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3Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2023.

VÝHODNÁ AKCE
 Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

 Ak ní en  l tí o len  Knižní o kl  
PRE IU  kte í si e no ově ko í 

l í tit l  n  o e n   n kl telství 
E ome i  n  kni nikl  
 kom letní n í k  v elkov  
o notě n  4  K  Ost tní em i 

si mo o  lik i ko it 
 lno  kl ovo  en  43  K  

Ak e l tí o 3  květn  2023

VÍCE NEŽ 
600 LÉČIVÝCH 
ROSTLIN
Giulia Tedeschiová, Ulrike Raiserová 
HER ÁŘ

link   kl te ní 
Výpravná publikace se zabývá léčivými rostlinami, nejen 
pěstovanými, ale i volně rostoucími. amostatnou část 
knihy tvoří přírodní lékárna, v níž jsou přehledně uvedeny 
jednotlivé neduhy, potíže a choroby i tipy na jejich léčbu, 
včetně návodů, jak prostředky připravit. Neméně zajíma-
vá je kapitola o krémech a mastech z klášterní lékárny, 
doplněná praktickými postupy. Nechybí ani kapitola 
o využití bylinek v kuchyni. 
Váz., 288 stran, barevná publikace, 16 × 28,5 cm
DA044023                 k ní en    2
EX044023 5 9,-  43

600 LÉČIVÝCH 

Výpravná publikace se zabývá léčivými rostlinami, nejen 

54
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5 9,-  
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 Maria Nikolai 
OKOLÁDOVNA

udith, dcera majitele čokolá-
dovny, každou volnou chvíli 
tráví v tovární laboratoři, kde 
vynalézá nové cukrovinky. ed-
nou by ráda podnik řídila. tec 
s ní má ale jiné plány. ojedná jí 
výhodný sňatek... 376 stran
EX041708       9,- 359,-

 Maria Nikolai 
OKOLÁDOVNA

Zlatá léta 
tuttgart, 1926. dyž erafina 

pozná pohledného Antona, 
vášnivě se zamiluje. Anton má 
ale před zásnubami... Volné 
pokračování oblíbené rodinné 
ságy. 408 stran
EX042275 9,-  359,-

 Maria Nikolai 
OKOLÁDOVNA

Os ov  l t
tuttgart, 1936. oba je nejistá 

a rodině Rothmannových hrozí 
vyvlastnění. Podaří se mladé 
čokolatiérce Viktorii a její mat-
ce udith firmu zachránit? 
360 stran
EX042838 9,- 359,-

Maria Nikolai 
DCER  NADĚ E

eersburg, 191 . Romantický starý hostinec na břehu odamského jezera obklo-
pený úrodným sadem – pro Helenu a její sestry je Lindenhof místem plným idy-
lických vzpomínek na dětství. Tři roky války si však vybraly svou daň. Hostinské 
pokoje zejí prázdnotou, otec ustav je na frontě, matka lisabeth tu vládne 
železnou rukou. Navzdory těžkým časům se ale Helena nevzdává svého snu 
probudit místo svého dětství k novému životu a vybudovat z něj grandhotel...  

lož la bu  ta o .
.,  stran, ,   ,  

EX043178 399,-  319,-

Výhodný komplet

ušetříte
6 ,-

jen

 887,-
obj. č.

EX048365

3× Maria Nikolai ( o ol o na)
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DĚSIVĚJŠÍ
NEŽ COKOLI PŘEDTÍM...
NEJTEMNĚJŠÍ
THRILLER
ROKU!

Sam Holland 
KOPÍRÁK
Nejdřív přišla série vražd. aždá byla 
spáchána jinou metodou, všechny však 
vyděsily celou Anglii svou brutalitou. 
Zabiják se teprve rozehříval. Zdá se, že 
napodoboval nechvalně proslulé sério-
vé vrahy – Charlese ansona, dmun-
da empera a další. Vysloužil si proto 
přezdívku opírák. A te  hodlá šokovat 
celý svět svým vlastním mistrovským 
kouskem, děsivějším než cokoli před-
tím... lož la n a alt s o . 

., 0 stran, ,   ,  
EX042514 399,-  319,-

ž lou o s  n tl n u, u t r  s  
s  ta l  t l na až ou al  ap tolu. 

P R V  na t  no  r
n o s r o o ra a, a a ou r n u 
a  s  s rt  t p . oporu u u, 
po u  st  n   p tl  
Hadrového panáka!

Radek lažek
 Community  rand anager

399,-  
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 Colleen Hooverová 
PRAVDA  NE O LE
Mladá spisovatelka Lowen 
Ashleighová se právě ocitla 
ve finanční tísni. Rozhod ne 
se proto přijmout nabídku, 
které by se za jiných okolností 
vyhnula. Najme si ji manžel 
bestsellerové spisovatelky 
Verity Cra fordové, aby 
za jeho ženu dokončila 
veleúspěšnou knižní sérii. 
Verity se totiž po tragické 
nehodě nemůže věnovat 
práci a fanoušci už začínají 
být netrpěliví... Lo en se
proto na pár dní nastěhuje 
do honosného sídla Cra for-
dových, aby navázala tam, 
kde Verity skončila. Není to 
ale tak jednoduché, jak by si 
Lo en přála, a odzbrojující 
přitažlivost Veritina manžela 
jí práci příliš neusnadňuje. 

Lo en je však odhodlaná nenechat se rozptýlit, dokončit práci a co nejrychleji z domu 
zmizet. enže pak mezi Veritinými poznámkami objeví její autobio grafii – mrazivý 
te t, který se nejspíš neměl nikomu dostat do rukou. ěsivou zpově , která Lo en 
odhalí, co se v rodině Cra fordových doopravdy děje... lož la ana a o .
Brož., 8 stran, ,   0 
EX044222           359,- 279,-

anielle teel
TEMNÁ STRANA
Zoe organová pracuje se 
znevýhodněnými dětmi. 

dyž se zamiluje a narodí 
se jí vlastní dítě, je odhod-
laná být dokonalou matkou. 
Zanedlouho ji však staré, 
dlouho dřímající jizvy 
začnou táhnout na okraj 
děsivé propasti... 88 str.
EX043389 299,-  239,- 

Rudolf Havlík
OSTROV

anželé Alice
a Richard jsou 
na e otické 
dovolené. Po 
dvaceti letech 
manželství 
jim to trochu 
skřípe a k tomu 
všemu Richard 
Alici oznámí,
že podal žádost 
o rozvod, pro-
tože si našel 
mladší ženu. 
Alice je v šoku 
a chce okamži-
tě odjet. Richardovi se podaří zajistit místa na zásobovacím 
letu nákladním letounem, ale bohužel dojde ke katastrofě. 
Alice s Richardem se probudí sami na opuštěném ostrově 
v  ižním Pacifiku. Alice je naštvaná, rozdělí pláž napůl a každý 
se snaží přežít po svém. Postupem času si ale oba uvědomí, 
že musí začít spolupracovat, jinak nepřežijí...
Brož., 08 stran  8 stran bar n  otop lo , ,   0 
EX043544 299,-  239,-

Nicholas parks
NEZAPOMENUTELNÁ 
CESTA
Přestože většina spolužáků pova-
žuje amie spíše za podivínskou, 
syn známého kongresmana Lan-
don zjišťuje, že se do dívky hlubo-
ce zamiloval. amie je však těžce 
nemocná...  stran
EX044004 329,-  259,- 

Colleen Hooverová
ODVRÁCENÁ TVÁŘ LÁSK
Neptej se na minulost a nepočítej 
s budoucností... vě jasně daná pra-
vidla. ak dlouho ale můžou fungovat 
v lásce? Brož., 88 stran
EX044277 359,-  279,-

 Colleen Hooverová 
PRAVDA  NE O LE
Mladá spisovatelka Lowen 
Ashleighová se právě ocitla 
ve finanční tísni. Rozhod ne 
se proto přijmout nabídku, 
které by se za jiných okolností 
vyhnula. Najme si ji manžel 
bestsellerové spisovatelky 
Verity Cra fordové, aby 
za jeho ženu dokončila 
veleúspěšnou knižní sérii. 
Verity se totiž po tragické 
nehodě nemůže věnovat 
práci a fanoušci už začínají 
být netrpěliví... Lo en se
proto na pár dní nastěhuje 
do honosného sídla Cra for-
dových, aby navázala tam, 
kde Verity skončila. Není to 
ale tak jednoduché, jak by si 
Lo en přála, a odzbrojující 
přitažlivost Veritina manžela 
jí práci příliš neusnadňuje. 

Colleen Hooverová
IVOT EDNA ÁSEŇ

Vztah osmnáctileté Layken 
a  illa, kluka se smyslem pro 
humor, ukončí šokující odha-
lení... Brož.,  stran, b. l.
EX043924  329,-  259,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Ro
m

án
y o

 lá
sc

e

Romantika, drama 
a šokující odhalení...

TOP

Znáte 
z kina!

299,-  359,-  329,-  

359,- 

329,-  299,-  
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 Angela Marsonsová 
ŠTĚSTÍ NA PŘÁNÍ
Tři nejlepší kamarádky 
a každá má jedno velké 
přání. ednoho večera 
se ženy sejdou a po pár 
skleničkách vína otevřou 
starou knihu plnou kou-
zel. V opilosti vysloví 
svá přání a ani na vteři-
nu je nenapadne, že by 
se jim mohla splnit... 
Brož.,  stran
EX0430 3  329,- 259,-

. ac regorová
V VODA
V PRAVÝ AS
Po smrti manže la 
se atherine dozví, 
že si vzal dvě dal ší 
ženy. Vysvobodí ji 
ze svízelné situace 
švagr? 8  stran
EX0426  

3 9,-  2  

Ali Hazel ood
H POT ZA LÁSK

live je doktorandka na tanfordu a jako vědkyně má 
na všechno předem připravenou hypotézu. Takže trvalý 
romantický vztah je něco, čemu zkrátka nevěří. ejí nej-
lepší kamarádka Anh však ano. A přesně to ji dostalo do 
téhle situace. Právě políbila obávaného doktora Adama 
Carlsena. ladého se y profesora, kterého předchází 
vlastní nechvalná pověst. Ale pokud by to mohlo Anh pře-
svědčit, že se její milostný život začal ubírat správným 
směrem... dyž Adam souhlasí s tím, že se stane jejím 
falešným přítelem, je live ohromena. ejich vztah má 
stanoveno i datum e pirace. o té doby to nějak přežije... 

lož la ana a o .
Brož.,  stran, ,   ,  
EX0436 4  359,-  279,-359,-  

Výhodný komplet

ušetříte
3 ,-

jen

478,-
obj. č.

EX048436
2  anna ac regorová

anna ac regorová
AK SE ZASNOU IT 

S HRA ĚTE
Constance Lysanderová by se 
měla znovu provdat. Alespoň 
tak to žádá společnost. Chystá 
se porodit dítě svého zesnulého 
manžela – muže, který ji zane-
chal bez finančních prostředků, 
stejně jako další dvě ženy, 
o jejichž e istenci donedávna 
neměla ani potuchy. Naštěstí 
má po svém boku tetu a obě 
původně neznámé manželky 
se staly jejími blízkými přítelky-
němi. Přesto nemá – s dítětem 
na cestě, s pracovními povin-
nostmi a obchodním nepříte-
lem v patách – na hledání doko-
nalého partnera čas. Nedávno 
se však z války vrátil její přítel 
z dětství, hrabě ze ykestonu. 
Požádá ho proto, aby ji pojal 
za manželku... lož l . brt.

., 00 stran, ,   0 
EX04335  399,-  299,-

. Laurensová
D VOD  PRO

AN ELSTVÍ
Lenore vede poklid-
ný život na venkově, 
svědomitě se stará 
o otce, organizuje 
večírky svých bratrů 
a nic jí ke štěstí ne-
schází. Rozhodně 
netouží po manžel-
ství. Neodolatelný 
vévoda z  versleigh, 
vyhlášený proutník 

a muž velkého světa, jí však náhle začne věnovat 
nežádoucí pozornost. Potřebuje se totiž nutně oženit 
a má k tomu své důvody – k nimž ale láska rozhodně 
nepatří... lož la a arr so .

.,  stran, ,   0,  
EX53 2 4 319,- 249,-

Romantická komedie,
která z o ila sociální sítě

NOVIN
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NOVIN
KA
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Jessie Cave 
SOUMRAK
Hannah a Ruth jsou sestry. 
Přestože jsou každá zcela jiná, 
jejich pouto je silné. Hannah je 
společenská a má ráda věci pod 
kontrolou. Ruth je věčně svobod-
ná a potřebovala by si dát život 
do pořádku. aždé léto spolu 
vyrážejí na dovolenou. Užívají si 
jedna druhou, smějí se, hádají 
a pak se zase usmiřují. Tentokrát 
je to však jinak... Hořkosladký 
příběh o lásce a usmíření, který 
je dou na naše nejsilnější pouta. 

dyž už se zdá, že je vše ztrace-
no, můžeme radost najít na těch 
nejméně očekávaných místech. 

lož l art n rban. 
Brož., 8 stran, ,   0 

EX043746 359,-  279,-

 arbara rskinová 
NE TE NĚ ŠÍ HODINA

unsthistorička Lucy se roz-
hodne odhalit tajemství obe-
stírající obraz slavné malířky. 

ezděky tak probudí dávno 
zasutou historii, o níž se zá-
měrně mlčí... 0 stran
EX042779  399,- 319,-

 arbara rskinová 
D  OZVĚN

oss zdědila starodávný dům 
na anglickém venkově. dyž 
se s manželem a malým syn-
kem do bývalého rodinného 
sídla přistěhují, začnou se dít 
záhadné věci... Brož., 00 str.
EX041865  299,- 239,-

 erry Lonsdaleová 
POSLEDNÍ 
SLOVA

estnáctiletá sest-
ra livie Carsono-
vé je těhotná. e 
nucena k tomu, aby 
si vybrala – potrat, 
nebo adopci. Uteče 
proto z domova. 

livii však jednou za rok posílá obrázek svého 
syna oshe, a to až do jeho třinácti let. Tehdy 
na prahu liviina domu stane sám osh. Proč 
se objevil a co se stalo s jeho matkou?  s.
EX043290  399,-  319,-

 ara Paborn
ED Z  ODLÁ Í

Novinářka a e pert-
ka na partnerské 
vztahy bba si po 
veřejném skandálu 
vydělává na živo-
bytí hlavně tvorbou 
křížovek. Ve vol-
ných chvílích však 
navštěvuje poloostrov j re, kde zpovídá 
osmdesátiletou ženu, která jí vypráví příběh 
o mladé, intenzivní, avšak nenaplněné lásce... 

0  stran
EX042031  359,-  279,-

Helen hitakerová 
DÁVÁ  TO U ROK
Adam a  ris mají dvě malé 
děti, fajn zaměstnání 
a relativně šťastné man-
želství. dyž ris zjistí, že
ji manžel podvádí, rozhod-
ne se dát svému manžel-
ství a všem pokusům 
o jeho záchranu přesně 
rok. anželé spolu začnou 
chodit na terapii, kde vy-
jde najevo, jak rozdílně 
vnímají svět i jak rozdílně 
komunikují. ba se však 
snaží nejen pochopit 
jeden druhého, ale také 
změnit své návyky. A pro-
tože se mají opravdu rádi, 
tak věci fungovat nakonec 
začnou. ba se postupně 
vyrovnávají s minulostí 
i sami se sebou a uvědo-
mí si, že musí na svém 
vztahu stále pracovat...

lož la ana u l o . 
.,  s., ,   ,  

EX042667 399,- 319,-

NOVIN
KA

NOVIN
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359,-  

359,-  299,- 399,- 

399,-  
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 Jodi Picoultová 
VLK SA OTÁŘ
Kontroverzní kniha 
hvězdy současného 
psychologického ro-
mánu, autorky titulu 

pra a. 416 stran
EX043627  399,- 319,-

Jodi Picoultová 
KNIHA DVOU CEST

va životy. vě lásky. vě cesty. 
Lze si mezi nimi vybrat? a n 
právě sedí v letadle, které se řítí 
k zemi. Navzdory nepřízni osudu 
přežije a letecká společnost jí 
nabídne letenku, kamkoli bude 
potřebovat – jenže kam chce 

a n vlastně letět? omů do 
ostonu za manželem, dcerou 

a za svými klienty, které dopro-
vází na konci jejich života? Nebo 
do gypta, kde kdysi pracovala 
na vykopávkách, luštila nápisy 
v hrobkách, a hlavně prožila vel-
kou lásku? A jak se cesta jejího 
života najednou rozvětvuje dvě-
ma velmi odlišnými směry, musí 

a n najít odpovědi i na další 
otázky, které se před ní tak náhle 
vynořily  ak vypadá dobře prožitý 
život? Co po sobě zanecháváme, 
když odcházíme? A jsou ty volby 
skutečně jen na nás? 

lož l  l an ra ra so  
a ar la l . 

., 88 stran, ,   ,  
EX042277 99,-  399,-
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 Jodi Picoultová
V PRAVĚ KA

evadesátiletý osef, 
bývalý člen , požádá 
vnuč ku idovky, která 
přežila svě tim, aby 
mu pomohla spáchat 
sebevraždu...  stran
EX041300  399,- 319,-

 Jodi Picoultová 
NEJSEM JAKO VY

acob má Aspergerův 
synd rom. dyž je za-
vražděna jeho lektorka, 
stává se chlapec prv -
ním podezřelým. yl by 
schopen vraždy? 8 s.
EX042396  99,- 399,-

ot a s rt, osu o  l s a, al  ta  ptolo  
a anto  a  a ol  to ž  n t n souro , 

o  oulto  s   op t   po a lo na at 
l t r rn  o t l, t r  s  utn t  o posl n  
ap

ateřina kokanová, redaktorka

Výhodný komplet

ušetříte
66 ,-

jen

1136,-
obj. č.

EX048437
4× Jodi Picoultová

399,- 

399,- 

99,- 

99,-  
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10 Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.

Katie Gutierrezová
DVO Í IVOT
V roce 19 5 se Lore Riverová 
v  e iko City provdá za Andre-
se Russa, přestože je již vdaná 
za Fabiana Riveru v Laredo 
v Te asu, s nímž má dvojčata. 

ěhem své kariéry mezinárodní 
bankéřky dělí Lore svůj čas mezi 
dvě země a dvě rodiny – dokud 
pravda nevyjde najevo a jeden 
manžel není zatčen za vraždu 
toho druhého. V roce 2 1  při 
hledání nejsenzačnějších zpráv 
narazí autorka skutečných krimi-
nálních případů Cassie na článek 
popisující tuto tragickou událost. 

kamžitě jí to začne vrtat hlavou  
Proč by žena – matka – risko-
vala vše kvůli tajnému dvojímu 
manželství? Cassie Lore vypátrá 
a zachytí celý obraz podvodu, 
který vedl ke katastrofě. ím 
více času však s Lore tráví, tím 
více zpochybňuje skutečnosti 
týkající se samotné vraždy... 

lož la ana l o .
., 8 stran, ,   ,  

EX042708 399,-  319,-

erry Fisherová 
ATKA  

AKOU SE  
OHLA ÝT

dyž Vicky potká 
illiama a neplá-

novaně s ním otě-
hotní, dohodnou se, že dítě vychovají a budou 
ho bezmezně milovat. enže když jsou synovi 
dva roky, Vicky ho nechá u tchyně, odjede 
a zpátky už se nevrátí...  stran
EX042173 359,- 279,-

ojo oyesová 
SCHOVE  

Ě V DEŠTI
Tři generace žen, 
jeden příběh... 

a bine se rozhod-
ne navštívit svou 
babičku, s níž se 
dosud ni kdy nesetkala. hledání na irském 
venkově v ní záhy vyvolá touhu odhalit dávná 
rodinná tajemství...  stran
EX041578 3 9,- 299,-

Liane oriarty
TŘI PŘÁNÍ

ettlovy sestry jsou si tak 
blízké, že by jedna za druhou 
položily ruku do ohně. e ale 
sesterská náklonnost silnější 
než mateřský pud nebo láska 
k manželovi? 8 stran
EX043487 399,- 319,-

Liane oriarty
NA CO ALICE 
ZAPO NĚLA

dyž se Alice probere na zemi 
v posilovně, má na hlavě bouli 
a myslí si, že je jí dvacet devět. 
Z paměti se jí právě vymazalo 
deset let života...  s., b. l.
EX043488 99,- 399,-

mily d ards
NE LEPŠÍ KA ARÁDK

lizabeth a  ryony jsou si podobné 
asi jako den a noc, ale jejich neče-
kané přátelství vždy fungovalo. 

sou nejlepšími kamarádkami 
a na vzájem si jsou kmotrami svých 
dcer. ezpečnost jejich dětí je 
pro obě nejvyšší prioritou. Ale co 
když jejich rozhodnutí může ublížit 
vlastnímu dítěti? Netuší, že se 
radikálně rozcházejí v jedné velmi 
důležité otázce. A když ryony 
ve strachu z odsouzení řekne před 
dětskou narozeninovou oslavou 
něco, co mělo být neškodnou ne-
vinnou lží, následky jsou katastro-
fální... lož la at na lo .

., 8 stran, ,   ,  
EX043452  399,-   319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

po
le

če
ns

ké
 ro

m
án

y

399,-  3 9,- 
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399,-   99,- 399,- 
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DOPORUČUJE
 REESE 

WITHERSPOON!

Clare Boyd 
DĚTSKÁ HRA
Anna je úžasná matka 
a její dcery Nell a  vy 
jsou její chloubou. tej-
ně tak Anna miluje svou 
nevlastní dceru ay. 
Vše se však změní 
ve chvíli, kdy je náho-
dou odhaleno tajem-
ství, které Nell a ay 
skrývaly... 416 stran
EX042665 399,- 319,-

ophie Hannah 
DOKONAL  DĚTI

eth veze svého syna 
na fotbalový zápas. 

dyž zaparkuje neda-
leko hřiště, spatří ka-
marádku s dětmi, které 
dvanáct let neviděla. 

sou to bezpochyby 
oni, ale zdá se, že děti 
ani o den nezestárly... 
288 stran
EX042 4  399,- 299,-

uzanne Redfearnová 
VE VTEŘINĚ
Po tragické autoneho-
dě se Finn ocitne mezi 
nebem a zemí. ez-
mocně sleduje, jak se 
její nejbližší zoufale 
snaží přežít. A zatímco 
někteří z nich se projeví 
jako hrdinové, v jiných 
neštěstí probudí to nej-
horší... 328 stran
EX0420  3 9,- 259,-

ennifer . mithová
NEPOTOPITELNÁ 

RETA 
A ESOVÁ

Po náhlé smrti své mat-
ky a několik týdnů před vydáním druhého alba se reta amesová na p diu 
zhroutí. retina kariéra se záhy ocitne v ohrožení.  několik měsíců později 

reta souhlasí, že bude otci dělat společnost na plavbě po Aljašce, kterou 
si její rodiče koupili na oslavu čtyřicátého výročí. ůže to být jejich poslední 
šance zacelit rány po společné ztrátě. Cesta se však pro oba stane také ob-
jevnou plavbou, stejně jako pro ena ildera, okouzlujícího historika, který 
se potýká s velkým životním otřesem. Na moři se reta musí postavit čelem 
ke zlomenému srdci a znovu najít svůj hlas... lož la a no .
Brož., 80 stran, ,   ,  
EX042 53  329,-  259,-

iranda Co ley Heller
PAPÍROVÝ PALÁC

e dokonalé červencové ráno a  lle, padesátiletá šťastně 
vdaná matka tří dětí, se probouzí v Papírovém paláci – leto-
visku, které navštěvuje rok co rok každé léto. nešní ráno 
je však jiné  Včera večer se lle vyplížila zadními dveřmi 
do tmy a poprvé se vyspala se svým nejstarším přítelem 

onasem, zatímco jejich drahé polovičky si uvnitř povídaly. 
lle se musí během následujících hodin rozhodnout mezi 

životem, který vybudovala společně se svým milovaným 
manželem Peterem, a životem, jaký si vysnila, že by mohla 
mít se svou dětskou láskou onasem, kdyby tragická udá-
lost nezměnila běh jejich životů... lož la . t n ro .

.,  stran, ,   ,  
EX043 0  9,-  359,-
   en  o VIP len  314,-
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Výhodný komplet

ušetříte
490,-

jen

 917,-
obj. č.

EX048438

3  ichaela r nigová

ichaela r nigová 
RODINNÝ HOTEL
Dny rozhodnutí
Heiligendamm, 1935. Hotel 
nyní navštěvují zcela jiní hos-
té  nacističtí přívrženci a špič-
ky N AP, mezi nimi i Hitler 
a  oebbels. Pro lisabeth 
a její dceru ulii, která pracuje 
v hotelu jako zástupce již třetí 
generace, jsou to těžké časy. 
V Hitlerově doprovodu je ale 
i šarmantní Hugo, dobrodruh 
a jeden ze dvou mužů, kteří 
se ucházejí o  uliino srdce... 

lož la a la uto s .
.,  stran, ,   ,  

EX043472 99,-  399,-

 onna ouglasová 
SESTŘI K  POD ELÍ
Vánoce, 19 1. estřičky z nemocnice Nightingale 
musí čelit zatím nejtěžší zimě. Všude je nedostatek, 
v novinách se píše už jen o ztrátách a porážkách. 

ritové jsou unavení a demoralizovaní. illie nedáv-
no ovdověla a musí se vypořádat s majetkovými zá-
ležitostmi. ess se proti své vůli stěhuje na venkov. 
Náladu jí zvedne příjezd ffie, která se rozhodla 
utéct z  rska a dou fá, že na vesnici nalezne konečně 
klid. rzy jí však zkříží cestu pohledný it... 0 str.
EX043219 399,- 319,-

 ichaela r nigová 
RODINNÝ HOTEL
Nov  tek
První díl ságy o hoteliérské rodině uhlma-
nových v lázních Heiligendamm.  stran
EX042346  59,- 359,-

 ichaela r nigová 
RODINNÝ HOTEL

o liv  o
ěhem poválečné krize bojuje lisabeth 

o přežití nově zrenovovaného hotelu... 8  s.
EX042948  9,-  359,-

Tabea achová 
D  HEDVÁ Í
O k
Angela a Vittorio plánují svatbu a Nathaliin syn je slu-
níčko. Nad rodinou se ale začnou stahovat mračna. 
Příbuzní Lorenzovy první ženy vznesou nárok na ům 
hedvábí... lož la Blan a s to . 

., 8 stran, ,   0 
EX043471 359,-  279,-

 Tabea achová 
D  HEDVÁ Í

olik odvahy člověk potře-
buje pro nový začátek? Prv-
ní díl ságy od autorky romá-
nu stro  a l . 88 str.
EX042347  329,-  259,-

 Tabea achová 
D  HEDVÁ Í
Int ik

okáže Angela zachránit 
ům hedvábí a zároveň bo-

jovat o svou lásku?  8 str.
EX043083  329,- 259,-

 onna ouglasová 
SESTŘI K  POD ELÍ
Vánoce, 19 1. estřičky z nemocnice Nightingale 
musí čelit zatím nejtěžší zimě. Všude je nedostatek, 
v novinách se píše už jen o ztrátách a porážkách. 

no ovdověla a musí se vypořádat s majetkovými zá-
ležitostmi. ess se proti své vůli stěhuje na venkov. 

utéct z  rska a dou fá, že na vesnici nalezne konečně 
klid. rzy jí však zkříží cestu pohledný it... 
EX043219 

NOVIN
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NOVIN
KA

329,- 329,-  

359,-  
9,-  

59,- 

399,- 

99,-  
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 Michelle Marly 
MARIA 
CALLASOVÁ
Benátky, 1957. Maria 
Callasová je nejznámější 
pěvkyní své doby, ale 
umělecká dokonalost, 
kterou na jevišti ztěles-
ňuje, si začíná vybírat 
svou daň. Hrozí, že jí 

selže hlas, a  aria touží po odpočinku. Tehdy se 
seznámí s charismatickým nassisem... 344 stran
EX043128  399,- 319,-

 Michelle Marly 

Callasová je nejznámější 

svou daň. Hrozí, že jí 

 Caroline ernardová 
FRIDA KAHLO 
  v  život
e iko, rok 1925. edm-

náctiletá Frida ahlo se 
chce stát lékařkou. traš-
livá autobusová nehoda 
však její plány zhatí. Frida 
se však nevzdává. bjeví 
malování a stane se jed-
nou z nejproslulejších malířek naší doby... 
352 stran
EX042552  399,-  319,-

nou z nejproslulejších malířek naší doby... 

 Laura aldiniová 
MARIA 
MONTESSORIOVÁ
U itelk  nov  o
Autorka přibližuje ná-
ročnou cestu inteligent-
ní dívky, která se díky 
vlastní houževnatosti 
a cílevědomosti stala 
významnou pedagož-
kou a zakladatelkou
výchovně-vzdělávacího
programu Montessori. 
280 stran
EX042391  299,- 239,-

 Stephanie Storey 
RAFFAEL

lí  v Římě
Pohledný Raffael anti 
z Urbina má vyzdobit 
papežovy soukromé 
komnaty. Usiluje o do-
konalost, ale zápasí při-
tom s vnitřními démo-
ny  zoufalou ctižádostí, 
ochromujícím strachem 
z nedokonalosti a ne-
smírnou osamělostí... 
336 stran
EX041671  399,-  319,-

Tanja teinlechnerová 
TANE NICE 
Z  OULIN ROU E
Paříž, 1 2. Louise eberová vyrůstá 
jako dcera pradleny v naprosté chudo-
bě. dmala je však zapálená pro tanec. 
Znovu a znovu navštěvuje bary a kavár-
ny na ontmartru a za podpory umělců 
jako Renoir a Toulouse-Lautrec se stá-
vá hvězdou oulin Rouge. Poté co 
zatančí před perským šáhem, je z ní 
rázem mezinárodně uznávaná královna 
kankánu. Trápí ji ale strach, že znovu 
upadne do chudoby. A tak dává vše 
v sázku  bohatství, štěstí – i lásku své-
ho života... lož la . Brtna a lo . 

.,  stran, ,   0 
EX043207 399,-  319,-

Tanja teinlechnerová 
TANE NICE 
Z  OULIN ROU E
Paříž, 1 2. Louise eberová vyrůstá 
jako dcera pradleny v naprosté chudo-
bě. dmala je však zapálená pro tanec. 
Znovu a znovu navštěvuje bary a kavár-
ny na ontmartru a za podpory umělců 
jako Renoir a Toulouse-Lautrec se stá-
vá hvězdou oulin Rouge. Poté co 
zatančí před perským šáhem, je z ní 
rázem mezinárodně uznávaná královna 
kankánu. Trápí ji ale strach, že znovu 
upadne do chudoby. A tak dává vše 
v sázku  bohatství, štěstí – i lásku své-
ho života... 

.,  stran, ,   0 
EX043207 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

va- aria astová 
MATA HARI

ivotopisný román přibližuje 
osudy tanečnice a špionky 
známé jako ata Hari, jejíž 
pravé jméno znělo arga-
retha Zelleová. V osmnácti 
letech se provdala za kapi-
tána nizozemské armády 
a odcestovala s ním na ávu 
a umatru. Po rozpadu man-
želství se vrátila do vropy. 

ila převážně v Paříži a živila 
se jako orientální tanečnice. 

vůj životní příběh vyšperko-
vala mnoha neuvěřitelnými 
příhodami. Netušila, že její 
poslední role svůdné němec-
ké špionky ji nakonec přivede 
až před popravčí četu...

lož la aro ra Bor . 
., 8 stran, ,   0 

EX043765 399,-  319,-
en  o VIP len  279,-
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Jan Bauer
KLÁŠTERE  O CHÁZÍ Á EL
Opat premonstrátského kláštera na Stra-
hově erard požádá královského soudce 

elichara z Roupova o vyšetření záhad-
ných vražd, které vypadají, jako by se jich 
dopustil sám ábel. aké pekelné rejdy se 
na trahově dějí? Chce snad odtud ábel 
řád premonstrátů vypudit? oudce eli-
char a jeho pomocník ožetěch stojí před 
nelehkým úkolem, ohrožujícím i jejich 
život. Profesionální čest však elicharovi 
nedovolí, aby se pátrání po tajemném 
vrahovi vzdal...
Váz., 240 stran, 12 × 20 cm
EX043967 299,-  239,-

V. Vondruška
ZÁSNUBNÍ 
PRSTEN
Zásnuby bez 
prstenu jsou 
sice smutné, 
ale možné. Nic-
méně zásnuby 
s prstenem, 
ale bez snou-
benky, to je věc 
těžko myslitelná. 
A přece k ní na 

tarém ěstě 
pražském došlo. 
Tuhle podivnou 

zápletku musí řešit iří Adam z  obronína v souvis-
losti s nevysvětlitelným mordem...
Váz., 240 stran, 12 × 20 cm
EX566263 339,-  269,-

V. Vondruška
ZÁSNUBNÍ 
PRSTEN
Zásnuby bez 
prstenu jsou 
sice smutné, 
ale možné. Nic-
méně zásnuby 
s prstenem, 
ale bez snou-
benky, to je věc 
těžko myslitelná. 
A přece k ní na 

tarém ěstě 
pražském došlo. 
Tuhle podivnou 

zápletku musí řešit iří Adam z  obronína v souvis-

Pavel Hrdlička
O Í LÝN

V  románu se 
přesuneme do 
čtrnáctého sto-
letí, kdy na Veli-
konoce došlo 
v Praze k pogro-
mu. Autor barvitě 
popisuje nejen 
Prahu té doby, 

ale také rozplétá detektivní příběh odehrávající 
se na pozadí tehdejších událostí. 200 stran
EX043664 299,-  239,-

Rena Rosenthal
DVORNÍ 
ZAHRADNICE
Jarní sen

ldenburk, 1 91. 
arleena zdědila 

po svém otci 
lásku k přírodě 
a touhu vyučit se 
zahradnicí. Tato 
práce je ovšem 
vyhrazena pouze mužům. plní si arleena 
svůj sen v přestrojení za chlapce? 488 stran
EX042854 399,- 319,-

aromír indra
SPIKLENCI Z LÁSK

taroměstský měšťan Viktorín 
z  rafenfelsu chce zachránit 
svého přítele, novoměstského 
radního liáše Rozýna z  avor-
níka, uvězněného v souvislosti 
se vzpourou českých stavů 
proti císaři Ferdinandovi. ako 
jedinou možnost vidí přímluvu 
u vrchního státního žalobce 

apra z  aprštejna. Netuší, že 
tím uvádí do pohybu kolo osudu 
nejen svého, ale především své 
dcery, do níž se žalobce bezhla-
vě zamiluje... 
Váz., 360 stran, 12 × 20 cm
EX043807 359,-  279,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA

aromír indra
SPIKLENCI Z LÁSK
Audioknihu čte . rousek mladší.
EX043922  2 CD (mp3)  3 9,- 299,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA KDO VRAŽDÍ 

V KLÁŠTEŘE 
PREMONSTRÁTŮ?
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Juliette Morillotová
RUDÉ ORCHIDEJE ZE ŠANGHAJE
V roce 193  bylo korejské dívce im angmi čtrnáct let. 

ejí osud se změnil poté, co byla jako školačka unesena 
japonskými vojáky a násilně přepravena do andžuska. 

 japonským jménem Naomi byla donucena stát se jed-
nou z tisíců žen útěchy  – se uálních otrokyň japonských 
vojáků. Poznala peklo nevěstinců, které aponci zřizovali 
v obsazených asijských zemích. ejí cesta vedla ze oulu 
přes anghaj až do Hirošimy, kde zažila výbuch atomové 
bomby. Pouze mimořádná síla charakteru jí pomohla 
vzdorovat strašlivému osudu... lož la ana lano .

.,  stran, ,   ,  
EX043350 99,-  399,-

Ella Carey
ZTRACENÁ DÍVKA
Z  ERLÍNA
19 6, erlín. V Rusy ovládaném 
sektoru erlína válečná zpravo-
dajka poruší pravidla a zachrání 
osiřelou holčičku...  stran
EX043171 359,- 279,-359

A. acobsová alias L. ach
OSTROV TISÍCE HVĚZD

ladá Paula nalezne v matčině 
pozůstalosti zažlout lou fotografii 
z Německé východní Afriky. Za-
chycuje snímek jejího otce, které-
ho ni kdy nepoznala?  stran
EX042605 99,- 399,-

C. . ajor
EZI DVĚ A SVĚT

dyž se novinářka Ava rozhodne 
prozkoumat vertounskou used-
lost, netuší, co vše tím způsobí. 

ům má totiž svá tajemství a udě-
lá cokoliv, aby si je udržel...  s.
EX042492 399,- 319,-

Ellen Marie Wisemanová
T AV  STĚN  ILLARDU

ivot osamělé sedmnáctileté zzy 
se navždy změní, když ve zruše-
ném psychiatrickém sanatoriu 
najde starý deník osmnáctileté 
Clary Cart rightové...  stran
EX043365 359,- 279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Teresa Lim
TLU O NÍKOVA DCERA

hromující historie autorčiny čínské rodiny, zahrnující osudy několika generací, 
a především příběh její pratety Fanny, odehrávající se v  íně a Hongkongu v době 
druhé světové války. o osudů členů rodiny se promítá pohnutá historie álného 
východu v době války v Pacifiku. niha odráží orientální duchovní tradice mnoha 
generací a odkrývá dlouho pohřbená rodinná tajemství.  lož la l na o .

., 0  str.  8 str. b.  bar. otop l., b. oto a lustra   t tu, ,   ,  

EX043058   V  o e i o  5  4  2023 29,-  339,-

Hi
st

or
ic

ké
 ro

m
án

y

99,- 399,- 359,- 

29,-  99,-  
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA SVĚT KNIHY PRAHA!

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy Praha 2023 se koná v Křižíkových 
pavilonech na Výstavišti v pražských Holešovicích. 
Více informací naleznete na www.svetknihy.cz.

ČTVRTEK 11. 5. 

SOBOTA 13. 5. 

PÁTEK 12. 5. 

10:00 Klára Smolíková: Vesmírná zásilkovna
Tvůrčí dílna pro děti 

 (stánek Luxor KE404)

10:00 YOLI talkshow s knižními infl uencery (stánek Luxor KE404)

11:00 Povídky, které pomáhají
 Společný knižní projekt nakladatelství Euromedia a Databáze knih   
  (stánek Luxor KE404)

12:00 Irena Obermannová, Michal Viewegh
 Stálice české literární scény (stánek Luxor KE404)

13:00 Anna Bolavá, Klára Vlasáková, Sára Zeithammerová
 Výjimečné ženy v současné české literatuře (stánek Luxor KE404)

14:00 Kateřina Surmanová, Kristýna Trpková, Josef Klíma, David Urban
 Úspěšní autoři kriminálních příběhů (stánek Luxor KE404)

15:00 Abhejali Bernardová, Klára Kolouchová, Martin Šonka
 Jedinečné sportovní osobnosti na cestě za svými sny 

(stánek Luxor KE404)

16:00 Karolína Fourová: Výživná kniha o jídle (stánek Luxor KE404)

10:00 Ivona Knechtlová, Tereza Pařízková, Lukáš Pavlásek,
 Ladislav Špaček 
 Beseda s autory dětských knih (stánek Luxor KE404)

11:00 Miroslav Bobek: Ryšavý knihovník
 Beseda nejen o zvířatech s ředitelem Zoo Praha 

(stánek Luxor KE404)

12:00 Marta Jandová, Jolka Krásná
 Populární zpěvačka a oblíbená moderátorka autorkami dětských knih

(stánek Luxor KE404)

13:00 Současné trendy v cizojazyčné literatuře (stánek Luxor KE404)

13:00 Jana Karšaiová: Sametový rozvod (Literární salon)

14:00 Tomáš Zástěra: Opouštím ostrov
 Beseda se známým moderátorem (stánek Luxor KE404)

15:00 Sára Bauerová, Tereza Dočkalová, Jan Drbohlav, 
 Vasil Fridrich, Martin Stránský: audioknihy Témbr
  Beseda s tvůrci audioknih (stánek Luxor KE404)

16:00 Josef Mareš, Martin Moravec: Moje případy z 1. oddělení
 (Velký sál)

16:00 Lucie Jarkovská: Feministkou snadno a rychle
(stánek Luxor KE404)

18:00 Lucie Kutrová a pes Marvel: 151 příběhů na Stezce Českem
(stánek Luxor KE404)

Z důvodu omezené skladové kapacity v prostorách Světa knihy Praha 
budou letos na místě v prodeji pouze tituly účastníků besed a autogramiád
a vybrané bestsellery.

svet kniky 2023 k4.indd   1 02.03.2023   14:25
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17Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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Více informací naleznete na www.svetknihy.cz.
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SOBOTA 13. 5. 

PÁTEK 12. 5. 

10:00 Klára Smolíková: Vesmírná zásilkovna
Tvůrčí dílna pro děti 

 (stánek Luxor KE404)

10:00 YOLI talkshow s knižními infl uencery (stánek Luxor KE404)

11:00 Povídky, které pomáhají
 Společný knižní projekt nakladatelství Euromedia a Databáze knih   
  (stánek Luxor KE404)

12:00 Irena Obermannová, Michal Viewegh
 Stálice české literární scény (stánek Luxor KE404)

13:00 Anna Bolavá, Klára Vlasáková, Sára Zeithammerová
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 Úspěšní autoři kriminálních příběhů (stánek Luxor KE404)

15:00 Abhejali Bernardová, Klára Kolouchová, Martin Šonka
 Jedinečné sportovní osobnosti na cestě za svými sny 

(stánek Luxor KE404)

16:00 Karolína Fourová: Výživná kniha o jídle (stánek Luxor KE404)

10:00 Ivona Knechtlová, Tereza Pařízková, Lukáš Pavlásek,
 Ladislav Špaček 
 Beseda s autory dětských knih (stánek Luxor KE404)

11:00 Miroslav Bobek: Ryšavý knihovník
 Beseda nejen o zvířatech s ředitelem Zoo Praha 
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 Populární zpěvačka a oblíbená moderátorka autorkami dětských knih

(stánek Luxor KE404)

13:00 Současné trendy v cizojazyčné literatuře (stánek Luxor KE404)

13:00 Jana Karšaiová: Sametový rozvod (Literární salon)

14:00 Tomáš Zástěra: Opouštím ostrov
 Beseda se známým moderátorem (stánek Luxor KE404)

15:00 Sára Bauerová, Tereza Dočkalová, Jan Drbohlav, 
 Vasil Fridrich, Martin Stránský: audioknihy Témbr
  Beseda s tvůrci audioknih (stánek Luxor KE404)

16:00 Josef Mareš, Martin Moravec: Moje případy z 1. oddělení
 (Velký sál)

16:00 Lucie Jarkovská: Feministkou snadno a rychle
(stánek Luxor KE404)

18:00 Lucie Kutrová a pes Marvel: 151 příběhů na Stezce Českem
(stánek Luxor KE404)

Z důvodu omezené skladové kapacity v prostorách Světa knihy Praha 
budou letos na místě v prodeji pouze tituly účastníků besed a autogramiád
a vybrané bestsellery.
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SBÍRKA POVÍDEK ODKRÝVÁ 
LIDSKÉ SLABOSTI, TRÁPENÍ, 
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 lit
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a

lára anečková 
V PASTI

arla se potýká s dávným traumatem, adlen se snaží od-
poutat od despotického partnera a  rena překonává zklamání 
z nevydařeného manželství. Většina z nás se alespoň jednou 
za život setkala s problémem, jenž se jevil jako neřešitelný. 

nohdy se do takové situace dostaneme vlastním přičině-
ním, někdy jsou ale na vině nemilosrdná kola osudu, která 
nás zastihnou nepřipravené. Hrdinové této povídkové sbírky 
na takové zdánlivě nepřekonatelné překážky narážejí a každý 
z nich se s tím pere po svém. Příběhy láry anečkové od-
krývají lidské slabosti, trápení, ale také odvahu jim čelit. 
Upozorňují na nebezpečí internetových seznamek a sociál-
ních sítí a poodhalují svět dnešní mládeže, který může být 
temnější a komplikovanější, než se na první pohled zdá. 

lára anečková při psaní zúročila léta pra e v roli dětské 
psycholožky. 
Váz., 248 stran, 12,5 × 20 cm
EX043624  299,-  239,-

NOVIN
KA

299,-  
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18 Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.

Lenka Potůčková 
NÁVRAT 
NE ÁDOUCÍ

trhující román o osu-
dech mladé zdravotní 
sestry se odehrává 
v kulisách poválečných 
československých dě-
jin. ívka se vrací domů 
z koncentráku, u  ráž-

an se k ní přidá malé 
nemluvící děvčátko. 

Po návratu do ech zamíří s holčičkou do nemocnice v pohraničí, 
kde si najde práci. bě se spolu postupně sžívají a vzniká mezi nimi 
vztah matky s dcerou. Prožívají tu divoká poválečná léta, odsun 
Němců Rudými gardami i nástup komunistů, jejichž praktiky hrdin-
ce často připomínají roky prožité v lágru. Přes mnohé těžkosti zde 
obě nakonec najdou nový domov, přátele i lásku...
Váz., 408 stran, 14,5 × 22,7 cm

EX043653 399,-  319,-

Lenka Potůčková 
NÁVRAT 
NE ÁDOUCÍ

trhující román o osu-
dech mladé zdravotní 
sestry se odehrává 
v kulisách poválečných 
československých dě-
jin. ívka se vrací domů 
z koncentráku, u  ráž-

an se k ní přidá malé 
nemluvící děvčátko. 

irka kočílková 
VESNI ANKA

arin dostala výpově  v práci 
a doma si připadá především jako 
posluhovačka. dyž navíc zjistí, 
že se zdravotní stav její matky 
začal zhoršovat, rozhodne se 
z města alespoň načas přestěho-
vat do rodné vesnice a o mámu 
se postarat. Co se zprvu jeví jako 
útěk z milovaného města, se brzy 
ukáže jako příležitost, jak dát 
sama sobě druhou šanci... 
Váz., 240 stran, 12,5 × 20 cm
EX043968 299,-  239,-

Výhodný komplet

ušetříte
23 ,-

jen

 418,-
obj. č.

EX048439

2  irka kočílková

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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 irka kočílková 
OPUŠTĚNÝ D
Anna narazí na starou vilu, která má záhad né-
ho a charismatického majitele... 360 stran
EX042575  3 9,- 279,-

Nová kniha od autorky 
bestselleru Falešná Pařížanka

Dostane Karin druhou šanci?

amila oudová 
KREV 
S PŘÍCHUTÍ 
ŠA PAŇSK HO
Autorka al n  a
žan  nás opět vede 
k silné osobní zpovědi. 

e to zpově  ženy, 
která se obrací nejen 
k sobě, ale otevírá se 
i ženám ostatním, aby 
je inspirovala v tom, co 
mnoho z nich prožívá, 
ale bojí se o tom mluvit. 

e to vztah muže se 
ženou, kde si žena musí 
bránit ta poslední místa 
své svobody a přitom se snažit, aby to negativně neovlivnilo dítě.
Váz., 232 stran, 14 × 17,8 cm
EX043802 359,-  279,-

Vesničanka  ob n  p b  
o n ob n  l , t  
bo u  o s  sto na . 

 to u a to o, ž  ž ot po 
t t  ro o n  n on , 

ž  ž t  st  a na sn  
 sa ra ro l a ž  bo  s a
n nou n o  n us  

b t p  pro ran . ž 
s  s  l ala r r  
o l ro  orob , o

la  s lo, a  asto b
 n  l  l  n bo 

n  . t  to po obn  
 n . asta t  s  a po

no t  o no o p b u...
irka kočílková

299,-  

3 9,- 

359,-  

399,-  
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A. Mornštajnová, M. Urban, 
P. vořáková, A. olavá, 

. ellová, A. eislerová, 
. pstein, . eran, 

A. usilová, A. anečková
RODINY 
A RODINK  
Ty nejdůležitější okamžiky 
zažíváme se svými nej-
bližšími. A přesně to platí 
i pro hrdiny 1  povídek 
českých autorů. Ať už se 
nacházejí v letadle, v raf-
tu, nebo hledají modrou 
na vrchol, protože cokoliv 
se zdá být lepší než strá-
vit víkend ve společnosti 
tchána... 

., 00 stran, rnob l  lustra ,   ,8 
EX043988 359,-  279,-

ichal Vie egh 
ZAPISOVATEL  OTCOVSKÝ LÁSK

tec, dospívající dcera a syn alias vášnivý glosátor všeho, co se kolem šust-
ne. To jsou tři vypravěči Vie eghova příběhu, v němž jsou vážná témata 
jako nevěra a rozpad manželství prodchnuta groteskou, kterou autor dokáže 
těžké úděly hrdinů odlehčit s vtipem sobě vlastním. ap so at l  ot o s  
l s  jsou výpovědí o střetu dvou generací, ale naznačují i nekonečný kolo-
běh jejich prolínání. Ať jsou totiž děti sebevětšími rebely, nakonec se vždy 
začnou podobat svým rodičům...

., 8 stran,   ,8 
EX043991 359,-  279,-

A. Mornštajnová, M. Urban, 
P. vořáková, A. olavá, 

. ellová, A. eislerová, 
. pstein, . eran, 

A. usilová, A. anečková
RODINY 
A RODINK  
Ty nejdůležitější okamžiky 
zažíváme se svými nej-
bližšími. A přesně to platí 
i pro hrdiny 1  povídek 
českých autorů. Ať už se 
nacházejí v letadle, v raf-
tu, nebo hledají modrou 
na vrchol, protože cokoliv 
se zdá být lepší než strá-
vit víkend ve společnosti 
tchána... 

ichal Vie egh 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA*

es
ká
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ur

a,
 h
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or

 arcela lynářová 
IVOT AKO HO
ivot je barvitý a nevypočitatelný. 

Vždy záleží na nátuře, smyslu pro 
humor, vnímavosti a úhlu pohledu... 
Tato kniha vás pobaví, ale i dojme 
a poskytne také něco málo informací 
o místech a památkách, které autorka 
navštívila.  stran, b. lustra
EX043145  299,- 239,-

arcela lynářová 
I V  LÁZINCI SE DÁ ÍT

okud máme zdarma vstup do přírody, nezpoplatněný 
kyslík k dýchání a neomezovanou lásku se vším, co k ní 
patří, není důvod k zoufalství... blíbená autorka řady 
populárních knih opět otevřeně a bez servítek komentu-
je dění kolem sebe i ve světě a vypráví nenapodobitel-
ným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dob-
rodružných cestách po krásách naší země, o radostech 
a strastech prožívaných na chalupě, o životních vrcho-
lech, pádech a zvratech. niha je vyzdobena půvabnými 
ilustracemi Terezy udilové. 

.,  stran, rnob l  lustra , ,   8,  
EX043992 299,-  239,-

                KNIHA, KTERÁ VÁS
P  

AUTOGRAMIÁDA    str. 16

359,-  299,- 

299,-  

359,-  
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20 Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2023.

David Levithan, Jennifer Nivenová 
A  P DEŠ  VEZ I Ě S SE OU

ea se pouští v cizím městě do pátrání po někom, kdo 
možná ani nechce být nalezen. naží se přitom vypo-
řádat s tajemstvím z minulosti, které navždy změní 
to, jak vnímá svoji rodinu... lož la ana a n o . 
Brož., 88 stran, ,   0 

EX0430 6 299,- 23

 Anna Todd 
NE ASNĚ ŠÍ 
HVĚZD

arina by pro svého 
problémového bratra 
Austina udělala cokoliv. 

dyž se ale Austinovo 
chování začne zhoršo-
vat, arina začne ztrá-
cet pevnou půdu pod 
nohama. A tehdy potká 
dvacetiletého aela... 
První díl nové série 
od autorky fenoménu 

t r. Brož.,  stran
EX042433  359,- 2

rin A. Craigová 
DRO N  
PROTISLU
Nová kniha od autorky best-
selleru  sol  a s ut u. 

lož la ana l ns .
Brož., 80 stran, ,   0 
EX0432  99,-  3

aren . c anusová 
PŘIVEDEŠ Ě 
DO HRO U
vy, ateo a Cal se stanou svěd-

ky vraždy spolužáka riana... 
lož la a al na arn s . 

Brož.,  stran, ,   0 
EX04340  3 9,-  2

essica ung 
ZAZÁŘIT

-popová legenda essica ung 
vás zavede do světa lu usu 
a skandálů zábavního průmys-
lu. lož la nna n o .
Brož.,  stran, ,   0 

EX043326 3 9,-  2

C. . Pacat 
SVIT TE NA

Prastarý svět magie již 
nee istuje. Hrdinové dáv-
no zemřeli, z velkolepých 
paláců se staly ruiny a bit-
vy mezi dobrem a zlem 
jsou zapomenuty. inulost 
si pamatují jen právcové, 
kteří přísahali chránit lid, 
pokud se Temný pán někdy 
vrátí. ladík ill je na útě-
ku. Pronásledují ho vraho-
vé jeho matky. dyž se ale 
od starého sluhy dozví, že 
jeho osudem je bojovat po 
boku právců, začne pro-
nikat do tajuplného umění 
magie, aby mohl sehrát 
svou roli v nadcházející bit-
vě proti Temnému pánu... 
První díl nové fantasy série. 

lož la nna rbo .  
Brož.,  stran, ,   0 

EX042 6 99,-  3

NOVIN
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NOVIN
KA
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KA*
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KA
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KA

NOVIN
KA
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LI

99,-  3 9,-  3 9,-  359,- 

299,- 99,-  
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 Ernest Cline 
READY PLAYER 
TWO
Po vítězství v soutěži 
vyhlášené zakladate-
lem bezplatného 
kyberprostoru asis 
narazí ade atts 
na něco, co znovu 
zamíchá osudem celé-
ho lidstva. Ve hře se 
objeví nové a poslední 
velikonoční vejce s ta-
jemným obsahem... 
408 stran
EX043516  59,- 349,-

Chuck endig 
KNIHA NEHOD
Uhelnými doly pod pensylván-
ským městečkem prochází cosi 
zlověstného a hladového... 

lož l o an p . 
., 0  stran, ,   ,  

EX043707 599,-  479,-
  en  o VIP len  419,-

cott Lynch 
L I LOCKEHO LA OR
Camorr, město plné kanálů, dlážděných uliček, mostů, 
průchodů, paláců a chatrčí, bohatství i chudoby. ivot 
sirotka je v tomto ostrovním městě drsný. Locke se však 
smrti vyhne a stane se zlodějem... lož l . l r. 

., 08 stran, ,   0,  
EX043956 599,-  479,-

Nicholas ansbury mith
DO PEKEL
Více než dvě století poté, co tře-
tí světová válka otrávila Zemi, 
žijí poslední lidé na mohutných 
vzducholodích. okážou pře-
žít? lož l ob rt ap . 
Brož., 08 stran, ,8  8,  
EX043573 99,-  399,-

ichal řezina 
ZL  AS

ušan Hofírek se nechal naver-
bovat k P T F N  – agentu-
ře pro cestování časem. eho 
průzkum časoprostoru se však 
fatálně zkomplikuje...
Brož., 8 stran, ,8  8,  
EX042970 329,-  259,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

ci
-fi

, f
an

ta
sy

mitry lukhovsky 
STANOVIŠTĚ
N  st ži
Po kruté občanské válce zbyla 
z Ruska jen nevelká část, která 
se nazývá oskevské impérium, 

oskovie. Východní hranice 
vedou jen několik set kilometrů 
od hlavního města a vyznačuje 
je Volha, jež se změnila v nepře-
konatelnou překážku. d ata-
strofy se nikdo z opačného 
břehu Volhy v oskovii neob-
jevil. ednoho dne ale most 
přece jen někdo přejde. Nikdo 
netuší, že jde o zvěstovatele 
smrtonosného prokletí, jež se 
blíží... lož l u ol  ž b . 

., 88 stran, ,   ,  
EX043425 359,-  279,-

NOVÝ ASCINU ÍCÍ
POSTAPOKAL PTICKÝ 
RO ÁN OD AUTORA 

ESTSELLERU 
METRO 2023

TOP

599,-  
99,-  329,-  59,- 

599,-  359,-  
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22 a d  t d n nov  soutě  na a book. o kn n klub.

M. Persson Giolito
TEKUTÝ PÍSEK
Osmnáctiletá Maja 
Norbergová, výbor-
ná žačka, byla ob-
viněna z účasti na 
masakru na střední 
škole. aja však 
nebyla sama, kdo 
ten den střílel. do 
je vrah a kdo oběť? 

í verzi pravdy uvěřit? Brož.,  stran
EX043683  359,- 279,-

 John Grisham
AS

ODPOUŠTĚT
Právník ake ri-
gance přijme obha-
jobu šestnáctileté-
ho Drewa Gamblea 
obviněného z vraž-
dy policisty. stře 
sledovaný soudní 
proces rozdělí oby-
vatele zdejšího města... 0 stran
EX043626 499,- 399,-

 James Swallow
ODPLATA

ývalý agent 6 
arc ane, nyní 

zaměstnanec elit-
ní zpravodajské 
agentury, musí se 
svou parťačkou 
Lucy eyesovou 
rozkrýt děsivé spik-
nutí, které sahá od 
přístavů v  onaku 

po hory v  osambiku.  stran
EX043027 499,- 399,-

 Taylor Adams
MOST
SE EVRAH
Podle oficiální poli-
cejní verze se Leni-
na sestra, dvojče, 
zabila skokem 
z mostu. Lena tomu 
ale nevěří. Rozhod-
ne se proto setkat 
s policistou, který 
údajně sestřino tělo nalezl. Lena zjišťuje, že 
na jeho líčení události něco nesedí... 80 str.
EX043069 379,- 299,-

Sarah Pearse
LETOVISKO
Na ostrově u anglického pobřeží bylo 
otevřeno moderní, idylické letovisko 
slibující odpočinek a rela aci. enže 
ostrov samotný má temnou minulost. 

 tomto někdejším působišti sériového 
vraha se totiž proslýchá, že je prokleté. 

dyž je pod j govým pavilonem naleze-
na mrtvá mladá žena, zdá se, že šlo 
o nešťastnou nehodu. nspektorka lin 

arnerová však záhy zjistí, že oběť na 
ostrově vůbec neměla být. A když se 
najde další tělo, tentokrát utonulého 
muže, rin pojme podezření, že tato 

úmrtí nemohou být náhoda. ají spojitost se zločiny, 
které se zde udály před desítkami let? lož l  bu  a ubo  r n o .

.,  stran, ,   ,  
EX041924 449,- 359,-
               en  o VIP len  314,-

NOVIN
KA

 Sarah Pearse
SANATORIU
Co skrývá impozantní 
hotel, napůl skrytý 
v lesích a zastíněný 
hrozivými horskými 
štíty Alp, který vznikl 
rekonstrukcí někdejší-
ho sanatoria? 8 s.
EX041923 399,- 319,-

 Sarah Pearse

v lesích a zastíněný 

Na
pě

tí

Ursula Poznanski
RUDÁ AKO OHEŇ
Pronásledovatelé vyslídili Carolin ve Vídni. Rakouská 
policie ji hledá v souvislosti s případem vraždy. Na útěku 
je úplně sama. djíždí do Frankfurtu, hlavního sídla 
svých nepřátel. e to pro ni nejnebezpečnější a zároveň 
nejméně pravděpodobné místo pobytu... 

lož la Blan a s to .
., 0  stran, ,   0 

EX043453 399,- 319,-

 Ursula Poznanski
ŠEDÁ AKO POPEL   stran
EX042973 329,- 259,-

 Ursula Poznanski
ANI RTVÁ  ANI IVÁ  8 stran
EX041941 359,- 279,-

TOP

TOP

TOP

n i ní in le květin k  
s temno  min lostí  NOVIN

KA

Pouze do vyprodání zásob.

359,- 

329,- 

399,- 

449,- 

399,- 

359,- 

499,- 

499,- 

379,- 
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 Sandra Brown
LEST
Dopadne agent FBI sério-
vého vraha? 416 stran
EX042499 399,- 319,-

Sandra Brown
OSTRÝ STŘIH
V tomto mrazivém příbě-
hu není jisté nic... 336 s.
EX043739 359,- 279,-

Sandra Brown
ODRA ENÁ STŘELA
Co skrývá soudcova pů-
vabná manželka? 408 s.
EX043738 359,- 279,-

Výhodný komplet

ušetříte
570,-

jen

 946,-
obj. č.

EX048440

4× Sandra Brown

NOVIN
KA

Na
pě

tí

Sandra Brown
TA N STKÁŘI

tec Arden a ellové před dvaceti lety beze slova 
zmizel. Zanechal ji a její sestru Lisu bez jakýchkoli 
prostředků, bez zaplacených účtů a s podivnými 
zvěstmi o loupeži, za niž měl být zodpovědný. Arden 
se nyní vrací do starého rodinného domu u jezera 
Caddo v Te asu, aby se postavila démonům minu-
losti a získala odpovědi na otázky, na které byla kdy-
si příliš mladá. Netuší však, že dva otcovi tehdejší 
kumpáni – válečný hrdina a zkorumpovaný okresní 
prokurátor – bedlivě sledují každý její krok... 

lož la a la l o .
.,  stran, ,   0 

EX043736 399,- 319,-

 B  a la 
s ou sp so at ls ou ar
ru  ro  8 .  t  ob  

ala ž  n ž s
s t ro n , p ž 

po t pro an  t s  
 n  p s l os s t l on .  la 

b la p lož na o t t  t  a  a  ro  
008 b la no na str n  t r ll r , ož  

n  o n n , t r  u lu  ezinárodní 
asociace autorů thrillerů.

JEDEN ZRANĚNÝ, 
JEDEN MRTVÝ,
JEDEN VE VĚZENÍ 
A JEDEN NA SVOBODĚ.
U kterého z nich skončily 
před dvaceti lety 
ukradené peníze?

399,- 

399,- 359,- 359,- 
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James Byrne
STRÁ CE DVEŘÍ
Desmond A. Limerick, zvaný 

ez , je žoldák v důchodu, 
nadšený amatérský muzikant, 
který si zrovna v  ižní alifornii 
užívá slunce a občasné vystou-
pení v barech, když v hotelu, kde 
bydlí, dojde k útoku. pičkově 
vycvičený tým se pokusí unést 
právní poradkyni významné 
zbrojařské společnosti, Petra je 
navíc dcerou jejího výkonného 
ředitele. ohužel pro únosce je 
tu ez. Po zmaření únosu ez 
souhlasí, že Petře pomůže s dal-
ším problémem  zpronevěrou 
miliardové částky, při níž po 
sobě pachatel nezanechal žád-
né stopy... lož la . t r o .
Brož.,  stran, ,   ,  
EX0432 3 359,-  2

Anders Roslund
VĚŘ I

riminální komisař ert rens po mnoha 
útrapách konečně zažívá chvíle štěstí. Naváže 
přátelství s malým chlapcem, jemuž supluje dě-
dečka, a poprvé po třiceti letech se v jeho životě 
objeví žena, kvůli které se chce hezky oblékat. 

enže zdánlivá idylka se promění v noční můru, 
když se komisař dostane přímo do centra organi-
zovaného zločinu spojeného s únosy, prostitucí 
a obchodem s orgány... lož la . lou o .

.,  stran, ,   0 
EX042 36 9,-  35

Lone Theilsová
ENA  PO KTER  SE 

SLEHLA ZE
Pátrání po zmizelé ženě za-
vádí mladou novinářku Noru 

andovou do míst, jaká by 
si nedokázala představit ani 
v tom nejhorším snu...  s.
EX043 2  3 9,- 2

Tess erritsen
ZNÁ  TA E STVÍ

vě různé vraždy, dvě odlišná 
místa činu – zdá se, že oba 
případy spojuje jen fakt, že je 
vyšetřují bostonská policistka 
Rizzoliová a patoložka sleso-
vá... Brož., 88 stran, b. l.
EX043  329,- 25

Anders Roslund

rianna Labuskes
PODEZŘENÍ

oktorka retchen hiteová se 
specializuje na pacienty, kteří 
postrádají emoce. e na tom 
totiž stejně a díky tomu tuto 
poruchu dokonale rozpozná. 
Pomáhá detektivovi Patricku 

haughnessymu odhalovat 
psychopatické zločince. Po-
může mu i s novým případem? 
Třináctiletá Viola entová byla 
obviněna z kruté, nemilosrdné 
vraždy své matky. ama se k ní 
přiznala a veřejnost ji okamžitě 
odsoudila. en retchen pochy-
buje. Hned na prvním sezení 
pochopí, že má co do činění 
s psychopatkou, které dělá dob-
ře zájem publika o její úděsný 
čin. Ale spáchala ho skutečně 
ona? A pokud ne, tak kdo jiný? 

lož la n a alt s o .
Brož., 0 stran, ,   ,  
EX0430 2 359,-  2

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

De
te

kt
ivk

y

Šok í í s ot ille  s  ost v mi  
o kte  se ete t

  kte  se ete t

9,-  
359,-  

359,-  329,- 3 9,- 
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25Poslou t  na  kn n  od ast  na ot

Marek Otta
VODNÍ MELOUN
Poctivý smolař, bohémský student a nezaměstnaný 
povaleč. Tato nepravděpodobná trojice nejlepších 
kamarádů se v návalu zoufalství rozhodne vyloupit 
byt podivínského souseda. Netuší však, že se celá 
akce zvrhne... Případ z pražského míchova dostává 
na starost policista, který se vyrovnává s rozvodem 
a obtížným vztahem se svou dcerou. okáže vyšetřo-
vání dovést do zdárného konce dřív, než dojde k další 
tragédii? Citlivě napsaný příběh s detektivní zápletkou 
pojednává o křehkosti lidí a mezilidských vztahů a zá-
roveň o leckdy tenké hranici mezi dobrem a zlem.
Váz., 224 stran, 12 × 20 cm
EX043621 299,- 239,-

ichaela levisová
VRANÍ OKO
Vyšetřování zavede 
kriminalistu osefa 

ergmana do chato-
vé osady na oravě. 
V okolních mokřadech 
vzniká ptačí rezerva-
ce, kterou tam ovšem 
místní nechtějí...
Váz., 320 stran, 
12,5 × 20,5 cm
EX569248

29,- 339,-
V prodeji od 3. 4. 2023

Marek Otta

NOVIN
KA

NOVIN
KA

et
ek

tiv
ky

 ristýna Trpková
STV RA
V Holicích je nalezeno 
rozřezané tělo mladé 
dívky. Vyšetřování se 
ujímá výkonná a cílevě-
domá komisařka Laura 
Linhartová... 352 stran
EX042544 359,- 279,-

ristýna Trpková
VETŘELEC
V domě na okraji Holic jsou nalezena tři těla  mladí 
manželé a jejich tříletá dcerka. yť nejdřív vše nasvěd-
čuje tomu, že chladnokrevnou vraždu má na svědomí 
jedna z obětí, brzy se ukazuje, že místo činu bylo pou-
ze narafičené. A že rodinu, která jako by vypadla
z reklamy na štěstí, někdo dlouhé týdny, možná i měsí-
ce, sledoval. omisařka Laura Linhartová postupně 
odhaluje, že tahle rodinná idylka byla pouze zdánlivá, 
a na povrch vyplouvají přísně střežená tajemství, 
o kterých se neměl nikdy nikdo dozvědět. ak vysokou 
daň si vyžádají? A kolik nevinných životů budou nako-
nec stát?
Váz., 320 stran, 12,5 × 20 cm
EX043367 359,- 279,-

Výhodný komplet

ušetříte
26 ,-

jen

458,-
obj. č.

EX048441

2  ristýna Trpková

AUTOGRAMIÁDA    str. 16

NOVIN
KA

29,- 
359,- 

359,- 

299,- 
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Patricia Gibneyová 
POSLEDNÍ ZRADA

dyž dvě mladé dívky nedorazí z nočního klubu 
domů, jejich rodiny jsou bez sebe strachy. Z vě-
zení totiž nedávno propustili Conora o linga, 
muže, který jednu z dívek nenáviděl, protože 
právě kvůli ní skončil za mřížemi. ohužel po pár 
dnech jsou v odlehlém s uatu dívky nalezeny 
mrtvé. Všechny stopy ukazují na Conora, ovšem 
jeho alibi je neprůstřelné. A zatímco se inspektor-
ka Lottie Parkerová pouští do pátrání, v lu usním 
bytovém komple u se najdou těla dalších dvou 
ubodaných dívek... lož la n a alt s o . 

., 0 stran, ,   ,  

EX043451 3 9,-  299,-

 Patricia Gibneyová 
ANI SLOVO

edenáctiletý ikey se vra-
cí s kamarády domů.  dva 
dny později místní teenageři 
objeví jeho tělo v záhoně 
květin. Pro ins pek  torku Par-
kerovou je tento případ 
osobní. ikey byl kamarád 
jejího syna eana...  str.
EX042727  3 9,- 299,-

 liver P tzsch 
KATOVA DCERA

rátce po třicetile-
té válce je v bavor-
ském městě chon-
gau vytažen z řeky 
umírající chlapec. 
Na rameni má vy-
tetované znamení. 
Radní měs ta obviní 

místní porodní bá bu. at akob uisl, který 
z ní má pomocí mučicích nástrojů vynutit 
doznání, je přesvědčený, že je žena nevinná... 
Brož., 0 stran
EX043829  359,- 279,-

 ean-Luc annalec 
RETAŇSKÁ 

IDYLA
olegové chystají 
upinovi velkou 

oslavu u příležitosti 
desátého výročí 
jeho služby v Con-
carneau. Pak je ale 
u pobřeží vylovena 
z moře mrtvola majitele ovčího velkochovu na 
legendárním elle- le. A než se upin naděje, 
míří na nejkrásnější ostrov na světě , kde za-
krátko nahlédne do nejhlubších propastí lidské 
duše...  stran
EX043175 329,- 259,-

Angela arsonsová 
S RTÍCÍ VOLÁNÍ
V obchodním centru se ztratí holčička. 

ejí matku objeví mrtvou o pár hodin 
později v opuštěné budově. Než si 
inspektorka im toneová stihne položit 
otázku, co za touto precizně provede-
nou vraždou vězí, naleznou v místním 
parku další oběť, která zemřela stej-
ným způsobem. A které někdo unesl 
šestileté dítě... lož la ana uno . 

.,  stran, ,   ,  
EX043464       
V  o e i o  5  4  2023 59,-  359,-

 Angela 
arsonsová 

PRVNÍ KREV
Tentokrát případ 
inspektorku to-
neovou zavede 
do temného svě-
ta zneužívaných 
dětí a jejich trýz-
nitelů.  stran
EX042474  

399,- 299,-

Výhodný komplet

ušetříte
26 ,-

jen

 498,-
obj. č.

EX048442

2× Patricia Gibneyová

NOVINKA

NOVINKA

et
ek

tiv
ky

 Angela 
arsonsová 

PRVNÍ KREV
Tentokrát případ 
inspektorku to-
neovou zavede 
do temného svě-
ta zneužívaných 
dětí a jejich trýz-
nitelů. 
EX042474  

     
 

INSPEKTORKA LOTTIE PARKEROVÁ 
SE POUŠTÍ DO DALŠÍHO PÁTRÁNÍ!

Angela arsonsová 
S RTÍCÍ VOLÁNÍ
V obchodním centru se ztratí holčička. 

ejí matku objeví mrtvou o pár hodin 
později v opuštěné budově. Než si 
inspektorka im toneová stihne položit 
otázku, co za touto precizně provede-
nou vraždou vězí, naleznou v místním 
parku další oběť, která zemřela stej-
ným způsobem. A které někdo unesl 
šestileté dítě... 

.,  stran, ,   ,  
EX043464       
V  o e i o  5  4  2023

TOP

59,-  

399,- 
329,- 

359,- 

3 9,-  

3 9,- 
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Colleen Cambridge 
VRA DA 
V  ALLO AN 
HALL
Mallowan Hall, sídlo nej-
slavnější autorky detek-
tivek A. Christie, v sobě 
spojuje to nejlepší z ang-
lické tradice s moderními 
vymoženostmi roku 193 . 
Hospodyní je zde Phyllida 

rightová, která je coby 
bývalá vojenská zdravotní sestra stejně výkonná jako osobitá a zdejší roz-
sáhlou domácnost řídí s přísnou elegancí.  tomu je milovnicí detektivek, ale 
ve skutečném životě ještě nenarazila na gentlemana, který by byl alespoň 
z poloviny tak fascinující jako Poirot. A ačkoli je Phyllida zvyklá na vraždy a je-
jich metody jako na častá témata rozhovorů, není připravena na skutečné, 
a především mrtvé tělo na podlaze zdejší knihovny... lož l a l o orn .
Brož., 88 stran, ,   0 

EX0434  359,-  279,-

Alan radley 
RTVOLA 

V KO ÍNĚ
dyž Flavie 

de Luce přijede 
do internátní 

školy, z komína v její ložnici vypadne mumifikova-
ná mrtvola. Nadaná chemička se ihned pouští do 
pátrání po vrahovi... lož la tra stl ro . 
Brož., 8 stran, ,   0 
EX043525 359,-  279,-

Alan radley 
RTVOLA 

V KO ÍNĚ
dyž Flavie 

de Luce přijede 
do internátní 

Agatha Christie 
TE NÝ C PŘIŠ

ohatá Laura elmano-
vá náhle zemřela a její 
půvabná neteř je obvi-
něna z vraždy. en je-
diný člověk nevěří, že ji 
spáchala, a osloví proto 
Hercula Poirota, který 
nekompromisně odhalí 
pachatele...  stran
EX043 4  359,- 279,-

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

et
ek

tiv
ky

Louise Pennyová
HLADOVÝ DUCH
Poklid v Three Pines vezme opět 
za své, když je v místním oblíbeném 
bistru nalezena mrtvola neznámého 
muže. líčů k vraždě má vrchní 
inspektor amache k dispozici hned 
několik. Pravda v nich zašifrovaná 
bude krutá...  stran
EX043 00 99,- 399,-

Louise Pennyová
HLADOVÝ DUCH
Poklid v Three Pines vezme opět 
za své, když je v místním oblíbeném 
bistru nalezena mrtvola neznámého 
muže. líčů k vraždě má vrchní 
inspektor amache k dispozici hned 
několik. Pravda v nich zašifrovaná 
bude krutá... 
EX043 00 

Louise Pennyová
LEPŠÍ LOVĚK
Armand amache se po měsících vynucené nečinnosti 
vrací na pozici velitele oddělení vražd, ale klidný nástup 
ho nečeká. Zatímco celou provincii včetně vísky Three 
Pines ohrožují ničivé jarní záplavy, on sám se stává ter-
čem útoků na sociálních sítích a vedení mu dává jasně 
najevo, že o něj v hlavním štábu při řešení krize nestojí. 
A do tohoto chaosu se na reté obrací zoufalý otec 
s prosbou o pomoc při hledání své nezvěstné těhotné 
dcery. dyž mladou ženu najdou mrtvou, amache zjis-
tí, že nedokáže k případu přistupovat nezaujatě. tále se 
mu totiž vrací jedna otázka  Co by dělal, kdyby šlo o jeho 
dceru a hrozilo, že vrah unikne trestu?

lož la n a l o . 
.,  stran, ,   ,  

EX0422 5 99,-  399,-
  en  o VIP len  349,-

A m n  m e se v í 
n  o i i velitele o ělení v ž n  

 
at os ra 
star  
an l

 n o s  s l 
a b str  a at rs  

t o at l a ll a s  
t  ro n  panu 

o roto .
Petra iestlerová 

zástupkyně ředitele 
nakladatelství

359,-  

359,- 359,-  99,- 

99,-  
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 Alexandre Dumas 
ERNÝ TULIPÁN
rn  tul p n patří k nejzná-

mějším románům A. umase. 
Na rozdíl od jiných spisovate-
lových děl, překypujících davy 
postav, souboji a velkými 
scénami, jde o komorní příběh 
zabydlený jen několika málo 
osobami.  stran
EX04060   3 9,-  2

 imone de eauvoir 
NEROZLU N
Autobiografická novela z pera 
slavné představitelky e isten-
cialismu a feminis mu. Autorka 
v ní vypráví o přátelství dívek, 
které sdílejí dra ma ta prvních 
milostných vzplanu tí, ale spo-
juje je i odpor k tradiční žen-
ské roli. 0 s.   s. b. oto
EX042 45  259,-  

 oris Pasternak 
DOKTOR IVA O
Román zachycuje mezníky 
života urije ivaga, spojené 
s významnými událostmi 
v Rusku. niha vyšla r. 195  
v tálii. orisi Pasternakovi 
1 9 –196  byla r. 195  udě-

lena ob lo a na, kterou byl 
donucen odmítnout. 8 stran
EX040442  599,-  4

elphine de Vigan 
PODLE 
SKUTE N HO 
PŘÍ ĚHU
Román o l  s ut
n o p b u známé 
francouzské autorky 

elphine de Vigan, který 
zpočátku líčí zdánlivě 
přátelský vztah dvou 
žen, tajemné L. a spi-
sovatelky, se postupně 
mění v opravdový psy-
chologický thriller... 

 stran
EX043 0 399,- 3

 ára Zeithammerová 
STEH

o butiku úspěšné návrhářky 
Lucie vejde Anna, studentka 
filozofické fakulty. Nesetkává 
se jen zákaznice s prodavač-
kou, ale především milenka 
s manželkou. Anna udržuje 
tajný poměr s Luciiným man-
želem a přišla pohlédnout do 
očí své konkurentce. Netuší, 
že Lucie přesně ví, kdo do 
butiku vkročil... 00 stran
EX042 04  299,-  23

n o p b u
francouzské autorky 

 stran

 erome avid alinger
KDO CH TÁ V  ITĚ

eden z nejpopulárnějších 
amerických poválečných 
románů. Příběh putování 
od nevinnosti k vědoucnosti, 
od sebeneznalosti k sebeuvě-
domění, od izolace k pocitu 
sounáležitosti s okolním 
světem.  stran
EX04222   299,-  23

Virginia oolfová 
PLAV A
První román proslulé 
anglické spisovatelky 
Virginie oolfové vyšel 
v roce 1915. Pracovala 
na něm v době, která 
pro ni byla neobvykle 
těžká. ílo si drží tra-
diční románovou podo-
bu, ale již v sobě skrývá 
zárodky toho, co zdobí 
autorčinu vrcholnou 
tvorbu  inovativní vypra-
věčský styl, vhled do 
ženské psychiky, téma 
se uality a smrti. 

lož la . a ro . 
., 88 s., ,   0 

EX0430  
599,-  4

NOVIN
KA

de
on
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vě

to
vá

 lit
er

at
ur

a

První román světoznámé 
                   anglické spisovatelky

AUTOGRAMIÁDA    str. 16

599,-  

299,-  

3 9,-  259,- 599,-  299,-  

399,- 
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29Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Celeste Ng
VŠE, CO JSME SI NIKDY 
NEŘEKLI 
Znepokojující a tragický příběh 
čínsko-americké rodiny žijící 
na předměstí hia. dyž je 
šestnáctiletá Lydia prostřední 
a nejoblíbenější ze tří dětí  
jednoho dne nalezena utonulá 
uprostřed jezera, nikdo nedo-
káže pochopit, jak a proč se to 
stalo... 272 stran
EX043681 399,- 319,-

rich aria Remar ue 
CESTA ZPÁTKY
Cesta zpátky volně navazuje 
na nejslavnější autorův román 

a pa n  ront  l . Vypráví 
o generaci chlapců, kteří v roce 
191  přímo ze školních lavic 
s naivním nadšením táhli na vá-
lečná jatka, odkud se hrstka 
těch, co unikla smrtícím graná-
tům, vrátila zcela zničena na 
duchu i na těle. 264 stran 
EX043993 3 9,-  279,-

 Charlie ackesy 
CHLAPEC  KRTEK  
LIŠKA A K Ň
K eslen  í ě

blíbený příběh o pu-
tování chlapce, krtka, 
lišky a koně a jejich 
cestě za domovem. 
Charlieho ilustrace 
ožívají v plných bar-
vách.  s., bar. publ.
EX043706  

399,- 319,-

 Carlos Ruiz Zaf n 
ĚSTO PÁR

olekce povídek od autora 
bestsellerové série t n tru 
se naposledy vrací do magic-
kého světa arcelony. bírka 
příběhů sestavená samotným 
Zaf nem a vydaná krátce po 
jeho náhlé smrti přináší nové 
informace o známých posta-
vách a objasňuje historii stavby 
bájné knihovny. 224 stran
EX043409  329,-  259,-

de
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vě

to
vá

 lit
er
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ur

a

abriel arcía ár uez 
DEVADESÁT DN  ZA ELEZNOU OPONOU 

álokdo ví, že se v 5 . letech 2 . století objevil . arcía ár uez – 
tehdy nepříliš známý mladý novinář – v komunistickém eskosloven-
sku. yl původně pozván do ovětského svazu na větový festival 
mládeže, ale tuhle cestu na Východ  se mu podařilo rozšířit o návště-
vu východního Německa, Polska, a arska a  R. niha obsahuje 
cestopisné eseje, v nichž ár uez vystupuje jako velice přesný 
a originální pozorovatel. lož la ar ana a o . 8 stran
EX043713 299,-   239,-

 abriel arcía ár uez 
O LÁSCE A  INÝCH ĚSECH
Láska je jistým druhem šílenství 
a šílenství bývá trestáno smrtí... 

8 stran
EX041872  259,- 199,-

 abriel arcía ár uez 
LÁSKA ZA AS  CHOLER  

eniální vypravěč líčí své postavy 
v rozmanitých podobách lásky. 
352 stran
EX042638     399,- 299,-

 abriel arcía ár uez 
STO ROK  SA OT

edno z nejvýznamnějších děl 
latinskoamerické i světové pr zy. 
320 stran
EX042637  399,-  299,-

 abriel arcía ár uez 
KRONIKA OHLÁŠEN  S RTI
Všichni v městečku tuší, že dojde 
k vraž dě, ale nikdo proti tomu nic 
nepodnikne. Proč? 96 stran
EX041873  259,- 199,-

NEJLEPŠÍ DÍLA SLAVNÉHO 
LATINSKOAMERICKÉHO AUTORA

Pok ov ní
om n  

Na západní 
frontě klid

399,- 

329,-  

3 9,-  

399,- 

399,-  259,- 

399,- 259,- 

299,-   
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30 Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.

R. alaš, . Vaněček
SKUTE N  
ZLO IN  
PO ESKU

litní vyšetřovatel a ředi-
tel u a ol   pro 
vás přichystali mrazivou 
jízdu světem české krimi-
nalistiky 2 . století.

., 80 stran, b. oto 
a ilustrace, 14,5 × 20,5 cm

EX566  9,- 359,-

 Hana neblová 
IVOT ZA PRVNÍ 

REPU LIK
První republika e istovala 
jen krátce, přesto je toto 
období nabito dramatickými 
událostmi. Autorka populár-
ní formou vypráví o všech 
oblastech života v té době  
o problémech po 1. světové 
válce, o běžném životě lidí, 
o skandálech politiků...

 s.   s. bar.  b. oto
EX04326     3 9,- 279,-

 . Vurm, Z. Foffová 
KAREL IV

ímský císař a český král 
arel byl pro svou vladař-

skou úlohu předurčen už 
od dětství. niha srozumi-
telně, přehled ně a s množ-
stvím původních fotografií 
i málo známých dobových 
ilustrací ukazuje arlův bo-
hatě naplněný život – osob-
ní, partnerský i vladařský.

 stran, bar n  publ a
EX043 62  399,- 319,-

 arel ordán 
NAŠE ZLATÁ 
ŠEDESÁTÁ
Autor knihy se coby pamět-
ník nezaměřil na sestavu 
slovníkových hesel, ale opřel 
se o svoje vzpomínky, na-
shromáždil bohatý obrazový 
doprovod a připravil tak uni-
kátní publikaci, která vás 
vtáhne o šest desetiletí 
zpátky. 0 stran, bar. publ.
EX0435 6  599,- 4  

Pavel uřík 
HARRACHOV

eznamte se s příslušníky slavného, původně českého šlechtického rodu, 
jehož kořeny nalezneme ve vesničce Horachy v jižních echách...

.,  stran, bar n  publ a ,   ,  

EX043              V  o e i o  5  4  2023 399,-  319,-
Pavel uřík 
ŠTERN ERKOV

08 stran, bar n  publ a
EX044025 399,- 319,-

 Pavel uřík 
KINŠTÍ

8 stran, bar n  publ a  
EX03 35 399,- 319,-

 Pavel uřík
CZERNINOV

0 stran, bar n  publ a  
EX04 463 399,- 319,-

 Pavel uřík 
SCH ARZEN ER OV

8 stran, bar n  publ a
EX03 04  399,- 319,-

 Pavel uřík 
RO ERKOV

00 stran, bar n  publ a
EX040 63 9,- 359,-

 Pavel uřík 
CHOTKOV

0 stran, bar n  publ a
EX04245     399,-  319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KANOVIN

KA
ěj

in
y, 
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ud

y

TOP

399,- 399,-  

9,- 399,- 

399,- 399,- 

399,-  

399,- 

599,- 

9,- 

3 9,- 
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31Po odln  n ku  2  od n d nně   na st . .

Harry Lenga, Scott Lenga 
HODINÁŘI

imořádné vyprávění plné bolesti, ale i naděje uprostřed 
nepředstavitelného utrpení a zoufalství. Harry Lenga se na-
rodil roku 1919 v polském městě ozienice a spolu s dvěma 
bratry se vyučil hodinářskému řemeslu. Právě to – a vzájem-
ná sourozenecká soudržnost – jim v  světimi a poté v  aut-
hausenu zachránilo život. 

., 8 stran   stran rnob l  otop lo , ,   0 
EX043428 29,-  339,-

ala acenbergová 
MALA 
A  E Í KO KA

ala se narodila v pol-
ské vesničce Tarnogr d. 

e svou rodinou prožívala 
idylické dětství do doby, 
než nacisté obsadili Pol-
sko. Rodina začala hlado-
vět a dvanáctiletá ala 
se občas vydává ven, aby 
vyžebrala něco k jídlu. 

ednoho dne je však rodi-
na zařazena do transpor-
tu a jediná ala se svou 
kočkou jménem alach 
unikne. Začíná závod 
o přežití...

., 0 stran, ,   0 
EX043427 359,-  279,-

 ita rausová 
ODLO ENÝ IVOT

 stran   stran
bar n  b. otop lo
EX039286 359,- 279,-

 ita rausová 
IVOT S OTOU

 str., b. oto ra , 
r sb , u   n u

EX043330 359,- 279,-

 Vladimír ertlík 
OSE  AŠÍN

Vyprávění posledního 
žijícího účastníka bojů 
s více než 2   pří-
slušníky Volkspolizei 
a Rudé armády přináší 
unikátní svědectví. 

 stran, bar n  b. 
oto ra

EX043068  299,- 239,-

Výhodný komplet

ušetříte
26 ,-

jen

 458,-
obj. č.

EX048443

2  ita rausová

NOVIN
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KA

ames yllie 
AN ELK  

NACIST
ring, oebbels, 

Himmler, Heydrich, 
He , ormann – 
jména, která jsou 
synonymem moci 
a vlivu ve třetí říši. 

éně už budeme 
znát jména jejich 
žen – Carin, mmy, 

agda, argarete, 
Lina, lse a  erda. 

osud se na ně 
nahlíželo jako na 
vedlejší postavy, 
jejich význam se 
opomíjel a zdálo 
se, jako by o vra-
žedných činech 
svých manželů nic nevěděly, třebaže důkazy byly všude 
kolem nich  ukradená umělecká díla v pokojích jejich domů, otrocká práce 
a produkty vypěstované v koncentračních táborech na jídelních stolech...

., 80 stran, rnob l  oto ra , ,   ,  

EX043505 29,-  339,-

C     

Prodáno 
iž  000 
v tisk

359,- 359,- 

29,-  29,-  

299,- 359,-  
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32 aku u t  s  sl vou a  2 .  na st . 2 a 3.

S ole ník 
cestovatele
THAJSKO
V průvodci naleznete 
přes 1 2  fotografií. 
Brož., 08 s., bar. oto
EX04  599,- 479,-

S ole ník 
cestovatele

ALI A LO OK
bsáhlý průvodce plný 

krásných fotografií.
Brož., 08 str., bar. oto
EX04 4 5 399,- 319,-

 Adam ebrian 
SED  ĚSÍC  
V RALEI H  
NE  ORKU 
A CHICA U

alší kniha od autora 
úspěšného titulu  

s  Bar lon .
l a ba,  stran, 

bar n  oto ra
EX043 5  399,- 319,-

Vladimír oukup, Petr avid
ESK D  ZNÁ  I NEZNÁ

Pečou se tu valašské frgále, pálí úžasná slivovi-
ca, malým horám zde říkají horečky a poutníkovi 
nabídnou pohostinství třeba u  aměnky či Pan-
táty. No, není tu hezky? A co teprve beskydské 
chodníčky, které vedou k půvabným kostelíkům 
i do malebných vsí a provedou nás zajímavými 
městy. Na svých výpravách bychom neměli 
minout skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, 
rázovité Pustevny se stavbami ušana urkoviče 
či bájný Radhošť se sochou boha Radegasta. 
Vydáme se také na Lysou horu a z beskydských 
vrcholů pohlédneme daleko do kraje – možná 
objevíme i nějaký ten svůj kout, kam se budeme 
pravidelně vracet.

., 0 stran, bar n  publ a , ,   ,  
EX043355 399,-  319,-
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 Vladimír oukup, 
Petr avid
ŠU AVA 
ZNÁ Á 
I NEZNÁ Á

8 stran, bar n  
publ a
EX03 050 

399,- 319,-

 Vladimír oukup, 
Petr avid 
KRKONOŠE 
ZNÁ  
I NEZNÁ

 stran, bar n  
publ a
EX040  

399,- 319,-

Vladimír oukup, 
Petr avid 
KRUŠN  HOR  
ZNÁ  
I NEZNÁ

 stran, bar n  
publ a
EX04 54  

399,- 319,-

 Vladimír oukup, 
Petr avid 

IZERSK  
HOR  ZNÁ  
I NEZNÁ

 stran, bar n  
publ a
EX042266 

399,- 319,-

Vladimír oukup, 
Petr avid  

ESK  
ŠVÝCARSKO 
ZNÁ  
I NEZNÁ

 stran, bar. p.
EX0425 6 

399,-  299,-

 Vladimír oukup, 
Petr avid 
ORLICK  HOR  
ZNÁ  
I NEZNÁ

8 stran, bar n  
publ a
EX042 2  

399,- 319,-

399,-  

399,- 

399,- 

599,- 399,- 399,-  399,- 399,- 399,- 399,- 
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33Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2023.

Ivo Paulík
 VÝLET  NA KOLE

o ne k sně í  míste  esk  e lik
Zkušený autor průvodců nabízí nejkrásnější cyklovýlety po všech koutech 
naší vlasti. Trasy jsou přehledně označeny a rozděleny podle náročnosti do 
čtyř stupňů a u každé je doplněn graf, z něhož je patrné celkové převýšení. 

aždá trasa je opatřena stručnou charakteristikou výletu, popisem povrchu 
cesty a doporučením vhodného typu kola. niha obsahuje i R k dy, které 
vám umožní načíst údaje o každé trase do navigace či chytrého telefonu.
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 17 × 24 cm
EX043357 399,-  319,-

 artin Vačkář 
S  APONSKE  
V SRDCI

dhalte krásu 
aponska očima 

našeho předního 
japanologa, pře-
kladatele, tlumoč-
níka z japonštiny 

a také publicisty artina Vačkáře! 
0 stran  0 stran bar n  otop l., 
rnob l  oto ra  t tu

EX041858 399,- 319,-

 amila Paličková 
PUTOVÁNÍ 
ZA ZVÍŘAT
Vydejte se s a-
milou Paličkovou 
do Afriky – za pří-
běhy, které jsou 
často smutné, ale 
vždy neúprosně 
pravdivé, i příbě-

hy, které dávají naději na lepší svět...
 stran, bar n  oto ra

EX042975 359,- 279,-

 . . adeřábek 
OTORKÁŘSKÝ 

PR VODCE 
PO ORAVĚ
Nadšený motorkář 
zpracoval nejkrás-
nější trasy po ora-

vě. Te ty doplnil mnoha fotografiemi. 
Brož.,  stran, bar n  publ a
EX043213 9,- 359,-

 Alena 
Zárybnická 
ALPA I 
NA KOLE
V průvodci 
najdete ne-
jen detailní 
popis 35 tras, 

ale i tipy, jaká místa v okolí navštívit. 
224 stran, barevná publikace
EX042559 399,- 319,-

 Alena 
Zárybnická 
ALPA I 
NA KOLE
V průvodci 
najdete ne-
jen detailní 
popis 35 tras, 

Ivo Paulík

NOVIN
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 Ivo Paulík
VÝLET  PRO KA D HO 
PO ORAVĚ
Flexivazba, 152 stran, 
barevná publikace
EX043127 399,- 299,-

Výhodný komplet

ušetříte
2 ,-

jen

 518,-
obj. č.

EX048444
2× Ivo Paulík

an Hocek
CENTRÁLNÍ STEZKA
N í  eskem o   k v o

álkové trasy se v  esku těší stále větší oblibě. Naši zemi kři-
žuje od severu k jihu a od západu k východu několik tisíc kilo-
metrů dálkových tras Via Czechia, na které každoročně vyráží 
stále vyšší počet nadšených dobrodruhů. Centrální stezka vás 
povede pomyslným středem ech a  oravy. ůžete se vydat 
jen na některou z popsaných etap nebo se vypravit na něko-
likaměsíční pouť a projít přes 1  kilometrů dlouhou trasu 
celou. Vydejte se za dobrodružstvím a poznejte krásná místa 
naší země! Centrální stezka je zde nejen pro zdatné sportovce, 
ale i pro začínající nadšence, pro pěší i pro cyklisty. Zalistujte 
knihou, načerpejte inspiraci a vyražte i vy!

.,  stran, bar n  publ a ,    
EX044 66      V o e i o  5  4  2023 99,-  399,-

Přes 1 000 km dlouhá trasa 
vhodná pro pěší i pro cyklisty!

399,- 359,- 
99,-  

9,- 399,- 

399,-  

399,- 
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SUDOKU 
PRO DOBROU 
POHODU
Sudoku není 
nikdy dost – 
zvlášť když se 
vejde do kapsy, 
takže můžete 
luštit i na ces-
tách. Magické 
čtverce o  1 políčkách přinášejí dobrou náladu všem 
nadšencům, kteří si tak příjemně krátí čas a zároveň 
procvičují mozkové závity. 
Brož.,  stran,    
EX043839 199,-  159,-

 arta andová 
 DENÍK

Napište si, na co se těšíte, co 
hezkého jste zažili... Anebo 
si jen tak čmárejte. ešit je 
plný obrázků, vtípků, citátů, 
ale taky rad a nápadů na to, 
co dělat ve volném čase. 

l a ba, 8 str.  8 str. 
sa ol p , bar n  publ.
EX042780 3 9,- 279,-

 Larry onick, 
ave essner

KOMIKSOVÁ 
BIOLOGIE

 touto knihou vám 
půjde učení snadno!
Brož., 0 stran, b. l.
EX042673 399,- 319,-

KNIHA EKONO IE
rozumitelně napsaná pub-

likace, doplněná o výstižná 
objasnění ekonomických poj-
mů, diagramy, které krok za 
krokem zpřehledňují složité 
teorie, a také klasické výro-
ky, jež činí ekonomii snáze 
zapamatovatelnou. Te ty 
provází vtipné ilustrace. 

 stran, bar n  publ a
EX043982 99,- 599,-

 KNIHA ATE ATIK
Tato kniha nabízí zasvěcený 
úvod do oboru matematiky 
a osloví všechny, kteří chtějí 
poodhalit taje čísel. Využívá 
atraktivní formu mozaiky 
a prostřednictvím te tů, ilu-
strací a názorných schémat 
přináší odpovědi na nejnalé-
havější matematické otázky. 

 str., bar n  publ a
EX043113 699,-  559,-

ngels Navarrová
CVI ENÍ PA ĚTI
Nápaditá příručka slouží nejen 
k procvičování paměti a odha-
lování jejích slabých míst, ale 
i k pobavení. Zhruba stovka her 
a úkolů je určena pro všechny 
věkové kategorie  nejmladším 
pomůže upevnit pozornost, kon-
centraci a paměť, střední věk si 
s jejich pomocí udrží co nejdéle 
paměť ve výtečném stavu a nej-
starší čtenáře naučí techniky 
a triky, jak kompenzovat potíže 
související se slábnutím paměti. 

 stran, b. lustra  a oto
EX043873 299,- 239,-

Larry onick, Craig Criddle
KOMIKSOVÁ CHEMIE
Pokud jste se domnívali, že povrchové 
napětí je úzkostná porucha, nebo jste si 
představovali, že vzácný plyn je výsledkem 
těžkého jídla v  uckinghamském paláci, pak 

potřebujete o so ou . Nemusíte 
být vědci, abyste pochopili myšlenky 
v této knize, protože o so   
je vysvětluje velmi jednoduše a poctivě  
historii a základy chemie, atomovou 
teorii, hoření, rozpustnost, entropii 
a mnoho dalšího. Te ty doplňují jed-
noduché a vtipné ilustrace. Chemie 
už nikdy nebude jako dřív! 
Brož.,  str., b. l.,   ,  
EX043703 9,-  359,-

Vz
dě

lá
vá

ní
, lu

št
ěn

í

 Larry onick, 
ave essner

KOMIKSOVÁ 
BIOLOGIE

 touto knihou vám 
půjde učení snadno!
Brož., 0 stran, b. l.
EX042673 

NOVIN
KA

NOVIN
KA P o vi te si 

mo ek

AUTOGRAMIÁDA     str. 16

Chemie ještě nikdy 
nebyla tak zábavná!

399,- 

9,-  
299,- 

199,-  699,-  99,- 3 9,- 

34 a 35 vzdelavani, KLUBKO.indd   2 21.03.2023   10:16



35Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.

NOVIN
KA

259,-

VĚK
7+

Katarzyna Bajerowiczová
OD PO ÁTKU 

ne  V nik  v vo  
život  n  Zemi

dy a jak byl stvořen vesmír, jehož 
jsme součástí? de se vzal život? 

ak vypadala Země, než se na ní 
objevil člověk? Co bylo na začátku? 

d počátku věků si lidstvo klade 
tyto otázky a hledá na ně odpovědi. 

. ajero iczová na stránkách své 
krásně ilustrované knihy nabízí 
cestu časem k počátkům všeho  
planet, kontinentů, živých buněk, 
rostlin i živočichů. ozvíte se 
o velkých katastrofách a vítězství 
života, o zvířatech, která vyhynula, 
a těch, jež přežila, o změnách kli-
matu a vývoji organismů. Vydejte 
se s námi na fascinující cestu, kte-
rá začíná před mnoha miliardami 
let a končí vznikem člověka. 
Váz., 64 stran, bar. publ., 28 × 34 cm
EX043157 329,-

Vydejte se s námi 
na fascinující 
cestu, která 
začala před 
miliardami let!

329,-
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36 Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.

Laura Teller
NA STATKU

iluješ zvířátka a přírodu? Poj  
se s námi podívat na statek! 

estlipak víš, s čím jezdí statkář 
po polích? Najdeš telátko? 
Na každé stránce této půvabné 
knihy jsou krátké te ty a otázky, 
které ti pomůžou správně umís-
tit jednotlivé magnety. lustroval 
Hendrik ranenberg.

rouž o  a ba,  s., bar. publ.  
 obr o  a n t , 
  ,  

EX043786 3 9,-

atarzyna oz o ska
KU ÍK A  ÍŠA 
POZNÁVAJÍ POVOLÁNÍ

ubíka všechno baví, a proto si chce vy-
zkoušet co nejvíce profesí, aby přišel na to, 
co dělá ze všeho nejraději. ubíkův medví-
dek také moc rád poznává různá povolání. 

ednou chce být kadeřník, jindy řidič nebo 
veterinář... lustrovala . choettová.
Bar n  l por lo, 0 stran, 0,    
EX043549 359,-

Zdeněk iler, 
iří áček, iloš ratochvíl

KRTEK A  EHO SVĚT
., 0 s., b. p., 8,   8,  

EX044084 299,-

 . obek, T. efrnová 
ORILÍ POHÁDK

.,  s., b. oto,    
EX043445 3 9,-

Zdeněk iler, 

VĚK

atarzyna oz o ska

Amy ohnson

 VLAK
lustroval imon Abbott.

Bar n  ro l a  l por lo,   ,8 
EX043953 599,-

Amy ohnson
TERÉNNÍ AUTO
lustroval imon Abbott.

Bar n  ro l a  l por lo,   ,8 
EX043954 599,- 
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VĚK
3+

VĚK
3+

VĚK
3+

VĚK
3+

NOVIN
KY

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

239,-

279,-

479,- 479,-

279,-

279,-

279,-

Laura Teller
DOPRAVNÍ PROSTŘEDK
Tato neobyčejná kniha v sobě skrývá pět 
bohatě ilustrovaných scén s magnetický-
mi plochami a dvacet čtyři obrázkových 
magnetů. rásně ilustrované stránky 
doprovází krátké te ty a otázky. lustro-
vala lisabetta Ferrero.

rouž o  a ba,  stran, bar n  publ.  
 obr o  a n t ,   ,  

EX043785 3 9,-

so  to kni  H í o ložk  Ne o že  to lo te nní to  vl k  V e no o om  
Sle  t s  s k sn mi o k  e ti si s  o i i í ě    k n st  o t  i vl k     n  v let

VĚK
3+

VĚK
3+
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599,-599,- 

359,- 3 9,-

3 9,-

3 9,

299,
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Hans de Beer
LEDNÍ MEDVÍDEK
Nene ve  mě s motn o  L si
Lední medvídek Lars je tu s novým dobrodruž-
stvím! ednoho dne najde v ledové trhlině ště-
ňátko. menuje se Nanuk a je to saňový pes. 
Přestože můžou být psi pro lední medvídky ne-
bezpeční, Lars malého Nanuka zachrání a vydají 
se spolu hledat jeho rodinu. Není to ale tak jed-
noduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Na cestě na medvídka a štěňátko čekají mnohá 
dobrodružství...
Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 21,5 × 25,8 cm

EX043170 2 9,-

 arkéta Veselá
DINOSAUŘÍ  POHÁDK
Vítej mezi dinosaury! nad se jich 
nebojíš? Naši dinosauři jsou míru-
milovní a kamarádští. Zjistíš, že
řeší úplně stejné problémy jako
ty... lustrovala Vendula Hegerová.
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 
21 × 24 cm
EX043232 299,-

 Tereza Pařízková, vona nechtlová 
AK SI V CHOVAT 

SOUROZENCE
Tato vtipná knížka popisuje příchod 
mladšího sourozence do rodiny. 

íká se, že mladší sourozenci se učí 
rychleji, protože toho hodně odkou-
kají. doví, co vše za tím ale stojí? 

., 0 str., bar. publ.,   
EX042831 299,-

Hans de Beer
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NOVIN
KA

NOVIN
KA

Výhodný komplet

ušetříte
22 ,-

jen

33
obj. č.

EX048445
2× Hans de Beer

 Hans de Beer 
LEDNÍ MEDVÍDEK 
A PAND
Váz., 32 str., barevné il., 
21,5 × 25,8 cm  
EX043169 2 9,-

219,-

239,-

239,-

219,-

239,-

Robin rál, Linh ao
OPATRNĚ NA TO RNĚ

nížka plná veselých básniček pro všechna batolata a jejich 
starostlivé brášky i rodiče. aké to je mít za sourozence úplně 
malou sestřičku? d rána do večera je jí všude plno, ale také 
je s ní veliká legrace. Hravé verše Robina rále doprovázené 
krásnými ilustracemi Linh ao vtipným způsobem popisují 
obyčejný den dvou malých dětí od probuzení až po večerní 
koupání.
Barevné leporelo, 18 stran, 18 × 20 cm
EX043806 299,-

 Robin rál, Linh ao
USÍNACÍ KNÍ KA
Všech ny děti ocení, když se před 
spaním něco hezkého přečte. Třeba 
básničky, které navodí tu správnou 
atmosféru. V této knížce najdete 
básničku o čištění zubů, převlékání 
do pyžama, o tmě či mamince 
a tatínkovi...
Bar n  l por lo, 8 s., 8  0
EX042709 259,-

 Robin rál, Linh ao
USÍNACÍ KNÍ KA
Všech ny děti ocení, když se před 
spaním něco hezkého přečte. Třeba 
básničky, které navodí tu správnou 
atmosféru. V této knížce najdete 
básničku o čištění zubů, převlékání 
do pyžama, o tmě či mamince 
a tatínkovi...
Bar n  l por lo, 8 s., 8  0
EX042709 

VĚK
3+

VĚK
0+

1� ,-
AUTOGRAMIÁDA    str. 16

2 9,-

2 9,-

299,- 299,- 259,-

299,-
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V. Escandell, V. Sabaté
ZÁHADY
Zapoj mozkové závity 

 v e  25  
li sk o těl
Lidské tělo je přesný a fascinující 
stroj . Při cestě různými zákou-

tími naší anatomie a tělesnými 
systémy se dozvíte, že se v něm 
skrývá mnoho úžasných záhad. 
Některé budete muset dokonce 
vyřešit nebo vytušit jejich příčinu. 
Zjistíte, jakou barvu očí bude mít 
dítě arty a Pavla? ak je možné, 
že sir eorge přežil souboj, když 
byl střelen do srdce? Podle čeho 

immy poznal, že mu číšník po od-
stranění mouchy přinesl stejnou 
kávu?
Váz., 64 s., bar. publ., 24 × 29,5 cm
EX043 5 359,-

 Ladislav paček 
DĚDE KU  V PRÁVĚ  O SVĚTĚ
Tentokrát Viktorka s dědečkem navštíví 
pět důležitých evropských zemí...

., 0 str., bar. l., ,     
EX043007 359,-  

En klo e ie L o sse
DOPRAVA
Nádherná encyklopedie pomocí hravých 
ilustrací a stručných srozumitelných 
te tů seznamuje děti s minulostí i sou-
časností všeho, co jezdí, pluje nebo létá. 
Váz., 112 stran, bar. publ., 19,5 × 23,3 cm
EX043838  399,-

En klo e ie L o sse

Camilla de la édoyere
VELKÁ KNIHA 
DO RODRU STVÍ
Pět o o žství ln  
vě í k le ní  nek 
k v e ení 
Při těchto úžasných dobrodružných 
výpravách objevíš spoustu zajíma-
vostí a neuvěřitelných faktů o světě. 

leduj nápovědy, plň úkoly, řeš rýmo-
vané hádanky, hledej na mapách, 
kam až tě dobrodružství zavede, 
a v seznamech odškrtávej, co všech-
no na výpravě uvidíš.
Váz., 144 s., bar. publ., 21,4 × 27,9 cm
EX0435  399,-
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279,-

279,-

Víctor scandell
ZÁHADY
Zapoj mozkové 

vit   v e  
25 t ln  

í
taň se detektivem! 

Váz., 64 stran, 
barevná publikace,

  ,
EX03 4  3 9,-

Víctor scandell, 
Ana allová
ZÁHADY
Zapoj mozkové 

vit   v e  
25  vě
Vyřeš všechny 
zapeklité záhady!
Váz., 64 s., bar. p., 

  ,
EX0420 0 359,-

319,-

279,-

VĚK
5+

VĚK
8+
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Aleksandra Szpunar
PŘÍRODOHRANÍ NA CELÝ ROK
Hádejte, spojujte, kreslete a učte se přitom o světě! Tato nádher-
ná série bohatě ilustrovaných pracovních sešitů se samolepkami
je plná zábavných a kreativních aktivit. Při plnění nejrůznějších 
úkolů získají malí čtenáři řadu znalostí o přírodě a dozvědí se, jak 
se mohou sami přičinit o dobro naší planety. 

Libuše Radová
ZAHRADA 
PLNÁ ŠTĚŇÁTEK
Přáli byste si mít doma pět 
štěňátek? Umíte si představit, 
jak taková nemotorná parta 
dokáže dovádět? A co všechno 
vymyslí s kamarády – s lovec-
kým psem, ježkem, divokým 
králíkem a holubem? Zajímá 
vás, jak se jezevčíci učí běhat, 

stopovat a norovat? To všechno se dozvíte v této veselé knížce plné fotek. 
Váz., 104 stran, barevné fotografie, 20 × 20 cm
EX044050 329,-
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Raimund Frey
DINOSAUŘI
V životní velikosti
Chtěli byste se ocitnout tváří v tvář tyranosaurovi? Toužíte se 
podívat do očí triceratopsovi? Vždyť to není možné! Tito giganti 
přece vymřeli už před 66 miliony let. V této knize je však máte 
na dosah ruky. Neuvěřitelně detailní a vzrušující barevné ilustra-
ce ukazují 15 dinosaurů téměř v životní velikosti!
Váz., 56 stran, barevná publikace, 24,8 × 34,7 cm

EX043206 329,-

Libuše Radová
ZAHRADA 
PLNÁ ŠTĚŇÁTEK
Přáli byste si mít doma pět 
štěňátek? Umíte si představit, 
jak taková nemotorná parta 
dokáže dovádět? A co všechno 
vymyslí s kamarády – s lovec-
kým psem, ježkem, divokým 
králíkem a holubem? Zajímá 
vás, jak se jezevčíci učí běhat, 

stopovat a norovat? To všechno se dozvíte v této veselé knížce plné fotek. 

NOVIN
KA 259,-

VĚK
3+

VĚK
7+

NOVIN
KY

239,-

VĚK
6+

Ve městě
Brož., 80 stran, bar. publ., 
21 × 25 cm

EX043644 299,-

V lese
Brož., 80 stran, bar. publ., 
21 × 25 cm
EX043645 299,-

239,-

VĚK
6+

259,-

299,-

299,-

329,-
329,-
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ndřej ekora
KNÍ KA ERD  RAVENCE
Ferda si poradí s pracemi všeho dru-
hu  Zapřáhne do kočáru pana Hle-
mýždě, ochočí si zeleného koníka, 
uspořádá hostinu pro rodinu malých 
ploštiček, nešťastně se zamiluje 
a nakonec jen taktak unikne nespra-
vedlivému výprasku a uprchne 
do světa. Ale Ferda by nebyl Ferda, 
kdyby si neporadil. A když se vrátí 
do rodného mraveniště, vrhne se 
do vymýšlení všelijakých zlepšová-
ků, ať už při lovu divokých mšic 
nebo čištění chodeb mraveniště. 

.,  s., bar. b. l.,   ,  
EX042 0 399,-

ndřej ekora

Lucie avlíková
PRAŠTĚN  PŘÍHOD  ERT  A TÝN

erta a Týna jsou kamarádky. aždá z jiného 
těsta, ale hodí se k sobě jako knoflík a knoflíková 
dírka. No prostě, ideální dvojka. ydlí v opuštěné 
budově starého nádraží. Ale nikdy tam dlouho 
nevydrží. trašně rády totiž vyráží za dobrodruž-
stvím. Takže už asi tušíš, že se s nimi nebudeš 
nudit. eká tě parádní jízda! am? Třeba do čoklo-
ládovny nebo kočičího města ocourkov. enže 
nebyly by to erta s Týnou, aby se vždycky něco 
trochu nezvrtlo... lustrovala omára.

., 88 stran, bar n  lustra , ,    

EX04 0  299,-
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239,-

259,-

319,-

Audiokniha 
na str. 54

indřich Plachta
PU ÁLKOVIC 
A INA

dyž vážený pan 
poštovní tajemník 
Pučálka našel 
s dětmi v chumá-
či slámy žluté 
štěňátko, ještě 
netušil, jak mu 
toto malé stvoření 
změní život. Ale 
znáte to – přece 
to nebožátko ne-
mohli nechat na pospas osudu. onesli si ho pěkně domů, dali 
mu jméno Amina a zvířátko si za chvíli omotalo celou rodinu, 
jak se říká, kolem prstu nebo možná spíš... kolem krku. no to 
štěňátko totiž začalo pěkně růst... lustroval ndřej ekora.

.,  stran, bar n  lustra , ,   0,  
EX043266 329,-

NOVIN
KA* 259,-

VĚK
5+

Audiokniha 
na str. 54

NOVIN
KA

ksana aslova 
SPOLE ENSTVO 
ZTRACENÝCH 
RUKAVI EK

alá modrá rukavička se 
jednoho dne zahledí do 
výlohy obchodu s kníž-
kami a ztratí se. Při hledá-
ní své Holčičky se setká 
s podivnými i úplně oby-
čejnými obyvateli města, 
kteří nakonec nejsou 

takoví, jak na první pohled vypadají. Rukavička zažívá zklamání i životní ztráty 
a zjišťuje, jak překonat těžké období, najít samu sebe i své blízké. A když se 
zdá, že už se nic nedá změnit, stane se zázrak. Začtěte se do příhod, které 

alou modrou rukavičku potkají v jednom z nejkrásnějších měst světa. Pří-
běh svými čarokrásnými obrázky doplnila oděská výtvarnice . Potapenko.

.,  stran, bar n  lustra ,    

EX04350  329,-

VĚK
6+

299,-

399,-

329,-329,-
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Tanya Stewnerová
LILI 
VĚTROPLAŠKA
Lední medvídek 
se jen tak nevzdá
Lili se musí postarat 
o osiřelé lední med-
vídě! A není to vůbec 
snadné – Nanuk, jak 
se medvídek jmenuje, 
je totiž pěkný divoch. 
Nejlepší by bylo, kdy-
by se ho ujal lední 
medvěd, který žije 
v zoo. enže starému 
bručounovi se malý 
uličník zpočátku 
vůbec nelíbí. Pak ale 
Nanukovi hrozí velké 
nebezpečí a Lili musí okamžitě jednat... Příběh doprovází krásné 
ilustrace vy ch ffmannové- avidovové.

., 8  stran, rnob l  lustra , ,   0,  
EX043723 259,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

ulie ykesová
Ak emie 
e no ož

AT LDA
A PERLA

atylda a její jedno-
rožec Perla si to 
v Akademii jedno-
rožců náramně uží-
vají. sou skvělé 
parťačky a obvykle 
je nic nerozhází. 
Ani to, že Perla ještě 
neobjevila svoje 
kouzlo. ednoho dne 
se ale stane něco, 
co vyvede z míry do-
konce i pohodářku 

atyldu. Někdo ubližuje nejstaršímu stromu na celém ostrově! Podaří 
se Perle a atyldě přijít na to, kdo v tom má prsty, a strom zachránit? 
lustrovala Lucy Trumanová.

.,  stran, rnob l  lustra , ,   0 
EX044087 299,-

ulie ykesová
Ak emie 
e no ož

AT LDA
A PERLA

atylda a její jedno-
rožec Perla si to 
v Akademii jedno-
rožců náramně uží-
vají. sou skvělé 
parťačky a obvykle 
je nic nerozhází. 
Ani to, že Perla ještě 
neobjevila svoje 
kouzlo. ednoho dne 
se ale stane něco, 
co vyvede z míry do-
konce i pohodářku 

NOVIN
KA

Coral Ripleyová
STRÁ K NĚ OŘÍ

o sk  e no ože
Arktické mořské bytosti naléhavě potřebují pomoc! Zlá siréna 

lvíra se totiž vrátila a chce zničit jejich ledový palác, ve kterém 
sídlí útulek pro zraněná mořská zvířata. eslala na něj svá temná 
kouzla a chce, aby se dočista rozpustil. estli ma s rétkou 
a Lily nezasáhnou, budou mořští živočichové ve velkém nebezpe-
čí. Pomůže dívkám ledový palác zachránit narvalí samička?

., 8 stran, rnob l  lustra ,   0 
EX042374 2 9,-

 Coral Ripleyová
STRÁ K NĚ OŘÍ
Del ín  mo sk  nn
Poté co kamarádky ma, rétka a Lily 
zachrání delfína chyceného do rybářské 
sítě, seznámí se s překrásnou mořskou 
pannou a stanou se z nich strážkyně 
moří. ceány zoufale potřebují jejich 
pomoc, zlá siréna lvíra chce totiž 
převzít vládu nad celým podmořským 
světem. okážou dívky její zlověstné 
počínání zastavit? 

., 8  stran, b. lustra ,   0 
EX042373  259,-

239,-

1� ,- 219,-

1� ,-

VĚK
6+

VĚK
8+

VĚK
8+

299,-

259,- 259,-

2 9,-
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 R. R. Russellová 
DENÍK I OŇK
P í ě  neo lí en  

i k
 tom, že druhý stupeň 

základky je boj, vypráví 
třináctiletá Nikki... 

., 88 stran, b. l., 
13 × 20 cm
EX042867  329,-

 Lukáš Pavlásek
BLÁZNIVÁ ŠKOLA

atematikář neumí 
počítat, kuchařka vaří 
blivajzy, ředitel se bojí 
vycházet z ředitelny... 
lustroval L. Fibrich.

., 8 str., bar n  l., 
  

EX043303 349,-

 Roald ahl 
ZDIVO EL  POHÁDK

est pohádek – tak trochu 
jinak! Co by ale člověk mohl 
čekat od spi sovatele Roalda 

ahla než pořádnou dávku 
humoru a překvapení... Pře-
čtěte si, jak můžou známé 
příběhy zdivočet!  

.,  stran, bar n  l., 
,   ,

EX040722 259,-

Roald ahl 
AT LDA
atylda azisvětová je geniální. Uměla 

plynně mluvit, když jí ještě nebyly ani 
dva roky, a ve čtyřech už četla 

a n  l  od Charlese ic-
kense. Většina dospělých v jejím 
okolí ji přesto ignoruje nebo si 
myslí, že děti jsou jakési strupy . 

atylda naštěstí zjistí, že vládne 
velmi zvláštním druhem kouzelné 
moci... lustroval uentin lake.
Váz., 248 stran, 12,5 × 20 cm
EX044224 329,-

av Pilkey 
DOGMAN
Kom  letí me n

e to vůbec možné? Zrodil se zbrusu nový zákeřný padouch! 
íká si r. ják a pořád tvrdí, že už ho známe. Rozhodl se využít ogmanovy největší sla-

bosti – lásky k míčkům. aká podlost! ogmanovi kámoši Peťulka a Restart si ale usmyslí, že největšího psího po-
licajta všech dob pořádně vytrénují, aby mičudovému pokušení odolal. ezitím kují své proradné pikle i jiní zloduši, 
nám už dobře známá parta, která si říká L CH ... ak to všechno dopadne? ozvíte se v knize!

., 0 stran, bar n  publ a ,    
EX043346 359,-

 av Pilkey 
DOGMAN
Vol ní ko i in

desi v tmách číhají zá-
keřní zloduši – blechy!

.,  stran, bar. publ., 
  

EX041980 349,-

NOVIN
KA

P
ro

 m
la

dš
í š

ko
lá

ky

VĚK
8+ 279,-

259,-

 R. R. Russellová 
DENÍK I OŇK
P í ě   nesl vn o 
život

.,  stran, b. l., 
13 × 20 cm
EX042866 329,-

259,-

279,-

1� ,-

259,-

279,-

Výhodný komplet

ušetříte
250,-

jen

 458,-
obj. č.

EX048446

2  av Pilkey

AUTOGRAMIÁDA    str. 16

329,-

329,-

349,-

329,-

259,-

359,-

349,-
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Michael Dahl 
TĚK Z PLANET  

ALCATRAZ
m   níž není 

n v t    
Z t i e ov o mo e
Zak Nine a jeho mimozemský 
kamarád rro jsou dopadeni! 
Z téhle děsivé vězeňské pla-
nety plné kobek, nekonečných 
pouští, nástrah a nebezpečí 
číhajícím na každém kroku 
prý není úniku. Pálí to těmhle 
dvěma natolik, aby vymysleli 
geniální plán, jak se z nehos-
tinné planety Alcatraz dostat?  
Váz., 80 stran, barevná publ., 
13 × 18 cm
EX042 40 2 9,-

Tony iTerlizzi, Holly lacková 
KRONIKA RODU SPIDER ICK
Klí  k  ov ní ko eln  tvo
Tajemný starý dům, kam se přestěhovali sourozenci ra-
ceovi s maminkou, vypadal jako deset chatrčí nalepených 
jedna na druhé. ům měl několik komínů a celou tu prapo-
divnost korunoval železný plůtek, který mu trůnil na střeše 
jako obzvlášť výstřední klobouk.  V domě se začnou dít 
podivné věci. vojčata ared a  imon a jejich starší sestra 

allory tuší, že tu nejsou sami. Potom ared v podkrovní 
místnosti bez dveří objeví knihu s tajemným názvem  l  

rt ura p r a ur o n  ou ln  t or  ol  
nás. Ano, jejich tušení se potvrdilo! Ve starém domě a jeho 
okolí se to hemží nejrůznějšími nadpřirozenými bytostmi... 

., 8 stran, rnob l  lustra ,    
EX043  229,-

 atja Fri eová 
LIŠ Í ZE Ě

dosi rozbil nejmocnější 
čarověc, čímž z Liščí 
země zmizela kouzla...

., 08 stran, b. l., 
14,5 × 20,6 cm
EX043 2 3 9,-

 ichaela Hanauerová 
RULANTIKA
Ut en  ost ov
Vítejte v tajemném 
ostrovním světě!

.,  str., bar n  l., 
14,2 × 21 cm
EX043 54 3 9,-

 tephen  Lucy Ha kingovi 
ODE ENÝ VES ÍR
Vše, co jste kdy chtěli 
vědět o vesmíru...    
Váz., 456 stran + 16 stran 
bar n  otop lo , 

b. lustra , ,   ,  
EX04266  399,-

Michael Dahl 
TĚK Z PLANET  

ALCATRAZ
m   níž není 

n v t    
Z t i e ov o mo e
Zak Nine a jeho mimozemský 
kamarád rro jsou dopadeni! 
Z téhle děsivé vězeňské pla-
nety plné kobek, nekonečných 
pouští, nástrah a nebezpečí 
číhajícím na každém kroku 
prý není úniku. Pálí to těmhle 
dvěma natolik, aby vymysleli 
geniální plán, jak se z nehos-
tinné planety Alcatraz dostat?  
Váz., 80 stran, barevná publ., 
13 × 18 cm
EX042 40 

P
ro

 m
la

dš
í i

 s
ta

rš
í š

ko
lá

ky

279,-

2� ,-

319,-

219,-

319,-
NOVIN

KA

NOVIN
KA

179,-

L. . Lapinski 
CESTOVNÍ KANCELÁŘ INOSVĚT
N  ně o e n  
Flick Hudsonová je hrdou členkou Cestovní kan-
celáře inosvěty a právě se s onatánem, který je 
správcem inosvětů, vydává za dobrodružstvím. 

rálovna pirátů Nyfe je volá na pomoc. ejí svět je 
totiž ve vážném nebezpečí – rychle se zmenšuje 
a obyvatelům nezbývá než okamžitě utéct. všem 
jak dostat do kufru obrovskou plachetnici? ak 
by rálovna moří o velikosti plejtváka obrovského 
dokázala projít něčím tak malým, jako je příruční 
zavazadlo? A který svět přijme bandu otrlých pirátů? 
Flick s onatánem musí vymyslet, jak zachránit 
všechny místní obyvatele, než se jejich svět úplně 
zhroutí... 
Váz., 368 stran, 14,2 × 21 cm
EX043043 399,-

en  o VIP len  2

VĚK
7+

VĚK
9+

3 9,- 3 9,- 399,-

Výhodný komplet

ušetříte
26 ,-

jen

 53
obj. č.

EX04 44
2  L. . Lapinski

 L. . Lapinski 
CESTOVNÍ KANCELÁŘ 

INOSVĚT
agie je všude kolem nás!

Váz., 384 str., 14,2 × 21 cm
EX043042  399,- 

319,-

399,- 

399,-

229,-

2 9,-
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30 INUT V KUCH NI
C tně  sn no 

 e  n m  ne  
ví e než 0 e e t  
se kte mi si v k ni 
o o inete

plně normální kuchařka pro 
úplně normální lidi. Taková 
je tato kniha! Rychle. Levně. 
Chutně. ednoduše. Přesně 
tak vás naučíme vařit. Přidejte 
se k více než 15   kuchařů 
a kuchařek, kteří již vaří se 
značkou 0 nut u n . 
Nová publikace plná jedineč-
ných receptů z normálních 
surovin je tady!
Váz., 192 stran, bar. fotografie, 

,   ,  

EX56 6 99,-  3

ichael reger 
AK NEDIETOVAT

K k
Více než sto báječných re-
ceptů pro zdravé hubnutí. 

.,  str.,   ,  

EX56 2 0 599,-  4

Í E ZDRAVĚ 
DO 30 INUT
Nové, rozšířené vydání 
úspěšného bestselleru!
Váz., 192 stran, bar. foto, 

,   ,  
EX56353  69,-  36

 . Zounar, 
A. Rohlíková 

ÍST I NE ÍST
. Zounar hubne 

před očima veřej-
nosti. tojí za tím 
nějaká zázračná 
dieta? Hladovění 

a nekonečné hodiny sportu? Nebo snad spe-
ciální hubnoucí program, který odte  ponese 
jeho jméno? A může si vůbec ještě někdy dát 
kachnu se zelím? Nejen o tom vypráví v kníž-
ce rozhovorů... Brož., 8 str., bar. b. oto
EX043 5  299,- 23

 . lefteriadu 
ŘECKÁ 
KUCH NĚ
Poj te si doma 
uvařit jídla, kte-
rá jste ochutnali 
na dovo le né! 

 jednoduchými 
a sro zumitel-
nými recepty, které naleznete v této knize, pro 
vás nebude problém vše zvládnout. Zároveň 
se také dozvíte mno ho zajímavostí z řecké 
gastronomie. 200 stran, barevné fotografie
EX042240  399,- 2

. Navrátil, L. Rychvalský
EZE ZTRÁT
rémová bramborová polévka, 

paštika, banánový chlebíček, 
sedmikrásková tinktura nebo 
bylinkové máslo – každý mě-
síc v roce nabízí nepřeberné 
možnosti, jak využít zajímavé 
i zdánlivě běžné suroviny a pře-
tvořit je v chutné pokrmy, 
léčivé přípravky či ekologické 
prostředky do domácnosti. 
Vaření beze ztrát je inspira-
tivní, chutné a zábavné. Tato 
kniha vám ukáže, jak jedno-
duše začít a užít si dobré jídlo 
s dobrým pocitem. oučástí 
jsou také R k dy, které vás 
navedou na doprovodná videa.
Flexivazba, 112 stran, bar. foto, 

,   0,  

EX04404  329,-  25

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

uc
ha

řk
y, 

di
et

y

NOVIN
KA*
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Erika Pilátová 
UVAŘENO 

EDNODUŠE 
A CHUTNĚ
Recepty v této 
kuchařce jsou 
plné vzpomínek 
na rodinu, kama-
rády, na časy hez-
ké i ty složitější. 
Nemám ád zlaté 
vařečky. oje 
kuchyně se odvíjí 
od toho, co chut-
ná mým blízkým, 
kamarádům, co 
se někdy povedlo 
náhodou, co zrov-
na zbylo v lednici 

nebo co mi chutnalo u jiných. ým cílem je vytvářet prostředí domova, 
ve kterém se všichni cítí dobře – a k tomu patří i prostřený stůl. elikož ne-
rada trávím nad hrnci zbytečně moc času, přináším vám recepty, které ho 
příliš mnoho nezaberou. Navíc nejsou náročné na přípravu a nezatíží vaši 
peněženku. Ať už nalistujete kapitolu o  al nebo Z jednoho hrnce, 
nechte si chutnat a listujte dál. 

.,  stran, bar n  oto ra ,   ,  
EX043235 399,-  3

 Karolína Fourová 
EDINÁ KNIHA 

O  ÍDLE  KTEROU 
POTŘE U ETE

00 stran, bar n  publ.
EX042306  449,- 35

 Karolína Fourová 
VÝ IVNÁ KNIHA 
O  ÍDLE

0 stran, bar. publ.
EX042 4  

499,- 3

 Hugo Hromas 
OHEŇ A DÝ
 Hugo Hromas vás seznámí 
s taji kolem zakládání ohně, 
s jednotlivými technikami 
vaření na ohni i s vybavením, 
které používá. Na ohni při-
pravuje nejen pořádné kusy 
masa, ale také vynikající 
zeleninové pokrmy, peče 
chleba a dokonce i dezerty.
 80 stran, bar n  publ a
EX04   549,- 43

Erika Pilátová 
UVAŘENO 

EDNODUŠE 
A CHUTNĚ
Recepty v této 
kuchařce jsou 
plné vzpomínek 
na rodinu, kama-
rády, na časy hez-
ké i ty složitější. 
Nemám ád zlaté 
vařečky. oje 
kuchyně se odvíjí 
od toho, co chut-
ná mým blízkým, 
kamarádům, co 
se někdy povedlo 
náhodou, co zrov-
na zbylo v lednici 

Výhodný komplet

ušetříte
290,-

jen

 65
obj. č.

EX04 44

2× Karolína Fourová

uc
ha

řk
y

Á E NÁ KNIHA 
O UR ERECH A RILOVÁNÍ
S m sem i e  m s

áte chuť na neodolatelně šťavnatý burger? V knize nalez-
nete recepty na lahodné burgery, od klasických po vegeta-
riánské, burgery s hovězím, vepřovým, kuřecím, jehněčím 
masem, s rybami nebo zeleninou... ozvíte se také vše 
o perfektní přípravě a dokonalém chuťovém zážitku, kterého 
lze dosáhnout díky domácím houskám, přílohám, omáčkám 
a salátům. Nechybí ani tipy na správné grilování.

.,  stran, bar n  publ a ,   ,  
EX044 2  299,-  23

PŘIPRAVTE SI DO ÁCÍ 
POCHOUTKU SE Š AVNATOU 

NÁPLNÍ

NOVIN
KA
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46 Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.

Kerrie-Anne Bradleyová
CVIK  PŘI PRÁCI
Ať už pracujeme doma nebo 
v kanceláři, většina z nás tráví 
stále více času u stolu. Na pra-
videlné protahování přitom za-
pomínáme. olesti zad, ramen 
a šíje, migrény, ale i problémy 
s trávením mohou být způsobe-
ny příliš dlouhým sezením. Cvi-
ky při práci vás udrží v pohybu 
během pracovního dne a po-
mohou vám zlepšit držení těla, 
posílit střed a zvýšit fle ibilitu. 
Získejte ty správné návyky, 
které vás budou nejen bavit, ale 
pomohou vám zbavit se bolestí 
a ztuhlosti! 
Brož.,  stran, b. oto ra , 

,   0 
EX043477 3 9,-  279,-

 Alice Lily Neradová
PŘÍ ĚH  NAŠEHO
KRASO RUSLENÍ

niha se vydává po sto-
pách našeho krasobrus-
lení. Poodkrývá zajíma-
vou historii oblíbeného 
sportu a nechybí ani 
osobní výpovědi kraso-
bruslařských hvězd. 

0 s.  0 s. bar. oto
EX042785 329,- 259,-

 iří alker Procházka,
avid ndříček

ZÁTOPEK
Poznejte příběh sportov-
ní legendy! Film top
získal v roce 2 22 osm 

s  l . Tato kniha 
vznikla zpracováním scé-
náře k filmu do literární 
podoby.  str.  8 str. 
bar n  otop lo
EX042832 299,- 239,-

 artin onka, 
Robert ára

ARTIN 
ŠONKA

 let o ne es
nspirativní příběh 

akrobatického pilo-
ta artina onky, 
jenž se v roce 2 1  

stal mistrem světa respektované letecké
série Air Race. eho cesta k absolutní světo-
vé špičce ukazuje, jak se vyplácí snít...

88 stran, bar n  oto ra
EX042219 399,- 319,-

 immy urns
ARADONA

Renomovaný žur-
nalista . urns 
zmapoval celý 

aradonův život 
od jeho počátků 
v argentinských 
slumech přes 
působení v Nea-
poli a  arceloně, 
triumf na mist-
rovství světa až po hořký pád z piedestalu. 
Hovořil s jeho rodinou, kamarády, trenéry, 
doktory...  stran   stran b. otop lo
EX042567 399,- 319,-

Laura tatonová
OVÁ TERAPIE

Kom letní vo e 
k se vit olestí 

 o to e i k  
o l m  s omo í 

Tento neocenitelný prů-
vodce vám pomůže pro-
zkoumat spojení mysli 
a těla, vytvořit osobní 
terapeutický plán, zbavit 
se neustálého nepohodlí 
a najít cestu k trvalému 
uzdravení, nabrání síly 
a úlevě od bolesti. Tato 
příručka je určená všem 

věkovým kategoriím a lze ji snadno přizpůsobit 
různým úrovním tělesné kondice a individuálním schopnostem. 

Brož., 0 stran, rnob l  oto ra , ,8  ,8 
EX043455 399,-  319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

po
rt

Zbavte se bolesti 
a vraťte se zpátky 
k životu, jaký si 
zasloužíte!

AUTOGRAMIÁDA    str. 16

399,-  
399,- 

399,- 

299,- 329,- 3 9,-  
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Sarah Vohra
L A SLI

olik z nás ví, co vlastně 
dělat, když se potýkáme 
s problémy? ak rozpoznáte 
varovné signály a co mů-
žete udělat, aby se situace 
nezhoršovala? arah Vohra 
vyvrací mýty a protichůdné 
rady týkající se duševního 
zdraví a předkládá plán, kte-
rý vám poskytne strategie 
pro šťastnější mysl.
Brož.,  stran, bar n  l., 
8,    

EX0434 6 399,-  319,-

osephine orsecková
L IVÁ SÍLA 
CHLADU

tužování má prokazatel-
né účinky na náš fyzický 
i psychický stav. Vystavování 
se chladu posiluje imunitní 
systém, pomáhá odbourávat 
stres i některé druhy zánětů 
a zlepšuje kvalitu spánku. 
Tato kniha vám detailně vy-
světlí, jak funguje lidská ter-
moregulace, jaký vliv má na 
naše tělo, a poskytne mnoho 
praktických tipů pro bezpeč-
né a postupné otužování.
Brož., 8  stran, bar n  l., 

   
EX042 4 359,-  279,-

Renata Herber
A I INA 

L KÁRNA
Léčivé rostliny 
jsou prověře-
né staletími 
a přírodní 
recepty proti 

nemocem se předávaly z generace na 
generaci. Příroda je bohatým zdrojem 
všech látek potřebných pro lidské tělo. 
Naučte se čerpat z moudrosti předků!

80 stran, rnob l  lustra
EX043 6 399,- 319,-

jsou prověře-

 . Nesvadbová, 
P. audková, 

. rázdilová
HOVOR  
S TERAPEUT
Poutavé rozhovo-
ry s předními čes-
kými terapeuty 

a psychoterapeuty o vnitřních konfliktech, part-
nerských krizích, paralelních vztazích, depre-
sích, úzkostech, o pocitech, emocích, cestách 
ke štěstí, ale také o závislostech a o smrti.

8  stran, bar n  oto ra
EX042  359,- 279,-

 . Nesvadbová, 
P. audková, 

. rázdilová
HOVOR  
S TERAPEUT
Poutavé rozhovo-
ry s předními čes-
kými terapeuty 

Sarah Vohra
L A SLI

olik z nás ví, co vlastně 
dělat, když se potýkáme 
s problémy? ak rozpoznáte 
varovné signály a co mů-
žete udělat, aby se situace 
nezhoršovala? arah Vohra 
vyvrací mýty a protichůdné 
rady týkající se duševního 
zdraví a předkládá plán, kte-
rý vám poskytne strategie 
pro šťastnější mysl.
Brož.,  stran, bar n  l., 
8,    

EX0434 6 

NOVIN
KA

Zd
ra

ví

veta Henzelyová
LINKOVÁ ŠKOLA

ylinková škola otevírá své brány všem, kteří chtějí 
porozumět léčivým rostlinám a používat je pro udržení 
či zlepšení svého zdravotního stavu. Neobvyklé spojení 
klasické fytoterapie a tradičního léčitelství s čínskou 
medicínou dělá z této knihy unikátní učebnici, která by 
neměla chybět v žádné domácnosti. Přináší širokou
škálu informací o světě rostlin, přírodní medicíně i fun-
gování lidského těla. Naučte se rostliny poznávat, připra-
vovat z nich léčivé přípravky a indikovat je pro různá 
onemocnění. Pronikněte k podstatě léčivých účinků
rostlin...

., 88 stran, bar n  publ a , ,   ,  
EX0435  99,-  399,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

399,-  

399,- 359,- 

99,-  359,-  
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L. Jarkovská, K. Lišková
FEMINISTKOU 
SNADNO 
A R CHLE

ocioložky Lucie arkov-
ská a  ateřina Lišková 
alias uo docentky na-
psaly knihu, která nabízí 
vtipné a trefné příspěvky 
do debat s rodinou i přá-
teli, jež vám pomůžou 
zůstat nad věcí a nabíd-
nou podněty k zamyšlení. 

nihu provází ilustrace 
a komiksové stripy vý-
tvarnice Leny Vítkové.
Váz., 232 str., barevné il., 
14,5 × 20,6 cm
EX043182 359,-  279,-

Rita teiningerová
ZVLÁDNĚTE 
DĚTSK  E OCE
Hysterická scéna v supermarketu, 
vzteklé bouchnutí kamaráda na hřišti, 
nadávání sourozenci... Publikace uka-
zuje, že toto chování by se nemělo 
potlačovat, protože patří k důležitým 
součástem vývoje mozku. á se však 
usměrňovat, například pomocí jedno-
duchých her a postupů...
Váz., 128 stran, 12,5 × 20 cm
EX043936 299,-  239,-

KÁ AS TRA
tarodávná ero-

tická kniha Káma-
sútra k vám nyní 
přichází v aktua-
lizované podobě 
s 365 zbrusu no-
vými ilustracemi, 
které vás zaruče-
ně inspirují k rafi-
novaným hrátkám 
s protějškem. Vy-
bírejte a zkoušejte 
ideální se uální 
pozice pro každou 

chvíli, místo a náladu. Ať už toužíte po pomalém milování, či 
naopak máte chuť na rychlý orgasmus, s pomocí tohoto velmi 
názorného manuálu, který je stylový, zábavný a samozřejmě 
i tak trochu nezbedný, si určitě přijdete na své.
Brož., 8  stran, bar n  lustra , ,   ,  
EX043734 3 9,-  299,-

itka Asterová, 
iroslav koda 

O SEXU S JITKOU 
ASTEROVOU

blíbená herečka a mode-
rátorka otevřeně hovoří 
o vztazích, lásce a se u.
Váz., 200 stran, 12,5 × 20 cm
EX044147 359,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Vz
ta

hy
, r

od
in

a
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 Don Jose Ruiz 
ŠA ANSKÁ SÍLA ZVÍŘAT
P i etí ení o  n i  tel
Prozkoumejte moudrost zvířecího 
světa! 8 stran, b. lustra
EX042988 299,- 239,-

 Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz
Tolt k  kni  mo osti
PÁTÁ DOHODA
Proslulé pokračování slavného 
bestselleru t  o o . 208 stran
EX038798 199,- 159,-

 osef Pavel reperát 
SKR TÁ OC 
DRAHÝCH KA EN
Průvodce světem léčivé síly dra-
hých kamenů. 8  stran, bar. oto
EX043858  299,- 239,-

 osef Pavel reperát  ckhart Tolle 
OC PŘÍTO N HO 

OKA IKU
Kni  o ovním osví ení
184 stran
EX038717 299,- 239,-

 ckhart Tolle 

osef Pavel reperát
LEXIKON L IVÝCH 
KA EN
Přehledně sestavená příručka 
je určena lidem věřícím v léči-
vou sílu kamenů i těm, kterým 
učarovala jejich krása. Před-
stavuje 32  druhů nerostů ve 
své typické formě. U každého 
z nich popisuje působení na 
oblasti duchovní, duševní, 
mentální i zdravotní. Heslovitě 
uvádí stavy a části organismu, 
na něž má kámen posilující 
účinek, či naopak jež se půso-
bením kamene zeslabují. 
Většina kamenů je přiřazena 
ke svému astrologickému 

znamení. V knize je zařazeno také 31 kovů s popisem svého působení.
., 0  stran, bar n  publ a , ,   ,  

EX043859 259,-  199,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA*
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Hart ig Hausdorf
IVOT PO S RTI

REINKARNACE
Vě n  nk  li stv
Zvláštní zážitky na prahu smrti, tak dlouho ignorované, se 
konečně stávají středem pozornosti moderní medicíny. Co se 
děje dál poté, co padla poslední nevyhnutelná opona? istuje 
onen svět, z něhož třeba vede i cesta zpět? Hart ig Hausdorf, 
celosvětově proslulý záhadolog, nám objasňuje otázky, jako je 
tato, z hlediska psychologie a medicíny, náboženství a e akt-
ních přírodních věd. Velice poučné rozhovory s kdysi předním 
badatelem na tomto poli ho přivedly k závěrům, které jsou 
znepokojivé i plné naděje zároveň!

., 08 stran, ,   ,  
EX043334 299,-  239,-

299,- 199,- 

299,- 299,- 

259,-  299,-  

48 a 49 rodina, ezo.indd   3 21.03.2023   10:43



50 Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2023.

Stephanie Mahonová 
CIBULOVINY
Cibuloviny kvetou v každém ročním 
období a nabízejí bohatou škálu barev, 
z nichž lze vytvořit nepřeberné množ-
ství kombinací a zpestřit si zahradu 
i v čase, kdy téměř nic jiného nekvete. 
V knize najdete podrobné informace 
o jednotlivých druzích i návrhy zahrad-
ních aranžmá různých velikostí i barev.
Brož.,  str., bar. publ., 8,   ,  

EX043767 359,-  279,-

Christa einrichová 
KOMBINOVÁNÍ 
ROSTLIN
Praktická příručka ukazuje, 
jak na záhonech kombino-
vat zeleninu a bylinky. 

8 stran, bar n  oto ra
EX043744 299,- 239,-

 Adam Frost 
JAK SI NAVRHNOUT 
ZAHRADU
Autor, cenami ověnčený 
zahradní architekt, ukazuje, 
jak si vytvořit vlastní styl 
a vybrat správné rostliny. 

 stran, bar n  publ a
EX043241  99,-  399,-

Christine eiden eberová 
NEZAL VAT  PŘESTO SKLÍZET

trémní sucha, teplejší zimy a přemnožení 
škůdci... Autorka nabízí rady, jak se s těmito 
jevy na zahrádce vypořádat. onkrétní dopo-
ručení, kdy a jak pěstovat zeleninu, doplňují 
zajímavosti o jednotlivých odrůdách a jejich 
vlastnostech. V kapitole o správné zálivce se 
dozvíte, jak využít dešťovou vodu a nechat ji 
v zahradě správně zasakovat, a zároveň obje-
víte tipy na méně obvyklé zavlažovací systémy 
včetně postupů na jejich výrobu.
Brož., 0  stran, bar n  publ a ,   ,  
EX043270 329,-  259,-

NOVIN
KA

ana akrlíková
ZAHRADY 
OD DANY 2
Znáte z televize!  

., 08 stran, bar. oto, 
,   ,  

EX568322 99,- 399,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA*

Př
íro

da

eoff tebbings 
PĚSTOVÁNÍ V NÁDO ÁCH 
Pěstování v nádobách nabízí značnou 
 e ibilitu – můžete vytvářet netradiční 

kombinace a měnit sestavu podle 
sezonních podmínek. Navíc odpadá 
náročné okopávání , rytí záhonů a vý-
běr podle stanoviště, protože nádoby 
lze jednoduše přemístit. Rozjasněte 
balkon nebo dvorek voňavou nádherou!
Brož.,  str., bar. publ., 8,   ,  

EX043768 359,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

99,- 

329,-  

299,- 

359,-  

359,-  99,-  
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Eva Schumannová 
SKLENÍK 
A PAŘENIŠTĚ 

ĚSÍC 
PO ĚSÍCI
Ať už jste majitelé 
skleníku, f liovníku 
nebo pařeniště, 
s touto knihou si 
vždy budete vědět 
rady. dy je potřeba 
vysít papriky? e 
ještě čas zasadit 
zelí? A co rajčata? 

íky praktickým radám měsíc po měsíci už nikdy nepromeškáte správný 
čas a využijete skleník optimálně po celý rok...
Brož., 8 stran, bar n  publ a , ,8   

EX043741 329,-  259,-

Lubomír lčoch, 
Václav Cílek 

ESK  
A  ORAVSK  
ACHÁT  
 in  k emit  
mot

Publikace mapuje 
achátové bohatství 
českých zemí. Vedle 
achátu předvádí pest-
rost celé skupiny 
ostatních křemitých 
hmot – jaspisu, chal-
cedonu, karneolu, 

fosilizovaných dřev, křemenných žil i dalších méně známých, přesto 
však velmi estetických odrůd. Hlavní část knihy zobrazuje více než 
95  kamenů z 56 nejdůležitějších nalezišť ech a oravy. Typické 
nálezy jsou doplněné krátkými te ty charakterizujícími jednotlivá 
naleziště. nihu uvádí esej o r sl n  a n  od Václava Cílka.

.,  stran, bar n  publ a ,    
EX043939 399,-  319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA*

Př
íro

da

 Tanja Askani 
VL Í POUTO
Přečtěte si, jak se malé 
vlče stalo respektova-
ným členem autorčiny 
rodiny!  str., bar. p.
EX042680  399,- 299,-

 arianne Taylorová 
O EVU TE ŘÍŠI ZVÍŘAT
Tato publikace, doprovázená nádher-
nými fotog ra fiemi i řadou schémat 
a infografik, je úžasným průvodcem 
po zázracích života na planetě Zemi. 

 stran, bar n  publ a
EX043430  99,- 399,-

Tanja Askani 
VL Í ZÁZRAK
V pokračování knihy l  pouto se 
stanete svědkem důležitých život-
ních událostí vlčí rodiny, nahléd-
nete do temné nory přísně stře-
žené vlčicí a prožijete okamžiky, 
jaké jsou velmi vzácné i pro velké 
znalce vlků. 

., 8  str., bar. publ.,    

EX043987 399,-  319,-

  
VLČÍ POUTO

h dn  k m let

ušetříte
2 ,-

jen

 518,-
obj. č.

EX048449

2  Tanja Askani

99,- 399,-  

399,- 

399,-  

329,-  
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Brenda Novak 
KNIHKUPECTVÍ 
U PLÁ E
Dá Autumn lásce ješ-
tě šanci? 464 stran
EX536173 349,-

Brenda Novak Brenda Novak
FANTASTICKÉ 
L TO

dhalí erenity tajem-
ství předků? 464 str.
EX518958 299,-

Brenda Novak Nora Robertsová
NA HRANĚ 
ZÁKONA
Romantika i napětí.
304 stran
EX375932 199,-

Nora Robertsová  oin empsey 
NAJDI REBECCU
Přežije Christophe-
rova životní láska 
v světimi? 336 str.
EX040591  379,-

 oin empsey Laura Purcell
ZÁHADA 
PANSTVÍ 
BAINBRIDGE
360 stran
EX529234 349,-

Laura Purcell  tina ackson 
STŘÍ RNÁ 
CESTA

imořádně 
úspěšný debut mladé švédské autorky. 256 str.
EX040641  349,-

 Victor ethos 
VRAHOVA ENA
Vypátrá právnička 
sériového vraha? 
368 stran
EX041669  359,- 

 Victor ethos  illy acmillanová 
PO PRAVDĚ
Zabila slavná spisova-
telka svého žárlivého 
manžela? 304 stran
EX041986  299,- 

 illy acmillanová  attias dvardsson 
SOUSEDSKÁ 
RULETA
Napínavý psycholo-
gický thriller. 360 str.
EX040474  399,-

 attias dvardsson  Robert Pobi 
ĚSTO PLN  

OKEN
Thriller s nevšedním 
vyšetřovatelem. 368 s.
EX040882  399,- 

 Robert Pobi  Rumaan Alam 
NECHTE SVĚT 
ZA SE OU

ěla to být ideální 
dovolená... 232 stran
EX042290  279,- 

 Rumaan Alam  Ashley Audrain 
DRUHÁ TVÁŘ
Nervy drásající thriller, 
který přečtete jedním 
dechem. 280 stran
EX041547  299,-

 Ashley Audrain  Andreas Gruber 
VRA EDNÝ 
ROZSUDEK
Od autora románu Vra-
ž n  po . 496 s.
EX040500  459,-

 Andreas Gruber 

o pain
S NAŠÍ  
PO EHNÁNÍ
V Dublinu řádí vrah! 
496 stran
EX374515 399,-

o pain Arnaldur ndridason
STÍN  NOCI 
Poutavá islandská 
krimi odehrávající se 
roku 19 3. 320 stran
EX374569 329,-

Arnaldur ndridason  onas T. engtsson 
ZE SÍDLIŠTĚ
Od autora románu 

a n  us.  
304 stran
EX042274  359,-

 onas T. engtsson  artin Nekola 
NA CESTĚ 
ZA SVO ODOU

 stran, rnob l  
oto ra

EX041407  399,-  

 artin Nekola  . régr, . Hroník 
ATO OVÝ DĚDEK 

IROSLAV 
GRÉGR

0  s.   s. otop l.
EX042078  379,- 

 . régr, . Hroník arie enedict
TAJEMSTVÍ PANÍ 
CHRISTIE

iografie se zaměřuje 
na rok 1926. 296 stran
EX513576 329,-

arie enedict  Kate Mooreová 
ELIX

Plno  o  v e
320 stran + 8 stran 
bar n  otop lo
EX041470  329,-

 Kate Mooreová 

TŘP TIV  
O RÁZK

sm obrázků 
pro nalepování, 2  f lií a další obrázky k vybar-
vování. rouž o  a ba,  stran, bar n  l.
EX042292  259,-

 TŘP TIV  
O RÁZK

sm obrázků 
pro nalepování, 2  f lií a další obrázky k vybar-

 Šárka Parmová 
TAMTAM 
V LETADLE
Brož., 80 stran, 

rnob l  lustra
EX041441  249,-

 Šárka Parmová  aniela ovářová, 
a  ašparů 
AK PŘE ÍT KRIZI 

V RODINĚ
224 stran
EX042136  299,-

 aniela ovářová, olektiv autorů 
ZDRAVÝ IVOTNÍ 
ST L

niha plná rad a re-
ceptů. 0  str., bar. p.
EX041045  499,-

olektiv autorů  Sarah Storková 
FITNESS JÓGA

 účinných cviků.  
Brož.,  stran, 
bar n  publ a
EX041908  399,-  

 Sarah Storková Václav Vokolek 
L TO
Cest   o i ont  

 stran, bar n  
publ a
EX040778  379,-  

Václav Vokolek 

ni
hy

 s
e 

sle
vo

u

   99 K

349,- 299,- 199,- 379,- 349,- 349,-

359,- 299,- 399,- 399,- 279,- 299,- 459,-

329,-329,-379,- 359,-329,-399,-

259,- 249,- 299,- 499,- 399,-  379,-  
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 Vi Keelandová 
EZ ZÁVAZK

Erotický román od 
autorky bestselleru 
Rivalové. 304 stran
EX040717           299,-  

 Vi Keelandová Sarah Penner
ZMIZELÁ 
APAT KÁŘKA
Příběh o tajemství 
a pomstě. 384 stran
EX519516 299,-

Sarah Penner  Stefan Ahnhem 
MOTIV X

alší krimipříběh 
s detektivem Fabia-
nem Riskem. 440 s.
EX040493  399,-  

 Stefan Ahnhem  Stefan Ahnhem 
X ZP SO  
S RTI
Pokračování thrilleru 
Motiv X. 424 stran
EX040499           399,-

 Stefan Ahnhem  Paula Hawkins 
DÍVKA VE VLAKU 
Román pro fanoušky 
bestselleru Zmizelá. 
328 stran
EX040438  399,-

 Paula Hawkins  Anders 
de la Motte 

ARNÍ O Ě
Psychothriller od dvojnásobného držitele oce-
nění za nejlepší švédský krimiromán roku. 448 s.
EX040776  399,- 

Psychothriller od dvojnásobného držitele oce-

 Charlie Gallagher 
ZA I E TĚ
Pokračování detektivní 
série s vyšetřovatel-
kou Ivesovou. 320 s.
EX041272  359,-

 Charlie Gallagher  arina ainz orgo 
V CARACASU 

UDE NE SPÍŠ 
STÁLE T A
208 stran
EX040663  279,-

 arina ainz orgo  ernhard chlink 
ARV  LOU ENÍ
evět povídek, jejichž 

tématem jsou závaž-
né události. 200 stran
EX042149  299,-

 ernhard chlink  Michael Katakis
ERNEST 
HE IN A
Svě e tví e no o 
život  240 s., bar. p.
EX040482  499,-  

 Michael Katakis Dolly Alderton
VŠE  CO VÍ  
O LÁSCE
Nezapomenutelná 
kniha. 368 stran
EX397615 359,-

Dolly Alderton  Temi Oh 
SNÍŠ O DRUH  
ZEMI?
Napínavá sci-fi. 
440 stran
EX040490  399,-

 Temi Oh  Melissa Caugheyová 
CO NEVÍ E 
O SLEPICÍCH
Přehledná příručka. 
144 stran, bar. publ.
EX040525  299,-

 Melissa Caugheyová 

 Martin Haberer 
200 ZAHRADNÍCH 

A POKO OVÝCH 
ROSTLIN
688 stran, bar. publ.
EX041722  699,-

 Martin Haberer  A. V. Calderonová 
KOUZLO 
AKVARELU
Brož.,  stran, 
barevná publikace
EX041315  299,-

 A. V. Calderonová  Luciano Wernicke
NE ASNĚ ŠÍ 
PŘÍ ĚH  
 ol m i sk  e

328 stran
EX041194  359,-

 Luciano Wernicke  Harvey Karp 
NE Š ASTNĚ ŠÍ 

I INKO 
V OKOLÍ

 stran, b. lustra  
EX040174  359,-

 Harvey Karp  Chiara Piroddi 
ontesso i

DĚTSK  E OCE
Brož., 0 stran, 
bar n   b. oto
EX042352  399,-  

 Chiara Piroddi ateřina interová, 
Linda Rybová
VAŘÍ E PODLE 
HER ÁŘE 3

0 stran, bar. oto
EX256917 399,-

ateřina interová, ateřina interová, 
Linda Rybová
VAŘÍ E PODLE 
HER ÁŘE 4

 stran, bar. oto
EX270703 399,-

ateřina interová, 

Ralf Johnen
A STERDA
128 stran, barevná 
publikace
EX341456 299,-

Ralf Johnen Julia Macher
ARCELONA

128 stran, barevná 
publikace
EX320186 299,-

Julia Macher Wolfraud 
de Conciniová

ENÁTK
128 stran, bar. publ.
EX343714 299,-

Timo Lutz
KORSIKA
128 stran, barevná 
publikace
EX314708 299,-

Heidede Carstensen
LONDÝN
128 stran, barevná 
publikace
EX352091 299,-

Marina 
ohlmann- odersohn

PAŘÍ
128 stran, bar. publ.
EX343713 299,-

Thomas Migge
ŘÍ
128 stran, barevná 
publikace
EX322761 299,-

Kn
ih

y s
e 

sle
vo

u

   129 K

        M E R I A N  L I V E !    

299,-  299,- 399,-  399,- 399,- 399,- 

359,- 279,- 299,- 499,-  359,- 399,- 299,-

399,-399,-399,-  359,-359,-299,-699,-

299,- 299,- 299,- 299,- 299,- 299,- 299,-

52 a 53 bonusy.indd   3 21.03.2023   10:38



54

CD
, D

VD

Poslou t  na  kn n  od ast  na ot

ROD DRAKA
První série 
Zažijte vzestup 
a pád Rodu raka!
Hrají  P. Considine, 

. Cooke, . Arcy...  
EX569817 5 DVD 759,-

BLACK PANTHER
k n  ne  

ži e 
Hrají  A. assett, 
L. right, . uke, 
. Haralson a další. 

EX569786  DVD 279,-

BLACK ADAM 
Akční sci-fi se skvě-
lým aynem ohn-
sonem v hlavní roli. 

ále hrají  V. avis, 
P. rosnan a další.
EX567808  DVD 279,-

ZA VŠÍM 
HLEDE  ENU

sobitá vztahová 
komedie plná slov-
ního i situačního 
humoru.
EX569796  DVD  199,-

PRINCEZNA 
ZAKLETÁ 
V  ASE  2
Pokračování oblíbe-
né české pohádky. 
Hrají  . řenková...
EX570567  DVD 199,-

PRINC 
MAMÁNEK 
Veselá česká pohád-
ka o princi, který se 
bojí skoro všeho a do 
ženění se nežene. 
EX570563   DVD 199,-

KOCOUR 
V  OTÁCH
Posle ní ní 
Vrátí Hvězda přání 
kocourovi ztracené 
životy? 
EX570540  DVD 279,-

DIVNOSVĚT 
Podaří se průzkum-
nické rodině Clado-
vých proletět skrz 
neprobádaný, zrádný 
a divný svět? 
EX569779  DVD 199,-

PÁN PRSTEN
P o lo žen  
dvoudiskové 
verze

olekce tří slavných 
filmů.
EX569826 6 DVD499,-

DOBA 
LEDOVÁ /1–5

olekce pěti zábav-
ných animovaných 
filmů, které pobaví 
celou rodinu. 
EX569778 5 DVD359,-

MATRIX /1–4
olekce obsahuje  

Matrix, Matrix 
Reloaded, Matrix 
Revolutions a atr  
Resurrections.
EX570547 4 DVD339,-

PTÁCI V TRNÍ
olekce obsahuje 

seriál t  trn
a film t  trn  

ta o lou n , který 
minisérii doplňuje. 
EX570571 5 DVD 419,-

VETŘELEC 6
olekce šesti filmů. 
upte si jednu z nej-

oblíbenějších ság 
v historii science 
fiction! 
EX569799 6 DVD449,-

POLICEJNÍ 
AKADEMIE /1–7
Kompletní 
kolekce

edm V  s legen-
dárními filmy!
EX567814 7 DVD 589,-

TOM 
A  ERR  /1–3

olekce obsahuje 
mnoho grotesek 
s příhodami dvou 
uličníků.
EX569804  3 DVD 209,-

U2
SON S 
O  SURRENDER
Deluxe edition
Beautiful day, One,
Stories For Boys...
EX571153    CD 499,-

TOP20.CZ 
2022
Největší české a slo-
venské hity z roku 
2 22. Nejsi sám,  
sr  p l...
EX571154     CD 329,-

uo ervánek
IVOT 

S TRA PSKOU 
PÍSNI KOU
Trampské hity plné 
lásky.  
EX570453   4 CD 299,-

LACO 
olekce tří alb nej-

slavnějšího českoslo-
venského trumpetisty 
a jazzmana světové-
ho formátu.
EX570454  3 CD 269,-

Hana Zagorová
AK ŠEL AS
olekce písniček Zla-

té slavice a fenome-
nální zpěvačky Hany 
Zagorové. 
EX262763   4 CD 299,-

Petr koumal
PĚT Š

t , ot  p s,
l n , ž  al  

bobr spát, a  s  lo  
gorila, o...
EX569842    CD 239,-

Lucie avlíková 
PRAŠTĚN  
PŘÍHOD  

ERT  A TÝN
te . abčáková.

EX043846
             CD (mp3) 249,-

indřich Plachta
PU ÁLKOVIC 
AMINA

tou iří Lábus a aro-
slava retschmerová.
EX044267
              CD (mp3) 189,-

Anna olavá 
V PRAVĚ
Audioknihu čtou gor 

areš a amil Halbich. 
Režie  Vlado Rusko.
EX043857
             2 CD (mp3) 249,-

Pavel Hrdlička 
O Í LÝN

Audioknihu čte V. Frid-
rich. élka nahrávky  
6 hodin  minuty.
EX043665
             CD (mp3) 249,-

ack Carr 
NA SEZNA U 
S RTI
Audioknihu čte herec 
Zdeněk Hruška. 
EX043583
             2 CD (mp3) 299,-

. areš, . oravec
OSE  AREŠ
o e í  

   o ělení
EX044225
             CD (mp3) 299,-
V  o e i o  5  4  2023

P. Pavel, . Voldánová 
ENERÁL PAVEL

V ROZHOVORECH
S OLANOU 
VOLDÁNOVOU
EX043986
             CD (mp3) 249,-

AUTOGRAMIÁDA  str. 16AUTOGRAMIÁDA  str. 16
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55 kn n  bo  o na n  vě d kou l  akou t ou  na .kn n klub. .

ZE Ě ĚSTO 
blíbená hra v karetní podobě a novém designu. točte kar-

tu, symbol ukáže téma kola a barva určí začínající písmeno, 
na které hledáte slovo. do ho první vysloví, získá kartu. 
Hra je vhodná pro děti od 6 let. alení obsahuje 2 karet. 
Rozměry balení  13  13   cm.
EX571235 299,- 249,-

Pusheen
SET PER

et dvou per s motivem kočičky Pusheen 
v dárkovém balení. Rozměry balení  
5,1   1 ,6   2 cm.
EX566424 1 9,- 119,-

Pusheen
LOK NA POZNÁ K  

S  A NETE  A PROPISKOU
ada obsahuje  blok s magnetem s moti-

vem kočičky Pusheen a propisku, kterou 
lze zavěsit k bloku. Rozměry balení  
1 ,6   26,5   2 cm.
EX56642  199,- 159,-

H  Potte  
ZÁPISNÍK 
Linkovaný zápisník s gumičkou. 
Váz., 240 stran, 13,6  21,2 cm
EX56643   Ne elví 3 9,- 279,-
EX56643   imo 3 9,- 279,-
EX566440  H v s 3 9,- 279,-
EX56643   Zmi o el 3 9,- 279,-

H  Potte
PLÁTĚNÁ TAŠKA 
Výška tašky  2 cm.
EX56 205 Fénix 2 9,- 199,-
EX56 20  He vik 2 9,- 199,-

ANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
Fantastická zvířata se rozprchla po Ne  orku! 
Podaří se vám je pochytat? Hra má několik úrovní 
obtížnosti a je vhodná pro děti již od  let. alení 
obsahuje  hrací plán, 6 figurek, 116 karet, 92 žetonů 
a pravidla. Rozměry balení  2 ,   26,    6 cm. 
EX56 44 1199,- 959,-

Pok mon TC
CRO N ZENITH  Elite T ine  o

alení obsahuje  sběratelskou krabici, 
foilovou Promo kartu Lucario V TAR, 
1  booster balíčků, 5 karet energie, 
65 obalů na karty, 2 akrylové žetony, 
6 kostek, blyštivou výroční minci,  po-
řadníky, průvodce edicí Crown Zenith, 
krabičku na herní balíček a pravidla hry. 
Rozměry balení  19,1   16,6   9 cm.
EX56 2  1599,- 1279,-

Pok mon TC  
SCARLET  VIOLET 0  

liste  ooste  
Vylepšete si svou sbírku o nové karty! alíček 
obsahuje 1  náhodných karet. 
EX5 0   139,-  

ZE Ě ĚSTO 
blíbená hra v karetní podobě a novém designu. točte kar-

ZE Ě ĚSTO ZE Ě ĚSTO 

Pusheen
PENÁL 
Penál s motivem populární kočičky Pusheen, uzavíratelný na zip, omyvatelný. Rozmě-
ry penálu  22,    1 ,9   cm.
EX566425 199,- 159,-

Pusheen

H  Potte
PLÁTĚNÁ TAŠKA 

 V o e i 
o e 

n  e

ár
ko

vé
 zb

ož
í

299,- 

139,- 

1199,- 3 9,- 
3 9,- 
3 9,- 
3 9,- 

2 9,- 
2 9,- 

1599,- 

199,- 

199,- 

1 9,- 
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56 ab dka n kn n  odukt  v to to katalogu lat  ou  do v od n  sob.

Hr
y, 

hr
ač

ky

VELKÁ SA OLEPKOVÁ KNÍ KA
ešit obsahuje 5  samolepek k dolepení a ozdobení. 

Brož.,  stran, bar n  lustra ,    
EX568659  Minnie 199,- 159,-
EX568657  Tlapková patrola 199,- 159,-
EX568655  Ledové království 199,- 159,-
EX568656  Dinos i 199,- 159,-

MOJE PRVNÍ ÚKOLY
alení obsahuje   smazatelných kartiček s aktivitami 

a černý smazatelný  . Rozměry balení  12,   2 ,3  2,5 cm.
EX506072  Logické myšlení 1 9,- 119,-
EX506075  Barvy a tvary 1 9,- 119,-
EX506074  ísl  o   o 20 1 9,- 119,-
EX506073  Písmenka od A do Z 1 9,- 119,-

ILU E E PŘÍRODU
ešit plný aktivit a nápadů pro všechny 

malé milovníky přírody.
Brož.,  s., bar n  publ a , 8     

0 sa ol p
EX560958  Ovoce a zelenina 129,- 99,-
EX560959  Recyklujeme 129,- 99,-

CIKY CAKY MONSTERS
Ho  tento bláznivý míč a zkus ho chytit! okážeš to? 

íč si dělá, co chce... Hračka je vhodná pro děti 
od 3 let. Průměr míče  1  cm, materiál  plast. 
EX571011  Modrý 2 9,- 199,-
EX571013  Zelený 2 9,- 199,-
EX571012  l t 2 9,- 199,-
EX571010  e ven 2 9,- 199,-

COCO SQUISHIES 
Pl ov  ví tko

 těmito roztomilými štěňátky 
se můžete nejen mazlit, ale také 
je můžete muchlat a mačkat. 
Vždy se vrátí do původního 
tvaru. i  6 motivů, motiv nelze 
vybrat. Hračka je vhodná pro 
děti od 3 let. ateriál  plyš, 
rozměry  3   25  19 cm.
EX571014 599,- 479,-

199,- 
199,- 
199,- 
199,- 

1 9,- 
1 9,- 
1 9,- 
1 9,- 

129,- 
129,- 

599,- 

2 9,- 
2 9,- 
2 9,- 
2 9,- 
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57Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.

Hr
y, 

hr
ač

ky

FLOCKIES
Celá kolekce obsahuje 2  zvířecích figurek dvě z nich jsou 
dostupné pouze v sadě se sběratelským kufříkem . aždé 
zvířátko má vlastní osobnost a záliby. alení obsahuje  
jednu sběratelskou figurku a zajímavá fakta o daném zví-
řátku. Výška figurky  1  cm, materiál  plast, semiš. Hračka 
je vhodná pro děti od 3 let.
EX569465  i  in 139,- 99,-
EX569464  Ze  Zo i 139,- 99,-
EX569463  T  T om s 139,- 99,-
EX569462  T k n Tim 139,- 99,-
EX569461  Šim n  C les 139,- 99,-
EX569460  Slon Emm 139,- 99,-
EX569459  P se vi n t  lte 139,- 99,-
EX569458  Pl me k ion 139,- 99,-
EX569457  P vi n 139,- 99,-
EX569456  P o ek As le 139,- 99,-
EX569455  P n  P t i i 139,- 99,-
EX569454  Noso ože  Ron l 139,- 99,-
EX569453  Neto  o 139,- 99,-
EX569452  ot l illie 139,- 99,-
EX569451  e vě  en min 139,- 99,-
EX569450  Los s 139,- 99,-
EX569449  Lev Lo n 139,- 99,-
EX569448  Leno o  Steven 139,- 99,-
EX569447  Le ní me vě  P l 139,- 99,-
EX569446  Ko l  K li 139,- 99,-
EX569445   stine 139,- 99,-
EX569444  C meleon Cl k 139,- 99,-

RO O ALIVE 
ELVA

Robo želva umí chodit a plave v pěti směrech. o-
káže se i potápět do hloubky jako skutečná želva! 
Hračka je vhodná pro děti od 3 let. ateriál  plast. 
Rozměry balení  9    9 cm. i  barev růžová, 
hnědá, modrá, zelená , barvu nelze vybrat. aterie  
2  A 13 LR  součástí balení . 
EX570195 399,- 319,-

ATTLE CU ES
alení obsahuje 2 kostky. i  barev 

a motivů motiv a barvu nelze vybrat . 
Hračka je vhodná pro děti od 5 let. 

ateriál  plast. Rozměry balení  
11,5  19,6  6,5 cm.
EX571008  Aven e s 3 9,- 279,- 
EX571009  S i e m n 3 9,- 279,- 

H  Potte  
VÝTVARNÁ SADA APED 

ada obsahuje  12 pastelek, nůžky délka 13 cm , 
12 fi ů, ořezávátko, gumu a 2 archy samolepek. 
Rozměry balení  25,5  21  5 cm. 
EX572707 9,- 399,-9,- 

3 9,-
3 9,-

399,-

139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
139,- 
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58 Z katalogu JARO 2/2023 je výhodné objednat do 25. dubna 2023.

 Jsme tu pro vás v knihkupectvích LUXOR. Po předložení zákaznické karty 
Knižního klubu PREMIUM získáváte 20% slevu na knihy nakladatelství 
Euromedia a 5% slevu na tituly z ostatních nakladatelství a neknižní zboží.

 BRNO  NC Královo Pole, Cimburkova 593/4   tel.: 722 360 393
 OC Olympia Brno, U Dálnice 777  tel.: 771 260 373
BŘECLAV  Sady 28. října 431/17a  tel.: 519 371 473
ČESKÉ BUDĚJOVICE  U Černé věže 15  tel.: 389 058 910-1
 OC Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498  tel.: 380 070 718
FRÝDEK-MÍSTEK     OC Frýda, Na Příkopě 3727  tel.: 597 490 993
HRADEC KRÁLOVÉ  Futurum, Brněnská 1825/23a   tel.: 498 501 110  
CHOMUTOV  OC Chomutovka, Dr. Farského 4732   tel.: 416 419 920-1 
CHRUDIM Široká 117 tel.: 730 514 451
JIHLAVA  Citypark, Hradební 1  tel.: 567 770 004
 Masarykovo nám. 47  tel.: 567 308 158
KLADNO Central Kladno, Petra Bezruče 3388  tel.: 321 338 985   
LIBEREC OC Forum, Soukenné nám. 669/2a   tel.: 487 919 940-1
MLADÁ BOLESLAV Bondy Centrum, tř. Václava Klementa 1459  tel.: 326 509 970-1
OLOMOUC Galerie Moritz, 8. května 465/24  tel.: 587 301 830-1 
OPAVA OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10  tel.: 558 889 820-1 
OSTRAVA  OC Avion Shopping Park, Rudná 114/3114 tel.: 597 490 990-1
 OC Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4  tel.: 771 253 531
PARDUBICE  Palác Magnum, Třída Míru 2800  tel.: 466 301 519
PLZEŇ Plzeň Plaza, Radčická 2861/2  tel.: 378 229 930-1 
PRAHA 1  OC Quadrio, Spálená 2121/22  tel.: 296 110 701 
 Václavské nám. 41, 1. patro tel.: 221 111 314
 NC Palladium, nám. Republiky 1  tel.: 296 110 100  
 Florentinum, Na Florenci 2116/15  tel.: 296 110 510
PRAHA 2  Hlavní nádraží, Wilsonova 300/8  tel.: 296 110 405 
PRAHA 3  OC Atrium Flora, Vinohradská 151/2828  tel.: 296 110 800 
PRAHA 4 Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 1. patro  tel.: 296 110 750
 Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136  tel.: 296 110 456 
 OC DBK, Budějovická 1667/64  tel.: 296 110 450-1 
PRAHA 5 OC Nový Smíchov, Plzeňská 8 tel.: 296 110 411 
PRAHA 6  metro Dejvická, Evropská 1500/1  tel.: 296 110 600
PRAHA 9 Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a  tel.: 296 110 460 
PRAHA 10 OC Europark Štěrboholy, Nákupní 389/3  tel.: 296 110 500-1 
PŘEROV OC Galerie Přerov, Čechova 3491/26  tel.: 771 260 810 
TÁBOR OD Dvořák, 9. května 2886  tel.: 381 251 678
ZLÍN  Zlaté jablko, nám. Míru 174  tel.: 576 201 901 

Otevírací dobu knihkupectví najdete na www.knizniklub.cz/prodejny.

 Knižní klub vám přináší 
spoustu výhod!
•  50% vstupní slevu z běžné ceny na 3 knihy z nakladatelství 

Euromedia (nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON, 
UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR, PRAGMA, 
BRÁNA, LASER, LISTEN, GRANIT).

•  Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický 
servis můžete nakupovat s minimálně 20% slevou z běžné 
ceny. Vybírat můžete z více než 140 000 titulů.

•  V knihkupectvích LUXOR získáváte trvale 20% slevu na tituly 
nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly 
a neknižní sortiment.

•  5x ročně zdarma klubový katalog.
•  Pravidelné akční slevy, knižní komplety za výhodnou cenu, 

slevy k svátku a narozeninám, slevové poukázky a výprodeje.

Jak si udržíte tyto výhody?
Stačí si nakoupit 5 knih ročně, ideálně v období platnosti 
každého katalogu jeden titul.
Pokud si nic nevyberete, můžeme vám zaslat námi vybraný 
bestseller, tzv. hlavní nabídku. V případě, že nebudete mít o tuto 
knihu zájem, kontaktujte náš zákaznický servis. Tuto knihu 
můžete do 14 dnů vyměnit za jinou v kterémkoliv knihkupectví 
LUXOR.

VIP program
Pokud si budete chtít užívat také naše VIP výhody, stačí si 
vždy s novým katalogem vybrat jednu knížku nebo během 
jednoho kalendářního roku nakoupit alespoň za 2 000 Kč, 
čímž automaticky získáte pro celý následující rok nárok 
na 30% slevu na knihy označené jako VIP a dopravu zdarma 
při nákupu nad 799 Kč (při osobním odběru v Zásilkovně 
s platbou předem). VIP členům také nezasíláme tzv. hlavní 
nabídku. Více o pravidlech členství naleznete v Podmínkách 
účasti v programu LUXOR Knižní klub PREMIUM
na www.knizniklub.cz.

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadné výtisky nebo jiné než objednané 
knihy, pošlete je co nejdříve s kopií dodacího listu poštou (nikoli 
na dobírku) zpět na adresu: Euromedia Group, a. s. – reklamace 
MO zásilek, U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí. (Na této 
adrese není možné vyřídit reklamaci zboží osobně.) Uveďte 
prosím objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný 
titul vám zašleme obratem. 
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického 
servisu máte právo do 14 dnů od jeho převzetí vrátit. Toto právo 
neplatí u audionahrávek a videonahrávek, pokud jste porušili 
jejich originální obal.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku 
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy 
o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení 
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. 
Více informací naleznete na www.knizniklub.cz v sekci 
Obchodní podmínky.
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 Objednávky 

226 289 262 
www.knizniklub.cz   

Po–Pá 8–20 hod. 
info@knizniklub.cz

íslo t  pro P  P  
2113348520/2700

 o e návky
bjednací k dy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z  ebu pošlete 

na telefonní číslo 6  2 9 161 ve tvaru  zákaznické číslo – objednací čísla 
titulů oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy 
od nás obdržíte  s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem 
budou v další  uvedeny platební údaje. bjednávky se zpracovávají 
automaticky, nelze je opravit ani doplnit. 

zor 
Pro doručení eskou poštou a platbu předem  
123 56 - 23 56, 12 5 -PP   
Pro doručení eskou poštou a platbu dobírkou  
123 56 - 23 56, 12 5
Pro doručení  kurýrem a platbu předem  
123 56 - 23 56, 12 5 -PP- T
Pro doručení  kurýrem a platbu dobírkou  
123 56 - 23 56, 12 5 - T

olik zaplatíte za oprav

DOPRAVCE                                                                        CENA DOPRAVY 
                                                                          Platba předem              Platba na dobírku 

eská pošta – alík o ruky  69  č 99  č 
eská pošta – alíkovna  9  č 9  č 

PPL – výdejní místa  9  č 9  č 
PPL – kurýrní služba  9  č 1 9  č
Zásilkovna – výdejní místa  9  č 9  č 
Zásilkovna – kurýrní služba 69  č 99  č 

 – kurýrní služba 9  č 1 9  č 

Do v  m  i n k  n   500 K  při osobním odběru v Zásilkovně 
s platbou předem nad 1  č. 
VIP lenov  mají dopravu zdarma při nákupu nad  K
při osobním odběru v Zásilkovně s platbou předem .

le te nás na sociálníc  sítíc

P   

Platnost katalog
 kata o   eden  b e en                      
 kata o   duben  k ten                    
 kata o   če en  s en
 kata o   í  íjen                              
 kata o  N  isto ad  osinec

 Slev  m žete l tnit iž t en e  v imi n o enin mi  ne le t en 
o ni  výhradně v knihkupectvích LU R na tituly nakladatelství uromedia 

při předložení karty nižního klubu PR U  a do kladu totožnosti pro kontrolu 
data narození . Tuto slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi.

 Výše uvedené slevy platí na .knizniklub.cz, v knihkupectvích LU R při 
předložení karty nižního klubu PR U  či při objednávce pomocí zákaznic-
kého servisu. Tato akce platí od 1. . do 31. 5. 2 23, nebo do vyprodání zásob.

 
běžná cena  č

. P. elaney
SLUŠNÍ LID   VĚŘ I

omplet napínavých psycho-
logických thrillerů, které pře-
čtete jedním dechem.

DE04 450

 
běžná cena 399 č

aniel Cole
I ITÁTOR

do se stane další obětí sériového 
vraha, který mrtvá těla stylizuje 
do pozic klasických sochařských děl?

DE0424

 
běžná cena 99 č

30

H  Potter
CLUEDO 
Zábavná rodinná hra. taňte 
se Harrym, Hermionou či 
Ronem a odhalte pachatele 
i jeho kouzla! 

DE3 4054

 Výše uvedené slevy platí na .knizniklub.cz, v knihkupectvích LU R při 

 

Zábavná rodinná hra. taňte 
se Harrym, Hermionou či 
Ronem a odhalte pachatele 

Zábavná rodinná hra. taňte 

Ronem a odhalte pachatele 

%
Z Ě N  
CEN  NA NÁKUP 
V KNIHKUPECTVÍCH 
LUXOR

 P    
 

  
 

NOVINKA   

NOVINKA   
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 nižní klub 
Nádražní 96 3  
15    Praha 5

 atalog nižního klubu vydává UR A R UP, a. s. 
Redakce  Hana Hříbková  rafická úprava a foto  ateřina tárková a  abriela anovská 
Tisk  everotisk s. r. o., stí nad Labem  Registrační č.  R  13 . Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

 Lucie utrová 
151 DNÍ PACIFICKOU 
HŘE ENOVKOU
Lucie se rozhodla projít Pacific Crest 
Trail – trasu vedoucí z  alifornie přes 

regon a  ashington až ke kanadským 
hranicím. ak se poprala se všemi ná-
strahami, které na ni číhaly v divočině? 

8 stran   stran bar. oto, b. l.
EX040 3   399,-  3

 Lucie utrová 
151 DNÍ 
PO EVROPSKÝCH STEZKÁCH
Tentokrát vám Lucie ukáže, že nemusíte 
až do Ameriky, abyste si užili nádherné 
výhledy. pousta krásných tras a stezek 
nám totiž leží přímo před nosem!

0  stran   stran bar n  otop lo , 
rnob l  lustra

EX04244   399,-  3

Lucie utrová 
5  PŘÍ ĚH  NA STEZCE ESKE

Poj te se projít naší krásnou zemí a užít si přes 2  km 
po kopcích a malebných vesničkách. Lucie je postrach ulice 
a na jejích cestách nikdy nechybí krizové situace, většinou 
je však zvládne vyřešit s humorem, který jí není cizí. Uvidíte, 
kolik láskyplných lidí na cestě Lucie potká, a seznámíte se se 
skvělou stezkařskou komunitou, která tady vzniká. Na cestu 
s Lucií vyráží její čtyřnohý parťák arvel. Připojí se k nim 
spousta zajímavých jedinců, kteří hory milují, ale i ti, co 
chození po horách běžně nevyhledávají. do všechno vyráží 
na tezku eskem? To zjistíte jedině tak, že si o tom přečtete 
a pak vyrazíte také...

.,  stran, bar n  publ a , ,   ,  
EX043 0 99,-  3

NOVIN
KA

Pac a pusu, zdraví vás Lucie a Marvel! 
Přejeme vám co nejvíce našlapaných kilometrů, a pokud náhodou nemůžete nebo chození 
po horách bytostně nesnášíte, můžete cestovat s námi skrze naše knihy.  
                                   Tak hafinky, tlapinky, pa a třeba se potkáme někde na horách... 
                                                         L + M   

AUTOGRAMIÁDA    str. 16

99,-  

399,-  399,-  
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