-

Luxusní květy vypěstujete snadno!

Katrin Hagmannová, 
Helge Siegerová 
VÝCVIK PSA 
NA PROCHÁZKÁCH
Výcvikový plán určený zvlášť pro
majitele, kteří na dlouhý a nároč-
ný trénink svého domácího maz-
líčka nemají čas. 144 s., bar. publ.

GH037321     249,- 199,-

Sam Atkinson 
KOMPLETNÍ PÉČE
O KOČKU
Praktická příručka přináší rady,
která plemena jsou vhodná do
bytu, jak vybavit domov, co je
vyvážená dieta, jak pečovat
o srst kočky... 96 s., bar. publ.

GH037073     199,- 169,-

Helmut Pirc 
ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ 
Řez patří k základním dovednos-
tem zahrádkáře. Dřeviny se
řezem rozvíjejí a bohatě plodí. Je
ale třeba i znát, jak dřeviny ros-
tou a jaké jsou jejich životní
cykly. 360 s., bar. publ. 

GH037220     399,- 349,-

VŠE O ZAHRADĚ
Váš zelený rádce
Praktické rady pro každé roční
období. Zakládání zahrady, práce
na zahradě, rozmnožování rost-
lin, pěstování zeleniny, zahradní
jezírka, živočichové v za hradě aj.
416 stran, barevná publikace

GH037634     299,- 249,-

Louise Riotteová
MRKEV MILUJE RAJČATA
Úspěšné zahradničení spočívá ve
výsadbě rostlin, které se doplňu-
jí. Nekonvenční průvodce plný
praktických údajů o pěstování
zeleniny, ale i různých bylin
a polních plodin. 176 s. 

GH037565    99,-

Rupert Hochleitner 
MINERÁLY
Výpravná publikace obsahuje
přes 350 minerálů, drahokamů
a hornin, které spolehlivě určíte
díky výstižným barevným foto-
grafiím, kresbám a přehledným
popiskům. 256 stran, bar. publ. 

GH037144     299,- 249,-

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

+ DÁREK PRO
VÁS:

čtvrtletní předplatné
časopisu
MŮJ DŮM
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 52.48
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Judith Millerová 
STAROŽITNOSTI POD
LUPOU
Průvodce uměním oceňování
starožitností – pro poučení, pro
zábavu nebo pro zisk. Užitečná
příručka přináší amatérům spou-
stu cenných rad, tipů a zkuše-
ností odborníků. Naučte se dívat
na starožitnosti okem experta.
240 s., bar. publikace

GH037364     499,- 399,-

MUZEUM UMĚNÍ
Nejkrásnější umělecká sbírka v knižní
podobě představuje 2 700 mistrov-
ských uměleckých děl. Obsahuje barev-
ně odlišené "galerie", "sály", "chodby"
a "speciální výstavy", které se skládají
v přehled dějin výtvarného umění. Na
jenom místě najdete  Leonardovu Monu
Lisu, Picassovu Guernicu... Více 
informací na www.muzeum-umeni.cz. 
992 s., bar. publikace
GH037234        4999,- 3999,-

Tom Ang
FOTOGRAFIE
Velké obrazové dějiny
Rozsáhlá encyklopedie dějin foto-
grafie od počátků v 19. století po
digitální technologie 21. století.
Zevrubně líčí technický vývoj toho-
to umění i osudy osobností, které
se na něm podílely, a rozebírá vý-
značné snímky, které utvářely ději-
ny fotografie. 400 stran, bar. publ.

GH037363      1 299,- 999,-

VLAKY
Velký obrazový průvodce
Fascinující dějiny železnice. Na-
jdete v ní přes 400 pamětihod-
ných vlaků, od Stephensonovy
Rakety po TGV. Seznámíte se
s prvními parními lokomotivami,
získáte přehled o klasických mo-
torech a vagonech a vydáte se na
cesty po nejslavnějších železni-
cích. 320 stran, bar. publikace

GH037392     599,- 499,-

J. Čermák, K. Čermáková 
SLOVNÍK 
LATINSKÝCH CITÁTŮ
544 stran

GH037436  279,- 239,-

VELCÍ PANOVNÍCI
EVROPY 
Stovka vládců od pádu Říma
po dnešek. 256 s., bar. publ.

GH037765  299,- 249,-

Ben Gilliland 

JAK POSTAVIT 
VESMÍR
Poutavá a srozumitelně napsaná
kniha na základě teorie velkého
třesku seznamuje čtenáře s prin-
cipy fungování vesmíru a krok za
krokem je provádí jeho vznikem.
Od prvních částic hmoty a ato-
mových stavebních kamenů
k vodíkové fúzi, velkým galaxiím
a superhmotným černým dírám,
to všechno s přiměřenou dáv-
kou historie a zábavných faktů,
aby si každý mohl udělat před-
stavu o tom Jak postavit vesmír.
Brož., 224 str., 24,6 x 18,9 cm, 
bar. publikace

GH037365  
nečlenská cena 399,- 349,-

Vše 
o vesmíru
zábavně 
a přehledně

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 52. 49
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KOMPLET VÁLEČNÝCH FILMŮ/6
Studená válka; Sedm červených baretů; Hraniční
přechod; Dny a noci; Válka špionů

GH258627              5 DVD 159,-

5
DVD

V HLAVĚ   
Už jste někdy
přemýšleli, 
co se odehrává
lidem v hlavě?
Film Disney
Pixar V hlavě
vás pro odpo-
věď vyveze 
na skotačivou
jízdu do nitra
mysli. 
V řídícím 

centru jedenáctileté Riley má napilno pět emocí.
Radost, Strach, Hněv, Znechucení a Smutek. 
K dispozici od 13. 1. 2016

GH258311  DVD 199,-

Karel Gott
42 NEJVĚTŠÍCH HITŮ
Největší hity 40násobného slavíka Karla Gotta! Oči
sněhem zaváté; Pár havraních copánků; Tam, kam
chodí vítr spát; Cesta rájem; C est la vie; Bum, bum,
bum; Jsem na světě rád; Večerní chorál; Lady
Carneval; Kávu si osladím; Přijela pouť…

GH068843               2 CD 299,-

2
CD

BARBORA POLÁKOVÁ
Debutové album populární herečky a zpěvačky, 
která zabodovala na internetu i v českém rádiovém
éteru už s pilotním singlem Nafrněná. Album písní,
které jsou velmi osobní, ale nechybí jim nadhled 
a ironie. Skladby: Generace; Nafrněná; Ona; Krosna;
Milo; Ráda; Ego; Kdo je tady víc; Hlava; Kráva

GH258270                    CD 399,-

Andrea Bocelli
CINEMA
Výběr nejkrásnějších skladeb z filmů Doctor Zhiva-
go, Love Story, The Godfather, Life Is Beautiful, Gla-
diator, The Postman, Breakfast at Tiffany's a mnoho
dalších. Navíc i nové verze písní z filmových verzí
známých muzikálů – Evita, West Side Story...

GH258615                 CD 429,-

MILÁČEK ŽEN A VETEŠNÍKŮ
Nádherné písně Petra Hapky zpívají hvězdy česko-
slovenského pěveckého nebe. Jarka Nohavicu,
Anetu Langerovou, Lenku Novou, Szidi Tobias,
Ondřeje Rumla a Františka Segrada doprovodila sku-
pina legendárního Petra Maláska. Záznam z koncertu
v klubu Heligonka. Levandulová; Havrani na sněhu...

GH258603                 CD 299,-

PÍSEŇ MOŘE
Příběh poslední
tulení víly!

Kouzelný příběh
irského režiséra
Tomma Moorea
v celovečerním
filmu. Nádherně
animovaný svět
keltských mýtů
a nadějeplné
vyprávění o síle
rodičovské a sou-

rozenecké lásky vynesly mladému režisérovi nejen
srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale
také už druhou nominaci na Oscara.

GH258605                DVD 299,-

VINAŘI/2
Pokračování
veleúspěšné-
ho seriálu!

Kultovní
komediální
seriál o víně
a lidech
kolem něj se
vrací… Děj je
opět prošpi-
kován nepře-
berným
množství hlá-

šek i řadou komických situací. Prostředí seriálu se
přesunulo do malebných oblastí severních Čech.

GH258602                 6 DVD 499,-

KRYCÍ
JMÉNO
U.N.C.L.E.
Akční dobro-
družství ve
stylu bondov-
ky. Píšou se
60. léta, do-
ba studené
války, ale leti-
tá zášť agentů
CIA Napole-
ona Sola 

(H. Cavill)
a KGB Ilji Kuryakina (A. Hammer) musí ustoupit.
Mají za úkol rozkrýt tajnou organizaci, která se snaží
narušit křehkou mezinárodní rovnováhu. 
GH258317                  DVD 399,-

6
DVD
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ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama, založené na skutečné
události, popisuje útěk vězňů
z ruského gulagu.

GH258308      DVD 99,-

BORSALINO KOLEKCE 
Úžasné spojení hereckých
hvězd Jeana-Paula Belmonda
a Alaina Delona. 

GH258606   2 DVD 199,-

CRANFORD KOLEKCE
Poznejte příběhy obyvatel
Cranfordu, které vás roze-
smějí a chytnou za srdce...

GH171296  5 DVD 199,-

TANEC S VLKY
Velkolepý film v podání K. Cost-
nera, který získal sedm Oscarů,
včetně ceny za nejlepší film. 

GH258318     DVD 149,-

PSANEC JOSEY WALES
C. Eastwood se jako drsný
samotář vydává na útěk, pro-
následován bandou zabijáků…

GH258319     DVD 149,-

DÁMA VE ZLATÉM
Skutečný příběh ženy, která
usiluje o spravedlnost. Hrají:
H. Mirren, D. Brühl…

GH258312    DVD 299,-

Jana Brejchová
ZLATÁ KOLEKCE
Májové hvězdy; Probuzení;
Vlčí jáma; Vyšší princip

GH257224   4 DVD 299,-

André Rieu
WONDERFUL WORLD
Koncert z Maastrichtu. 

Capriccio Italien; Mexico...

GH258613    DVD 399,-

Jakub Vágner
THAJSKO/ EXPEDICE
REJNOK
Rybářská expedice.

GH258608    DVD 199,-

PŘÍBĚHY PLANETY ZEMĚ
Antarktida, Úžasné cesty,
Pátrání po velkém žralokovi,
Velryby a Nádherný Sever.

GH258215   5 DVD 99,-

FILMOVÝ DOBRODRUH
KAREL ZEMAN
Životopisný film o K. Zema-
novi. Režie: Tomáš Hodan

GH258604    DVD 129,-

TOULKY PO EVROPĚ 
Romantická Transylvánie, slu-
nečné Španělsko, perly
Francie… Přes 4 hodiny filmu.

GH258219   5 DVD 99,-

ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
Masážní techniky, kterými
pomůžete sobě i druhým. Jak
na bolesti hlavy, nespavost...

GH257679  4 DVD 199,-

POPELKA
Nestárnoucí, jemný a něžný
příběh plný lásky ožívá! Hra-
jí: L. James,  C. Blanchet...
GH258298    DVD 199,-

LEGO STAR WARS
Příběhy droidů 1
Dvě epizody! Odlet z Endoru
a Krize na Coruscantu.

GH258314    DVD 199,-

MÁŠA A MEDVĚD
Jak se poznali
Pohádka o holčičce Máše 

a jejím příteli Medvědovi.
GH251506    DVD 199,-

4x PEPEK NÁMOŘNÍK
Jedinečné příběhy Pepka ná-
mořníka, jenž by pro svou
Olivu udělal cokoliv!
GH258446  4 DVD 199,-

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Oblíbená česká pohádka
s Ondřejem Vetchým
a Vladimírem Dlouhým.
GH258607   DVD 129,-

4
DVD

4
DVD

4
DVD

2
DVD

VĚČNĚ MLADÁ
Svět se změnil, Adeline niko-
liv. Romantický film s Blake
Lively a Harrisonem Fordem.
GH258310    DVD 299,-

DOMÁCÍ PÉČE 
Film režiséra S. Horáka. Hrají:
B. Polívka, A. Mihulová, 
T.  Vilhelmová, Z. Kronerová... 
GH258601    DVD 299,-

5
DVD

5
DVD

5
DVD

Objednávky po telefonu: 296 536 66050
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Taxmeni
CALAMITY JANE
Komplet 3CD za speciální
cenu! Bismarck; Valčík na
rozloučenou; Dixie; Půlnoční
nálet; Domek nad řekou…

GH258611   3 CD 249,-

Václav Neckář
ZLATEJ VAŠEK
Velmi úspěšné album legendy
české pop music vychází
v reedici. Mademoiselle Gi-
selle; Víla (Cecilia); Nautilus...

GH258612    CD 329,-

ČESKÉ FLÁKY 
Z ŠEDESÁTÝCH LET
POČTVRTÉ 
Karel Gott; Marta Kubišová;
Václav Neckář; Eva Pilarová;
Petra Janů; Karel Hála…

GH258619     CD 129,-

MORAVSKÉ LIDOVKY
To nejlepší 
z 170 nejznámějších písní
Když jsem šel z Hradišťa; Pa-
dá, padá rosenka; Za tú horú;
Na tých panských lúkach…

GH258621    3 CD 249,-

Johnny Cash
THE BEST OF THE MAN
IN BLACK
I Walk The Line; Ballad Of
A Teenage Queen; Cry, Cry,
Cry; Hey Porter; Big River…

GH258626   2 CD 189,-

THE BEST 
OF GLENN MILLER
In The Mood; The Woodpec-
ker Song; Baby Me; Faithful
To You; My Prayer; Shake
Down The Stars…

GH258451      CD 99,-

The Simon & Garfunkel
AMERICA
Bridge Over Troubled Water;
The Boxer; I Am A Rock;
America; Leaves That Are
Green; At The Zoo...

GH258624    CD 179,-

NEJLEPŠÍ ČESKÉ 
POVÍDKY
K. Čapek – Zločin na poště; 
J. Hašek – Můj obchod se psy;
O. Pavel  – Jak jsme s tatínkem
servírovali úhořům... 

GH256587     CD 199,-

DÁRKOVÁ KOLEKCE
MLUVENÉHO SLOVA
Zvukové dramatizace děl Bílý
tesák; Hrabě Monte Christo;
Syn lovce medvědů; Osada
Havranů.

GH257848    5 CD 199,-

Benny Goodman
SWING HITS
Oh Yes, Take Another Guess;
Goody Goody; Saint Louis
Blues; King Porter Stomp;
Clarinetitis; Moonglow…

GH258449      CD 99,-

J. Svěrák a Z. Uhlíř
HITY A SKOROHITY
Písničky pro velké i menší.
Elektrický valčík; Severní vítr;
Mám nejhoršího koně; V ču-
du; Já se vznáším; Klavírista...

GH133417    2 CD 179,-

Keks
PROČ HOLKY PLÁČOU
Proč holky pláčou; Človíček;
Víš; Superstar; Tráva; Nebylo
to s tebou zas tak zlý; Nářez;
Naprachdrát; Komáři... 

GH258610     CD 199,-

Evžen Boček
ARISTOKRATKA VE VARU
Audio verzi pokračování nej-
úspěšnější humoristické kni-
hy roku 2012 vypráví Veroni-
ka Kubařová. 1 hod. 39 min.

GH250395  CD mp3 239,-

Christopher McDougall 
ZROZENI K BĚHU –
BORN TO RUN 
Čtivý příběh o běžcích autor
doplňuje o nejnovější vědec-
ké poznatky. Čte J. Dušek.

GH257613  CD mp3 399,-

Vašo Patejdl
TO NEJLEPŠÍ 
1981–2015
Kompilace přináší sólové hity,
hity se skupinou Elán, ale
i písně z filmů a muzikálů…

GH258617    3 CD 329,-

Johann Strauss Jr.
THE BEST OF WALTZ
The Blue Danube; Voices Of
Spring; Pizzicato Polka; Neew
Vienna; Tales From The
Vienna Woods...
GH258448      CD 99,-

PŘIJELA 
K NÁM MAŠINKA /3
Veselé písničky pro děti. Já už
jdu; Strašidýlko Emílek; Má-
me rádi zvířata; Trpasličí svat-
ba; Medvědi nevědí...

GH068886     CD 129,-

Divadlo S+H
HURVAJZ, VYŽVEJKNI SE!
Hurvínek je opět na stopě
báječných objevů! Hurvínko-
va dobrodružná cesta za
tajemstvím žvýkačky!

GH257850     CD 249,-

PhDr. Miroslava Mašková
RELAXACE & MEDITACE
PRO KAŽDÝ DEN
Hudba a mluvené slovo pro
uvolnění, získání energie,
lepší spánek a proti stresu.

GH258269  CD mp3 199,-

The Corrs
WHITE LIGHT
I Do What I Like; Bring On
The Night; White Light; Kiss
Of Life; Unconditional; Stran-
ge Romance; Ellis Island...

GH258623     CD 429,-
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 53.
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● Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

● Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Avion Shopping Park, Skandinávská 2, `
tel.: 532 199 895-6

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

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

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

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

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

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

● Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Forum, Soukenné nám. 669/2a, 
tel.: 487 919 940-1 

● Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Nisa, České mládeže 456, 
tel.: 487 919 945-946 

● Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, NC Galerie Moritz, 8. května
465/24, tel.: 587 301 830-1 

● Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Olomouc City, Pražská
255/41, tel.: 587 301 836

● Opava: Knihkupectví Neoluxor Books,
SC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 
tel.: 558 889 820-1 

● Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Laso, Masarykovo nám. 15, 
tel.: 597 490 990-1

● Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books,
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1 

● Praha 1: Palác knih Luxor, Václavské
nám. 41, 1. patro, tel.: 221 111 314 

● Praha 1: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Quadrio, Spálená 2121/22, 
tel.: 296 110 703 

● Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, 
Hlavní nádraží, Wilsonova 8, 
tel.: 296 110 404

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Chodov, Roztylská 2321/19, 
tel.: 296 110 750

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská
1800/136, tel.: 296 110 455-456 

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC DBK, Budějovická 1667/64, 
tel.: 296 110 450-451 

● Praha 5: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 
tel.: 296 110 552-3 

● Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Galerie Harfa, Českomoravská
2420/15a, tel.: 296 110 460-461 

● Praha 10: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Europark Štěrboholy,
Nákupní 389/3, tel.: 296 110 500–1  

● Tábor: Knihkupectví ORION, OD
Dvořák, 9. května 2886, tel.: 381 251 678

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

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2016.

1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.
2. 5x ročně Vám poštou doručíme klubový katalog, který Vás provede nejzajímavějšími

knižními novinkami. 
3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství, stačí si zakoupit alespoň 1 titul

z každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího
lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte včas nakoupit (objednací termín je
uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme Vám další katalog, v němž Vám dopo-
ručíme top tituly z naší nabídky. Jestliže ani pak žádný titul nenakoupíte, pošleme Vám
námi vybranou atraktivní knihu z aktuální nabídky Knižního klubu – tzv. hlavní nabíd-
ku. Pokud se Vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stej-
né cenové kategorii).

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

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

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

nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3). Více informací k VIP
programu na www.knizniklub.cz.

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

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

52

Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana osobních údajů

Reklamace

Zaujala Vás některá z e-knih
v tomto katalogu?

Zakoupíte ji snadno na www.ebux.cz!
Stačí se přihlásit na www.ebux.cz stejným heslem 

a uživatelským jménem, které již používáte 
při svých nákupech na www.knizniklub.cz.

Pozor! V případě, že jste dosud přes webové stránky 
www.knizniklub.cz nenakupoval/a, je třeba si na

www.knizniklub.cz nejprve aktivovat svůj klubový účet a teprve
poté se přihlásit stejným heslem a uživatelským jménem 
na www.ebux.cz. Jen tak se Vám Vaše nákupy na ebux.cz

zaznamenají na Váš klubový účet a budou započítány do Vašich
členských nákupů. Více informací o aktivaci svého klubového účtu

najdete na www.knizniklub.cz.
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Jsme je tu pro Vás 24 hodin denně! 

Nepropásněte objednací termín 17. února 2016! 53

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás! 

Jak objednat?

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

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

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

www.knizniklub.cz

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

Telefonická objednávka

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

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

Objednací lístek v tištěném katalogu

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

SMS objednávka

Vyberte z tištěného katalogu (nebo z webu) objednací kódy titulů, které
chcete objednat a napište SMS na číslo 604 249 161 ve tvaru: 
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Nedělejte prosím žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu předem: 
12345678-GH023456,GH124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou: 
12345678-GH023456,GH124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GH023456,GH124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GH023456,GH124578
Po odeslání od nás obdržíte SMS s rekapitulací Vaší objednávky. 
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka Vám bude doručena podle zvoleného přepravce.

Jakou dopravu zboží zvolit?

Česká pošta

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Výdejní místa Zásilkovny Výdejní místa Baliczech Kurýr Geis

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

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

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

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

69 Kč 99 Kč 29 Kč 36 Kč 45 Kč 60 Kč 65 Kč 95 Kč

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 128251829/0300;  variabilní symbol
Vám sdělíme telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem dle druhu objednávky.
Pokud platbu neobdržíme do 10 dnů od objednávky, bude Vaše objednávka zrušena.
V případě dotazů se obracejte na zákaznický servis nebo na www.knizniklub.cz/kontakty.

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

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

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

● Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.

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

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

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

MASTERCHEF ČESKO
Šéfujte své kuchyni

V knize najdete ty nejlepší recepty, které byly k vidění v show Master
Chef Česko. Nadčasová kuchařka obsahuje mnoho univerzálních, exo-
tických i domácích pokrmů a nápadů pro každou příležitost. Bonusem
jsou ukázky zajímavých kuchařských postupů v podání porotců sou-
těže, šéfkuchařů Marka Fichtnera, Miroslava Kaliny a Marka Raditsche.
Váz, 192 stran, 19,5 x 23,3 cm  

GH037881     nečlenská cena 399,-     349,-
cena pro VIP členy 279,-

Nejlepší recepty 
z oblíbené kuchařské show

MasterChef je celosvětově nejúspěšnější kuchařská show, vysílaná
v téměř stovce zemí, původ má ve Velké Británii. Vášeň pro jídlo,
odvaha, talent a odhodlání změnit svůj život – to byly i u nás zá-
kladní vlastnosti těch nejlepších amatérských kuchařů, kteří pod do-
zorem odborníků z oboru gastronomie bojovali o titul MasterChef.

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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