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Milí členové Knižního klubu,
rádi bychom vám svými knihami zpříjemnili blížící se dny letních dovolených a prázdnin.
V katalogové nabídce najdete řadu novinek od svých oblíbených autorů, a pokud by náhodou ten váš chyběl, určitě ho objevíte na našich webových stránkách www.knizniklub.cz.
Na letošní veletrh Svět knihy Praha, který se bohužel kvůli pandemii nemohl konat, jsme
pozvali řadu zajímavých osobností. Patřila mezi ně např. kanadská autorka Shari Lapena,
která má u nás čím dál více příznivců. O novinku, kterou vám chtěla osobně představit,
ale nepřijdete. Vynikající psychothriller Jeden z nás (s. 4) bude pro příznivce napětí určitě
tou správnou volbou. Těm, kdo dají přednost realitě před fikcí, doporučuji zajímavou
a otevřenou zpověď Roberta Šlachty Třicet let pod přísahou (s. 6). K létu však neodmyslitelně patří romantika, o kterou se spolehlivě postará Jojo Moyesová se svým románem
Schovej mě v dešti (s. 9). A nezapomeňte na děti, ty jistě potěší nový díl kresleného seriálu
Dogman (s. 31), nebo pokračování veselých příběhů Brumly a Remcíka (s. 35).
Příjemné léto s knihami z Knižního klubu vám přeje
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Akční cena platí pro členy
Knižního klubu PREMIUM, kteří
si jednorázově objednají či zakoupí
další tituly z tohoto katalogu
v celkové hodnotě nad 499 Kč.
Ostatní zájemci si mohou objednat
či zakoupit publikaci za plnou
klubovou cenu 479 Kč.
Akce platí do 31. srpna 2020.

Objednací číslo při akční ceně:

DA040061

599,AKČNÍ CENA

249,-

POZORUHODNÁ
OBRAZOVÁ
PUBLIKACE
Alastair Fothergill, Keith Scholey

NAŠE PLANETA
Publikace tvoří pozoruhodný fotografický doprovod
stejnojmenného původního dokumentárního seriálu
společnosti Netflix Naše planeta, jehož tvůrci stojí
i za úspěšným dokumentárním seriálem Planeta
Země. Tento mimořádný projekt pomocí strhujících
fotografií a nejnovějších vědeckých poznatků
podává zprávu o stavu naší planety a naléhavě

přispívá k celosvětové diskusi o tom, že máme
opravdu nejvyšší čas pokusit se o její záchranu.
Váz., 320 stran, barevná publikace,
21,6 x 27,9 cm

DA040061 akční cena
EG040061

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2020.

249,599,- 479,3
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Shari Lapena

MANŽELÉ ODVEDLE
Vaše dcerka spala, když
jste ji viděli naposledy.
Teď je ale dětský pokoj
prázdný a vaše nejhorší
noční můry se naplnily…
272 stran

Bestsellery

EG038257 299,- 239,-

Život je nepředvídatelný jako dobrá detektivka.
Moc jsem se těšila na návštěvu České republiky,
ale nedá se nic dělat. Věřím, že to vyjde jindy!
Zatím si alespoň určitě přečtěte mou novou knihu
Jeden z nás. Doufám, že konec neuhodnete!
Shari Lapena

Shari Lapena

NĚKDO CIZÍ
V DOMĚ
Když Karen přijede domů,
zjistí, že něco není v pořádku. Je si jistá, že tam
někdo byl. Někdo cizí…
272 stran
EG038258 299,- 239,-

Shari Lapena

JEDEN Z NÁS
Ovzduší na poklidném newyorském předměstí, kde jsou k sobě všichni
slušní, milí a vstřícní, rozvíří anonymní dopis zanechaný v jednom z domů.
„Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno vloupal. A nejen k vám.“ Čí je
to syn? Dohady a podezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je však
jedna z místních žen nalezena mrtvá – a tento objev strhne mezi sousedy
lavinu napětí. Kdo ji zabil? Mohl to být jeden z nás? Přeložila N. Špetláková.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG041532

4

259,cena pro VIP členy 230,329,-

Shari Lapena

NEVÍTANÝ HOST

Shari Lapena

JEDEN Z NÁS
Audioknihu čtou M. Hudečková a L. Hruška.

EG041676

CD (mp3)

299,-

249,-

Inspirace klasickými detektivkami, plíživé sílící
napětí a hororový konec –
Shari Lapena ani tentokrát neušetří čtenáře šokujícího odhalení! 256 s.
EG040650 299,- 239,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Nového Stefana Ahnhema bych doporučila
všem, koho honí mlsná na dobrou severskou
detektivku. A zároveň bych mrkla i po těch
předchozích. Všechny totiž byly výborné.
Ahnhem má vybroušený vypravěčský styl
a přichází s originálními zápletkami – prostě
se u něj nikdy nespletete!
Lucie Zelinková, online marketing

Stefan Ahnhem

X ZPŮSOBŮ SMRTI

EG040499

399,-

Stefan Ahnhem

Stefan Ahnhem

OBĚŤ BEZ TVÁŘE

DEVÁTÝ HROB

496 stran
EG039086

496 stran
EG039087

399,- 319,-

319,-

399,- 319,-

Stefan Ahnhem

Stefan Ahnhem

OSMNÁCT POD NULOU

MOTIV X

472 stran
EG039088

440 stran
EG040493

399,- 319,-

Bestsellery

Temná partie rozehraná v thrilleru Motiv X se dočkala napínavé koncovky!
Je noc a z přístavu u Helsingborgu vyplouvá nafukovací člun s jediným
pasažérem. Na zádech má připevněný meč. Jeho úkol určila hrací kostka:
Někdo musí zemřít. Jen ještě neví kdo. Místní policie se zatím snaží vyšetřit
několik zdánlivě nesouvisejících případů vražd. Když se zdá, že už se jim to
konečně podařilo, najde se další oběť a detektivové včetně Fabiana Riska si
musí přiznat: Nic z toho, co víme, není pravda. A pokusit se společně s dánskými kolegy chytit někoho, kdo nepotřebuje mít motiv zabít – zato zná nepřeberně způsobů, jak to udělat. Přeložila Vendula Nováková.
Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

700,-

jen

1295,-

obj. č.

EG048106

5x Stefan Ahnhem

Stefan Ahnhem

X ZPŮSOBŮ
SMRTI

Stefan Ahnhem

Audioknihu čte P. Soukup.

Audioknihu čte známý
český herec Pavel Soukup.

EG041726
2 CD (mp3) 399,-

MOTIV X

349,-

V prodeji od 15. 6. 2020

Nepropásněte objednací termín 15. července 2020!

EG041724
2 CD (mp3) 399,-

349,5
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Bestseller

Přečtěte si příběh muže, který se
od „šlapání chodníku“ dostal až
k vedení velkého policejního útvaru.
Čekají vás dramatické momenty
a překvapivé informace, z nichž
možná některé představitele politických garnitur rozbolí hlava…
Skvělá kniha od skvělého člověka!
Antonín Kočí, ředitel nakladatelství

Robert Šlachta, Josef Klíma

ROBERT ŠLACHTA
Audioknihu čtou David Prachař a Josef Klíma.

EG041802

CD (mp3)

349,-

279,-

Robert Šlachta, Josef Klíma

ROBERT ŠLACHTA: Třicet let pod přísahou
Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním
novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen
osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně
hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun a mnohé jiné),
o nichž v době služby mluvit nemohl. Koupí každé knihy přispějete 50 Kč
na konto nadačního fondu Be Charity.
Váz., 352 stran + 24 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

EG041628

6

349,-

279,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 58.
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Tomáš Řepka

DENÍK ZE DNA

EG041692

399,-

cena pro VIP členy

Bestseller

Bývalý fotbalový reprezentant, kapitán Sparty, hráč
italské Fiorentiny a anglického West Hamu, legendární
obránce T. Řepka vydává svou nejosobnější zpověď.
Během výkonu trestu si psal deník, který obsahuje
exkluzivní svědectví o tom, jaké byly jeho poslední dny
na svobodě a co se po její ztrátě odehrávalo v jeho
nitru, jak velký náraz prodělal první dny za mřížemi,
na co myslel, k čemu se upínal a jak se ve vězení
změnil… V knize se dočtete o jeho každodenní
rutině, o tom, jak si zvykal na vězeňskou stravu, jak
musel přijmout omezení dosavadních hygienických
zvyklostí, jak na něj reagovalo jeho nové okolí, jak se
začlenil do pevně daných pravidel, do řádu věznice,
co mu nejvíc chybělo a co mu dávalo naději…
Knihu doplňují exkluzivní fotografie a zpovědi jeho
nejbližších i fotbalových legend, které stály při něm.
Váz., 376 stran, barevné fotografie, 14,5 x 22,7 cm

319,279,-

Tomáše znám osobně deset let.
Musím říct, že poslední období
jeho života mu osobnostně
prospělo. V žádné knize zatím
Tomáš neodkryl své pravé já tak jako v této. Je lepším člověkem,
než ukazuje jeho mediální obraz. A toto je jeho nejlepší kniha.
Filip Hladík, redaktor

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 58.
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Kerry Fisherová

Lesley Kara

ŽENA, KTEROU
JSEM BYLA

FÁMA
Svobodná matka
Joanna se rozhodne
přihlásit do čtenářského kroužku.
A právě zde zopakuje, co se náhodou
doslechla: že prý
v jejich městečku
žije pod novou identitou žena, která v dětství zabila
malého chlapce. Vyděšení lidé se záhy začnou navzájem
obviňovat… 288 stran

Marie-Renée Lavoie

ZPOVĚĎ NUDNÉ
MANŽELKY
Tragikomický příběh
upřímně a otevřeně odhaluje pocity a psychické
stavy odvržené manželky
a vtipně popisuje situace,
do kterých se žena nedobrovolně dostává. 232 stran
EG040898

Amanda Stevensová

PROBUZENÍ
Jmenuji se Amelia Grayová
a povoláním jsem restaurátorka hřbitovů. Na jednom z nich se probudil
duch desetileté holčičky
a žádá mě, abych zjistila
pravdu o její smrti…
344 stran
EG040466

8

379,- 299,-

259,- 199,-

TO
P
Tlumočnici Evu
agentura nečekaně
požádá, aby překládala u mezinárodního tribunálu výpovědi bývalých polských vězňů, kteří
přežili vyhlazovací tábor v Osvětimi. Eva netuší, že proces
století změní nejen její zemi, ale i její život… 288 stran

279,251,-

Nemilosrdný. Záludný. Tajemný.
Nový případ pro Kate Linvillovou
a Caleba Halea!

EG040510

359,- 279,-

KA

359,-

cena pro VIP členy

OSVĚTIMSKÝ
PROCES

N

V prodeji od 3. června 2020

Annette Hessová

VI

EG041268

379,- 299,-

EG041042

N
O

Společenské romány

Nový domov může znamenat
šťastný konec nebo nový
začátek anebo… bezpečný
úkryt. Kate Jonesová o tom ví
své. Je totiž na útěku. Opustila
svůj starý život a sobě i dceři
změnila jméno. Nikdo se nesmí
dozvědět, kým byla dřív. Nikdo
nesmí přijít na chybu, která Kate
zničila život. Stěhuje se na Parkview Road, do ulice plné zbrusu
nových domů, a se závistí sleduje ostatní ženy v sousedství.
Zdá se, že mají všechno. Gisela
má pestrý život, dům plný ruchu
a úspěšné děti. Sally žije svým
sňatkem, úžasnou dovolenou
a závratnou kariérou. Fotky
na sociálních sítích jen potvrzují,
jaký skvělý život tyto ženy žijí.
Na rozdíl od Kate, která se snaží
skrýt před celým světem. Ovšem
až do osudného dne, který vše změní. Stačí
jedna tragická nehoda a ženy najednou zjistí, že vše, co si o sobě
doposud myslely, může být jinak… Přeložila P. Klůfová. Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

Charlotte Linková

ZMIZENÍ
Na vrchovišti Nordenglands je nalezena mrtvola čtrnáctileté Saskie Morrisové, která před rokem beze stopy zmizela. Zanedlouho je pohřešovaná další dívka, Amelie Goldsbyová. Policie ve Scarborough má pohotovost. Jde v obou
případech o stejného pachatele? Média okamžitě začínají
psát o vrahovi z vrchoviště, což zvýší už beztak velký
tlak na detektiva šéfinspektora Halea. Do Scarborough
v tu dobu přijíždí v soukromé záležitosti Kate Linvillová
ze Scotland Yardu. Čirou náhodou se seznámí s naprosto
zoufalou rodinou pohřešované Amelie a nedobrovolně se
stane prostředníkem v dramatu, které jako by se zoufale
vleklo bez konce. A pak zmizí beze stopy další dívka…
Přeložila Jana Zoubková. Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG040909

399,-

319,-

V prodeji od 13. června 2020

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Sinéad Moriarty

SEDM DOPISŮ Z LÁSKY
Dojemný příběh o lásce,
zármutku, hněvu, pevnosti
rodinných pout a odvaze
odpustit. 464 stran
EG041325

399,- 319,-

Tři generace
žen, jeden
příběh...
Jojo Moyesová

SCHOVEJ MĚ V DEŠTI

KDYŽ JSI ODEŠEL
Poutavý příběh Annie a její
velké lásky Arthura Talbota,
který se obětoval, aby ona
mohla žít v bezpečí… 280 s.
EG041118

329,- 259,-

EG041578
379,cena pro VIP členy

Společenské romány

Brooke Harrisová

Když Kate jako mladá utekla z domova, nezanechala za sebou žádné
stopy. Toužila začít nový život daleko
od rodiny a především od matky,
ke které necítila takové pouto, jaké
by dcera zřejmě cítit měla. I proto se
Kate později zapřísáhla, že ona sama
tu pro svou milovanou dcerku Sabine
vždycky bude… Jenomže čím je Sabine starší, tím víc ji nejasná minulost její matky zajímá – a jednoho
dne se prostě rozhodne svou babičku
Joy na irském venkově navštívit.
Splněný sen o shledání vnučky a babičky se však záhy změní v horlivé
pátrání po tajemství minulých let,
která doteď zůstávala pohřbena…
Přeložila Lucie Mikolajková.
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

299,265,-

V prodeji od 3. června 2020

Charlotte Duckworthová

RIVALKA
Napínavý psychologický román o tom, jak daleko jsme
ochotni zajít, abychom získali
to, po čem toužíme. 320 stran
EG040235

299,- 239,-

Já vím, nejsem úplně typický
čtenář knih Jojo Moyesové, ale
když mě ty její romány vždycky
totálně dostanou. Málokterý
autor umí čtenáře tak vtáhnout
do děje, napsat živoucí postavy
a vykreslit atmosféru jako Jojo. Moje nejoblíbenější kniha je
zatím Dívka, již jsi tu zanechal, ale už se moc těším na tuhle
novinku!
Radek Blažek, Social Media Manager

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

JEDEN PLUS JEDNA

KRASOJEZDKYNĚ

Jess si ponechala peníze, které
nalezla v taxíku. Netuší, že jí
jejich majitel záhy změní život.
360 stran
EG037961
349,- 279,-

Od autorky slavných bestsellerů Než jsem tě poznala
a Poslední dopis od tvé lásky.
448 stran
EG039354
349,- 279,-
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Kerry Lonsdaleová

VŠECHNO, CO DÁME
Úspěšný fotograf Ian Collins udělal v životě jedinou chybu. Jeho matku to
však stálo svobodu a jejich rodinu to dočista zničilo. Ian tak musel vyrůstat sám, daleko od svých rodičů. Po celou tu dobu se však nevzdal naděje, že svou matku znovu najde. Dnes má Ian všechno, co si mohl přát –
kariéru fotografa, milující manželku Aimee a úžasnou dcerku. Ke štěstí
mu chybí jen dvě věci – článek v National Geographic a matka. Když
mu oceňovaný magazín konečně nabídne spolupráci, objeví se v Ianově
životě další zádrhel. Do života mu vstoupí bývalý snoubenec Aimee.
A zatímco se Ian honí za kariérou a dávnými přízraky, vzdaluje se mu to
jediné, na čem doopravdy záleží. Jeho rodina… Přeložila A. Poskerová.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

Romány o lásce

EG040393

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

jen

657,-
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3x Kerry Lonsdaleová

obj. č.

EG048108

359,-

279,-

Kerry Lonsdaleová

Kerry Lonsdaleová

VŠECHNO, CO MÁME

VŠECHNO, CO JSME OPUSTILI

Měl to být svatební den, místo toho se
všichni sešli na pohřbu… 312 stran

Pokračování románu Všechno, co
máme. 320 stran

EG038958

349,- 279,-

EG038959

349,- 279,-

Nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky…
Barbara Nesvadbová

ILUZE

Liane Moriarty

Karla potkala Martina v těžkém období svého života. Doposud dokonalý vztah s jejím synem začal s jeho dospíváním
dostávat trhliny, když se syn snaží vyrovnat s vlastní identitou
a vztahem k otci a začne experimentovat s drogami. Martin se
Karle stane nejprve záchranným kruhem, brzy však mezi nimi
zahoří plamen vášně… Váz., 152 stran, čb. foto, 14 x 17,8 cm

ŠÍLENÉ VÝČITKY

EG041698

Erika by pro kamarádku Clementine strčila ruku do ohně,
Clementine ale otravná obdivovatelka leze na nervy.
A pak je pozve i s jejich manžely soused na grilování. Co
se tam stalo, že teď všichni litují, že pozvání přijali? 456 s.
EG039349

10

399,- 319,-

259,-

199,-

Barbara Nesvadbová

ILUZE
Audioknihu čte herečka
Jana Stryková.
EG041705
CD (mp3) 299,- 249,-

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

Stephanie Laurensová

VÁŠNĚ
LORDA KITA
Slečna Sylvia Buckleberryová
má už věk na vdavky, ale
o manžela nestojí. Její vášní
je škola pro chudé děti, kterou v Bristolu zřídila. Jenže
teď do jejích plánů zasáhl
muž, o němž doufala, že se
s ním už nikdy nesetká –
lord Cavanaugh, který se chystá v Bristolu vybudovat loděnici.
Zdá se, že kvůli jeho zájmům bude muset svou školu zavřít. Ale
Sylvia se jen tak snadno nevzdá! Brzy vyjde najevo, že existuje
ještě někdo, kdo usiluje o zrušení nejen školy, ale i loděnice. Řada
sabotáží donutí Sylvii s lordem Cavanaughem spolupracovat…
Přeložil Zdeněk Uherčík. Váz., 368 stran, 11,4 x 20,8 cm

EG365020

349,-

279,-

Ella Careyová

DŮM NA JEZEŘE
Mladá Američanka Anna žije klidným
životem v San Francisku a o kořenech
své rodiny nic netuší. Jednoho dne se
však dozví šokující informaci: pochází
z aristokratické rodiny, která za druhé
světové války přišla o vše. Anna se vydává do Německa pro cenný artefakt,
který dědeček za války zanechal
v rodinném sídle… 256 stran
EG039368

279,- 219,-

Julianne Donaldsonová

SÍDLO BLACKMOORE

Dá spisovatelka Kait
lásce ještě šanci?
Danielle Steel

V HLAVNÍ
ROLI
Kait Whittierová
píše sloupky do
respektovaného
časopisu, který
má fanoušky
po celém světě.
Miluje svou
práci a zbožňuje
své dospívající
děti. Po dvou
nepovedených
manželstvích se
ale raději vyhýbá komplikacím a nejistotám nového
vztahu. Když však
dostane příležitost setkat se se Zackem Winterem,
televizním producentem, který na Manhattan přijel z Los Angeles, všechno
se změní. Kait přijde s námětem na seriál, který by měl být inspirovaný
skutečným příběhem její nezkrotné babičky. Na Zacka příběh udělá dojem
a rozhodne se z něj udělat vysokonákladový projekt. Kait je během pár
týdnů vržena do světa herců a profesionálů z branže…
Přeložila Drahomíra Michnová. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

EG041226

299,-

Romány o lásce
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239,-

Výjimečný milostný román
pro nevyléčitelné romantiky.
400 stran
EG040313

359,- 279,-

Julianne Donaldsonová

PANSTVÍ EDENBROOKE
Marianne se sestřin vytoužený
muž zalíbil víc, než je vhodné!
320 stran
EG037545

299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,obj. č.

jen

428,EG048109

2x Julianne Donaldsonová

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

Danielle Steel

Danielle Steel

PŘES NEPŘÍZEŇ OSUDU

HRDINOVÉ

Nechá Kate své dospělé děti žít konečně po svém? 328 stran

Podaří se cestujícím na palubě letadla
odvrátit tragédii? 264 stran

EG040260

299,- 239,-

EG041225

299,- 239,-
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Může být domýšlivá
filmová hvězda
vysněným partnerem?
Kerry Winfreyová

ČEKÁNÍ NA TOMA HANKSE
Je jí dvacet sedm, je single a závislá na romantických komediích. Má naprosto
přesnou představu o tom, jak má vypadat její muž snů, a zná scénář jejich prvního setkání. Annie má prostě jasno. Ovšem jen do chvíle, než se objeví On.
Jejich první setkání rozhodně neprobíhá podle plánu a zdá se, že Annie bude
muset upravit své filmové představy… Přeložila Petra Klůfová.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

EG040890

299,-

239,-

Romány o lásce

V prodeji od 13. června 2020

Julia Quinnová

Petra Hülsmannová

Jodi Perryová

Aly Martinezová

Valerie Bowmanová

TROCHU JINÁ SLEČNA
BRIDGERTONOVÁ

KDYBY TO BYLO TAK
SNADNÉ, DĚLAL BY TO
KAŽDÝ

DEVATENÁCT DOPISŮ

NEJJASNĚJŠÍ
SOUMRAK

DÁMA V MODRÉM

Při návštěvě svých známých
v Dorsetu objeví Poppy Bridgertonová při průzkumu pobřeží pašeráckou jeskyni. Její
radostné vzrušení se však
rychle změní ve zděšení, protože narazí i na pašeráky,
kteří ji zajmou a svázanou
ji zanechají přímo v kajutě
kapitána… 320 stran
EG041425

12

279,- 219,-

Učitelka hudební výchovy
Annika byla přeřazena
z krásného Wertherova gymnázia na školu v absolutně
nejproblémovější končině
města. Annika se však nevzdává a rozhodne se s novými úkoly poprat, jak jen
se dá… Brož., 504 stran
EG040682

399,- 319,-

To, o čem Braxton devatenáct let snil, se stalo skutečností: Jemma mu řekla své
ano. Byla jeho životní láskou, spřízněnou duší. Byla
důvodem, proč se těšil
na každé nové ráno. Avšak
pouhých devatenáct dnů
po svatbě jim tragická
nehoda obrátí svět vzhůru
nohama… 400 stran
EG041062

379,- 299,-

Před deseti lety unesli Charlotte syna. Stačila vteřina
nepozornosti a malý Lucas
beze stopy zmizel. Po dlouhém pátrání ale přichází
zvrat. Lucas žije. A stojí přímo před Charlotte. Problém
ale je, že o ni nestojí. Má
svou rodinu a Charlotte je
pro něj cizinkou… 240 stran
EG040105

259,- 199,-

Garrett a Jane se znají
od dětských let, a už tehdy
si nemohli přijít na jméno.
Podle Jane je Garrett namyšlený a nezodpovědný a podle Garretta je Jane hádavá
a až příliš chytrá. Pak ho ale
Jane na maškarním plese
omylem políbí a od té doby
nějak nemůže zapomenout
na měkkost jeho rtů! 320 s.
EG039388

299,- 239,-

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 52 a 53.

N

O

VI
N

KA

12 a 13 laska.qxp_Sestava 1 20.05.20 11:57 Stránka 3

Další žhavá romance
od vaší oblíbené autorky
Jennifer Probstová

MILUJ MĚ VŠÍM

VĚČNÁ VÁŠEŇ
Baseballista Trent Fox je jedním z nejlepších
pálkařů na světě. Nedávné zranění ho ale
přivádí do centra jógy, kde poznává okouzlující Genevieve – hnědookou blondýnku,
kterou okamžitě zatouží políbit… 264 stran
EG040096

299,- 239,-

Samantha Youngová

STRUNY LÁSKY
Skylar bývala slavnou zpěvačkou, po rodinné tragédii se však rozhodla ze světa
byznysu zmizet a vydělávat si na jídlo zpěvem na ulicích Glasgow. Jednoho dne jí ale
vstoupí do života ambiciózní Killian… 448 s.
EG041243

EG039915

359,-

279,-

359,- 279,-

Vi Keelandová

ALFA SAMEC
Emerie si myslela, že se do její nové kanceláře na Park Avenue vloupal zloděj. Než
stihla zavolat 911, ukázalo se, že arogantní
chlapík je skutečným majitelem kanceláře
a ona naletěla podvodníkovi… 288 stran
EG039162

Tristan Pierce opustil své bratry
i rodné město, aby se věnoval
vlastním cílům a snům. Nikdy
však nezapomněl na mladičkou
Sydney Greenovou, se kterou
kdysi prožil krátký, ale o to vášnivější románek. Rozchod, který
následoval, už tak příjemný
nebyl. Teď se musí Tristan vrátit
domů a spolu s bratry převzít
rodinný podnik. Dostane jeho
láska druhou šanci navzdory
chybám, kterých se v minulosti
dopustil? Sydney Tristana milovala celým srdcem. S jeho odchodem ji však opustila i důvěra
a ochota znovu se zamilovat.
Teď je Tristan zpět a Sydney tuší,
že dřív nebo později bude muset
čelit nejen jemu, ale také hlubokému tajemství, které roky skrývala… Přeložila Z. Hanešková.
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

Erotické romány

Audrey Carlanová

Jennifer Probstová

Jennifer Probstová

MILUJ MĚ
KDEKOLI

MILUJ MĚ
JAKKOLI

Dalton Pierce se zamiloval. Zdá se však,
že jeho vyvolená je
vůči jeho pokusům
o sblížení naprosto imunní… Druhý díl volné trilogie
Stavitelé snů z pera bestsellerové autorky. 376 stran

Designérka Morgan
si najme Caleba, aby
pro její klienty postavil dům snů. Caleb se
snaží odvést co nejlepší výsledky. V práci ho však
neustále rozptylují Morganiny jiné kvality… 376 s.

EG039914

EG039913

359,- 279,-

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

380,-

299,- 239,-

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2020.

jen

697,-

obj. č.

EG048110

3x Jennifer Probstová
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Největší literární
událost generace mileniálů!
Cosmopolitan

Anna Todd

After

PŘED NÁMI
Dramatická love story Tessy a Hardina k sobě jako magnet přitahovala všechny
okolo. Vedlejší postavy, které doposud jen přihlížely, dostávají konečně šanci
vyjádřit se k událostem série After. Spolu s nimi dostane slovo i samotný
hlavní hrdina – Hardin Scott. Jeho verze prvního setkání s Tessou změní
všechno, co jste si o něm dosud mysleli! Přeložila Lenka Faltejsková.
Brož., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EG041429

239,-

YOLI

299,-

After

After

POLIBEK

TAJEMSTVÍ

POUTO

Brož., 536 stran
EG040726 359,- 279,-

Brož., 728 stran
EG037273 399,- 339,-

Brož., 432 stran
EG037274 299,- 239,-
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After

TŘETÍ SBÍRKA
ROMANTICKÉ POEZIE
OD INSTAGRAMOVÉHO
FENOMÉNU
Atticus

PRAVDA O ZÁZRACÍCH

A. V. Geigerová

Yasmin Rahmanová

NELŽI MI

CO JSME SI NIKDY
NEŘEKLI

Nikdo netuší, co se stalo
s popovou hvězdou Ericem
Thornem. Jeho Twitter je
zmražený, mobilní telefon se
našel rozbitý a zakrvácený.
Pravdu zná jen jeho fanynka
Tessa… Brož., 336 stran
EG041127

14

299,- 239,-

Mehrín se přihlásí na server,
který uživatelům určuje čas
a provedení sebevraždy. Když
se však rozhodne z projektu
vycouvat, zjistí, že to nebude
snadné… Brož., 440 stran
EG040836

359,- 279,-

Texty o hledání smyslu ve věcech,
které nás obklopují, i v nás samých,
texty o obyčejných radostech života,
o lásce i bolestivých rozchodech. Atticus píše citlivě a úsporně, s vtipem,
laskavostí a sobě vlastním půvabem.
Svou minimalistickou poezií nám připomíná, že zázraky jsou všude kolem
nás – stačí se jen správně dívat.
Přeložil Tomáš Míka.
Váz., 256 stran, 14 x 21,3 cm

EG041501

349,-

279,-

Otevíráme pro vás novou prodejnu. Více na str. 58.

J. P. Delaney

C. L. Pattison

DOKONALÁ
MANŽELKA

SPOLUBYDLÍCÍ

Dokonalý život. Dokonalá
láska. Dokonalá lež. Nový
thriller autora bestselleru
Ta přede mnou. 368 stran

Megan a Chloe u sebe ubytovaly Samanthu. Záhy si ale
uvědomí, že pozvat si cizího
člověka domů nebyl nejlepší
nápad… 288 stran

EG041040

EG040953

399,- 319,-

329,- 259,-

Netradiční zaměstnání se stalo
pro Lowen smrtelnou pastí!

Tato kniha je důkazem, že ať už C. Hooverová napíše cokoli,
tak to stojí za to.
Tohle je přesně ten
typ psychothrilleru,
ve kterém si s vámi
autorka hraje až do
poslední strany a vy
jste v šoku z každého
zvratu. Pravda, nebo
lež vám nedá spát
v tom nejlepším slova
smyslu.
Karolína Skácelová
knižní blogerka

Napětí
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S. A. Lelchuk

E. G. Scott

Colleen Hooverová

CHRAŇ MĚ
PŘED ZLÝMI MUŽI

POHŘBENÁ

PRAVDA, NEBO LEŽ

Nikki není typické soukromé
očko. Věnuje se totiž výhradně pátrání po mužích ubližujících ženám… 376 stran

Láskyplný vztah Rebeccy
a Paula se po dvaceti letech
změnil v rafinovanou a nepředvídatelnou hru na kočku
a na myš… 376 stran

EG040255

EG040507

379,- 299,-

379,- 299,-

Mladá spisovatelka Lowen Ashleighová se právě ocitla ve finanční tísni. Rozhodne se proto přijmout nabídku, které by se za normálních okolností vyhnula.
Najme si ji manžel bestsellerové autorky Verity Crawfordové, aby za jeho ženu
dokončila veleúspěšnou knižní sérii. Ta se totiž po tragické nehodě nemůže práci
věnovat a fanoušci už začínají být netrpěliví… Lowen se proto na pár dní nastěhuje do sídla Crawfordových, aby navázala tam, kde Verity skončila. Není to
ovšem tak jednoduché, jak by si Lowen přála, a odzbrojující přitažlivost Veritina
manžela Jerremyho jí práci příliš neusnadňuje. Je však odhodlaná nenechat se
rozptýlit. Dokud mezi Veritinými poznámkami neobjeví její kompletní autobiografii, která se nejspíš neměla nikomu dostat do rukou. Jde o děsivou a krutou
zpověď, která Lowen odhalí nejen co je Verity skutečně zač, ale také co se v rodině Crawfordových doopravdy děje… Přeložila Jana Jašová.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

EG041119

Cass Greenová

TONOUCÍ

SOUSEDKY

Liz se cítí v luxusní čtvrti,
kam se s rodinou přestěhovala, nesvá. Záhy vyjde najevo, že tady nemůže věřit ani
těm nejpřátelštějším… 344 s.

Melissa a Hester vedle sebe
bydlí už roky. A navíc spolu
sdílí mrazivé tajemství,
které nedá Melisse spát…

379,- 299,-

336 stran
EG039861

299,-

239,-

Colleen Hooverová

Paula Treick DeBoard

EG040081

V prodeji od 3. června 2020

PRAVDA, NEBO LEŽ

359,- 279,-

Soutěž o 3 krásné hrnečky. Více na str. 34.

Audioknihu čte herečka
Tereza Vilišová.
EG041958
CD (mp3)

299,- 239,-

V prodeji
od 15. června 2020
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KDO HRAJE
S TESSOU
KRUTOU
HRU?

ZATÍMCO JSI SPALA

PRAVÁ MATKA

Ještě včera byl tvůj život dokonalý. Dnes
zjistíš, že to všechno byla lež… Od autorky bestselleru Tvář mojí dcery. 312 stran

Když se Tessa vrátí domů, najde
v kuchyni cizího chlapce, který
tvrdí, že je její syn. Když to nahlásí, policie má podezření, že
ho unesla. Motivem by mohl být
fakt, že kdysi porodila dvojčata,
která už jsou po smrti. Tessa
všechny přesvědčuje o tom, že
je nevinná, ale nikdo jí nevěří.
I její manžel, s nímž už nežije,
si myslí, že je blázen. Navíc ji
pronásleduje záhadná žena.
Tessa se rozhodne jednat
na vlastní pěst a zjišťuje šokující pravdu nejen o neznámém
chlapci, ale i o sobě.
Přeložila Hana Vališová.
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

Napětí

Kathryn Croftová

Shalini Boland

EG040820

299,-
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V prodeji
od 13. června 2020

239,-

EG041030

299,- 239,-

Harlan Coben

MRTVÁ Z NEVADY
Mrtvá z Nevady není jen výborně vymyšlená detektivka, ale také skvěle napsaný
psychologický thriller plný neotřelých zápletek. 416 stran
EG040869

399,- 319,-

Všechny domy jsou
prázdné. Všichni zmizeli…
Tim Weaver

NIKDO NENÍ DOMA

Teresa Driscollová

Sibel Hodge

CHLADNÁ JAKO LED

FALEŠ

Míle od domova Sophii zaskočí děsivý telefonát. Její
syn Ben, kterého nechala
u své nové kamarádky,
skončil po tragické nehodě
v nemocnici… 344 stran

Max a Alissa měli pohádkový
život. Byli čerstvě oddaní, zamilovaní a bohatí. Jenže pak
byl Max zabit a Alissa záhy
zjišťuje, že svým přátelům
nemůže věřit… 272 stran

Zapadlá yorkshirská vesnička Black
Gale měla pouhých devět obyvatel.
Nebyli to jen sousedé, ale také blízcí
přátelé, kteří se často vídali a trávili
spolu čas, včetně onoho osudného
Halloweenu, kdy se sešli naposledy.
Povečeřeli, popili a vyrazili na setmělá blata, aby si užili předvečer
svátku Všech svatých. Nikdo se už
nevrátil. Jako by se po nich slehla
zem. Nezůstaly žádné stopy ani důkazy, jen několik fotografií, které si
večer pořídili… Přeložila A. Lexová.
Váz., 512 stran, 14,5 x 20,5 cm

EG040172

EG040627

EG378089

16

399,- 299,-

359,- 279,-

429,-

349,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Daniel Cole

Lone Theilsová

KONEC HRY

POSEDLÉ DÍTĚ

Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu
Konec hry: případ, v němž půjde o vše.
Případ, kterým se celý vražedný kruh
uzavírá… 320 stran

Honba za pravdou tentokrát zavede
londýnskou korespondentku Noru
Sandovou až do nejtemnějších londýnských zákoutí, kde vládne černá
magie… 240 stran

EG038574

EG040893

279,- 219,-

Napětí

399,- 319,-

Kylie Brant

Andreas Gruber

TANČI JEN PRO MĚ

VRAŽEDNÝ ROZSUDEK

Před lety ve městě Saxon Falls zmizela
mladá Kelsey. Všichni předpokládají,
že je po smrti. Tragédie její rodinu
úplně zlomila. Teď ale zmizela další
dívka. Podaří se ji zachránit? 368 s.

Případový analytik Maarten S. Sneijder a komisařka Sabina Nemezová
na lovu bezohledného vraha! Vynikající thriller od autora bestselleru
Vražedná lhůta. 496 stran

EG040157

EG040500

399,- 319,-

TENTO THRILLER VYMEZUJE
HRANICE POCHOPITELNÉHO.
JE KRUTÝ I HLUBOCE DOJEMNÝ…

459,- 359,-

Romy Hausmannová

MILÉ DÍTĚ
Čtrnáct let ji drží zamčenou v chatě bez oken v lese. V tomto vězení
mu porodila dvě děti. Všední den rodiny probíhá podle přesného
plánu: jídlo, chození na záchod – všechno je přísně řízeno. Večer zpívá
svým dětem písničky na dobrou noc, ve dne je vyučuje. Psychopat se
stará o svou rodinu, chrání ji před světem tam venku. A nikdo mu
nemůže jeho ženu a děti vzít, protože nikdo neví, kde jsou…
Přeložila Jana Pecharová.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG040865

359,-

cena pro VIP členy

279,251,-

Sean McFate

Victor Methos

POD ČERNOU VLAJKOU

OBHÁJCE

Romy Hausmannová

Elitní válečník Tom pracuje v utajení
v Iráku, když ho osloví saúdský prostředník s nabídkou značné sumy peněz
za nalezení ztraceného syna vysoce postaveného státního činitele… 328 stran

Novopečený právník Brigham Theodore přijme komplikovaný případ.
Pouští se tak do boje nejen o život
své klientky, ale také o svou kariéru…

MILÉ DÍTĚ

184 stran
EG040046

EG041862
CD (mp3) 359,- 279,-

EG041025

359,- 279,-

259,- 199,-

Nepropásněte objednací termín 15. července 2020!

Audioknihu čtou
J. Holcová, J. Žalud
a L. Přichystalová.
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N

ENTENTÝKY, DVA ŠPALÍKY…
KDO SI VYLOSUJE SMRT?
Angela Marsonsová

Angela Marsonsová

SKRYTÉ KARTY

OSUDNÝ SLIB

376 stran
EG040764 399,- 319,-

Tým kriminalistů pod vedením inspektorky Kim Stoneové se jen
pomalu vzpamatovává z tragické ztráty jednoho z nich, když je
pověřen novým případem. V místním lesíku byl nalezen brutálně
zavražděný muž a jeho totožnost Kim šokuje – je jím doktor
Gordon Cordell, který figuroval v předchozím vyšetřování smrti
dívky v elitní soukromé škole. Gordon měl pestrou minulost,
ale kdo by ho chtěl zabít? Pár dní nato se po těžké autohavárii
ocitne v ohrožení života i Gordonův syn. A Kim ví, že tohle už
nebyla náhoda. Další nález mrtvoly to jen potvrdí – tentokrát
Kim čelí sériovému vrahovi, možná nejnebezpečnějšímu, s jakým
se kdy setkala. Ve zběsilém tempu si vrah připisuje jednu oběť
za druhou – a zdaleka ještě neskončil… Přeložila J. Kunová.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

ZLÁMANÉ KOSTI
344 stran
EG040468 359,- 279,-

POHŘBENÁ PRAVDA
392 stran
EG039210 379,- 299,-

EG040765 V prodeji od 5. 6. 2020

399,-

319,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

458,-

obj. č.

EG048112

P

KA

4x Angela Marsonsová

Nový případ inspektora
Frosta Eastona

N

PULS

O

Felix Francis

VI

N

TO

Detektivky

280,-

Na dostihové dráze
je nalezen muž
v bezvědomí. Okamžitě je převezen
do nemocnice, kde
následně umírá.
Záhy vyjde najevo,
že někdo nestojí
o to, aby byla
mrtvola identifikována… 288 stran
EG041110

Brian Freeman

KLIKATÁ CESTA
Denny Clark zemře v náručí svého přítele, inspektora
Frosta Eastona, před prahem jeho domu. Může Dennyho smrt nějak souviset s úmrtími několika lidí,
poblíž nichž byl objeven obrázek červeného hada?
Řádí v San Francisku sériový vrah? Přeložil Jan Jirák.
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG041051

299,- 239,-

379,-

299,-

VNITŘNÍ HLAS
Vraha Frostovy sestry propustili z vězení. Frost však hodlá
chybu justice co nejrychleji
napravit… 336 stran
EG040034

NOČNÍ PTÁK

Výhodný komplet
Felix Francis

ušetříte

270,-

PULS
Audioknihu čte Simona Babčáková.
EG041738

18

299,- 239,-

jen

458,3x Brian Freeman

379,- 299,-

obj. č.

EG048113

Nejděsivější vzpomínky jsou
ty, které si nepamatuješ…
Úvodní díl série případů s detektivem Eastonem. 336 stran
EG039215

349,- 279,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.
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BUJNÁ FANTAZIE
MALÉHO CHLAPCE,
NEBO DĚSUPLNÁ
REALITA?
Agatha Christie

DŮM NA ÚSKALÍ
V chátrajícím sídle na útesu se dějí
podivné věci: ze stěn padají obrazy,
ze skal se valí obrovské balvany…
Nakonec do hry vstoupí střelná zbraň
– a krátce poté i Poirot… 224 stran
EG041344

259,- 199,-

Detektivky

Penzionovaný inspektor Gamache
je moje srdeční záležitost, takže
si ani tenhle jeho nový příběh
rozhodně nenechám ujít. A totéž
doporučuji i všem milovníkům
klasických detektivek, které často
charakterizuje mírný a poklidný
rozjezd, ale pak o to překvapivější, strhující závěr…
Helena Frantová, PR manažerka

Louise Pennyová

Případy vrchního inspektora Gamache
Jean-Luc Bannalec

BRETAŇSKÉ TAJEMSTVÍ
Sedmý případ pro komisaře Dupina,
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest přeloženého
do Bretaně – na konec světa…
376 stran
EG040364

359,- 279,-

BŘICHO NESTVŮRY
Nemine den, aby devítiletý Laurent Lepage nebil na poplach. Podle něj hrozí vesničce Three Pines neustále nějaké strašné nebezpečí, od invaze mimozemšťanů přes chodící stromy, okřídlené nestvůry až po dinosaury zahlédnuté na návsi. Jenže všichni včetně Armanda a Reine-Marie Gamachových jsou přesvědčení,
že má prostě jen moc bujnou fantazii. Vždyť kdo by těm jeho šíleným historkám věřil? Avšak když chlapec
náhle zmizí, najednou se zdá, že aspoň v něčem možná nelhal. Začíná horečné pátrání po chlapci i pravdě
a to, co při tom vesničané objeví v lese, spustí řetězec událostí, jež vedou k vraždě. Armand Gamache,
bývalý šéf oddělení vražd Sûreté du Québec, se zatím potýká s vlastním svědomím. Je totiž možné, že
když chlapci nevěřil, má na následujících hrozných událostech svůj díl viny… Přeložila Lenka Uhlířová.
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG041521

399,-

319,-

Louise Pennyová
Případy vrchního inspektora Gamache
SVĚTELNÝ KLAM 424 stran
379,- 299,-

EG039074

KRÁSNÉ TAJEMSTVÍ 472 stran
399,- 319,-

EG039077

KUDY VCHÁZÍ SVĚTLO 504 stran
399,- 319,-

EG040208

Alan Bradley

DLOUHÁ CESTA DOMŮ 424 stran

MRTVÍ PTÁCI NEZPÍVAJÍ

EG040209

K Flavii přistoupí na nádraží vysoký
neznámý muž a pošeptá jí do ucha
záhadnou zprávu. Za okamžik je
dotyčný zavražděn. Co byl zač a co
znamenala jeho slova? 264 stran
EG041123

279,- 219,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

700,-

jen

1275,-

obj. č.

EG048114

5x Louise Pennyová
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Rebecca Gablé

CIZÍ KRÁLOVNA
Volné pokračování bestselleru Hlava světa.
Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii
krále Oty, je pověřen nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze zajetí v Gardě. Na útěku se do ní
zamiluje, ale ona se provdá za krále Otu.
Gaidemar se přesto stane královniným
důvěrníkem a společně s Otou zvítězí nad
Maďary v bitvě na Lechu. Nakonec se zasnoubí s dcerou mocného knížete a zdá
se, že skvrna na jeho původu bude vymazána. Adelheid a Gaidemar ale netuší,
že jejich nejnebezpečnější nepřítel ještě
není poražený… Přeložila B. Pscheidtová.
Váz., 576 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG040837

Pavel Hrdlička

OPATOVA PROTIVENSTVÍ
Dokáže mladý milevský opat Jarloch
vybudovat v málo osídlených jižních
Čechách velký premonstrátský klášter? 184 stran

259,- 199,-

EG041233

379,-

499,-

V prodeji od 3. června 2020
Rebecca Gablé

Historické romány

HLAVA SVĚTA
Princ Tugumír je
z rodné slovanské
pevnosti odvlečen
Jindřichem I.
do Magdeburgu,
kde se záhy zamiluje do dcery
nepřítele… 656 s.

Výhodný komplet
ušetříte

370,-

jen

628,-

obj. č.

EG048128

EG039825

2x Rebecca Gablé
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499,- 399,-

Jan Bauer

KDO ZRADIL KRÁLE
Královský soudce Melichar z Roupova
je obviněn ze zrady a uvězněn na Křivoklátě. Zachrání ho sama královna
Eliška Přemyslovna? 232 stran
EG040929

279,- 219,-

Strhující příběh o lásce
nalezené na tom nejméně
pravděpodobném místě
Viola Ardone

VLAK PRO DĚTI

Jaromír Jindra

Eoin Dempsey

BOJ SLEPÉHO KRÁLE

NAJDI REBECCU

Po smrti Jana Lucemburského se rytíř Rozoumek vrací
spolu s Josefem z Lichtensteinu domů do Čech. Ani
jeden z nich netuší, co je
tam čeká… 288 stran

Aby Christopher našel milovanou ženu, kterou nacisté
po obsazení ostrova Jersey
v rámci „konečného řešení“
transportovali do Evropy,
vstoupí do SS… 336 stran

EG041423

EG040591

20

299,- 239,-

379,- 299,-

Těsně po druhé světové válce je jih Itálie zbídačený a na pokraji hladomoru.
Právě tehdy je zorganizována speciální
akce – vybrané děti z nejchudších rodin budou vlakem poslány na sever,
kde se o ně postarají místní. Pro desítky dětí to znamená zásadní životní
změnu. Cítí strach, nejistotu, ale také
trochu naděje… Přeložila A. Macková.
Váz., 192 stran, 14,5 x 22,7 cm

EG041157

279,-

219,-

V prodeji od 13. června 2020

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Minette Walters

NEJTEMNĚJŠÍ PŮLNOC
Z hrabství Dorseteshire pozvolna ustupuje morová nákaza. Kraj se však potýká jak s následky moru, tak s loupeživými bandami… Volné pokračování
románu Poslední hodiny. 392 stran
EG041034

399,- 319,-

První díl poutavé
historické ságy
Tato autorka je fenomén své doby. Její rodinné
ságy plné nečekaných zvratů přímo volají po filmovém zpracování. Díky svým nevšedním postřehům a mistrnému vedení pera nám slavná spisovatelka tentokrát poprvé přiblíží období druhé
světové války z pohledu Němců.
Ivana Parkmanová, redaktorka

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA

VZPURNÁ

EG040693

TO

P
Iny Lorentzová

Wiesbaden, 1945. Hilda sotva dokáže uvěřit
svému štěstí. Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem ušetřena. Přes všechny
překážky chce tento rodinný podnik s bohatou
tradicí opět učinit skvělým místem k setkávání
významných osobností. Mladý mír však již brzy
zkalí první konflikty. Do města navíc přijíždí
z Východního Pruska půvabná žena, která se
Hildě představí jako její sestřenice Luisa. Hilda
má s Luisou cosi společného – tajemství z válečné doby, jež je dodnes děsí…
Přeložila Zlata Kufnerová.
Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm

Na útěku před vynuceným manželstvím
se Johana z Allersheimu vydává za muže.
Se svým bratrem dvojčetem nakonec
najde útočiště u charismatického velitele
pevnosti v Polsku… 544 stran
EG040563

Historické romány

Nová doba

Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA
Nová doba
Audioknihu čte Z. Slavíková.

319,cena pro VIP členy 279,399,-

EG041866
CD (mp3)

349,- 279,-

399,- 319,-

Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM 464 stran
399,- 319,-

EG038207

PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY 480 stran
399,- 319,-

EG039094

Barbara Erskinová

PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ 432 stran

DĚDICTVÍ MINULOSTI
Napínavý historický román vaší oblíbené
autorky Barbary Erskinové, ve kterém
se prolíná historie s přítomností a také
nadpřirozeno s reálným světem…
Brož., 392 stran
EG041080

399,- 319,-

EG039761

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

440,-

jen

757,-

obj. č.

EG040616

Panský dům /1–3

Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.

Anne Jacobsová
Venkovské sídlo

Anne Jacobsová
Venkovské sídlo

ZLATÉ ČASY

BOUŘLIVÉ ČASY

Franziska krátce po pádu
Berlínské zdi přijíždí s vnučkou na bývalé rodinné panství ve východním Německu.
Záhy ji zasáhnou vzpomínky
na minulost… 344 stran

Na sídle Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska a Walter jsou po dlouhých letech
konečně svoji. Všechno by
mohlo být krásné, nebýt znesvářené rodiny… 360 stran

EG040015

399,- 319,-

EG040732

399,-

319,-
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SKVĚLÉ ČTENÍ NA LÉTO V BROŽOVANÉ VAZBĚ

Akční
sleva 100 Kč
z běžné MOC
Exkluzivně
pro členy
KK

Nicholas
Sparks

VE TVÝCH
OČÍCH

Román N. Sparkse
připomíná, že ti, kdo nás
dokážou vidět v nejjasnějším světle, se
zprvu mohou skrývat ve stínu… Brož., 456 s.

299,- 199,-

EG040977

Danielle Steel

Danielle Steel

Danielle Steel

Danielle Steel

MARNOTRATNÝ
SYN

NEODOLATELNÉ
SÍLY

HVĚZDA

MODROOKÝ

Dojemný příběh králov- Přežije manželství vztah
ny romancí. Brož., 320 s. na dálku? Brož., 312 s.
EG041083 229,- 129,- EG041085 229,- 129,-

Nicholas Sparks

ŽIVOT VE DVOU

Prosadí se dcera rančera CHLAPEC
Najde opuštěné dítě noCrystal v Hollywoodu?
vý domov? Brož., 304 s.
Brož., 416 stran

Dokáže se Russell po smrti milované ženy sám
postarat o svou šestiletou dcerku? Brož., 512 s.

EG041082 229,- 129,- EG041084 229,- 129,-

329,- 229,-

EG040978

Sandra Brown

POMSTA
Drama pomsty, nenávisti,
důmyslných pletich
a vydírání, ale i strhující
vášně. Brož., 376 stran
EG040979 249,- 149,-

Čtení na léto se slevou

Sandra Brown

PODRAZ
John Green

Jodi Picoultová

Jodi Picoultová

JEDNA ŽELVA
ZA DRUHOU

VELKÉ
MALIČKOSTI

JE TO I MŮJ ŽIVOT

Světový bestseller.
Brož., 232 stran
EG039631 259,- 159,-

Ona přišla, aby se něco dozvěděla o bratrovi. On přišel, aby ji
zabil… Brož., 360 s.

Jediný způsob, jak zaRomán s kontroverzním chránit dceru, je obětotématem. Brož., 528 s. vat sestru. Brož., 416 s.

EG040980
299,- 199,-

EG040964 349,- 249,- EG040965 299,- 199,-

ZAKÁZANÉ OVOCE SAMA SEBOU
Bohémský život si časem vybere svou daň…
Brož., 448 stran

John Grisham

NA CO ALICE
ZAPOMNĚLA

PÍŠŤALKA
Včetně bonusové povídky
Svědek procesu.
Brož., 360 stran

Může vás snad potkat
něco lepšího než ztráta
paměti? Brož., 432 stran

EG041012

EG040975 349,- 249,-

EG040974
309,- 209,-

249,- 149,-

John Grisham

Liane Moriarty

Opravdu chcete vědět
o svém manželovi
vše? Brož., 392 stran

Pokračování bestselleru
Než jsem tě poznala.
Brož., 456 stran

EG040967 329,- 229,- EG040968 329,- 229,-

Liane Moriarty

MANŽELOVO
TAJEMSTVÍ

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

OSAMĚLÝ STŘELEC
Paula Hawkins

Paula Hawkins

Jason Matthews

DO VODY

DÍVKA VE VLAKU

RUDÁ VOLAVKA

Od autorky fenomenálního románu Dívka
ve vlaku. Brož., 416 stran

Jeden z nejúspěšnějších
debutů všech dob.
Brož., 328 stran

Bestseller z pera veterána CIA, oceněný Edgar
Award. Brož., 488 stran

Osamělý střelec, drsný,
vtipný a nezdolný, představuje mistrovství thrilleru z právnického prostředí. Brož., 360 stran

EG039676 279,- 179,-

EG041011 249,- 149,-

EG040976 329,- 229,-

EG038406 259,- 159,-

Harlan Coben

NENECH TO
BÝT
V tomto strhujícím
thrilleru autor popisuje, jak mohou
velká tajemství
a malé lži zničit
vztahy nejen v jedné rodině, ale v celém městě.
Brož., 312 stran
EG040960

22

329,- 229,-

Andy Weir

Dmitry Glukhovsky

Dmitry Glukhovsky

MARŤAN

METRO 2034

METRO 2035

Myslíš si, že víš, co je
pravda. Pravda je, že
nevíš nic… Brož., 352 s.

Na motivy tohoto románu vznikl slavný film.
Brož., 344 stran

Kultovní román, který
přečtete jedním dechem. Brož., 344 stran

Po třetí světové válce je
Země neobyvatelná. Přežije lidstvo? Brož., 488 s.

EG040959 299,- 199,-

EG040966 329,- 229,-

EG040962 249,- 149,- EG040963 349,- 249,-

Harlan Coben

Harlan Coben

CIZINEC

SMRT V ZÁDECH

Dobře míněné lži se v cizích rukou změní ve smrtící past. Brož., 344 stran
EG040958 299,- 199,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

František Nepil

JAK SE DĚLÁ
CHALUPA
Tato knížka není
návodem, nýbrž
přiznáním, jak
se dělá chalupa,
když na to člověk
nemá ani znalosti,
ani obratné ruce, a pokouší se to vše překlenout nadšením a láskou. 168 stran, čb. ilustrace
EG041489

259,- 199,-
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První
román
populární
české
blogerky

Ellen Bergová

Bea se rozhodne,
že si dá od mužů
pauzu, protože už
má až po krk nezralých chlápků,
kteří se nechtějí vázat. Jenže záhy se v jejím životě objeví hned dva atraktivní muži… 312 s.
EG040491

299,- 239,-

M. Mlynářová

DVAKRÁT
DOLE,
JEDNOU
NAHOŘE

Zuzana Hubeňáková

MŮJ BRATR
ALBATROS
A JINÁ
RODINNÁ ZVĚRSTVA
Že je bratr proutník a jsou s ním
jenom problémy, věděla Sylva
vždycky. Jenomže ani tak by ji nenapadlo, že když se tento podařený sourozenec rozhodne z pohnutek veskrze čistých
a upřímných vzdát prostopášného života a udělat alespoň jednou v životě něco dobrého, bude
to ještě větší katastrofa, zahrnující únos, ztrátu
nejmilovanějšího člena rodiny (téměř nepojízdné Fabie), či střídavou péči o matku…
Váz., 176 stran, 14 x 17,8 cm

EG041585

259,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

477,-

260,-

obj. č.

EG048115

3x Zuzana Hubeňáková

199,-

Veselé i smutné
příhody ze života
vypráví autorka
s naprosto nezaměnitelným stylem. 224 stran
EG041421

Humor

JE TOHLE
VŮBEC
LÁSKA?

Zuzana Hubeňáková

VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ
Autorka se vtipně a s nadsázkou vyrovnává s tématy jako
rodinná výchova, vztahy, ale
také nástrahy automobilismu
nebo sex po dvou dětech.
200 stran, černobílé ilustrace

279,- 219,-

EG037663

229,- 189,-

M. Mlynářová

KDO
NEHŘEŠÍ,
NEŽIJE
Tentokrát se
autorka zamýšlí
nad rodičovstvím
a také problematikou výchovy potomků.
216 stran
EG041277

Román je vtipným vhledem do nelehkého
života jedné bláznivé rodiny. Nebojím se
říct, že milovníci Betty MacDonaldové,
klasičky humoristického románu, si u této
knihy přijdou na své.
Helena Herynková, online marketing

Zuzana Hubeňáková

ŽENA NA TAHU
Další porce zábavných fejetonů,
tentokrát i moderně proložených střípky a statusy ze sociálních sítí. 216 stran, čb. ilustrace
EG040386

249,- 199,-

279,- 219,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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Píši o době, kterou prožívám! O radostných pocitech
i o setkávání s těmi, kterým se Štěstěna vyhýbá.
Miluji každý obyčejný den a někdy doufám, že
přestaneme být lhostejnými ovcemi!
Josef Fousek
Josef Fousek

PUSA NA ŠPACÍR
Nová kniha Josefa Fouska obsahuje fejetony, z nichž mnohé byly odvysílány
v Českém rozhlase Plzeň. Autor není příznivcem líbivého optimismu. Zamýšlí
se nad neduhy společnosti, ale v jeho větách je nejen varování, ale i víra, že
nás komerční bestie neodnaučí lásce k obyčejnému životu.
Váz., 176 stran + 24 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm

Česká literatura, humor

EG041678

Výhodný komplet
ušetříte

330,-

jen

557,-

obj. č.

EG048116

P

Josef Fousek

Z OMŠELÉHO SAKA

OD SRDCE

Výbor laskavých textů vašeho oblíbeného autora. 304 str. + 16 str. bar. foto

Sbírka fejetonů, básní a textů z let
1965–2016. 208 str. + 32 str. bar. foto

EG040492

EG039158
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239,-

Josef Fousek

KA

3x Josef Fousek

299,-

329,- 259,-

259,- 199,-

Humorné příběhy
známého komika
Petr Vydra

HLAS A JINÉ POVÍDKY

Michal Viewegh

Michal Viewegh

PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ
LEOPOLD

PŘÍPAD NEVĚRNÉ
KLÁRY

Leopold, novinář žijící ve stereotypním manželství, má až
nutkavou potřebu vyjadřovat
se ve verších a za všech
okolností zůstávat zdvořilý,
což ho dostává do velice
prekérních situací… 272 s.

Kniha je nejen vtipně sebeironickou reflexí takzvaného
úspěšného spisovatelství,
ale především rafinovaně
zkomponovaným detektivním příběhem o lásce, přátelství a žárlivosti. 256 stran

Kniha Hlas a jiné povídky obsahuje
23 povídek komika, moderátora,
herce, dramaturga a spisovatele
Petra Vydry. Humorně laděné příběhy
zachycují leckdy lehce absurdní a místy
mysteriózní, zároveň však veskrze lidské životní situace, jaké zažívá ve své
práci či v osobních vztazích každý
z nás. Prostřednictvím autorových
textů se tak můžeme pousmát
i nad svým vlastním „bláznovstvím“.
Váz., 168 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

EG041448

EG040192

EG041598

24

349,- 279,-

299,- 239,-

259,-

199,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.
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NEOBYČEJNÝ ROMÁN
O OBYČEJNÉM ŽIVOTĚ

Mirka Skočílková

KDO VĚŘÍ NA ZÁZRAKY

Jitka Ludvíková

MUŽI ZRAJÍ JAKO VÍNO
Volné pokračování čtenářsky úspěšných
knih Zkrocení mlsného muže a Osvícení
zoufalého muže. 232 stran
EG041338

259,- 199,-

Gábina je obyčejná holka z malého města,
studuje vysokou školu, má skvělého kluka
a velké plány do budoucna. Co víc si přát?
Jenomže život není vždycky růžový. Jednoho
dne zjistí, že láska jejího života není vlastně
tak dokonalá, jak si původně myslela. Naštěstí je tu Jakub, který má oči jen pro ni.
Svatba a děti na sebe nenechají dlouho
čekat a Gábina i Jakub se ocitají ve víru rodičovských povinností a partnerského života.
Najednou řeší spoustu patálií a do jejich
vztahu proniká všednost. Některé problémy
jsou však horší než jiné…
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

EG041437

239,-

299,-

Mirka Skočílková
Marice se po tragické
smrti její sestry Violy
obrátí život vzhůru
nohama. Mladá, nezávislá žena se náhle
musí postarat o malou
neteř Violku… 432 s.

Kolektiv autorů

MĚSTO MEZI ZELENÝMI KOPCI
Kdy jindy číst povídky než v létě? Zvlášť
když právě léto je jejich tématem…
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120 stran
EG039458

Výhodný komplet
jen

ušetříte

378,-

220,-

EG039873

199,- 159,-

Česká literatura

VIOLKA

obj. č.

EG048117

2x Mirka Skočílková

299,- 239,-

Povídky z lékařského prostředí
Petra Soukupová, Alena Mornštajnová, Petra Dvořáková,
Marek Epstein, Irena Hejdová, Markéta Hejkalová

V BÍLÉM PLÁŠTI
Šest krátkých příběhů z prostředí nemocnic, sanitek i zubařských
ordinací, ve kterých na zdravotní neduhy, ale i na přicházející
stáří, naděje, životní prohry i náročnost lékařského povolání
nahlížíme očima doktorů, zdravotních sester, jakož i samotných
pacientů a jejich příbuzných. Váz., 112 stran, čb. il., 14 x 17,8 cm

EG041740

229,-

179,-

Kolektiv autorů

RODINNÉ POVÍDKY

V BÍLÉM PLÁŠTI

Antologie povídek nejlepších
současných českých autorů,
tentokrát na téma rodina.
144 stran, černobílé ilustrace

Audioknihu čtou M. Hudečková, J. Stryková a M. Preiss.
EG041743
CD (mp3)

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2020.

A. Mornštajnová,
P. Soukupová, P. Dvořáková,
A. Geislerová, M. Urban,
M. Epstein, I. Hejdová,
I. Myšková

249,- 199,-

EG041017

229,- 179,-
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TAJUPLNÁ LEVITUJÍCÍ
KOULE SPUSTÍ
LAVINU UDÁLOSTÍ…
Klára Vlasáková

PRASKLINY
Když se na Zem snese malý kulovitý
útvar, není člověka, v němž by tento
jev nevzbudil očekávání. Koule sice
levituje pár desítek centimetrů nad povrchem a je podivuhodně rezistentní
vůči jakýmkoli pokusům o její přesun
či zničení, ale jinak z ní nic nevychází.
Nikomu a ničemu neškodí, ale ani neprospívá. Lidé, vyhladovělí po mystice
i přesahu, si začnou její přítomnost vysvětlovat různými způsoby a ve společnosti se najednou cosi pohne – a pak
už dlouho potlačované frustrace, neurózy, vyčerpání, ale i problémy s klimatem nelze dále ignorovat…
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

Česká literatura

EG041234

279,-

219,-

Anna Bolavá

DO TMY
Tento neotřelý příběh vynikající spisovatelky získal v roce 2016 ocenění Magnesia Litera v kategorii próza. 232 stran
259,- 199,-

EG037335

Anna Bolavá

KE DNU
Román volně navazuje na úspěšnou
prvotinu Do tmy. Kdo zavraždil manželku
lékaře Marka Diviše? 288 stran
259,- 199,-

EG038714

Výhodný komplet
ušetříte

Klára Vlasáková

220,-

PRASKLINY

obj. č.

Audioknihu čte Tereza Dočkalová.
299,- 249,-

CD (mp3)

298,EG040708

2x Anna Bolavá
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EG041835

jen

Kniha nejprodávanější
české autorky současnosti
vás ve svém příběhu vezme
až na konec světa!
Radka Třeštíková

FOUKNEŠ DO PĚNY

Zuzana Součková

KDYŽ SE DÁMA ROZBĚHNE
Díky této knize můžete najít motivaci
ke změně života. Nikdy není pozdě
začít. Když se chce, všechno jde. Věřte,
že limity a omezení si tvoříme pouze
v hlavě! Kniha neobsahuje jen příběhy, ale také rady pro běhání. 176 s.
EG041353

26

259,- 199,-

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy,
nevyřčená slova a nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní
hrdinkou na svoji vlastní cestu! Když se Vladěně rozpadne dlouholeté manželství, sedne do auta a vyrazí bez cíle napříč Evropou.
Záhy zjišťuje, že před něčím se ujet dá, něco si však pořád vezete
s sebou… Brož., 256 stran, 12,5 x 20,5 cm

EG384370

349,-

279,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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VYPRÁVĚNÍ O ZEMI, KTERÁ VÁM DOKÁŽE
ZMĚNIT ŽIVOT…

Tereza Boučková

BHÚTÁN,
MÁ LÁSKA

BÁL ŠÍLENÝCH ŽEN
Autorka zavádí čtenáře do chvalně i nechvalně
proslulého hospitálu Salpêtrière, kam se „odkládaly“ nejen duševně choré, mravně zkažené, ale
i „nepoddajné“ ženy, manželky, dcery. V románu
vystupují i reálné postavy, slavní neurologové
Charcot a Babinski, jejichž metody včetně veřejných ukázek hypnózy a hysterických záchvatů,
vzdor vší problematičnosti, přispěly k rozvoji
medicíny. Přeložila Alexandra Pflimpflová.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm
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EG041412

299,-

EG041670

359,-

Odeon, světová literatura

Victoria Mas

Krajina a příroda Bhútánu vypadaly na internetu nedotčeně,
průzračně, nádherně, mimo
veškeré kategorie. Ihned jsem
zatoužila ještě jednou, naposledy, překonat sebe sama, své
strachy z létání, výšek, z neznámého, ze své kondice a věku –
a jet. Napsala jsem do práce
muži: Jedeme do Bhútánu!
Jedeme? Napsal obratem:
Jedeme! Číslo osm symbolizuje
v asijské kultuře štěstí. Proto se
nás v pondělí 4. 11. 2019 sešlo
na Letišti Václava Havla osm
cyklistů. Tehdy jsem ještě nevěděla, že krajina, příroda i lidé
jsou v Bhútánu mimo veškeré
kategorie…
Váz., 224 stran, bar. fotografie,
17 x 21,6 cm

279,-

239,-

Kde leží hranice
tvůrčího procesu?
Myla Goldberg

PASTVA PRO OČI
Román zachycuje krátký život Lillian Prestonové – od počátku 50. let do konce 70. let
20. století. Lillian, dívka z konzervativní středozápadní rodiny, přijíždí do New Yorku
studovat fotografii. Poměrně brzy však otěhotní a jakožto svobodná matka se ocitne
na okraji společnosti i v tísnivé finanční
situaci. Ve svém až sebezničujícím zápalu
pro umění se však neohlíží na konvence, ani
na svou životní úroveň. Veškeré síly směřuje
k tomu, aby své fotografie mohla vystavit…
Přeložila Jana Kunová.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EG041404

379,-

V prodeji od 3. června 2020

Nepropásněte objednací termín 15. července 2020!

299,-

Ian McEwan

Michel Houellebecq

ŠVÁB

PLATFORMA

Hořce satirické vyprávění
o tom, jak snadno může svět
politiky zbloudit, podlehne-li
okouzlení vlastním „posláním“, snaze vyřešit složitý
svět pomocí jednoduchých
klišé a touze konat „vůli
lidu“. 120 stran

Hlavním protagonistou románu je autorův generační
druh, úředník na ministerstvu kultury. Skandální autor
se nezapře v popisu erotických scén i v kritických připomínkách na adresu různých náboženství. 304 stran

EG041656

259,- 199,-

EG040667

359,- 279,-
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UNIKÁTNÍ PUBLIKACE VYCHÁZÍ U PŘÍLEŽITOSTI
85. NAROZENIN SLAVNÉHO ČESKÉHO FOTOGRAFA
Karol Lovaš

JAN SAUDEK
Mystik
Fotograf, kterého se dotkl Bůh
Umělecký fotograf Jan Saudek v květnu 2020 oslavil 85. narozeniny. Při té příležitosti vychází jeho originální knižní rozhovor s katolickým knězem K. Lovašem. Nahlédněte do mysli jednoho z mála současných českých umělců, který
se proslavil i za hranicemi naší země. Součástí publikace jsou i exkluzivní,
dosud nepublikovaná mistrova díla.
Váz.,136 stran, barevné i černobílé fotografie, 14,5 x 20,6 cm

EG041691

239,-

TO

P

Biografie, dějiny

299,-

Pavel Juřík

Hana Kneblová

František Čapka

Stanislava Jarolímková

Pavel Kosatík

ROŽMBERKOVÉ

ŽIVOT V ČESKÝCH
ZEMÍCH
ZA RUDOLFA II.

DĚJINY V DATECH

SLAVNÍ ČEŠI
A JEJICH BLÍZCÍ

EMIL BĚŽEC

Výpravná publikace přibližuje
historii nejvýznamnějšího českého panského rodu. Členové
rodu Rožmberků, jako byli
Vok I. a Petr Vok, se významně
zapsali do našich dějin. Kniha
shrnuje nejnovější poznatky
o jejich životě a díle. Poutavý
text navíc doplňuje téměř tři
sta fotografií. 200 s., bar. publ.
EG040763

28

399,- 319,-

Autorka se nezabývá pouze
Rudolfem II. a osobnostmi,
které ho obklopovaly, ale
popisuje i všední život v rudolfinské době. Dozvíte se
mnoho zajímavostí, které se
běžně v knihách neuvádějí.
200 stran + 16 stran bar. foto
EG041422

259,- 199,-

Od 7. století do roku 1526
Historická příručka nabízí ucelený přehled dějin od Sámovy říše po nástup
Habsburků. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech. Díky srozumitelnému
uspořádání lze snadno porovnat, co se
v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. 152 stran, čb. ilustrace
EG041323

399,- 319,-

Tato kniha nabízí setkání se
šesti slavnými českými muži,
jejichž jména sice patrně
znáte a víte, čím zasáhli
do historie našeho národa,
ale autorka o nich v tomto
titulu nabízí řadu méně známých zajímavých informací.

První ucelený životopis legendárního běžce. Vypráví
o jeho dětství v početné rodině, o mládí v baťovském
Zlíně, respektovaných soupeřích i přátelích, o armádě
a disciplíně, o manželství
a také o politice, ale především o běhání…

208 stran, černobílé ilustrace
259,- 199,EG041509

376 stran, čb. fotografie
EG039724
399,- 319,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 58.
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SPOJTE RELAXACI S POZNÁNÍM!

CESTOVNÍ KNIHA
Autem po Čechách,
Moravě a Slezsku
Kniha představuje
nejkrásnější místa
a významné památky ČR – 180 výletních tras. Každá
kapitola (výlet) obsahuje orientační mapku, stručný
popis, vlastivědné a aktuální praktické informace.
Nechybí ani tipy na pěší výlety či cyklovýlety
a QR kódy, odkazující na mapy. 472 stran, bar. foto

599,- 479,-
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EG364582

Petr David, Vladimír Soukup

KRUŠNÉ HORY
ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ
Stejně jako v předchozích
svazcích edice i do tohoto
průvodce vtělili autoři
osobní dojmy a postřehy
z vlastních toulek malebným krajem. Procházky
hlubokými lesy, po odlehlých vrcholcích hor či nezaměnitelným podhůřím
doplňují tipy na návštěvy
hradů a zámků, lázeňských
měst a středisek i technických památek.
Váz., 224 stran, bar. publ.,
16,2 x 24,4 cm

Cestování

EG041549 349,- 279,V prodeji
od 13. června 2020
Výhodný komplet
ušetříte

460,obj. č.

jen

836,EG048118

4x P. David, V. Soukup

Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý

KRAJINOU
PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
Zveme vás na místa, kde se odehrávaly příběhy
prvních Přemyslovců – a kde se rodila česká
státnost. Pokud si je vyznačíme na mapě, získáme (až na několik vzdálenějších výjimek) nepravidelný ovál, který obkružuje Prahu do vzdálenosti zhruba 30 kilometrů. Na stránkách této
knihy – a pak i na vlastní oči, vydáte-li se
na cestu – se seznámíte s desítkami pozoruhodných lokalit, kam vás turistický průvodce
obvykle neláká a kde nebudete obtěžováni
davy návštěvníků. O to silnější zážitek tato
tichá místa nabízejí…
Váz., 240 s. + 32 s. bar. fotopřílohy, 13 x 20 cm

EG377819

299,-

239,-

BRDY
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

KRKONOŠE
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

ŠUMAVA
ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ

Tato publikace vypráví o přírodě, historii, památkách,
o tom, jak Brdy dokážou
na člověka působit a jaké
příběhy se zde odehrály.

Kniha, představující netradičním pohledem známá
i neznámá místa, se věnuje
našim nejvyšším horám
a jejich blízkému podhůří.

Publikace vedle známých
turistických center připomíná i zaniklé osady a vesnice, místa, která byla roky
veřejnosti nepřístupná.

208 stran, barevná publikace
EG038378
299,- 239,-

224 stran, barevná publikace
EG040881
349,- 279,-

EG039050

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!

248 stran, barevná publikace
299,- 239,-
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Gareth Moore

Sarah Hermanová

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

KDO VÍ?

Logické hádanky
a nápadité rébusy
Cestujte s Alenkou králičí norou přímo
do fantastického světa říše divů,
kde žije plno neobvyklých obyvatel.
Nechte se inspirovat neuvěřitelným
světem Lewise Carrolla a pomozte
Alence vyřešit množství hlavolamů,
hádanek a záhad!
Brož., 256 stran, čb. il., 14 x 16 cm

Křížovky, rébusy, hádanky

EG041460

259,-

Všeobecné otázky
S touto zábavnou knihou
si otestujete své všeobecné
znalosti!
Brož., 256 stran, bar. publ.
EG041208

359,- 279,-

199,-

Gareth Moore

VELKÝ SHERLOCK HOLMES
Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

298,-

obj. č.

EG048119

2x Gareth Moore

Kniha je plná ďábelských výzev, které
budou vyžadovat váš důvtip. Připojte
se k doktoru Watsonovi a pokuste se
spolu s ním vyřešit více než 130 originálních úkolů! Brož., 256 stran, čb. il.

SUDOKU
Přes 130 hlavolamů
Tato krásná dárková kniha
obsahuje luštěnky různé
obtížnosti, od jednoduchých
až po ďábelsky těžké. 160 s.

259,- 199,-

EG040608

Autor chce svými křížovkami upozornit
na známá i méně známá místa naší
vlasti, na bohatství přírodních památek
i architektonických pamětihodností.
Ve sto padesáti křížovkách navštíví
luštitel nejen místa, která jsou dobře
známá, ale i taková, o nichž možná
nikdy neslyšel. Zamíří do hlubokých
lesů, na tajemná skaliska, do temných
jeskyní, dozví se o nejedné technické
památce. Křížovky poslouží nejen jako
zdroj zábavy a poučení, ale také jako
inspirace pro nedělní výlet.
Brož., 152 stran, 14,5 x 20,5 cm

Michal Sedlák
Jan Novotný-Kuzma

KNIHA KŘÍŽOVEK

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK
DVOUSVAZKOVÝ

Naše hrady a zámky
V knize naleznete
150 křížovek neboli
150 vhledů do tajemné
historie hradů a zámků
z Čech, Moravy a Slezska. Brož., 152 stran

Nepostradatelný pomocník pro milovníky
luštění poslouží jako rádce všem, kteří si
rádi tříbí znalosti – a jak napovídají výzkumy, kdo procvičuje mozek, zůstane
dlouho mladý! Slovník obsahuje téměř
400 000 ekvivalentů. Brož., 2232 stran
EG038308

30

499,- 399,-

EG048120

N

Výletní místa naší vlasti

O
VI

Michal Sedlák

KNIHA KŘÍŽOVEK

199,- 159,-

N
KA

EG041298

158,-

cena za obě publikace 148,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.

NO
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PLNÉ KNÍŽEK

A

Y PRO D
ĚT
BAV
I
ZÁ

LÉTO 3/2020

239 Kč

Dav Pilkey

DOGMAN
Peťulka čili Život kotěte

Slavný tvůrce komiksových příběhů Dav Pilkey přináší další díl
veleúspěšné série o Dogmanovi, která se usídlila na předních
místech v žebříčcích nejprodávanějších knih.
Dogman je nejpřítulnější ze všech psů a nikdo by nehádal, že
je zároveň nejobávanějším strážcem zákona v ulicích zlotřilého
města! Když se dobře známému lotrovi Péťovi narodí malý Péťa,
je tady dvojí problém. A pro nejlepšího policajta všech dob
dvakrát tolik práce…
Váz., 256 stran, barevná publikace, 14 x 21 cm

EG040247

299,-

239 Kč
239 Kč

Dav Pilkey

Dav Pilkey

DOGMAN

DOGMAN

Nová série od slavného tvůrce
komiksových příběhů!
Váz., 240 s., bar. p., 14 x 21 cm

Utržený ze řetězu
Mstitel pes-práví opět v akci!
Váz., 224 s., bar. p., 14 x 21 cm

EG040245

EG040246

299,-

299,-

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 58.

31

NO

VIN

KA
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Objevuj s puzzle

319 Kč

ZVÍŘATA CELÉHO SVĚTA
Velké oválné puzzle (200 dílků), dvanáct kartonových figurek a pracovní
sešit přinesou předškolním dětem
zábavu i poučení: poznají jednotlivé
světadíly, různá životní prostředí –
od oceánů a moří či polárních ledovců
přes divokou džungli a lesy po savany
a pouště – a především se seznámí se
zvířaty, která naši planetu obývají.
Puzzle (70 x 50 cm) + kniha (váz., 16 s.,
barevná publikace, 21,6 x 30,6 cm)

239 Kč

Martina Kolmanová

Logopedie s úsměvem

UČÍME SE HLÁSKU C

EG040414

399,-

PRO NEJMENŠÍ

Pracovní logopedické sešity od známé české logopedky Martiny Kolmanové ocení nejen všichni logopedi,
ale také rodiče. Kniha přináší více než 100 úkolů zaměřených na hlásku C a je určena dětem, které se tuto
hlásku učí vyslovovat. Děti díky této publikaci mohou rozvíjet své zrakové vnímání, naučí se určit pozici
hlásky C ve slově (rozdělování slov na slabiky, vytleskávání…) a procvičí si výslovnost ve slovech i větách.
Naučí se správně tvořit množné číslo, používat předložky i rody jmen. Autorka nezapomíná ani na rozlišování
rýmu, popis obrázku, nadřazené pojmy, logické dvojice apod. Ilustrovala Veronika Kašovská.
Brož., 144 stran, barevné ilustrace, 29,7 x 21 cm

EG041696

299,-

LEGENDÁRNÍ NÁKLAĎÁK, KTERÝ UŽ PO NĚKOLIK DESETILETÍ
MILUJÍ NEJEN DĚTI, ALE I JEJICH RODIČE!
AUTO TATRA 148

129 Kč
179 Kč
Anne Suessová

Zdeněk Miler

CO SE DĚJE KOLEM NÁS

VESELÁ KNIHA
O MALÉM KRTKOVI

Na statku, v parku, v zoologické
zahradě, v lese – všude se dá najít
mnoho zajímavého k prohlížení
a objevování!
Barevné leporelo, 10 s., 25,5 x 36 cm
EG038335
159,-

32

Co dělá Krteček přes den? Jaká
dobrodružství zažívá v přírodě?
To vše zjistíte v této knížce!
Barevné leporelo, 32 s., 18 x 24 cm
EG039446

229,-

Bytelná hračka je sice určená původně na písek
a zahradu, ale jezdit s ní můžete úplně kdekoli.
Spolehlivě uveze jak náklad z pískoviště, tak
malého stavitele. Nový model má navíc
praktické madlo nad kabinou, odolný volant
a hlavně výjimečnou nosnost
100 kg. Všechny Tatry se vyrábí
v České republice.
Délka auta: 72 cm,
materiál: plast.

649 Kč *
649 Kč *

649 Kč *
EG389159 růžovo-fialová 799,EG389158 modrá
799,EG389160 khaki
799,-

*

HRAČKU AUTO TATRA 148 NELZE ZAKOUPIT NA PRODEJNĚ.

VIN

VIN

KA

KA

32 a 33 KLUBKO.qxp_Sestava 1 19.05.20 15:44 Stránka 3

NO

NO

Neobyčejné
omalovánky

KAWAII

199 Kč

Omalovánky obsahují
přes 30 obrázků inspirovaných roztomilými
motivy. Použij k jejich
vybarvení dva voňavé
zvýrazňovače a čtyři
gelové fixy. Svůj originální obrázek si můžeš
zarámovat a pověsit
na zeď.
Brož., 64 stran,
21 x 27,5 cm + dva
zvýrazňovače a čtyři
gelové fixy

EG041637

219 Kč

279,-

V prodeji od 16. června 2020

139 Kč

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Rozvíjejte s dětmi řeč, zdokonalte
jejich jazykové schopnosti, stříhejte,
malujte, vybarvujte a procvičujte
jejich zručnost, trénujte prostřednictvím nápaditých her dětskou pozornost i logické myšlení.

POJĎ S NÁMI DO ŠKOLY
Pro šikovné ručičky
Brož., 80 stran, bar. publ., 20 x 27 cm
EG040851

199,-

POJĎ S NÁMI DO ŠKOLY
Hry na postřeh
Brož., 80 stran, bar. publ., 20 x 27 cm

139 Kč

EG040848

199,-

IDEÁLNÍ POMŮCKA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU DĚTÍ DO ŠKOLY

319 Kč
Klára Smolíková
NEBOJÍM SE
PRVNÍ TŘÍDY

159 Kč

KVIDOVY PŘESLECHY

11 originálních her a pomůcek
Sada obsahuje: 32 hracích karet, 162 čtvercových kartiček, 6 velkých LOTO karet, 4 tematické karty, prostorovou mřížku, oboustranný terčík se střelkou a sadu
žetonů.

Ideální pomocník pro děti,
které se chystají do první
třídy. Téměř 150 stran zábavných aktivit, při nichž
se budoucí prvňáčci s humorem a lehkostí seznámí
s tím, co je čeká ve škole.
Brož., 144 stran, čb. ilustrace,
22 x 26 cm

Seznamte se s Kvidem – malým kalousem ušatým, který navzdory
svým dlouhým uším ne vždy správně slyší. A přestože by z něj měl
vyrůst moudrý noční pták, ledacos nechápe. Tenhle kalousí kluk se
o mnohých slovních spojeních domnívá, že jsou podivná. Nemohl se
jen přeslechnout? Jak by mu mohly hořet tváře? A proč o něm
kamarádi tvrdí, že chodí spát se slepicemi? Anebo ta slova znamenají
něco úplně jiného? Zábavné i poučné čtení pro předškoláky, které
znáte z časopisu Sluníčko, doprovází hravé ilustrace Báry Buchalové.
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 21 x 23 cm

EG330636

EG039773

EG041596

HRY PRO PŘEDŠKOLÁKY

399,-

SKVĚLÉ ČTENÍ NA LÉTO SE SLEVOU! VÍCE NA STR. 22.

199,-

259,-

33

VIN

KA
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NO

199 Kč
199 Kč

Komára

KRÁLÍK JE TAKY JENOM
ČLOVĚK

Susanna Isernová

Představte si, že tento příběh se opravdu stal!
Tahle knížka je upřímným a osobním vyprávěním o životě jednoho králíka. O mém životě!
Paměti se tomu říká… Divíte se? A proč by
zrovna králík nemohl mít svoji knížku? Povím
vám, jak se mi žilo na světě a taky o své rodině.
Povím vám, jak chutná život domácího králíka…
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 21 x 22 cm

EG041213

MYŠKA A SEDM POSTÝLEK
Malá myška nechce spát o samotě. Každý
den se proto tajně vplíží k jinému zvířátku
a usíná u něj doma. Jednoho dne spatří
spící myšku ve svém paroží jelen a rozhodne se ji přesvědčit, že už zvládne spát
sama… Váz., 40 str., bar. publ., 28 x 24 cm
EG041450

259,-

259,-

PRO PŘEDŠKOLÁKY

129 Kč

Katja Richertová

VESELÁ PARTIČKA

Vyrobte si veselou králičí škrabošku podle
návodu Komáry, který najdete na speciálních
stránkách www.knizniklub.cz/skraboska,
pošlete nám fotku svého uměleckého díla
a vyhrajte jeden ze tří originálních hrnků!
Soutěžit můžete od 8. 6. do 21. 6. 2020
na www.knizniklub.cz.

Zvířátka u pana doktora
Krásná publikace s rozkládacím pokojíkem a kartonovými figurkami. Sova Julča,
medvěd Baltazar a lišák Oskar jsou
nemocní. Vydají se proto k doktorovi…
Barevné leporelo, 12 stran, 19 x 20 cm

159 Kč

VIN

EG040429

159,-

199 Kč

NO

LASKAVÝ PŘÍBĚH O ŽÁRLIVOSTI
A SMYSLU PŘÁTELSTVÍ

KA

SOUTĚŽ O 3 ORIGINÁLNÍ HRNKY

Eulàlia Canal

DUCHOVÉ NEKLEPOU NA DVEŘE

Zdeněk Miler, Iva Hercíková

O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU
Roztomilé, ale nezkušené štěňátko se
vydává na dobrodružnou cestu do okolního světa. Seznamuje se se sluníčkem,
s kačerem, včelkami a také se žabkami.
Někdy je to seznámení veselé, někdy
smutné a někdy také bolí…
Váz., 72 stran, barevné il., 21,2 x 20,8 cm
EG039557

34

199,-

Méďa a Svišť jsou nejlepší kamarádi a vždycky si
hrají jenom spolu. Hledají poklady, tancují a zpívají
jako velké hudební hvězdy. Jenže jednoho dne
Méďa k jejich hrám přizve taky Kačera. To ale
přece nejde! Svišť totiž Kačera nemá rád. Vlastně
nejenom Kačera. Nemá rád nikoho, kdo by mohl
narušit všechna ta odpoledne, kdy má Méďu jenom
pro sebe. Svišť se rozhodne, že to tak nenechá!
Co svými bláznivými nápady způsobí? A možná že
nakonec zjistí, že není tak zlé mít kamarádů víc…
Ilustrovala R. Bonilla. Váz., 48 s., bar. p., 24 x 26,5 cm

EG041523

259,-

NAKUPUJTE SE SLEVOU AŽ 78 %. VÍCE NA STR. 52 A 53.
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159 Kč

159 Kč

159 Kč
Ondřej Sekora

Jiří Havel

FERDA MRAVENEC

MALOVANÉ ČTENÍ

Nenechte si ujít oblíbené
příhody, v nichž se setkáte
nejen s Ferdou, ale třeba
i s broukem Pytlíkem a Beruškou. Váz., 76 stran, bar.
i čb. ilustrace, 16 x 23,3 cm

Štěkací smeták
V knížce plné humorných
vyprávění jsou vybraná slova
nahrazena veselými obrázky.
Ilustrovala L. Vybíralová.
Váz., 72 s., b. il., 19,5 x 25,5 cm

EG041633

EG040556

199,-

199,-

159 Kč

Julian Gough

BRUMLA A REMCÍK
Mistr stavitel
Další příběh o dobrosrdečné a věčně optimistické medvědici Brumle a škarohlídském králíkovi Remcíkovi je tady! Jednoho rána Remcík zjistí, že jim někdo krade les! Kam se poděly
stromy u řeky? A proč namísto nich vyrostly prazvláštní pahýly, které připomínají ořezané
tužky? Všechno nasvědčuje tomu, že mají obyvatelé lesa nového souseda. Jeho zapálení
pro pokrok ale všechny spíš děsí! Příběh o porozumění, přátelství a o tom, jakou parádu
dovede vyvést jeden velice nadšený bobr, ilustroval Jim Field.
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 13,5 x 18,5 cm

EG041087
Spící vetřelec
Medvědice Brumla a věčně nespokojený králík Remcík
jsou zase zpátky a s nimi i noví kamarádi!
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 13,5 x 18,5 cm

PODIVUHODNÁ CESTA
NILSE HOLGERSSONA

Vítejte v obchodě, kde lítá
přátelský duch a bydlí prudce
inteligentní chobotnice!
Ilustroval Teemu Juhani.
Váz., 64 s., b. il., 14,8 x 21 cm

Příběh světoznámé švédské
spisovatelky znovu ožívá
v převyprávění pro malé
děti! Ilustrovala A. Suessová.
Váz., 128 stran, bar. publ.,
21 x 26 cm

EG041461

EG040454

199,-

(Ne)přítel ve větvích
Váz., 112 stran, barevné il., 13,5 x 18,5 cm
EG040435
199,- 159,-

159,-

Výhodný komplet
ušetříte

Nečekané přátelství
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 13,5 x 18,5 cm

280,-

199,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. ČERVNA DO 31. SRPNA 2020.

159,-

199,-

299,-

UŽIJTE SI PLNO ZÁBAVY S PLASTELÍNOU!
109 Kč
89 Kč

BRUMLA A REMCÍK

BRUMLA A REMCÍK

EG040434

Anne Amelingová

STRAŠIDELNÝ
KRÁMEK A PŘÍŠERNÝ
LECHTIPRÁŠEK

199,-

BRUMLA A REMCÍK

EG041086

Magdalena Hai

jen

516,4x Julian Gough

obj. č.

EG048121

PLASTELÍNA JOVI
Nemastná plastelína
na rostlinné bázi. Nevysychá,
nešpiní, nelepí se na prsty. Barvy jsou snadno oddělitelné. Plastelínu
lze snadno odstranit z koberce i oděvu.
EG186782
Klasické barvy (10 ks)
139,EG359352
Trendy barvy (6 ks)
119,-

35
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239 Kč
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Antje Szillatová

199 Kč

BÁJEČNÁ FLORENTÝNA
Záhadný poník
Na statku Štístko se zničehonic objeví vysloužilý přívěs
na koně. Kde se tam vzal? Florentýna a její rodiče nevěří vlastním očím, když v něm najdou zanedbaného,
vychrtlého poníka, který se sotva drží na nohou. Mluvící
kocour Paulo Florentýně prozradí, že poník se jmenuje
Flíček a že se ho jeho majitelé snaží zbavit. Florentýna
je v šoku. Když potom narazí na další poníky, kteří
nutně potřebují její pomoc, neváhá a odvážně se spolu
s Paulem pustí do nového dobrodružství…
Knížku ilustrovala Angela Glöklerová.
Váz., 136 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

EG041712 V prodeji od 10. června 2020

Roald Dahl

VILDA A PIDIPÍSKOVÉ
Co se stane, když se Vilda
vydá do temného hvozdu?
Váz., 104 stran, barevné il.,
19,6 x 25,5 cm
EG040723

259,-

199,-

199 Kč
PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

159 Kč
Marek Epstein

SRABÁČEK
Prasátko Srabáček se vydává
na dobrodružnou cestu!
Váz., 112 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm
EG040272

259,-

NO

VIN

KA

139 Kč

Ella Moonheartová

MÍNA A KOČKY

119 Kč

Hvězdík z Jahodové farmy

Julie Sykesová
Akademie jednorožců

ALI A HVĚZDA
Proč v okolí školy přestaly
růst čarovné bobule, z nichž
všichni jednorožci čerpají
svou sílu? Il. L. Trumanová.
Váz., 112 s., čb. il., 12,5 x 20 cm
EG041402

36

159,-

139 Kč

Mína jede na návštěvu na Jahodovou farmu.
Moc se těší na všechna zvířátka – obzvlášť
na kocourka Hvězdíka a štěněcí slečnu Daisy.
Jenže Hvězdík i Daisy mají problém… Zvládne
Mína Hvězdíkovi pomoct, i když se tentokrát
nemůže poradit s Kočičím sněmem? A může
vůbec jako Strážkyně Kočičího sněmu pomáhat
také pejskům? Ilustroval Dave Williams.
Váz., 104 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm

EG040020

179,-

Ella Moonheartová

MÍNA A KOČKY
Vločka a Sněženka
hledají cestu domů
Mína si všimla, že její kočičí
kamarádka pečuje o dvě
zatoulaná koťátka, a rozhodne se jí pomoci…
Váz., 112 s., čb. il., 13 x 20 cm
EG040019

179,-

OTEVÍRÁME PRO VÁS NOVOU PRODEJNU. VÍCE NA STR. 58.
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159 Kč
Susanne Riha

HURÁ DO PŘÍRODY
Texty plné zajímavostí a nádherné
obrázky vás provedou jednotlivými měsíci roku. Ukážou vám, jak zvířata bydlí,
čím se živí a jak pečují o svá mláďata.
Seznámíte se s nejdůležitějšími rostlinami a zjistíte, jak funguje koloběh
vody nebo jak vypadá život listnatého
stromu v průběhu roku. Získáte také
spoustu tipů, jak přírodu chránit.
Váz., 48 stran, bar. publ., 23,8 x 30 cm
EG041190

199,-

James Lancett

NAUČ SE KRESLIT

SUPERHRDINOVÉ
Kreslicí laboratoř
Brož., 128 s., bar. i čb. il., 22,5 x 28 cm

Naučit se kreslit může být jednodušší a zábavnější, než si myslíte!
Brož., 96 s., bar. p., 22,6 x 26,8 cm

EG041571

EG040674

249,-

209 Kč

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

119 Kč

199 Kč

149,-

159 Kč

SADA BUBLIFUKŮ FRU BLU
Vytvořte si ohromné bubliny různých velikostí!
Balení obsahuje: 0,5 litru tekutiny, misku, kruh
s jedním velkým otvorem, kruh se čtyřmi otvory
(2 různé velikosti), kruh s 9 otvory a 3 rukojeti
na obruče (délka 17 cm). Materiál: plast.
EG379214

269,-

349 Kč

BUBLIFUK FRU BLU MEGA BLASTER
SE ZÁSOBNÍKEM

239 Kč

Sam Lomanová

S bublifukem FRU BLU Mega Blaster vytvoříte miliony bublinek. Navíc se světelnými efekty! Balení
obsahuje: bublifuk Mega Blaster (pistole) a 0,5 litru
tekutiny.

Maluj si a hraj si

JEDNOROŽCI A JEJICH ÚŽASNÍ PŘÁTELÉ

NÁHRADNÍ NÁPLŇ PRO BUBLIFUKY FRU BLU

Popadni tužku a vydej se na úžasné dobrodružství! V barevném pracovním
sešitu najdeš spoustu zábavných úkolů, hádanek a omalovánek, díky kterým bude tvůj den barevnější a krásnější. Báječná parta jednorožců a jejich
vílích kamarádek a mnoho zábavných luštěnek už na tebe čekají!
Brož., 96 stran, barevná publikace, 23 x 26 cm

Objem: 3 litry.

EG041621

EG379208

EG379213

SOUTĚŽ O 3 KRÁSNÉ HRNEČKY. VÍCE NA STR. 34.

439,-

199,-

299,-

37
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NO

KA

VIN

KA

38 a 39 KLUBKO.qxp_Sestava 1 19.05.20 15:55 Stránka 2

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

179 Kč

159 Kč

Katja Frixeová

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ
Divoký čtyřlístek
Kocour Gustaf onemocněl, knihy vyvádějí jako šílené a do obchodu má dorazit kontrola! Paní Sovová je zoufalá: Jestli se čtyřlístek
divokých knih nenaučí slušnému chování, bude muset knihkupectví zavřít. To Klárka rozhodně nemíní dopustit a bere věc do vlastních rukou! Ilustrovala Florentine Prechtelová.
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

EG041754

V prodeji od 13. června 2020

DALŠÍ PŘÍBĚH Z VELEÚSPĚŠNÉ SÉRIE
O EMILOVI A UPÍRECH JE TADY!

229,-

Pavel Brycz

EMIL A UPÍŘI
Česnek útočí, se vším zatočí!

179 Kč
179 Kč

Malé upírky Ela a Hela začaly chodit do stejné školy jako Emil. Všichni žáci i učitelé
jsou v ohrožení života. Boj na život a na smrt začíná! Naštěstí má Emil za sebou
partu neohrožených česnektariánů a společně se rozhodnou krizovou situaci
ve škole vyřešit na vlastní pěst… Ilustrovala Komára.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm

EG041100

199,-

ČAROKRÁSNÉ
KNIHKUPECTVÍ

ČAROKRÁSNÉ
KNIHKUPECTVÍ

Pavel Brycz

Pavel Brycz

EMIL A UPÍŘI

EMIL A UPÍŘI

Podivuhodný křeček Harry

Čokoládové dortíky pro všechny!

Váz., 168 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EG040902
229,-

Váz., 176 stran, čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EG041317
229,-

Neboj se, vždyť máš česnek
Váz., 72 stran, barevné il., 16,5 x 21 cm

Kdo se bojí, nesmí do školy!
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

199,- 159,-

Výhodný komplet

EMIL A UPÍŘI

437,-

obj. č.

EG048122

Schovej se, kdo můžeš
Váz., 72 stran, barevné il., 16,5 x 21 cm
EG040131

199,- 159,-

EG041099

Pavel Brycz

jen

3x Katja Frixeová

38

EG039920

199,- 159,-

ušetříte

260,-

jen

536,-

obj. č.

EG048123

4x Pavel Brycz

HLEDÁTE KNIHU? VÍCE NEŽ 120 000 TITULŮ S KLUBOVOU SLEVOU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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159 Kč

Josef Brukner, Alena Ladová

JAK SE KOCOUREK VYDAL
DO SVĚTA
Dobrodružství kocourka Mikeše udělá
radost předškolákům i malým školákům.
Váz., 72 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm
EG040460

199,-

119 Kč

Jan Lebeda

MEDOVNÍČEK,
MEDULKA
A MEDULÍNEK
Další knížka o oblíbeném skřítku Medovníčkovi a jeho kamarádech. K lesním skřítkům
Medovníčkovi, Medulce a jejich panence
Rózince přibude další pohádková postavička,
malý skříteček Medulínek, kterého Medulka
najde po velké bouřce a vezme ho do své
a Medovníčkovy chaloupky. Medulínek brzy
začne chodit a mluvit, a protože je to zvídavý
skřítek, začne se seznamovat s lesem a se zvířátky, která les obývají. Děti se dočtou o jeho
dobrodružstvích a příhodách a s pomocí svých
oblíbených hrdinů mohou blíže poznávat
přírodu a život zvířátek, ptáčků i hmyzu.
Ilustrovala Veronika Balcarová.
Váz., 144 stran, barevné il., 19 x 22 cm

EG041401

239 Kč

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

299,-

Shelley Swansonová Saterenová

DOBRODRUŽSTVÍ
V PSÍM HOTELU
Dusty dělá nepořádek
Váz., 72 stran, barevné il., 14,6 x 19 cm
EG041269

159,-

PARÁDNÍ HRA, KTEROU MUSÍTE MÍT!
ZOMBIE KIDZ

499 Kč

Evoluce
Do vaší školy se dobývají zombie! Sejděte se společně s kamarády u této skvělé
hry a vymyslete spolu strategii, jak se
s nestvůrami vypořádat. Splňte speciální
mise a označte si postup pomocí samolepek! Otevřete tajemné obálky, které
rozšíří vaši hru! Balení obsahuje: oboustranný herní plán, kostku zombií, čtyři
žetony hrdinů, osm žetonů zombií,
čtyři žetony zámků, osm
plastových stojánků, třináct zalepených obálek,
evoluci s tajným obsahem, pravidla, arch
pro samolepky a průkaz lovce zombií.
EG357339

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 15. ČERVENCE 2020!

599,-

159 Kč
199 Kč

Andy Shepherdová

Anders Sparring

CHLAPEC, KTERÝ
VYRŮSTAL S DRÁČKY

CHMATÁKOVI

Tomas má opravdu velké tajemství. Má totiž dráčka. Jeho drak
se narodil z tajuplné kaktusovité
rostliny jménem dračilka a je
děsně roztomilý. Chovat draka
však není vůbec jednoduché!
Váz., 240 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

a velká narozeninová loupež
Chmatákovi mají slabost pro věci,
které nejsou jejich. Nemůžou si
zkrátka pomoct. Tedy aspoň tatínek
Mstiboj, maminka Mája a malá
Berta. Bertin bráška Tonda má ale
rád jen to, co se smí…
Váz., 64 stran, barevné il., 17 x 21 cm

EG040213

EG041318

259,-

199,-

39
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199 Kč
Alejandro Algarra

219 Kč

ZÁZRAKY PŘÍRODY
Jak příroda čaruje
Váz., 96 stran, barevná publ.,
21 x 24 cm
EG041109

259,-

Jen Greenová

STROMY

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Jejich kouzlo a tajemství
Vydej se s námi do lesa a pronikni do tajuplného světa stromů! Dozvíš se, jaké druhy
stromů existují, kde všude a jak rostou,
jak se rozmnožují, čím se živí i proč jsou
pro naši planetu tolik důležité. Představíme ti největšího staříka i obra stromové
říše. Ale to není všechno! Víš, že stromy si
pod zemí předávají zprávy a že některé
druhy stromů o sebe navzájem pečují jako
rodina? Stromy toho skrývají mnohem
víc, než se může zdát! Knihu ilustrovala
Claire McElfatricková.
Váz., 80 str., barevná publ., 22,9 x 28 cm

Země
Váz., 144 str., barevná publ.,
21,6 x 27,6 cm

EG041244

EG041329

JEDNOROŽCI

ZVÍŘECÍ
OLYMPIÁDA
Objevte šampiony
zvířecí říše!
Poutavý text provází
nádherné ilustrace
Tor Freemanové.
Váz., 80 stran, bar. publ.,
23,5 x 27,6 cm
EG041245

299,-

Vítej v neodolatelné zemi sladkostí,
která je plná kouzelných jednorožců,
roztomilých zvířátek, duhových laskomin a květin. V knížce se dvěma
rozkládacími scenériemi najdeš více
než 300 samolepek a přes 60 pěnových nálepek.
Brož., 10 stran, barevné i čb. il.,
21,6 x 26,5 cm

EG385294
Tereza Lukešová

Devin Dennie

PROČ?

299,-

119 Kč

NO

Martin Jenkins

VIN

KA

239 Kč

279,-

239 Kč

149,-

199 Kč

TO JSEM Z TOHO
JELEN
Znáte slova šoulačka, čiplenka či kazatelna? A víte,
jak vypadá hon či jak žije
divoká zvěř v lese? Odpovědi na tyto otázky naleznete v této krásné knize!
Váz., 112 stran, bar. publ.,
21 x 28 cm
EG040477

40

259,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 59.
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239 Kč

199 Kč

279 Kč
Lucy a Stephen Hawkingovi

Martina Skala

JIRKA A NEPROLOMITELNÁ
ŠIFRA

CESTA PRAŠTĚNÉ
SLEPICE ZA ŠTĚSTÍM

Banky vydávají peníze zadarmo,
v obchodech se neplatí za zboží…
Zdá se, že nejvýkonnější počítače
světa byly nabourány. Zjistí Jirka
s Aničkou, kdo za tím stojí?
Váz., 312 stran + 24 stran čb. foto,
15,3 x 21,6 cm

Bláznivá slepice se ze své rodné vesnice ve španělské Katalánii vydává
na dobrodružnou cestu přes Pyreneje,
aby našla svou osudovou lásku. Doprovází ji kupa veselých kamarádů –
koníci, křeček a akvarijní rybka!
Váz., 88 stran, bar. publ., 21 x 29 cm

EG041742

EG041476

359,-

299,-

PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY

VÝTVARNÉ POTŘEBY KORES

VÝROBA SLIZU NEBYLA NIKDY TAK SNADNÁ! STAČÍ SMÍCHAT
LEPIDLO, TEMPERY A GLITTERY S AKTIVÁTOREM A JE HOTOVO!
TEKUTÉ TRANSPARENTNÍ LEPIDLO
GLUFIX KORES (500 ml)
EG367799

119,-

95 Kč

TEMPERY KORES V TUBĚ (12x 12 ml)
EG359255

125,-

Alex Bellos

FOTBALOVÁ ŠKOLA
Nová sezóna
Představ si školu, kde by se na každé hodině probíral jen fotbal! Tahle kniha
plná fotbalového hýření, žebříčků, výsledků, překvapujících faktů a zajímavostí
tě provede tou nejbáječnější školou na světě. Ve fyzice se dozvíš, že fotbalové
míče nejsou kulaté, v zeměpise očicháš dinosauří bobek a zjistíš z něj něco
o trávě a zábavu zažiješ i v hodině biologie. Fotbalová škola je prostě úžasná!
Ilustroval Ben Lyttleton. Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 12,8 x 19,8 cm

99 Kč

EG041483

139 Kč

259,-

GLITTERY KORES
S AKTIVÁTOREM
NA VÝROBU SLIZU
Sada obsahuje: Glitter
glue (5x 10,5 ml, barvy:
červená, modrá, zelená,
zlatá, stříbrná), Glitter
glue pastel (5x 10,5 ml,
barvy: žlutá, broskvová,
růžová, tyrkysová, fialová)
a aktivátor na výrobu
slizu (200 ml).
EG048129

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

149,-

41
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MALÁ KNIHA OTÁZEK
PRO NEVĚSTU A ŽENICHA

Lotta Sonninen

DENÍK ŠPATNÝCH NÁLAD
PRO MATKY

Rodina, vztahy

Řekněme si to na rovinu, mateřství nám
(přes všechno dobré) dává spoustu příležitostí cítit se špatně. Od strií na různých
částech těla po pohlcující pocit viny, batolecí záchvaty vzteku a trucování teenagerů – někdy si prostě přejeme celý ten
kolotoč zastavit. Jenže to tak úplně
nejde, že ne? Tento deník si nebere servítky a nabádá všechny matky, aby na
chvíli vypustily páru a vypsaly se ze svých
problémů. Ať už jste matkou uřvaného
miminka, protivného batolete, náladového teenagera nebo nesnesitelného
dospěláka, teď máte jedinečnou šanci
vypsat se ze všeho, co vás štve. Nejpitomější rady, nejzbytečnější nákupy, největší chyby – to všechno deník unese. Tak směle do toho!
Brož., 128 stran, černobílé ilustrace, 12,8 x 18,5 cm

EG041256

199,-

159,-

V knížce najdete přes 100 otázek, které odhalí, jak dobře
znáte svého partnera. 160 stran
199,- 159,-

EG041336

Asha Dornfest

RODIČOVSKÉ
VYCHYTÁVKY
134 geniálních nápadů.
Brož., 272 stran, barevné ilustrace
EG040221
299,- 239,-

Marie Kondo

ZÁZRAČNÝ ÚKLID
Poznejte originální umění,
díky němuž se spolehlivě
zbavíte nepořádku a náležitě
si uspořádáte věci. Tato přesvědčivá knížka se právem
stala ohromným světovým
bestsellerem. 192 stran
EG041658

259,- 199,-

Marie Kondo

ŽÍT S RADOSTÍ
Jo Fosterová

Elizabeth G. Hainstock

MŮJ RODOKMEN

METODA MONTESSORI
A JAK JI UČIT DOMA

Tato kniha s prostorem pro záznamy týkající se celé rodiny (tradice a úspěchy, události a fotografie) se stane vaším rodinným
pokladem. Najdete v ní také užitečné tipy a rady, například jak
vést bádání po předcích. 152 s.
EG040355

42

359,- 279,-

V publikaci naleznete praktická
cvičení v oblastech běžného
života, senzoriky, čtení, psaní
a aritmetiky včetně návodu
na snadnou výrobu různých
pomůcek. Brož., 120 stran
EG039467

129,- 99,-

Naučte se vypořádat s jednotlivými kategoriemi toho, co
vlastníte! Díky této publikaci
se dokážete snadno rozhodnout, co si přejete ponechat
pro šťastný život. Knihu provázejí inspirativní obrázky, jak
věci skládat a uchovávat.
240 stran, černobílé ilustrace
EG039800

279,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

318,-

obj. č.

EG048124

2x Marie Kondo

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Průvodce
zdravým létem
se 103 chutnými
recepty
Po pěti úspěšných kuchařkách se tým Jíme zdravě
rozhodl udělat další krok,
spojil se s odbornicí na výživu M. Bebovou a připravil
tuto báječnou knihu, se kterou sestavíte pestrý a vyvážený jídelníček pro celou rodinu. Váz., 224 s., bar. foto, 20,7 x 25,8 cm

EG391321

499,-

399,-

Sonnentor

DÁRKOVÁ SADA
BIO KOŘENÍ NA GRIL
Dárkový box šesti druhů koření.
Perfektní dárek na grilovací party!
Sada obsahuje: Rub Me Tender
bio (60 g), Smokey Salt (150 g),
Smokey Papriku bio (70 g), Holy
Veggie bio (30 g), Fish & Chicks
bio (55 g) a Steak That bio (50 g).
549,- 489,-

Kuchařky

EG388579

365 NÍZKOSACHARIDOVÝCH
RECEPTŮ
Začněte svůj den s křupavým oříškovým
müsli nebo lahodnou omeletou ve stylu
řeckého salátu, na poledne si do práce
připravte thajský kuřecí salát nebo květákové kari a večer si pochutnejte třeba
na cuketových těstovinách à la carbonara…
304 stran, barevná publikace
499,- 399,-

TO

P

EG041602

MÁME DOMA VEGANA
ITALSKÁ
KUCHAŘKA
Kate Allinsonová, Kay Featherstonová

ŠPETKA CHUTI
Dobře vařit, dobře jíst a přitom hubnout?
Jde to! Tato fenomenální kniha obsahuje
sto skvělých receptů, třicet tři z nich je vegetariánských. 272 stran, barevná publikace
EG041513

449,- 359,-

Kniha přináší recepty, typické pro tradiční i moderní italskou kuchyni,
podle kterých snadno připravíte kompletní menu.
160 stran, barevná publ.
EG041304 359,- 279,-

Skvělé čtení na léto se slevou! Více na str. 22.

Tato kuchařka přináší svěží, zdravé recepty na jídla připravovaná z rostlinných
surovin, které se dají snadno upravit tak, aby vyhovovala i pojídačům masa
a vegetariánům, případně může být inspirací pro rodiny, které právě přecházejí
na flexitariánství. V knize najdete pokrmy na každý den a pro každého, od snídaní přes svačiny k hlavním chodům a lahodným dezertům.
Váz., 256 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

EG041514

449,-

359,43
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Bolí vás záda? Nechte si
poradit od odborníků!
Chris Crowley, Jeremy James

JAK SE ZBAVIT BOLESTÍ ZAD
Komplexní plán, s nímž jednou provždy zvítězíte
nad bolestí
Kniha, která čtenáře neučí jen napravovat a léčit záda, ale především to, že můžeme výrazně změnit kvalitu našeho života, pokud se o sebe budeme správně
starat. Doktor Jeremy James – jehož terapie pomohla neuvěřitelným osmdesáti
procentům pacientů – spolu s Chrisem Crowleym přináší podrobný program
jednoduchých cviků a změn životního stylu, které mohou všem pomoci narovnat
páteř, posílit svaly, naučit se nový zdravý způsob, jak se pohybovat po světě –
a doslova tak eliminovat bolesti zad.
Brož., 256 stran, barevné ilustrace, 13 x 20,3 cm

EG041419

239,-

Zdraví

299,-

Giulia Endersová

Dominik Nischwitz

Michael Barczok

Jarmila Mandžuková

Iris Seidenstricker

STŘEVO NENÍ TABU

JAK NA ZDRAVÉ ZUBY

ZDRAVÉ PLÍCE

ATOPICKÝ EKZÉM

Mladá vědkyně Giulia Endersová ve své knize zábavnou
formou vysvětluje, jaký je
střevo složitý, a přitom báječný orgán. Nadváha, deprese
i alergie souvisí s narušenou
rovnováhou střevní flóry.
Takže pokud se chceme ve
svém těle cítit dobře, žít déle
a být šťastní, musíme o své
střevo pečovat. 280 stran

Ústní dutina je vyvážený
ekosystém a zuby jsou citlivé
orgány, které mají velký
podíl na zdraví celého těla.
Doktor Dominik Nischwitz,
známý průkopník biologického zubního lékařství,
objasňuje, jak se prostřednictvím zdravé ústní dutiny
můžeme dostat ke zdravému
tělu. Brož., 288 stran

Co se děje, když kašleme,
popadáme dech nebo chrápeme? Co se skrývá za alergií, astmatem a CHOPN?
Co můžeme podniknout
proti všem těmto dýchacím
potížím? Všechny odpovědi
na tyto otázky a nejlepší
tipy, jak udržet své plíce
po celý život zdravé, najdete
v této knížce. Brož., 264 stran

ZDRAVÍ JE V NAŠÍ
HLAVĚ

EG041745

EG041303

EG040456

44

329,- 259,-

299,- 239,-

299,- 239,-

Naše zdraví ovlivňují nejen
životní styl, dědičnost a životní prostředí, ale také náš
emocionální stav. Dlouhodobý stres, život pod tlakem
a negativní emoce, vše se
odráží na našem zdravotním
stavu. V této knize naleznete
tipy a rady, které vám pomohou k uzdravení. 232 stran
EG040949

259,-

199,-

Jak jsem si zachránila
kůži
Atopický ekzém je extrémní
výzvou nejen pro sebevědomí, ale i pro fyzické síly
a psychiku. Autorka v knize
poskytuje hluboký vhled
do každodenního života
s touto nemocí a nabízí užitečné rady, které vám pomohou se vyléčit. Brož., 200 s.
EG039933

259,- 199,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Audra Avizienisová

Danielle Collinsová

501 NEJLEPŠÍCH CVIKŮ
PILATES

OBLIČEJOVÁ JÓGA

EG041148

399,- 319,-

Nechte si poradit od přední světové
odbornice na obličejovou jógu! Ukáže
vám, jak můžete pomocí obličejových
cviků, masáží a akupresury vyhladit
svou kůži a zjemnit její podpůrné
svaly. Brož., 168 stran, čb. fotografie
EG041308

Ivan Truchlik

Petr Čech, Jan Palička

HISTORIE MISTROVSTVÍ
EVROPY VE FOTBALE

MŮJ ŽIVOT

Pojďte si zavzpomínat na všechny dosavadní šampionáty! Kniha poskytuje
mnoho informací, ale přitom je zábavná a čtivá. Doprovázejí ji historické
i barevné fotografie. 184 str., bar. publ.
EG041430

399,- 319,-

259,- 199,-

Jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů Petr Čech se rozhodl
poutavou formou sepsat část své
autobiografie – a to dobu od svých
sportovních začátků až po přestup
do Sparty… 184 stran, čb. ilustrace
EG040427

299,- 239,-

Sport, fitness

Publikace vhodná pro začátečníky
i pokročilé nabízí širokou škálu cvičení. Díky cvičení pilates zvýšíte svou
fyzickou zdatnost, zlepšíte koordinaci
a zpevníte tělo. Brož., 192 s., bar. publ.

Cvičte kdykoli
a kdekoli!

Jana Ina Zarrellaová

TĚLO SNŮ NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Chcete získat tělo svých snů, ale máte pocit, že na to nemáte čas?
Neztrácejte hlavu a pusťte se do proměny s touto knihou. Autorka
vám poradí, jak se velmi rychle dostat do formy. Vyberte si dle svých
možností jeden z tréninkových programů na cvičení s vlastní vahou,
pro které nepotřebujete speciální pomůcky a které můžete absolvovat
prakticky kdykoli a kdekoli – a nemusí to zabrat víc než dvacet minut.
Viditelný úspěch se dostaví už po krátkém čase! V knize najdete i mnoho užitečných tipů, které se týkají motivace, životního stylu, wellness
a stravování s celou řadou výborných receptů.
Brož., 160 stran, barevná publikace, 20 x 23,5 cm

EG041309

MALÁ ŠKOLA PILATES

Alexander Hoheneder, Thomas Münch

Chtěli byste se naučit pilates, ale nevíte jak nebo kde začít? Tato kniha se
stane vaším dokonalým a trpělivým
lektorem. Detailně zachycuje cviky
a techniky dýchání, díky nimž získáte
sebejistotu a potřebné dovednosti.

CORE TRÉNINK

192 stran, barevná publikace
EG038892
299,- 239,-

329,-

259,-

Posilování středu těla
Objevte svou sílu s uceleným šestitýdenním programem pro štíhlé, pevné
a atletické tělo. Kniha obsahuje optimální program pro začátečníky.
Brož., 64 stran, barevná publikace
EG039670

149,- 119,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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Naučte se snadno rozpoznat
správnou příležitost!
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Eben Pagan

PŘÍLEŽITOST

Dosáhněte úspěchu!

Velmi známý kouč a investor Eben Pagan strávil
stovky hodin studováním
fenoménu „příležitosti“.
Vyslechl velký počet byznysmenů a přišel na to,
že úspěšní lidé mají něco
společného. Je to jejich
talent rozpoznat, kde a jak
se chopit té správné příležitosti, od níž se poté
všechno odvíjí. To se vztahuje jak na pracovní, tak
na rodinný či partnerský
život. V dnešním internetovém světě je však příležitostí nadbytek a pro mnohé z nás je těžké se v nich
orientovat. Tato kniha vás
naučí správnou příležitost
snadno rozpoznat.
Váz., 304 s., 12,5 x 20 cm

EG041479 279,-

219,-

Marc a Angel Chernoffovi

1000+ MALIČKOSTÍ, KTERÉ
DĚLAJÍ ŠŤASTNÍ A ÚSPĚŠNÍ
LIDÉ JINAK
Miliony lidí si nikdy neuvědomí, že mohou žít
jinak. Nebuďte jako oni. Nezůstaňte spokojení
s průměrem. Seberte odvahu k úpravám a vylepšením. Naučte se ctít sebe sama a pečovat
o sebe. Vaše potřeby jsou důležité. Začněte je
konečně uspokojovat!
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EG041492

299,-

239,-
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V prodeji od 3. června 2020

Každý může
zbohatnout!
Suh Yoon Lee, Joanne Hong

NA VŠECHNO MÁTE
Jen Sincero
Skvělá motivační knížka pro každého, kdo zoufale touží po lepším
životě, ale nechce se zruinovat
jeho hledáním. Až tuto knížku
dočtete, dokážete změnit svoje
zvyky, které vám brání získat, co
chcete, a vydělat si už konečně
pořádné peníze – tolik, kolik jste
ještě v životě neviděli. 280 stran

Suh Yoon Lee, nazývaná „guru bohatých“, se už v mládí
prosadila jako poradkyně známých byznysmenů, investorů a developerů. Proslýchalo se, že na to, abyste si
mohli poslechnout její rady, musíte čekat víc než rok.
Poskytuje konzultace prezidentským kandidátům a šéfům světových firem. Analyzovala přes sto tisíc případů
bohatých lidí a na základě svých zjištění odhaluje tajemství, jak i vy můžete žít v blahobytu.
Váz., 240 stran, 14,5 x 20,6 cm

EG037994

EG040690

JSI PROSTĚ BOREC

46

299,- 229,-

299,-

239,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.

Dokážete rozeznat pravdu od lži?

Dosáhněte úspěchu!

O

Naučte se efektivně
rozhodovat!
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Mel Robbinsová

PRAVIDLO 5 VTEŘIN
V této knize se dozvíte, jak se efektivně rozhodovat v různých oblastech běžného života. Už jako
malí dostáváme od rodičů různé rady, jak se chovat a jak být lepší. To pokračuje i ve škole a v zaměstnání. Podle autorky je však klíč úspěchu
v tom, jak sami sebe v určitém okamžiku motivovat ke správnému rozhodnutí, od kterého se vše
ostatní odvíjí. Na základě různých příběhů a také
slavných momentů z historie získáte návod na to,
kterým směrem se v různých situacích vydat.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EG041204

299,-

239,-

Robert T. Kiyosaki

FAKE
Ve své nové knize nás chce autor naučit, jak rozpoznávat pravdivé informace
od těch lživých a vymyšlených, které často nekriticky přijímáme kvůli své slabé
finanční gramotnosti a stáváme se tak snadnou obětí různých institucí. Často
naletíme na nabídky, kterých poté litujeme, když už není cesty zpět. Vaše základní finanční gramotnost začíná v této knize od úplných základů a naučí
vás přemýšlet o penězích tak, že se již nenecháte zbytečně napálit podvodným
telefonátem nebo nesmyslnými akcemi v obchodech. Kniha je také kritikou
současného globálního rozdělování peněz, které je podle autora ve velké míře
okrádáním běžného člověka. Váz., 512 stran, černobílé fotografie, 12,5 x 20 cm

EG041292

319,-

Robert T. Kiyosaki

John C. Parkin

DO PR****, DĚLEJTE,
CO MÁTE RÁDI
Autor této knihy tvrdí, že štěstí
dosáhneme pouze v případě, že
budeme opravdu dělat jenom to,
po čem toužíme. Jako návod
uvádí spoustu vtipných situací
ze svého života, ale inspiruje se
také příběhy svých přátel a příbuzných. 264 stran, čb. ilustrace
EG038754

399,-

249,- 199,-

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2020.

BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ TÁTA
Tato kniha by měla být povinnou četbou pro finanční plánovače nebo kohokoliv, kdo se zajímá o to, jak se stát
finančně nezávislým. 376 stran
359,- 279,-

EG041293

Výhodný komplet
ušetříte

240,-

jen

438,-

obj. č.

EG048125

2x Robert T. Kiyosaki
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Louise L. Hay

N

PŘÍTOMNÝ
OKAMŽIK
Tato kniha je plná pozitivních afirmací. Až ji
budete číst, zjistíte, že
si vytváříte nové duševní zvyky, kterých se můžete držet po zbytek svého života!
Brož., 376 stran, barevná publikace
EG041680

Odhalte,
co znamenají
vaše sny!
Caitlin Keeganová

DENÍK SNŮ

Ezoterika, duchovní literatura

Výpravná knížka se
zajímavým designem,
kterou autorka podmanivě ilustrovala,
přináší základní
informace o spánku
i snění a základní
rady pro zachycování
snů. Výklad mnoha
častých i vzácnějších
symbolů, jež se ve snech objevují, je abecedně uspořádaný a doprovází ho řada přehledných tematických tabulek. Zbývající stránky jsou vyhrazeny pro zaznamenávání. Deník je
určen všem, kdo mají zájem o rozbor vlastních snů a nalezení jejich skrytého smyslu.
Váz., 160 stran, barevné ilustrace, 15,2 x 20,3 cm

EG040480

239,-

François Gautier

SLOVA POSLEDNÍHO
DALAJLAMY
Francouzský novinář, který
žije již čtyřicet let v Indii,
sestavil hlavní témata,
ke kterým se Jeho Svatost
dalajlama v jejich několika
vzájemných rozhovorech
vyjádřil. 160 stran
EG041122

199,- 159,-

M. Farber, A. Zernerová

ASTROLOGIE PRO
ZDRAVÍ A POHODU
Mezinárodně uznávaní astrologové využili své dlouholeté zkušenosti k sepsání
knihy, která je nepostradatelným průvodcem na cestě
k dosažení zdraví a pohody.
Brož., 216 stran, čb. ilustrace
EG041055
349,- 279,-
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299,-

199,- 159,-

Cassandra Easonová

Hartwig Hausdorf

AURY

MEDICÍNA DOBY
KAMENNÉ

a jak jim rozumět
Naučte se rozpoznávat auru
neboli energetické pole
kolem lidí i jiných živých
organismů!
128 stran, barevné ilustrace
EG040740
199,- 149,-

48

Existuje bezpočet svědectví
prehistorického léčebného
umění, jež se při srovnání
s naší dobou rozhodně
nemusí stydět… 168 stran
EG041016

259,- 199,-

Jo Cauldricková

LUNÁRNÍ MAGIE
Tato interaktivní kniha vás naučí
využívat sílu Měsíce k naplnění
vašich záměrů. Porozumění tomuto vesmírnému tělesu vám pomůže plánovat a realizovat své sny
v souladu s lunárním cyklem.
Kniha je rozdělena do 8 kapitol,
které reprezentují jednotlivé měsíční fáze. Začnete-li žít v souladu
s Měsícem, záhy zpozorujete, jak
se během lunárního cyklu mění
vaše nálada i množství energie.
Flexivazba, 224 stran, bar. i čb. il.,
17 x 21 cm

EG041664

359,-

279,-

V prodeji od 10. června 2020

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Kniha samolepek

MANGA
Objevte přes 500 skvělých motivů, které můžete
sbírat, nalepovat a obdivovat. V knížce se také
dozvíte zajímavosti o svém znamení v čínském
zvěrokruhu a naučíte se kreslit obličej ve stylu
mangy. Čekají na vás milé chibi, stateční vojáci,
zasněné slečny, módní dekorativní prvky, popisky a mnoho dalšího.
Brož., 96 s., čb. il. a bar. samolepky, 14,8 x 21 cm

EG041736

259,-

199,-

Kniha samolepek

KAWAII
Fixy lze využít k dekoraci a kreslení na papír, karton,
malířské plátno, dřevo, kov, sklo, plast (vyjma PE),
keramiku, kámen, polystyren a modelovací hmoty.
EG359308

139,- 105,-

AKRYLOVÉ BARVY JOVI DECOR
Sada obsahuje 6 barev v kelímku (6x 55 ml) a štětec.
EG186666

249,- 199,-
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EG041737

259,-

Hobby

V této knížce naleznete přes 600 rozkošných
kawaii motivů. Dozvíte se také zajímavosti
o svém znamení v čínském zvěrokruhu a naučíte se výborný recept na sushi rýži, nigiri, onigiri a onigirazu neboli sushi sendvič. Užijte si
samolepky roztomilých zvířátek, jídla, pohádkových bytostí, šperků, nápisů a mnoho dalšího.
Brož., 96 s., čb. il. a bar. samolepky, 14,8 x 21 cm

FIXY JOVI DECOR METALIC (6 ks)

199,-

Alexandra Veresová

Zvládnu to sám

COPY ZA 5 MINUT
Tato kniha plná barevných fotografií vám
ukáže, jak za pouhých pár minut vytvořit
úžasný účes s copy. Vyberte si kterýkoli
z účesů – slušet vám budou všechny!
Brož., 32 stran, bar. publ., 20,2 x 20,2 cm
Alexandra Veresová

Zvládnu to sám

DRDOLY ZA 5 MINUT
Líbí se vám nápadité účesy z vlasů stočených
do drdolů? S touto knihou se naučíte vytvářet originální účesy krok za krokem!
Brož., 32 stran, bar. publ., 20,2 x 20,2 cm

EG048126
cena za obě publikace

Nepropásněte objednací termín 15. července 2020!

118,-

108,-

Jake Spicer

Robert Lambry

JAK KRESLIT

JAK NAKRESLIT
JAKÉKOLI ZVÍŘE
SNADNO A RYCHLE

Skicujte a kreslete
cokoli, kdekoli
Tento kompletní kurz kreslení je vhodný jak pro naprosté začátečníky, tak pro
zkušené umělce. Vyzkoušíte
si mnoho námětů: od zátiší
až po rušné městské ulice.
Brož., 304 stran, čb. ilustrace
EG041316
399,- 319,-

Tato jedinečná kniha vám
ukáže, jak v několika jednoduchých krocích přenést
i složité tvary na papír a vytvořit realistickou kresbu více
než 150 různých živočichů.
Brož., 176 stran, čb. ilustrace
EG041446
299,- 239,-
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Kate Kitchenhamová

PES – ČLEN RODINY

Axel Gutjahr

Tato praktická a hravá příručka vás provede cestou
od prvního dne štěněte přes celý napínavý psí život
až po dobu, kdy budete po svém boku mít psího
seniora. Zjistíte, jak rádi se psi učí, proč je pro ně
tak důležité být nám nablízku a jaké jsou předpoklady zábavného a nekomplikovaného každodenního soužití se psem. Dozvíte se, kde mu připravit
místo na spaní, jaké bude potřebovat krmení a základní péči, proč jsou pro něj některé aktivity nebezpečné a naopak jaké hry jsou pro něj vhodné,
na co si dávat pozor při procházkách, jak pejska
navyknout na společnost dalších zvířat v domácnosti a řadu dalších užitečných věcí.
Brož., 184 stran, barevná publikace, 19 x 25,3 cm

EG041275

Poutavá publikace obsahuje
řadu podrobností ze života
ptáků, ať už jde o druhy
stálé nebo tažné.
160 stran, barevná publikace
EG041320

299,- 239,-

279,-

Příroda

349,-

PTÁCI NA ZAHRADĚ

Clive Wynne

JEDINEČNÝ SVĚT
PSÍCH EMOCÍ
Pes je láska
Populárně naučná kniha
z pera renomovaného
odborníka. 240 s., čb. il.
279,- 219,-
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EG041247
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Vše o čmelácích od A do Z
František Kuklík

MOJI ČMELÁCI
Průvodce světem čmeláků od českého
chovatele

Psí mozek je možné trénovat
podobně jako svaly! V knize
najdete spoustu rychlých
a nekomplikovaných nápadů
na hlavolamy, hry a různé aktivity pro psy. Brož., 112 s., bar. p.

Populárně-naučná publikace z pera českého autora se podrobně
věnuje čmelákům: jejich chovu, rozpoznávání jednotlivých druhů,
jejich přirozeným nepřátelům a způsobu života. Autor je chovatel
čmeláků a z praktického hlediska popisuje, jak funguje čmeláčí
společenství, jak sehnat čmeláčí královnu, jak si vyrobit chovatelská zařízení, usadit čmelín, jak správně a jestli vůbec přikrmovat
a co je třeba dělat, aby čmeláci prospívali. Nechybí ani informace
o vlivu čmeláků na životní prostředí. Text provází krásné barevné
fotografie a praktické grafy.
Brož., 160 stran, barevná publikace, 17 x 23 cm

EG039959

EG041544

Christina Sondermannová

HLAVOLAMY PRO PSY

50

199,- 159,-

V prodeji od 13. června 2020

329,-

259,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 58.
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Josef Baumann

Erika Börnerová

ŘEZ A TVAROVÁNÍ
DŘEVIN

ZAHRADNIČENÍ
PO CELÝ ROK

Prořezávání v praxi
Tato praktická příručka vás
seznámí se základními pravidly kvalitního řezu.
160 stran, barevná publikace

Krásná zahrada
od jara do zimy
Kniha uvádí konkrétní rady,
co dělat na zahradě po celý
rok. 160 stran, barevná publ.

299,- 239,-

EG041319

299,- 239,-

Příroda

EG041321

Jarmila Mandžuková

Aleš Dostál

BYLINKY

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Jedinečná kniha o léčivých
bylinkách přibližuje fascinující moc a kouzlo přírodního
léčitelství. 224 str. + 16 str.
barevných il., čb. il. v textu

Výbor povídek z pera známého autora shrnuje necelé
dvě desítky příběhů z jeho
starších souborů s mysliveckou tematikou. 176 s., čb. il.

EG041533

299,- 239,-

EG041249

259,- 199,-

Silvia Appelová

ZAHRÁDKA VE MĚSTĚ
David A. Bainbridge

Joyce Russellová

ÚSPORNÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ
ZAHRADY

MODERNÍ ZAHRADA

Příručka popisuje jednoduché zavlažovací systémy,
s nimiž lze ušetřit značné
množství vody. 128 s., bar. p.
EG038108

249,- 199,-

Základní dovednosti
a projekty pro chutnější
a zdravější plodiny
Kniha obsahuje dvacet tři
projektů pro malou i velkou
zahradu. 192 stran, bar. publ.
EG041188

399,- 299,-

Zahradnická příručka se zaměřuje na využití volných míst v městské zástavbě, na předzahrádkách, na dvorcích, střešních terasách či ve vnitroblocích a navrhovaná řešení mohou
sloužit i jako inspirace na běžné balkony nebo menší zahrádky. Autorka radí, jaké jsou
nejvhodnější formy výsadby, ať už jde o tradiční, nebo netradiční nádoby, zvýšené záhony,
vertikální konstrukce, plošnou výsadbu či zavěšené kontejnery. Samostatná část knihy se
věnuje ukázkám konkrétních aranžmá z okrasných i užitkových rostlin a profilům jednotlivých osvědčených druhů květin i zeleniny. Brož., 144 stran, barevná publ., 17 x 23,3 cm

EG041590

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!

299,-

239,51
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Carter Langdale

Knihy se slevou

ALIGÁTOR
V KOUPELNĚ

Julian Stockwin

Christine Trent

Pauline Petersová

Jasinda Wilderová

M. Ford, P. Legon

KYDD

ULOUPENÉ TĚLO

OMEGA

První díl úspěšné série
historických románů.
288 stran

Byl vikomt Raybourne,
přítel královny Viktorie,
zavražděn? 328 stran

TAJEMSTVÍ
RŮŽOVÉHO
POKOJE

PRAVÝM BRITEM
SNADNO A RYCHLE

EG266275

EG259662

368 stran
EG039204

344 stran
EG039821

289,-

349,-

Pokračování pikantních
bestsellerů Alfa a Beta.
349,-

299,-

Kroužková vazba, 68 s.,
barevná publikace
EG039139
199,-

Monika Wurmová

Johannes Mario Simmel

Mária Ďuranová

Pavel Kosatík

Rutger Bregman

ROCKOVÉ TANGO

SVŮJ KALICH
HOŘKOSTI

VŠICHNI TO VĚDÍ

HOVORY S TGM

Silný a působivý román.
576 stran

Můžeme mít svůj život
vždy plně pod kontrolou? 232 stran

Kniha obsahuje scénář
filmu, fotografie z natáčení aj. 176 s., bar. publ.

UTOPIE
PRO REALISTY

EG038354

EG275580

EG040123

Ze splněného snu se
vyklubala ta nejhorší
noční můra! 432 stran
EG298611

299,-

399,-

249,-

279,-

Kim Farnellová

Susanne Mierau

Hester M. Eicková

VODKA

I-ŤING

NE! JÁ NECHCI!

Změňte svou budoucnost
pomocí Knihy proměn
zvané I-ťing! 192 stran
EG038345
199,-

Jak porozumět období
vzdoru a v klidu ho
zvládnout. 144 s., b. p.

ŠTĚNĚ
PRO RODINU

Vše o oblíbeném alkoholu a nejlepší recepty
na míchané nápoje.
208 stran, bar. publ.

EG039886

299,-

Rady od odbornice.
192 stran, bar. publ.
EG039932
399,-

EG038736

299,-

Autor v knize
shrnuje nejvýraznější příběhy ze své
praxe, zasazené
do malebných
venkovských kulis
anglického hrabství Yorkshire. 256 stran
EG039706

299,-

J.-Ch. Brisard,
Claude Quétel

Doreen Virtue

DĚTI DIKTÁTORŮ

Dokážeme změnit svůj
život k lepšímu? 256 s.

Jaký byl jejich osud?
294 stran

EG038961

EG253880

279,-

MOJE
ZERO-WASTE
KUCHYNĚ

299,-

248 stran

EG039124

Pauline Pearsová

Ruediger Schache

KOMPOST

TAJEMSTVÍ
OSVOBOZENÍ
SRDCE

Naučte se neplýtvat
jídlem! 72 stran, bar. p.

Přehledná příručka
o organickém kompostování. Brož., 192 s., b. p.

EG039225

EG038616

199,-

ARCHANDĚLÉ
A ANDĚLÉ
NA NEBESÍCH

349,-

249,-

256 stran, barevné il.
EG039757

379,-

Jamie Cat Callanová

JAK
FRANCOUZKY
HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ
Autorka vám poradí,
jak za pár drobných
vypadat jako za milion euro, jak flirtovat po francouzsku
a jak znovu objevit ženskou záhadnost. 216 stran
EG039013

52

229,-

Tajemství harmonie

Harriet Griffeyová

Nick Arnold

Věra Provazníková

OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ

CHCI ŽÍT ŠŤASTNĚ

Sto aktivit, zajímavých
projektů a cvičení.
Brož., 96 str., bar. publ.

Buďte zdravější, výkonnější a spokojenější!
144 stran, barevné il.

TECHNIKA NÁS
BAVÍ!

POŠLEM ANKU
PRO HÁDANKU

Fakta i experimenty.

Verše doplňují ilustrace
O. Ptáčkové. 72 s., b. il.

EG039658

EG039884

129,-

249,-

Brož., 80 s., bar. publ.
EG039727
199,-

EG039899

Brigitte Hoffmannová,
Lena Steinfeldová

199,-

PĚTIMINUTOVÉ
PŘÍBĚHY
128 stran, barevná publ.
EG039214
249,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,

52 a 53 bonusy.qxp_sablona lista 20.05.20 13:09 Stránka 3

99 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY
Barbara
Erskinová

STÍNY
NA OSTROVĚ

Pohádka i fantasy
v jednom! Brož., 224 s.

Třetí česky
vydaná sbírka
povídek oblíbené britské
spisovatelky. 288 stran

EG038715

EG032185

Jesper Stein

Barbara Woodová

Jacqueline Susann

Ondřej S. Nečas

ZPOVĚĎ AGENTA
STB

AJŠA

VĚŠTKYNĚ

ÚDOLÍ PANENEK

Originální detektivní
román. 352 stran

Kniha obdržela prestižní
dánské ocenění Zlatý
vavřín. 400 stran

Mohla být prvním
apoštolem žena?
440 stran

Legendární román
o Hollywoodu 60. let
20. století. 512 stran

ČARODĚJŮV
ODKAZ

EG259626

EG298582

EG038722

349,-

329,-

349,-

EG039095

399,-

229,-

319,-

Noah Gordon

Rainer M. Schröder

Ann Mooreová

Martha Sophie Marcus

Cynthia Harrod-Eagles

Robert Harris

Jared Reck

KATALÁNEC

NEBE, NA NĚMŽ
NESVÍTILY HVĚZDY

SBOHEM, IRSKO

MODRÝ
MEDAILON

U DOMÁCÍHO
KRBU

KONKLÁVE

JÁ A HOLKA
ODVEDLE

Historický román s detektivní zápletkou. 312 s.

Za války, 1915
368 stran

EG311277

EG038943

Jímavý příběh o proměně rebela v usazeného
vinaře. 288 stran
EG038441

279,-

Světový bestseller.
448 stran
EG038434

399,-

Volné pokračování
románu Irská kráska.
408 stran
EG039848

399,-

349,-

Každý z nich má své
hříchy, které už nelze
skrývat… 264 stran
299,-

EG038709

249,-

Tahle love story vám zlomí srdce! Brož., 256 s.
EG039256

259,-

Chusita Fashion Fever

Stanley Bradley

Theresa Cheungová

Frances Tophillová

Tim Dedopulos

Sandra Worth

Suzanne McNeillová

TOHLE NENÍ JEN
KNIHA O SEXU

ŠKOLA
PSYCHOTRONIKY

JAK NAJÍT NEBE

PACHATEL
NEZNÁMÝ

RŮŽE Z YORKU

Rady vizionáře a psychotronika. Brož., 272 s.

Originální příručka.

Případy k rozlousknutí!
Brož., 304 stran, čb. il.

Koruna osudu
Pokračování historické
ságy. 208 stran

QUILTOVÁNÍ
RAZ DVA

Ilustrovaný průvodce.
Brož., 160 stran, bar. il.

Existuje nebe? Je možné rozmlouvat se zesnulými? 320 stran

ZAHRADNIČENÍ
V NÁDOBÁCH

EG038878

EG275119

EG038344

EG038370

EG248312

279,-

249,-

349,-

Brož., 160 stran, bar. p.
EG039284
299,-

249,-

279,-

Přes 30 quiltů!
Brož., 168 s., bar. publ.
EG038100

299,-

Monika Czerninová,
Jean-Pierre Lavandier
Mějte mě stále
ráda

MARIE TEREZIE
Kniha nabízí netradiční pohled na slavnou panovnici i zákulisí dvorského života.
184 stran, černobílé ilustrace
EG039411

249,-

Milan Syruček

Blanka Matragi

PREZIDENTI

JEDU DÁL

Jejich role
a odpovědnost
312 stran
EG311260

299,-

Natasha
Courtenay-Smithová

Chantal Plamondonová,
Jay Sinha

Josef Quis

Vzpomínková kniha proslulé oděvní výtvarnice.
200 s. + 80 s. bar. foto

BLOG ZA MILION

ŽIVOT BEZ PLASTŮ

Založte úspěšný blog!
288 stran

Letní případ
Koumes řeší zapeklitou
záhadu! 104 s., bar. il.

EG039838

EG038764

Brož., 192 stran, barevná
publikace
EG039892
349,-

399,-

máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny!

299,-

DETEKTIV KOUMES

EG326532

299,-

53

Knihy se slevou

David Jan Novotný
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STAR WARS
Vzestup Skywalkera
Poslední díl slavné vesmírné ságy. Zvítězí v závěrečném souboji dobro, nebo
budou všichni obyvatelé
galaxie navždy sloužit zlu?
EG388134 DVD

LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ 2

STAR WARS
Vzestup
Skywalkera
Závěr kultovní série
nyní také na Blu-ray
disku!

Proč se Elsa narodila
s kouzelnou mocí?
Odpověď ji svůdně volá
a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království…

EG388135

EG378428 DVD 179,-

Blu-ray 429,-

NABARVENÉ
PTÁČE

NA NOŽE

DOLITTLE

V napínavém detektivním příběhu rozehráli
skvělý herecký koncert
Ch. Evans, J. L. Curtis,
M. Shannon a D. Johnson.

Doktor Dolittle (Robert
Downey Jr.) se vydává
hledat lék pro královnu,
který se nalézá na mýty
opředeném exotickém
ostrově…

EG388139 DVD 259,-

EG378424 DVD 199,-

Dan Bárta
& Illustratosphere

Michal Hrůza

Milan Lasica

SVĚTLO DO TMY

Album z r. 1998 v remasterované podobě!

Jedenáct nových dokonalých písní.

Úspěšný hudební skladatel, zpěvák a hitmaker
Michal Hrůza vydává
zbrusu nové album!

MOJICH
OSEMDESIAT

BLUES PRO TEBE…

KRÁSKA
A ZVÍŘENÝ PRACH

Dramatický příběh zaobírající se vztahem mezi
hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností
a láskou na straně druhé.
EG378425 DVD 259,-

EG388144 DVD 259,-

ŽENSKÁ
NA VRCHOLU
Helena se rozhodne strávit advent se svým synem
na horách. Díky hře osudu zde narazí na dva
atraktivní muže…

VYSOKÁ HRA

PAT A MAT

Novinka od tvůrců filmu
Všechno, nebo nic.
Hrají: Petra Hřebíčková,
Eliška Balzerová a další.

Dvoudílný televizní film
inspirovaný kriminálními kauzami, které
nejsou dodnes právně
dořešeny.

Kutilské trampoty
A je to opět tady! Pat
a Mat přinášejí další
sérii nápadů, katastrof
a originálních řešení.

EG388125 DVD 199,-

EG380184 DVD

Olympic

Wabi Daněk

Slza

Visací zámek

Ivan Král

TOP20.CZ

BARON PRÁŠIL

PRÁZDNINY
NA ZEMI…?

ROSA
NA KOLEJÍCH

3

ANARCHIE
A TOTÁL CHAOS

SMILE

Remasterovaná verze
alba je doplněna koncertními nahrávkami.

Legendární debut z roku
1984 na CD. 12 hitů,
12 bonusů a booklet.

20 českých a slovenských hitů a 20 světových hitů. Dělám stojky,
Protože, Láska a data,
Before You Go…

Fantastická dobrodružství slavného hrdiny
v mistrném hereckém
podání oblíbeného
Miroslava Táborského.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ
ZNÁMOST

CD, DVD

179,-

EG385929 CD

269,-

239,-

EG385927 CD 269,-

EG383886 DVD

199,-

Třetí album české energické i zádumčivé
kapely Slza. Paravany,
4 ráno, Žár…

EG387472 CD 299,-

O STATEČNÉM
KOVÁŘI

50 NEJZNÁMĚJŠÍCH
BAJEK

Slavná filmová pohádka
ožívá ve vyprávění proslulého hlavního hrdiny
(Pavel Kříž).

Známé bajky vypráví
P. Zedníček, S. Postlerová,
A. Goldflam, M. Pachlová
a F. Kreuzmann.

Znamenité poslouchání
a atraktivní booklet
s historií „života a díla“ Josefa Spejbla, kterému je letos 100 let!

239,-

EG385931 CD 189,-

EG388094 CD

54

319,-

EG380753 CD

AŤ ŽIJE SPEJBL!

Jiří Suchý a Originální
Pražský Synkopický
Orchestr

EG388155 CD

299,-

Nové album legendární
punkové kapely je ostré
zvukově i textově!
EG388156 CD

299,-

NEJLEPŠÍ PŘÍBĚHY
PRO NEJMENŠÍ
Výběr toho nejlepšího
z tvorby pro děti určený
nejen začínajícím posluchačům.
EG388093 CD

189,-

EG378861 CD

319,-

Album představuje důstojnou tečku za bohatým tvůrčím životem
slavného hudebníka.

EG387473 CD

299,-

Exkluzivní komplet
vydaný u příležitosti
80. narozenin M. Lasici.
EG388154 4 CD 579,-

EG387471 2 CD 259,-

EG388095 CD

Hana Whitton

Marek Šindelka

POSLEDNÍ LÁSKA
CÍSAŘE KARLA

CHYBA

Jeho Svatost dalajlama,
Noriyuki Ueda

Audioknihu čte herec
Jan Zadražil.

CO JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

EG041688 CD 249,-

Rozhovory o hněvu,
soucitu a lidském konání.

EG378303 CD

339,-

Audioknihu čte oblíbený
J. Saic. Délka nahrávky:
9 hodin 9 minut.
EG041644 CD

249,-

V prodeji
od 3. června 2020.

EG041631

CD

269,-

249,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Puzzle

SELFIES
Dog’s Delight
Precizně zpracované puzzle
vám zajistí skvělou zábavu.
Balení obsahuje: 500 dílků
puzzle. Rozměry složeného
obrázku: 49 x 36 cm.
EG392168

249,- 199,-

Puzzle

Společenská hra

EXIT

Naučte své děti obratnému hospodaření a zabavte se
při odhalování historie a napínavých pověstí! Hra vás
provede po překrásných českých a moravských památkách, doplní vám dějepisné znalosti a nabídne i tipy
na skutečné výlety. Během hry je třeba propočítávat výdaje, případně nějakou tu korunu
vydělat. Ten, kdo bude mít na konci cesty nejvíc peněz, vyhrává. Balení obsahuje: herní plán, 12 dřevěných figurek ve 4 barvách (4 pěší
turisté, 4 motorky, 4 auta), 2 bodové
hrací kostky, 104 bankovek, 48 karet
hradů a zámků, 44 akčních karet a návod. Hra je vhodná pro děti od 7 let.

Společenská hra

TEAM WORDS
Dochází vám někdy slova? Po pravidelných partičkách Team Words se vám
to už nestane. Rozšiřte si slovní zásobu
tou nejzábavnější formou! Ten, kdo má
největší vyřídilku a nasbírá nejvíc bodů,
vyhrává. Balení obsahuje:
55 oboustranných
karet, 12 kostek
s písmeny, 6 sázecích žetonů, 5 figurek, přesýpací
hodiny a pravidla.
Hra je vhodná
pro děti od 10 let.
EG368794
399,- 299,-

BALANČNÍ VĚŽ
Dřevěná skládačka je vyrobená
pouze z ekologicky pěstovaného
dřeva. Jednotlivé dílky jsou velmi
precizně opracovány. Díky zaobleným dílům a konstrukci nemusí
stát věž pouze rovně, ale je možné ji vychýlit i na strany. Balení
obsahuje 11 dílků. Výška věže:
18 cm. Hra je vhodná pro děti
od 2 let.
EG352422

Kdo spadne
do záchodu,
prohrává!
Balanční hra

ZÁCHOD
Balanční hra pro šikovné
prsty a trpělivé děti
i dospělé. Rozvíjí jemnou
motoriku, trpělivost
a koncentraci. Hra je
vhodná pro děti od 3 let.
EG330499

499,- 399,-

EG221116

359,- 279,-

Hry na dovolenou

CESTOVNÍ SOUBOR HER
Užijte si volné chvíle se souborem nejpopulárnějších her v praktické krabičce (13 x 20,5 x 4 cm),
která se vejde do každého batůžku.
Soubor obsahuje: Člověče, nezlob se, dámu,
mlýn, Craps (napínavou
casino hru s jednoduchými pravidly), kostky
a mariášové karty.

EG330639 229,- 179,-

159,- 129,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 31–41.

55

Hry, hračky

CESTUJEME PO HRADECH A ZÁMCÍCH

Objevte naprosto unikátní spojení puzzle a únikové hry v jednom! Jedinečné puzzle vás nadchne a ukáže vám zcela nový rozměr zábavy. Po složení obrázku teprve začíná ta pravá detektivní práce! Budete zkoumat
všechna dosud skrytá vodítka, tajné symboly i kódy a řešit hádanku.
Balení obsahuje 759 dílků puzzle a brožuru s příběhem a barevnými
ilustracemi. Rozměry složeného obrázku: 70 x 50 cm. Puzzle je vhodné
pro děti od 14 let.
EG392161 Ponorka
329,269,EG392164 Hvězdárna
329,269,-
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LEDOVÝ DŽBÁNEK SONNENTOR

Vivaco

Pomeranč – bazalka
Vychutnejte si v horkých letních dnech
osvěžující souhru pomeranče a bazalky, ale
také chuť dalších zajímavých ingrediencí.
Balení obsahuje 16 pyramidálních sáčků
s bylinnou směsí s ovocem v bio kvalitě
(16x 40 g). Složení čaje: mango, banán,
černý bez, citronová tráva, ibišek, echinacea,
ostružiník, pomeranč, bazalka a meduňka.
EG388580

KERATINOVÁ SADA
Posilující šampon je vhodný
pro oslabené, poškozené
a vypadávající vlasy. Speciální
kombinace látek (keratin
s kofeinem), doplněná o ceramidy
a vitamíny B6 a B3, aktivně
působí na kmenové buňky
vlasového folikulu, a tím účinně
omezuje vypadávání vlasů.
Keratinový balzám je vhodný
pro všechny typy vlasů, především
pro vlasy suché, lámavé nebo
poškozené chemickými zásahy
a žehlením. Balení obsahuje:
šampon (200 ml) a balzám
na vlasy (200 ml).

135,- 119,-

LEDOVÝ DŽBÁNEK SONNENTOR
Jahoda – zázvor
Znamenitá chuť ovoce s jemnou ostrostí
zázvoru! Balení obsahuje 16 pyramidálních
sáčků s ovocným čajem v bio kvalitě (16x 40 g).
Složení čaje: jablko, jahoda, zázvor a ibišek.
EG388581

135,- 119,-

EG388434

Dárkové zboží

VODĚODOLNÁ
MLÉKA
NA OPALOVÁNÍ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

279,- 209,-

DOMÁCÍ TEXTIL S MOTIVEM
LEVANDULE
Stylové dekorace s oblíbeným motivem
levandule pro útulný domov.
Materiál: 70 % polyester, 30 % bavlna.
EG387516 Běhoun na stůl

(140 x 33 cm)

239,- 179,-

EG387515 Prostírání

(48 x 33 cm)

99,- 89,-

EG387514
Povlak na polštář se zapínáním na zip

(40 x 40 cm)

169,- 129,-

Vivaco

SADY NA OPALOVÁNÍ
Balení obsahuje: mléko na opalování s UVA a UVB ochranou
(200 ml) a mléko po opalování (200 ml). Opalovací mléka se
speciální voděodolnou recepturou obsahují fotostabilní minerální
filtry, vitamín E a extrakt z kozího mléka. Opalovací mléko KIDS
SPF 50 je vhodné pro děti již od 1 roku.
EG388431 SPF 20
EG388432 SPF 30
EG388433 SPF 50

56

269,- 199,299,- 209,399,- 279,-

Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob!
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PŮLLITR

LETNÍ SADA TROPICAL

Správný dárek pro správné chlapy! Vtipné půllitry v dárkovém
balení potěší srdce každého pivaře. Výška 18,5 cm, materiál: sklo.

Užijte si léto s praktickými doplňky Happy Spirit z oblíbené kolekce Tropical! Sada obsahuje:
kovové pouzdro na brýle (16 x 6,5 x 3 cm), plátěnou tašku (40 x 35 cm), kovové kompaktní
zrcátko s klasickým i zvětšovacím sklem (průměr 7 cm), textilní penál na psací potřeby či
kosmetiku (20 x 7 cm), velkou peněženku (19 x 11 cm) s 12 vnitřními kapsami a kapsičkou
na zip a stahovací pytel (31 x 41 cm) s vnější kapsou na klíče, mobilní telefon a peněženku.

EG400496 Super manžel
EG400498 Táta
EG400494 Pozor! Kaňour
EG400497 Báječný děda

1204,- 399,-

Dárkové zboží

EG048127

179,- 139,179,- 139,179,- 139,179,- 139,-

CESTOVNÍ POLŠTÁŘ S PAMĚŤOVOU PĚNOU
Zpříjemněte si cestování s naším měkoučkým polštářem! Vnější povlak je
vyroben z hebkého mikroplyše. V případě potřeby jej lze snadno sundat
a vyprat (zapínání na zip). Materiál: povlak polyester, výplň polyuretan.
Rozměry polštáře: 33 x 30 cm.
379,- 279,379,- 279,379,- 279,379,- 279,-

EG400737 Razítka
EG400501 Kolibříci
EG400499 Puntíky
EG400736 Květiny

SADA 4 METALICKÝCH
BRČEK S KARTÁČKEM

MONČIČÁCI

Konec hromadám plastu! Pořiďte si
ocelová brčka v duhových barvách
a buďte styloví. Sada obsahuje čtyři
brčka a kartáček pro snadné čistění.

EG401433 Kluk s modrými kalhotkami (výška 15 cm)
EG401432 Holka s růžovými kalhotkami (výška 15 cm)
EG401439 Kluk s modrým bryndáčkem (výška 20 cm)
EG401438 Holka s culíky (výška 20 cm)
EG401442 Holka s culíky – klíčenka (výška 14 cm)

EG400925

199,- 119,-

Legendární mončičáci jsou zpět! Dárek, který potěší nejen děti!

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.

499,- 399,499,- 399,599,- 499,599,- 499,299,- 249,-
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Kde nás najdete?
BRNO
Knihkupectví Luxor
Starobrněnská 16/18
tel.: 532 199 891
Knihkupectví Luxor
NC Královo Pole
Cimburkova 593/4
tel.: 722 360 393
BŘECLAV
Knihkupectví Luxor
Sady 28. října 431/17a
tel.: 519 371 473
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihkupectví Luxor
U Černé věže 15
tel.: 389 058 910-1

OLOMOUC
Knihkupectví Luxor
Galerie Moritz
8. května 465/24
tel.: 587 301 830-1
OPAVA
Knihkupectví Luxor
OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10
tel.: 558 889 820-1
OTEVÍRÁME
KONCEM ČERVNA

DĚČÍN
Knihkupectví Luxor
Tržní 1069/32
tel.: 731 451 345

OSTRAVA
Knihkupectví Luxor
OC Avion Shopping Park
Rudná 114/3114
tel.: 606 078 557

FRÝDEK-MÍSTEK
Knihkupectví Luxor
OC Frýda
Na Příkopě 3727
tel.: 597 490 993

PARDUBICE
Knihkupectví Luxor
Palackého tř. 2549
tel.: 466 301 519

HRADEC KRÁLOVÉ
Knihkupectví Luxor
Futurum
Brněnská 1825/23a
tel.: 498 501 110

PLZEŇ
Knihkupectví Luxor
Plzeň Plaza
Radčická 2861/2
tel.: 378 229 930-1

CHOMUTOV
Knihkupectví Luxor
OC Chomutovka
Dr. Farského 4732
tel.: 416 419 920-1
CHRUDIM
Knihkupectví Luxor
Široká 117
tel.: 730 514 451
JIHLAVA
Knihkupectví Luxor
Citypark
Hradební 1
tel.: 567 770 004
Knihkupectví Luxor
Masarykovo nám. 47
tel.: 567 308 158
KLADNO
Knihkupectví Luxor
Central Kladno
Petra Bezruče 3388
tel.: 321 338 985
LIBEREC
Knihkupectví Luxor
OC Forum
Soukenné nám. 669/2a
tel.: 487 919 940-1
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MLADÁ BOLESLAV
Knihkupectví Luxor
Bondy Centrum
tř. Václava Klementa 1459
tel.: 326 509 970-1

PRAHA 1
Knihkupectví Luxor
OC Quadrio
Spálená 2121/22
tel.: 296 110 701
Palác knih Luxor
Václavské nám. 41, 1. patro
tel.: 221 111 314
Knihkupectví Luxor
NC Palladium
nám. Republiky 1
tel.: 296 110 100
Knihkupectví Luxor
Florentinum
Na Florenci 2116/15
tel.: 296 110 510
PRAHA 2
Knihkupectví Luxor
Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8
tel.: 296 110 405
PRAHA 3
Knihkupectví Luxor
OC Atrium Flora
Vinohradská 151/2828
tel.: 296 110 800

PRAHA 4
Knihkupectví Luxor
Westfield Chodov
Roztylská 2321/19
tel.: 296 110 750
Knihkupectví Luxor
Novodvorská Plaza
Novodvorská 1800/136
tel.: 296 110 456
Knihkupectví Luxor
OC DBK
Budějovická 1667/64
tel.: 296 110 450-1
PRAHA 5
Knihkupectví Luxor
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8
tel.: 296 110 411
PRAHA 6
Knihkupectví Luxor
metro Dejvická
vestibul metra A
Evropská 1500/1
tel.: 296 110 600

Výhody a podmínky
KK PREMIUM
Co získáte?
Při registraci 50% slevu z běžné ceny na 3 knihy nakladatelství
Euromedia (nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON,
UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR, PRAGMA, BRÁNA,
LASER, LISTEN).
V knihkupectvích LUXOR trvale 20% slevu z běžné ceny na tituly
nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly a neknižní
sortiment.
Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický servis
zpravidla 20% slevu z běžné ceny všech titulů (výběr z více než
120 000 titulů).
5x ročně katalog zdarma.
Pravidelné akční slevy, knižní komplety za výhodnou cenu, slevy
k svátku a narozeninám, slevové poukázky.
Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách.

Co očekáváme?
V období platnosti aktuálního katalogu si zakoupíte alespoň
jeden titul (tj. 5 knih ročně), a to buď v knihkupectví LUXOR,
na www.knizniklub.cz nebo přes zákaznický servis.
Pokud nenakoupíte, můžeme vám zaslat námi vybraný bestseller.
Tuto knihu si následně můžete do 14 dnů vyměnit za jinou.

VIP program
PRAHA 9
Knihkupectví Luxor
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
tel.: 296 110 460-1
PRAHA 10
Knihkupectví Luxor
OC Europark Štěrboholy
Nákupní 389/3
tel.: 296 110 500-1
TÁBOR
Knihkupectví LUXOR
OD Dvořák
9. května 2886
tel.: 381 251 678
Knihkupectví LUXOR
9. května 517/5
tel.: 725 402 684
ZLÍN
Knihkupectví Luxor
Zlaté jablko
nám. Míru 174
tel.: 576 201 901

Každý člen programu PREMIUM, který za předchozí kalendářní rok
nakoupil zboží v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok
zakoupil v období platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden
titul), bude zařazen do VIP programu na následující kalendářní rok.
VIP člen získává 30% slevu z běžné ceny na tituly označené jako
VIP v daném katalogu a výhodnější poštovné. Na VIP člena se
nevztahuje pravidlo zasílání bestselleru.
Členem Knižního klubu PREMIUM se může stát pouze osoba starší 18 let.
Více o pravidlech členství naleznete v Podmínkách účasti v programu LUXOR
Knižní klub PREMIUM na www.knizniklub.cz.

Ochrana soukromí
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP,
a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny podle
nového nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů,
naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete
je co nejdřív 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 na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal.
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu týkajícího
se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním
řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto
spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou
obsaženy v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI
nejpozději do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží.
Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stranami sporu,
nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí
resp. zánikem strany sporu, marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu,
nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Z katalogu LÉTO 3/2020 je výhodné objednat do 15. července 2020.
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Jak objednat?
www.knizniklub.cz

296 536 660

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás
obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Vzor SMS:
Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EG023456,EG124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EG023456,EG124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EG023456,EG124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EG023456,EG124578-IT

E-knihy
E-knihy zakoupíte snadno na www.ebux.cz. Stačí se přihlásit na www.ebux.cz stejným e-mailem a heslem, které již používáte při svých nákupech
na www.knizniklub.cz. Po přihlášení se vám nákup započte na váš účet.

Kolik zaplatíte za dopravu?
Česká pošta

Výdejní místa Zásilkovny

Kurýr Geis Parcel

IN TIME KURÝR

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Platba předem: 39 Kč
Při platbě dobírkou: 69 Kč

Platba předem: 79 Kč
Při platbě dobírkou: 109 Kč

Platba předem: 59 Kč
Při platbě dobírkou: 89 Kč

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA při platbě předem a nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 799 Kč)
OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY při nákupu nad 1500 Kč

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.
Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek: 296 536 660
Informace: 296 536 662
info@knizniklub.cz
Reklamace: 296 536 661

Po–Pá 9–17 hod.
Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30,
150 00, Praha 5

Číslo účtu pro
PLATBY PŘEDEM:
2113348520/2700

Katalog PODZIM 4/2020 budeme rozesílat začátkem září 2020.
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Malý Čeněk pro vás napsal knížku plnou jeho
zážitků z chalupy. Tak až posečete na té své
chalupě trávu, naštípáte dříví, vyhubíte vosy
a ugrilujete se k smrti, někam si na chvíli zalezte, otevřete si pivo a začtěte se do nejlepší
knížky s chalupářskou tematikou od dob jiné
knížky s chalupářskou tematikou.
Dominik Landsman

Dominik Landsman

NA CHALUPĚ S MODERNÍM FOTREM
Ahoj, jmenuju se Čeněk, ale to už možná víte, protože můj táta si
založil kariéru na tom, že o mně pořád píše nějaké nepravdy. Dlouho
jsem to nechával být, hlavně proto, že jsem vůbec nevěděl o tom,
že o mně píše, a navíc jsem neuměl číst. Karta se ale obrátila. Teď
už jsem ve škole. Tím pádem jsem hodně inteligentní a číst a psát
už umím. Kamarádi se ve třídě každé pondělí chlubí, jak byli o víkendu v aquaparku, v zoo nebo v Legolandu. No a já každé pondělí
vyprávím o tom, že jsme byli na chalupě. Rozhodl jsem se, že všechny
své zážitky z víkendů sepíšu, aby lidi věděli, s čím se potýkám…
Váz., 160 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm

EG041699

259,-

199,-

Dominik Landsman

NA CHALUPĚ
S MODERNÍM
FOTREM
Audioknihu čte
Jan Maxián.

EG041805
CD (mp3) 299,-

249,-

Dominik Landsman

Dominik Landsman

D. Landsman, Z. Hubeňáková

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 3

DENÍČEK MODERNÍHO
PÁRU

DOVOLENÁ
S MODERNÍM FOTREM

Pokračování kultovního
Deníčku moderního fotra.
192 stran, čb. ilustrace

Péči o hyperaktivní dítě převezme školka. Nastane fotrovi
idylické období? 232 s., čb. il.

„Moderní fotr“ líčí své seznámení s Natašou, sestěhování
a nakonec i početí dítěte. 224 s.

Když máte dítě, s letní dovolenou to není žádné terno…
168 stran, černobílé ilustrace

EG039866

EG038435

EG037525

249,- 199,-

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

259,- 199,-

249,- 199,-

EG039865

249,- 199,-
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