01.qxp_Sestava 1 11.12.18 12:43 Stránka 1

ZIMA 1/2019
Objednávejte do 14. února 2019.

Kniha Života
Nejoriginálnější
deníček vašeho
děťátka
strana 53

Záhady
Zapoj mozkové
závity a vyřeš
25 tajuplných
případů!
strana 31

Krásně
zdravá
Kompletní
příručka
pro vyrovnaný
život

strana 48

Když
člověk nosí
masku moc
dlouho, přiroste
mu ke tváři…
strana 5

Tisíce knih s klubovou slevou
najdete na www.knizniklub.cz.
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Vážení milovníci knih,
rád bych využil této příležitosti a popřál vám do nadcházejícího roku hodně zdraví a spoustu krásných
zážitků nejen s knihami. Také vám děkuji za přízeň, kterou nám stále zachováváte. Je to povzbuzení
do další práce, abychom se vám snažili i letos přinášet to nejlepší. Dovolte mi, abych vás zároveň
upozornil na některé knížky, které považuji v tomto katalogu za nejzajímavější.
V poslední době se snažíme rozšiřovat spektrum našich titulů. Důkazem je například komiksové zpracování románu D. J. Žáka Návrat Krále Šumavy (str. 23), které mají na svědomí O. Kavalír, V. Mašek
a K. Osoha. Tato kniha vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Labyrint, které je svými špičkovými
komiksy pověstné. J. P. Delaney přichází s dalším napínavým thrillerem Věř mi (str. 5). Z dětských knih
si dovoluji vybrat knížku P. Braunové Ema a kouzelná kniha (str. 35), kterou půvabnými ilustracemi
doprovodila E. Chupíková. Na straně 44 najdete knihu Kdo neskáče, je taky Čech. Jedná se o soubor
textů místopředsedy Českého olympijského výboru Z. Haníka, doplněný o vynikající ilustrace J. Slívy.
Sportovní hvězda E. Ledecké se po zisku dvou zlatých medailí na olympiádě rozhořela naplno. Jsme moc rádi, že vám můžeme představit kolekci produktů s jejím vyobrazením, které pochází samozřejmě z pera jejího bratra Jonáše (str. 45). A protože počátek roku je pro
mnohé z nás ve znamení předsevzetí a hledání cest, jak žít lépe, doporučuji vám knihu Jany Fabiánové Krásně zdravá (str. 48). Dává
v ní rady, co jíst, jak cvičit, jak se vyrovnat s potížemi ve vztazích a ještě mnohem více!
Příjemný vstup do roku 2019
Antonín Kočí, ředitel nakladatelství
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Vaše TOP 10 z katalogů 5/2018 a 6/2018
1. Andrew Mayne: ŠELMA

strana 7

6. Ken Follett: OHNIVÝ SLOUP

strana 22

2. C. J. Tudor: KŘÍĎÁK

strana 9

7. Jojo Moyesová: SAMA SEBOU

strana 19

3. Patrik Hartl: NEJLEPŠÍ VÍKEND

strana 25

4. Anne Jacobsová: PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ s. 21
5. Kolektiv autorů: KNIHA PŘÍBĚHŮ Z BIBLE
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strana 38

8. Lars Kepler: LAZAR

strana 6

9. J. V. Mareš: NEJVĚTŠÍ ZÁHADY KRIMINALISTIKY s. 40
10. Jan Bauer: HRAD MRTVÝCH

strana 20

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Cena pouze 199 Kč!

399,-

Akční cena platí pro členy Knižního
klubu PREMIUM, kteří si jednorázově
objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč. Ostatní
zájemci si mohou objednat publikaci
za plnou členskou cenu 319 Kč.
Akce platí do 31. března 2019.

AKČNÍ CENA

199,-

Objednací číslo při akční ceně:

DA039189

Neobyčejná
historická sága
Historie je mým koníčkem, a proto jsem
přesvědčená, že nikdo neumí vylíčit dějinné
události tak poutavě a přitom fundovaně jako
skvělá německá vypravěčka Sabine Ebertová.
Svou epickou pentalogií z raného středověku
o Porodní bábě, stejně jako románovým
cyklem Meč a Koruna, který jí dějově předchází, si dokázala získat a nadchnout miliony
čtenářů po celém světě. Mistr mystifikace je
úvod této nové třídílné ságy, v níž nás autorka zavádí do pohnutých časů 12. století,
do doby Fridricha Barbarossy a jeho vzestupu
v nejmocnějšího panovníka středověku.
Román, vyprávěný z perspektivy různých knížat a jejich manželek, nabízí nevšední zážitky
i kus fascinující historie a já nepochybuji
o tom, že jej přečtete jedním dechem.
Ivana Parkmanová, redaktorka

Sabine Ebertová

Meč a Koruna

MISTR MYSTIFIKACE
Milovníci historické ságy Sabine Ebertové
o Porodní bábě se v této nové trilogii opět
setkají s řadou tehdejších hrdinů v době
jejich mládí, zejména s mladým Christianem.
Po smrti císaře Lothara v roce 1137 vypukne mnohaletá válka s rafinovaným
intrikářstvím v pozadí, do níž zasahují Štaufové, Welfové, Askánci, Wettinové a jiné mocné
domy, duchovenstvo a také leckterá žena… Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm

DA039189
GZ039189

akční cena

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2019.

399,-

199,319,3

KA
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Temné detektivní příběhy
z pera britské autorky
Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

ĎÁBELSKÉ HRY
Čím větší zlo, tím ďábelštější hra…
360 stran
349,- 279,-

GZ037904

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

478,-

obj. č.

GZ040703

Angela Marsonsová

Případy Kim Stoneové

POHŘBENÁ PRAVDA

299,-

GZ039262

379,-

299,-
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379,-

Sam Kovac řeší případ obzvlášť
brutální dvojité vraždy: známý univerzitní profesor a jeho manželka
byli ve svém domě rozsekáni
obřadním samurajským mečem.
Případ Samovy bývalé parťačky
Nikky Liskové – nevyřešená
vražda detektiva – oproti tomu
zprvu nebudí příliš pozornosti.
Když se však stopy těchto zločinů,
které dělí čtvrtstoletí, náhle zkříží,
musí Kovac s Liskovou rychle znovu spojit své síly a nalézt odpovědi, než vrah znovu udeří. 424 s.

N

Bestsellery

Nález starých kosterních ostatků na pomezí dvou policejních okrsků postaví inspektorku Kim Stoneovou nejen před nový případ, ale
také před neobvyklou výzvu – spolupracovat s bývalým parťákem,
s nímž se nerozešla právě v dobrém. Podrobný průzkum hrobu
odhalí, že těl uvnitř leží víc a že oběti nezemřely přirozenou smrtí. Kim stojí před nelehkým případem. A taky nelehkou situací. Jak se obejde bez svého týmu, ale také jak se její tým obejde bez ní? Protože pravdu, až doteď pohřbenou a právě vykopanou, už nelze skrýt… Přeložila Jana Kunová. Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm

GZ039210

Tami Hoag

HOŘKÁ SEZONA

2X ANGELA MARSONSOVÁ

Pravidla jsou
jednoduchá,
ta hra však nikoliv…
Louise Pennyová
Případy vrchního
inspektora Gamache

Chris McGeorge

KRÁSNÉ TAJEMSTVÍ

Číšnice. Uklízeč. Právník. Herečka. Studentka. Ti všichni jsou zamčení v jednom
hotelovém pokoji s mrtvolou muže, jehož
každý z nich nějak znal. Ani jeden z nich
netuší, jak se dostal dovnitř. Nikdo z nich
neví, jak se dostat ven. A jeden z nich je
vrah. Mají tři hodiny na to, aby ho odhalili, jinak všichni zemřou…
Přeložil Martin Pokorný.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

V Saint-Gilbert-Entre-les-Loups,
klášteře uzavřeném pro veřejnost,
žije v poklidu a modlitbách dvacet
mnichů. Když je ale zavražděn
známý sbormistr, brána kláštera
se otevře a vpustí vrchního inspektora Armanda Gamache, který
zde objeví neklid ve zdánlivé
harmonii a je nucen konfrontovat
se i se svými vlastními démony…
472 stran
GZ039077

4

399,- 319,-

HÁDEJ KDO

GZ039632

349,-

249,-

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

N

O

VI
N

KA

04 a 05 ver mi.qxp_Sestava 1 14.12.18 12:50 Stránka 3

Když člověk nosí masku moc
dlouho, přiroste mu ke tváři…

Bestsellery

Další skvělý psychologický thriller
od autora bestselleru Ta přede mnou
J. P. Delaney

VĚŘ MI
Mladá ctižádostivá herečka Claire zoufale potřebuje práci a peníze,
proto se rozhodne přijmout nabídku stejně tak amorální jako nebezpečnou – má být jakousi volavkou právnické firmy specializující se
na rozvodové pře. Jejím úkolem je svést ženatého muže, vše zdokumentovat a důkazy posléze předat „podvedené“ manželce, aby je
ta mohla použít u soudu. Jenomže potom je žena jednoho z jejích
cílů nalezena mrtvá a Claire se stává hlavní podezřelou. O pár
měsíců později je však stejnými vyšetřovateli naopak požádána
o pomoc. Policie chce, aby se vetřela do života manžela zavražděné
– tedy jediného muže, jehož se jí svést nepodařilo. Se svou rolí se
však sžije až příliš dokonale… Přeložila Milena Pellarová.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

GZ040067

349,-

279,Již brzy
y
v jde jako
audiokniha!

J. P. Delaney

TA PŘEDE MNOU
Jane prožila osobní tragédii a potřebuje
nový začátek. Když objeví dům na Folgate Street, okamžitě ji uchvátí – stejně
jako jeho sice trochu odměřený, ale přitažlivý tvůrce. Brzy po nastěhování se
však Jane dozvídá o záhadném předčasném úmrtí předchozí nájemnice –
ženě, která byla Jane podobná jak
vzhledem, tak věkem… 344 stran
GZ038430

349,- 279,-

Nepropásněte objednací termín 14. února 2019!

Chcete-li probdít noc a nazamhouřit oka, mám
pro vás jednoduchou radu. Večer si uvařte dobrou kávu nebo čaj a začtěte se do tohoto skvělého psychothrilleru. Jeho 344 stran slupnete
do rána jako malinu!
Jitka Fořtová, marketing
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Zjistí mladý žokej,
kdo bojkotuje otcovu
předvolební kampaň?
Dick Francis

ZA TREST

Detektivky

Benedikt Juliard je amatérský dostihový
jezdec, který sní o kariéře profesionála a vítězství ve Velké národní, jenomže ze dne
na den je všechno jinak – trenér ho po obvinění z braní drog vyhodí ze stájí. Navíc ho
otec, ambiciózní politik, s nímž má více než
problematický vztah, byť ho Benedikt obdivuje, chce mít ve volební kampani po svém
boku. Benediktovi politika nic neříká, je mu
však jasné, že otec se s pouhým poslaneckým křeslem nespokojí a že přijde čas, kdy
bude chtít zamířit výš. Kdosi je ovšem proti
a předvolební kampaň nabere dramatický
spád – tajemný noční výstřel, poškozený
vůz, požár… Opravdu to byly jen náhody?
Ve chvíli, kdy se kampaň mění v otevřený
boj o křesla, musí Benedikt dospět mnohem
dřív, než by si sám přál, a dokázat, že se při
dostizích naučil rychle rozhodovat i obratně
padat… Přeložila J. Moserová-Davidová.
Váz., 200 stran, 14,5 x 22,7 cm

GZ039776

Agatha Christie

SLEČNA MARPLOVÁ A ZÁHADY

Agatha Christie

MUŽ V HNĚDÉM OBLEKU
Jedinečné příběhy královny
zločinu a klasické krimi
Anne Beddingfeldová, inteligentní žena
se smyslem pro dobrodružství, nalezne při
pátrání po vrahovi životní lásku. 296 stran
GZ039566

6

299,- 239,-

Povídky
V novém luxusním ilustrovaném vydání
povídek A. Christie tentokrát naleznete
kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá
nejslavnější postava královny detektivek
– slečna Jane Marplová. Zároveň jsou
do tohoto souboru zařazeny povídky,
kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení. 752 stran, bar. il.
GZ039253

999,- 799,-

279,-

219,-

Lars Kepler

LAZAR
Policisté objeví v bytě na předměstí
Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co
najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí
je i lebka Summy Linnové, manželky
komisaře Joona. O několik dní později požádá švédskou policii o pomoc německá komisařka. V kempu
nedaleko Rostocku byl zavražděn
sexuální násilník. Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou souvislost
mezi oběťmi nemůže ignorovat –
stopy vedou k někomu, kdo má být
již dávno mrtvý… 509 stran
GZ321770

399,- 319,-

Sophie Hannah

Ransom Riggs

ZÁHADA TŘÍ ČTVRTIN

SHERLOCK HOLMES
POD LUPOU

Poirot najde přede dveřmi svého bytu rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí
poslal dopis, v němž ji obviňuje
z vraždy Barnabase Pandyho,
o kterém nikdy neslyšela. Ani
Poirot ale žádného Pandyho nezná. Kdo dopisy posílá a proč?
Další stylový, ďábelsky chytrý
příběh od autorky bestselleru
Vraždy s monogramem. 336 s.
GZ039782

379,- 299,-

Průvodce životem a dílem největšího detektiva všech dob je
současně učebnicí detektivní
práce. Bezpočet příkladů z Holmesovy praxe (luštění šifer, vytváření rafinovaných převleků,
inscenování smrti) nabízí srovnání detektivní práce na sklonku 19. století s výdobytky moderní vědy. 224 stran, čb. il.
GZ039984

259,- 199,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 66.
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V montanských lesích je
nalezena mrtvá dívka. Policie se domnívá, že ji rozsápal medvěd. Profesor
bioinformatiky Theo Cray
si ale všimne něčeho, co
ostatní přehlédli. Něčeho
nepřirozeného. Něčeho
zjevně provedeného lidskou rukou. Theo pochopí,
že tohle zvěrstvo nespáchalo žádné zvíře, nýbrž
člověk. A protože mu policie nevěří, začne mu být jasné i to, že je zřejmě jedinou osobou,
která může zabijáka zastavit… 360 stran
GZ039678

399,- 319,-

John Grisham
Michael Brock je nadějnou vycházející hvězdou
velké právnické firmy
Drake & Sweeney. Nezná
odpočinek, devadesát
hodin týdně tráví v kanceláři. Pak se však stane
společně s několika svými
kolegy na pár hodin rukojmím ozbrojeného bezdomovce. Tulák policejní
zásah nepřežije. Michael
začne pátrat po jeho
minulosti a zároveň s ní odhalí podvod, do něhož je zapletena
jeho vlastní firma… 296 stran
GZ039943

299,- 239,-

B. Clinton, J. Patterson

POHŘEŠUJE SE
PREZIDENT
Prezident Spojených států
amerických zmizel. Svět
je v šoku. Možný důvod
je ale mnohem horší, než
si kdo kdy dovedl představit – Americe hrozí
útok nevídaného rozsahu a Washington sevře
strach a nejistota…
Jeden z nejdramatičtějších, ale především nejautentičtějších thrillerů
poslední dekády od bývalého prezidenta USA Billa Clintona a novodobého klasika detektivek Jamese Pattersona! 440 stran
GZ039633

Matthew
FitzSimmons

OTRÁVENÉ
PÍRKO
Gibson Vaughn
má za sebou
úspěšný souboj
s politickým
matadorem
Benjaminem
Lombardem,
život mu však
do cesty klade
další nástrahy. Když se
dozví, že soudce, který mu dal jako mladíkovi šanci na životní reparát, přišel o všechny peníze
v obřím finančním podvodu řízeném spekulantem Charlesem Merrickem, který
za něj sedí ve vězení, uvědomí si, že musí soudci splatit dluh. Pak se Merrick v jednom rozhovoru prořekne, že si zřejmě nějaké peníze ulil stranou, a Gibson se vydává po jejich stopě.
Není však sám. Začíná závod s časem – až pustí Merricka z vězení ven, nezůstane po něm
nic. A to ještě Gibson netuší, že se musí postavit záhadě jménem Otrávené pírko, která jej
může zahubit… Přeložil Richard Olehla. Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

GZ039108

399,-

Napětí

ADVOKÁT CHUDÝCH

319,-

Jestli jste po přečtení skvělého politického thrilleru Příliš
krátký provaz cítili nutkavou potřebu sáhnout po druhém
dílu, tak právě přichází váš čas. Druhá kniha z připravované
série s bývalým mariňákem a nedostižným hackerem Gibsonem Vaughnem v hlavní roli je totiž možná ještě lepší a napínavější než ta první, a to si autor minule nasadil laťku
opravdu hodně vysoko!
Helena Frantová, PR manager

399,- 319,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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Tess Gerritsenová

MLČÍCÍ DÍVKA

Lisa Gardnerová

NAJDI JI
Floru kdysi unesli. Ona
však přežila a dnes se
snaží pomáhat jiným
ztraceným dívkám.
Když ovšem detektiva
D. D. Warrenovou zavolají k ohledání místa
vraždy, ukáže se, že Flora
je nějak spojená hned se
třemi podezřelými. Jakou
roli v případu Flora doopravdy hraje? Je oběť,
nebo spolupachatel?
Přeložila A. Fraisová.
Váz., 416 stran,
14,5 x 22,7 cm

319,cena pro VIP členy 279,-
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Napětí

GZ039747 399,-

Jane Rizzoliová
a Maura Islesová
tentokrát nečelí
běžnému zločinu, ale ozvěnám staré čínské legendy.
A také vrahovi s rychlým ostřím meče. 288 stran
GZ040031

279,- 219,-

Taylor Adams

NENÍ ÚNIKU
Slibný debut nové
hvězdy americké
krimi: skvěle napsaný příběh je plný šokujících zvratů a neodtrhnete se
od něj, dokud se nedozvíte, jak vše dopadne! 272 s.
GZ039843

349,- 279,-

Děsivě reálný
psychothriller
Hollie Overtonová

ZA ZDMI

Charles Soule

Dmitry Glukhovsky

VĚŠTCŮV ROK

TEXT

Bestsellerový komiksový
autor přichází s chytrým
a barvitým příběhem o Newyorčanovi Willovi, který se
jednoho rána probudí a ví,
co se přihodí v budoucnu.
Proti Willovi jsou nasazeni
nejšpičkovější hackeři a lovci
lidí, zatímco on má jen pár
přátel, jimž může doopravdy
věřit… 368 stran

Ilja Gorjunov, nevinně odsouzený za dealerství drog,
se vrací po sedmi letech
domů – a rázem se mu
zhroutí svět. Matka mu zemřela, jeho dívka ho nechala a nejlepší kamarád o jeho
přátelství už zjevně nestojí.
Ilja se rozhodne pomstít
policistovi, který ho do vězení dostal… 296 stran

GZ039113

GZ039473

8

379,- 299,-

349,- 279,-

Kristy uvízla na mrtvém bodě. Aby uživila syna Ryana a nemocného otce,
zůstává v práci, která ji čím dál víc vyčerpává: coby zaměstnankyně texaské
věznice je totiž dennodenně v kontaktu
s lidmi, kteří spáchali ty nejhůře představitelné věci. Když se seznámí s Lancem, který Ryana učí džudo, věří, že
by se její život mohl konečně obrátit
k lepšímu. Naneštěstí se záhy ukáže,
že Lance je monstrum; začne ji týrat
jak psychicky, tak fyzicky. Pro Kristy
je nemyslitelné, že by své trápení přiznala synovi nebo otci, a její jedinou oporou se paradoxně stává Clifton, vězeň čekající
na popravu za zabití svých dětí… Přeložila N. Špetláková. Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GZ039659

349,-

279,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.
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C. J. Tudor

KŘÍĎÁK
Mysteriózní thriller, debut britské spisovatelky C. J. Tudor, vyšel ve 40 zemích. 320 s.
GZ038882

Tohle byla perfektní jízda od
začátku do konce! Zábavná,
překvapivá a napínavá jako
dámské silonky! Aneb jak to
dopadne, když se čtyři manželky zabitých zločinců rozhodnou nedokončenou loupež svých manželů
dotáhnout do konce. Nenechte si ujít ani film –
scénář totiž psala Gillian Flynnová, autorka
mistrovského thrilleru Zmizelá!
Radek Blažek, copywriter

399,- 319,-

Lynda La Plante

VDOVY

LOUTKÁŘ
Volné pokračování Hadrového panáka je
děsivě skvělé! 352 stran
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GZ038573

399,- 319,-

Napětí

Daniel Cole

Harry Rawlins byl geniální zločinec, jemuž vždycky
všechno vycházelo a policie na něj byla krátká
přes dvacet let. Přepadení obrněné dodávky mu
mělo vynést další statisíce liber. Jenže tentokrát
se akce nešťastnou náhodou zvrtla a Harry i jeho
společníci při ní zahynuli. Jeho manželka Dolly
následně mezi jeho věcmi objeví podrobný návod,
jak ozbrojenou loupež provést, a stojí před nelehkou volbou. Může Harryho poznámky předat policii, která jí po manželově smrti velmi
znesnadňuje život. Může je věnovat zločincům, kteří převzali Harryho teritorium. Anebo se může
spolčit s vdovami po Harryho společnících a pokusit se loupež provést sama… Zábavný kriminální román
o velmi netradiční loupeži vznikl podle slavného britského seriálu z roku 1983, který se dočkal modernizované
filmové podoby podle scénáře Gillian Flynnové v režii Stevea McQueena. Přeložil David Petrů.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

319,cena pro VIP členy 279,-

GZ039689

399,-

V prodeji od 11. 1. 2019.

Norský archeolog
Bjørn Beltø řeší další
tajemný případ!
Tom Egeland

ĎÁBLOVA MASKA
Roku 1708 je poblíž juvdalského sloupového
kostela nalezena mrtvola okultisty Conrada
Krämera. Roku 1963 je z věže místního nového kostela svržen kaplan Pontius Fjeldberg.
A v roce 2015 je během práce na knize
o obou vraždách zabit novinář Daniel Lyche.
Bjørn Beltø je do Juvdalu povolán jako expert
na historické otázky, protože v jádru záhady
se vynořuje tři tisíce let stará babylonská
maska a magický středověký obrazec Boží
pečeť… Přeložila Pavla Nejedlá.
Váz., 584 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039610

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

399,-

319,-

Tom Egeland

Terry Hayes

STRÁŽCI ÚMLUVY

JÁ, POUTNÍK

528 stran
GZ039602

Na první pohled pouhý kriminální případ, ač výjimečný
a problematický, se jako
mávnutím proutku změní
v děsivý závod s časem, kde
jde o mnohem víc než o vypátrání pachatele zločinu.

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,obj. č.

jen

498,GZ040704

2X TOM EGELAND

760 stran
GZ040519

499,- 399,-
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Kultovní americká sci-fi!
Pohl je mistr žánru a v této knize je vše, co od sci-fi čtenář očekává. Je to ryzí klasika, která obsahuje vše – záchranu vesmíru, epické bitvy a neznámé civilizace.
Pavel Koutský, online marketing

Frederik Pohl

SVĚT NA KONCI ČASU
Wan-To byl nejstarší a nejmocnější inteligencí ve vesmíru, bytostí, která si
hrála s hvězdnými systémy, jako si hraje dítě s kuličkami. Hmota zaměstnávala jeho nesmírné vědomí tak málo, že lidé byli naprosto mimo jeho pozornost. Kolonisté na Newmanhome prvně pocítili účinky Wan-Toových her,
když se hvězdy v blízkosti jejich planety začaly přesouvat, klima se postupně
ochlazovalo a kolonie byla přinucena k zoufalému boji o přežití. Viktor Sorricaine byl předurčen objevit, jaká síla náhle vrhla jeho svět k okraji vesmíru.
Ale odpověď byla mimo jeho představivost – i když žil 4000 let…
Přeložila Hana Ederová.
Brož., 472 stran, 10,8 x 16,5 cm

GZ040299

319,-

Sci-fi

399,-

Andy Weir

Blake Crouch

Hugh Howey

Hugh Howey

Hugh Howey

MARŤAN

MĚSTEČKO PINES

SILO

TURNUS

PRACH

Podmanivý a přesvědčivý román o odvaze a vytrvalosti
člověka čelícího beznadějné
situaci obletěl celý čtenářský svět a ve všech zemích,
kde vychází, sklízí nadšený
ohlas. Zaujal i filmaře, režisér R. Scott natočil adaptaci
s Mattem Damonem v hlavní roli. 344 stran

Agent tajné služby Ethan
Burke přijíždí do Wayward
Pines hledat dva pohřešované federální agenty. Úkol
je jasný a zcela odpovídá
práci, na jakou je Burke
zvyklý. Netuší však, že ho
ve zdánlivě idylickém městečku čeká boj o holý život!

Jedinečný postapokalyptický
sci-fi thriller, který lze číst
jako varování i jako věštbu.

Co stálo u zrodu podivného
světa podzemních základen?
Bestseller Turnus přináší odpověď. 480 stran

Závěr kultovní série, ve kterém se protnou osudy hrdinů
ze známých Sil 1, 17 a 18.

GZ040496

10

379,- 299,-

320 stran
GZ040253

349,- 279,-

496 stran
GZ036483

379,- 299,-

GZ037422

379,- 299,-

368 stran
GZ038146

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

460,-

jen

647,-

obj. č.

GZ038778

3X HUGH HOWEY

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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O některých knihách se mluví jako o kultovních, legendárních, přelomových.
Ve fantastice byste jen těžko hledali titul,
který si to zaslouží víc než právě Nádraží
Perdido. Doslova mraky světových i domácích ocenění, stejně jako nekončící přízeň
čtenářů hovoří jasnou řečí. A my jsme rádi,
že vám můžeme nabídnout vázané vydání
s ilustracemi skvělého Lese Edwardse, jaké
si tato kniha prostě zaslouží.
Boris Hokr, redaktor
Sylvain Neuvel

China Miéville

Jedenáctiletá Rose se při jízdě na kole propadne pod zem. Probere se na dně jámy
v krychlové místnosti, na jejíchž stěnách
září tajemné složité symboly… Brož., 352 s.
279,- 219,-

GZ038602

PROBUZENÍ BOHOVÉ
Na zeměkouli začnou přistávat gigantické
stroje a brzy je všem jasné, že lidstvo čelí
invazi z vesmíru… Brož., 424 stran
299,- 239,-

GZ038603

Výhodný komplet
jen

ušetříte

200,obj. č.

378,GZ040117

Metropolis Nový Krobuzon se rozvaluje
v centru světa. Lidé a mutanti a tajemné
rasy žijí beznadějně i nevázaně ve stínu lesa
komínů, kde řeka je zanášena odpadem
a továrny a slévárny duní nocí. Přes tisíc let
řídí parlament spolu s brutální milicí vše:
od chodu továren po umělce, špehy a vojáky, vandráky a děvky. Ale vše se mění. Přichází cizinec s kapsami plnými peněz a nemožným požadavkem. Město začíná terorizovat neznámé nebezpečí, které má spojitost
s drogami a novokrobuzonským podsvětím. A všechny nitky
k možné záchraně se sbíhají v srdci města, v olbřímí stavbě Nádraží Perdido.
Nové, ilustrované vydání legendární knihy. Přeložil M. Žáček. Váz., 684 s., bar. il. v textu, 12,5 x 20 cm

GZ040225

499,-

399,-
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2X SYLVAIN NEUVEL

NÁDRAŽÍ PERDIDO

Sci-fi, fantasy

SPÍCÍ OBŘI

Tad Williams

VĚŽ ZELENÉHO
ANDĚLA 1
V pokračování bestsellerů Trůn
z dračích kostí a Kámen rozluky
se opět proplétá válka s magií
i romance se zradou a vrcholí
magický konflikt, který porušil
hranice času a prostoru a vrhl
proti sobě bytosti různých ras
a kultur. Všichni na Kameni
rozluky se připravují na střet
s blížícím se vojskem krále Eliáše,
vedeným hrabětem Fengbaldem.
Schyluje se k zuřivé bitvě…
Přeložili D. Záleský, M. Záleská
a T. Zábranský.
Brož., 728 stran, 11,8 x 18,5 cm

GZ040075

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!

449,-

349,-

Joe Abercrombie

PŮL KRÁLE

Tad Williams

TRŮN Z DRAČÍCH KOSTÍ
Brož., 791 stran
GZ153329

399,- 319,-

Tad Williams

KÁMEN ROZLUKY
Pokračování románu Trůn z dračích
kostí. Brož., 728 stran
GZ040074

449,- 349,-

Když prince Jarviho zradí
vlastní rodina, rozhodne se
pomstít. Shromáždí kolem
sebe zvláštní společenství
štvanců, kteří mu mohou
pomoci víc, než by dokázal
kdokoli z urozených…
Brož., 328 stran
GZ039627

299,- 239,-

11

O

VI
N

KA

12 a 13 yoli.qxp_Sestava 1 14.12.18 12:53 Stránka 2

N

P. C. Castová

Z VŮLE LUNY
V této výpravné fantasy
vás autorka zavede do
světa, kde se lidé, jejich
zvířecí společníci i země
samotná drasticky změnili. Do světa plného
krásy, nebezpečí i krutosti. Brož., 632 stran

Lauren Kateová

GZ038513 379,- 299,-

ODPUŠTĚNÍ
Volné pokračování série Andělé vypráví příběh o Camovi a Lilith. 272 s.

P. C. Castová

GZ039618

269,- 199,-

BOJOVNICE SLUNCE

YOLI

Mari z klanu Poutníků a Nik z Lesního kmene stáli
ještě nedávno jako členové soupeřících klanů proti
sobě. Teď však bojují bok po boku, i se svými psími
kumpány, aby zachránili nejen jeden druhého, ale
i svou nově vytvořenou smečku. Lovec Thaddeus
zradil vlastní lid a přispěl k jeho zhoubě způsobené lesním požárem. To mu však nestačí. Touží
po vládě nad kmenem a viní Mari ze všeho zlého,
co jeho kmen i jej samotného postihlo. Udělá
všechno, aby získal moc, i kdyby tím měl zničit vše,
co mu stojí v cestě. V otráveném a zpustošeném
městě se mezitím Mrtvý zrak stává ochotnou nádobou
pro probuzeného Boha Smrti. Ten má své vlastní plány a využije kohokoli, včetně šíleného Thaddea, aby je naplnil… Přeložila Renata Heitelová.
Brož., 592 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039795

James Dashner

James Dashner

Amanda Lovelace

ROZKAZ ZABÍT

KÓD HOREČKY

Prequel úspěšné sci-fi
série Labyrint, kterou
znáte z kina.
Brož., 336 stran

V druhém prequelu
série Labyrint se čtenáři
dozví více o Thomasovi.
Brož., 312 stran

O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE
ZACHRÁNILA SAMA

GZ037976

GZ037977

279,-

229,-

279,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

jen

328,2X JAMES DASHNER

12

obj. č.

GZ040705

Nahlédněte do života současných
středoškolaček. Brož., 224 stran, čb. il.
GZ039877

229,- 179,-

N
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Mám hroznou radost,
že kniha Amandy Lovelace v Česku vychází.
Není to totiž tuctová
sbírka poezie pro mládež. Je to sbírka inspirace a motivace, kterou autorka napsala
na základě svých osobních zkušeností.
Jana Balharová, redaktorka

319,-

PRAVDOMLUVKY

KA

399,-

Sabina Janečková, Julie Lišková

Sbírka básní rozdělená do čtyř oddílů: Princezna,
Vévodkyně, Královna a Ty. První tři oddíly upřímně
komentují jednotlivá stádia autorčina dospívání,
zatímco závěrečná kapitola je vzkazem čtenáři.
Kniha o lásce i nenávisti, o tom, jaké to je někoho
ztratit, o zármutku i radosti, o síle, inspiraci a hledání sebe sama. Přeložila Anna Formánková.
Brož., 208 stran, 15 x 22,9 cm

GZ040144

259,-

199,-

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 60–63.
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Život v chudinské čtvrti má svá pravidla.
Kdo je poruší, musí nést fatální následky…

Leah Konenová
Noah se právě vrací vlakem domů, aby se usmířil se svou osudovou
dívkou, Ammy cestuje za svým otcem a na pravou lásku nevěří, protože jí rodiče byli špatným příkladem. Když jejich vlak uvázne ve sněhové bouři, Ammy a Noah se navzdory zuřivému počasí rozhodnou
vystoupit a společně vyrazit po svých. Na nejbližší autobusovou zastávku je to jen kousek a oni se zoufale potřebují dostat do cíle. Co se
zpočátku zdá jako krátké zdržení, se ale změní v neopakovatelné dobrodružství, které oba hrdiny sblíží víc, než by je ještě před pár hodinami napadlo… Přeložila L. Faltejsková. Brož., 280 s., 12,5 x 20 cm

219,cena pro VIP členy 195,-

GZ039597

279,-

YOLI

LÁSKA A JINÁ VYKOLEJENÍ

Angie Thomasová

VYPÁLENÁ NENÁVIST
Šestnáctiletá Starr Carterová balancuje mezi dvěma světy: jedním z nich je
chudinská čtvrť, ve které bydlí, druhým luxusní střední škola, kterou navštěvuje.
Už tak to nemá jednoduché, jednoho večera se ale stane svědkem tragické
události. Při střetu s policií, kterého je přímým účastníkem, je zastřelen její nejlepší kamarád z dětství, Khalil. Když se ukáže, že Khalil byl neozbrojený, z celé
události se stává mediální senzace. Jedinou osobou, která dokáže všem odpovědět na otázku, co se ten večer přihodilo, je Starr. Její svědectví však může mít
fatální následky nejen pro její okolí, ale i pro ni samotnou… Přeložila K. Bínová.
Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

John Green

John Green

HLEDÁNÍ ALJAŠKY

PŘÍLIŠ MNOHO
KATEŘIN

Strhující, živý, naléhavý
a nekonečně dojemný příběh
o dospívání a hledání sebe
sama. 256 stran
GZ039201

249,- 199,-

Brilantní, vtipný a palčivě
upřímný příběh o hledání
pravé lásky. 240 stran
GZ037411

249,- 199,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2019.

PHOTOGRAPH BY DECISIVE MOMENT EVENTS

GZ039389

329,-

259,-

Tuhle knihu by si měl přečíst každý. Skutečně
mistrovské dílo. Jednou to bude klasika!
Becky Albertalli, autorka bestselleru Já, Simon

13

N

O

VI
N

KA

14 a 15 laska.qxp_Sestava 1 14.12.18 12:56 Stránka 2

Dokonalá romance
pro dlouhé zimní večery
CHRISTI CALDWELLOVÁ je americká autorka historických romancí. Věří,
že ti největší hrdinové a hrdinky jsou nedokonalí. Právě proto je s oblibou
vystavuje těžkým a trýznivým zkouškám, protože šťastný konec je pak
o mnoho sladší! Christi žije v jižním Connecticutu, kde dělí svůj čas mezi
psaní dalších strhujících knih a péči o své zdárné i nezdárné potomky.

Christi Caldwellová

ČEST NIČEMY

Romány o lásce

Lady Penelope Tidemorová ví, že na ni budou upřeny zraky celé společenské smetánky. Všichni její sourozenci totiž svého času způsobili svým
chováním skandál. Ona je však odhodlána udělat vše správně a najít tu
pravou, romantickou lásku. Ovšem stačí chvilka nepozornosti a její pověst
je v troskách. A může za to Ryker Black, majitel nechvalně proslulého
hráčského doupěte. Jediným východiskem je svatba. Ryker přitom dobře
ví, že pokud k sobě Penelope připoutá, vystaví ji všem hrozbám svého
krutého světa. Jeho ničemná čest se však dostane do sporu s něčím,
o čem ani netušil, že má – se srdcem… Přeložila Renáta Tetřevová.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039207

299,-

239,-

Valerie Bowmanová

Johanna Lindseyová

Jasinda Wilderová

Jasinda Wilderová

Jasinda Wilderová

DÁMA V MODRÉM

NÁDHERNÁ BOUŘE

ALFA

BETA

OMEGA

Když se na maškarním plese
Jane nechá unést dobrodružstvím a políbí cizího lorda
v zeleném, velmi se jí to líbí
– dokud nezjistí, že to byl
namyšlený a nezodpovědný
Garrett! Nějak ale už nemůže zapomenout na měkkost
jeho rtů. A ani Garrett by
tajemnou dámu v modrém
nenechal jen tak utéct…

James Malory konečně zjistil,
kdo stojí za únosem jeho
milované dcery Jack do Karibiku. Jack se sice vrátila bez
újmy domů, ale nikdo neunikne pomstě Maloryů.
Ovšem do dění se zapojuje
i Jack se svým bratrem Jeremym. Podaří se jim znovu se
střetnout s únoscem a Jack
zjistí, že to není jen tak obyčejný pirát… 288 stran

Odhoďte zábrany, přichází
pikantní erotický příběh,
který vám zaručeně
rozproudí krev v žilách!

Kyrie se jednoho rána probere v posteli v nádherném
zámku ve Francii a na polštáři leží místo Valentina
vzkaz: On patří mně! 272 s.

Když si znepřátelíte šéfa zločineckého podsvětí, nemůžete se ukrýt před jeho zlostí
nikde na světě. Najde vás!

320 stran
GZ039388
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299,- 239,-

GZ039558

249,- 199,-

328 stran
GZ037789

299,- 249,-

GZ038965

299,- 239,-

344 stran
GZ039821

299,- 239,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

350,-

547,-

obj. č.

GZ040706

3X JASINDA WILDEROVÁ

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Poutavý román
o lásce nehledané, ale
přesto nalezené…
Julia Whelanová

MŮJ OXFORDSKÝ ROK

GZ039802

299,-

Romány o lásce

Už od dětství byla Američanka Ella Durranová pevně rozhodnutá, že bude
studovat v Oxfordu. A když si něco Ella usmyslí, tak se to také stane.
Se stipendiem v kapse a s nabídkou práce snů, plná očekávání a vznešených cílů, přijíždí na svou roční stáž do Oxfordu. Čáru přes rozpočet jí
však udělá jeden sebevědomý, drzý a neuctivý chlápek, který se zároveň
stane i jejím učitelem – Jamie Davenport. Přes počáteční nedorozumění
se Ella a Jamie začnou sbližovat a letní romance postupně přeroste v něco
hlubšího. Vše vypadá naprosto idylicky, když se Ella náhle dozví, že Jamie
před ní skrývá doslova smrtelné tajemství. Ella najednou stojí před životní
volbou: otočí se zády k muži, kterého miluje, a půjde za svými životními
sny, nebo spolu s ním podstoupí těžkou zkoušku a bude doufat v takřka
nemožné? Přeložil Lukáš Tomášek. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

Petra Hülsmannová

Paullina Simonsová

Paullina Simonsová

Paullina Simonsová

Paullina Simonsová

ŽIVOT UDEŘÍ, KAM SE
MU ZACHCE

BELLAGRAND

MĚDĚNÝ JEZDEC

TAŤÁNA A ALEXANDR

LETNÍ ZAHRADA

Každý příběh někde začíná.
Příběh Měděného jezdce,
strhující příběh Taťány
a Alexandra, začíná právě
zde… 392 stran

V den, kdy Němci napadnou
Rusko, se Taťána poprvé zamiluje – do nadporučíka Alexandra Bělova, vyvoleného
její sestry Dáši… 616 stran

Ani oceán nedokáže Taťánu
oddělit od stínů minulosti
a z nejistého pocitu, že je její
manžel stále naživu, se stává
jistota i posedlost. 408 stran

Závěrečný díl legendární romantické ságy o nesmrtelné
lásce, která vzdorovala těm
největším hrůzám dvacátého
století. 632 stran

GZ037184

GZ039751

GZ039277

GZ039278

Marie bydlí s kamarádkou
v nájemním bytě, miluje
divoké hamburské večírky
a nad vodou ji drží práce
servírky. Všechno se změní
ve chvíli, kdy se její sestra
Christine dozví, že má rakovinu prsu a požádá ji, aby
se po dobu léčby postarala
o její malá dvojčata, na která je sama… Brož., 448 stran
GZ039450

349,- 299,-

399,- 319,-

349,- 299,-

399,- 349,-

Výhodný komplet
ušetříte

550,-

349,- 279,-

Otevíráme pro vás nové prodejny! Více na str. 66.

jen

946,-

obj. č.

GZ040113

4X PAULLINA SIMONSOVÁ
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Jaké tajemství
skrývá luxusní pařížské
apartmá?

Romány o lásce

N

O

VI
N

KA

16 a 17.qxp_Sestava 1 14.12.18 12:59 Stránka 2

Danielle Steel

Danielle Steel

MILENKA

SPOLEČNÝ BYT

Theo vlastní s matkou obrazy, které
nechce prodat. Bohatý kupec má
však krásnou manželku… 296 stran

Claire, Abby, Morgan a Sasha se
ve společném bytě učí, jak si stát
v životě za svým. 312 stran

GZ039502

GZ038702

299,- 239,-

279,- 219,-

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

NEJDELŠÍ JÍZDA

MILÝ JOHNE

Ira a Ruth. Luke a Sophia. Dvě dvojice, jejichž osudy se propletou. Kdo
koho vlastně zachrání? 432 stran

Romantický příběh lásky amerického
vojáka a středoškolačky od úspěšného bestselleristy. 272 stran

GZ036516

GZ037057

299,- 249,-

259,- 219,-

Ella Careyová

UZAMČENÁ MINULOST
Mladá fotografka Cat Jordanová má před svatbou a její newyorský život plyne poklidně a předvídatelně. Pak se však dozví, že
v Paříži zdědila byt, a po svém příjezdu s úžasem zjistí, že toto
překrásné apartmá nikdo nenavštívil celých 90 let. Zůstalo zachováno tak, jak ho kdysi jeho tajemná majitelka zanechala. Kdo
ale platil celá desetiletí nájem? Jak to, že byt nezdědil pravnuk
majitelů, shodou okolností velmi pohledný mladý muž? Otázky
se kupí a jdou tak daleko do minulosti, že se zdá nemožné najít
odpovědi. Pokud ovšem nejsou uzamčeny v pařížském bytě,
v dokonalé časové schránce… Přeložila Jaroslava Novotná.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039369

279,-

Kristan Higginsová

Kristan Higginsová

ŠANCE NA ŠTĚSTÍ

DOKONALÁ PARTIE

Lucas zlomil Colleen srdce a ona by
velmi nerada, kdyby se něco takového ještě opakovalo… 416 stran

Honor se chce pomstít příteli, který
ji opustil. Vdá se proto z rozumu
za šarmantního Brita… 400 stran

GZ039793

GZ037536

219,-

299,- 239,-

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

378,-

obj. č.

GZ040540

2X KRISTAN HIGGINSOVÁ
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Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.
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ELIZABETH KOSTOVA se narodila jako Elizabeth
Johnsonová v New London v Connecticutu. Studovala na Yale a pak na Michiganské univerzitě.
V roce 1990 se provdala za Gyorgiho Kostova.
Získala několik literárních ocenění. Její první
román Historička se ihned po vydání stal americkým bestsellerem.

Elizabeth Kostova

V ZEMI STÍNŮ
KRÁLOVSKÝ NÁVRH
Někteří lidé nevypadají, že by
jim bylo souzeno žít šťastně až
do smrti. Pokud… Deborah kdysi
upřednostnila kariéru před láskou
a zrušila vlastní svatbu. Nechtěla
nikomu ublížit, ale viděla jedinečnou šanci a chopila se jí. Nyní je
jednou z nejrespektovanějších
architektek v Denveru. A zatímco
profesně je na vrcholu, láska se jí
vyhýbá. Tedy než do jejího života
nakráčí Daniel Parker. Ovšem Dan
skrývá tajemství, které může zničit
vše, co mezi nimi vzniká… 176 s.

249,- 199,-

KA

GZ038979

Mladá Američanka Alexandra Boydová právě
přicestovala do Sofie. Doufá, že v tomto elegantním velkoměstě překoná bolest ze ztráty
milovaného bratra. Jednou z prvních věcí, které
v Sofii udělá, je pomoc se sháněním taxíku
pro starší manželský pár a bohužel si omylem
ponechá jedno jejich zavazadlo, ve kterém
se nachází popel talentovaného hudebníka.
Ve své snaze navrátit popel těm, kterým patří,
se Alexandra noří hluboko do tajemství a historie lidí i celé země. A to i za cenu ohrožení
sebe samé. Některá tajemství totiž nechtějí
být odhalena… Přeložila Veronika Volhejnová.
Váz., 512 stran, 12,5 x 20 cm

GZ038962

Společenské romány

Leila Meachamová

319,cena pro VIP členy 279,399,-
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Pokračování tajuplných
příběhů o restaurátorce
s nadpřirozenými
schopnostmi
Amanda Stevensová

HŘÍŠNÍK

Výhodný komplet
ušetříte

320,obj. č.

jen

677,GZ040751

3X AMANDA STEVENSOVÁ

Amelia Grayová je povoláním restaurátorka
opuštěných hřbitovů, ale poslední dobou
se její vnímavost vůči nadpřirozeným jevům
začíná nečekaně rozvíjet. Zpočátku jen viděla duchy, pak začala provázet mrtvé na onen
svět, ale nyní má za úkol pátrat po ztracených duších. Jinak jí totiž mrtví nedají pokoj.
Na hřbitově Sedm bran Amelia objeví v klecovém hrobě tělo mladé ženy – a jejího vraha může odhalit jedině ona. Ráda by důvěřovala pohlednému detektivu Kendrickovi,
který je rovněž nadán schopností vidět
duchy. Ale má pocit, že s jejími myšlenkami
kdosi manipuluje. Kde jsou vlastně hranice
reality? A kdy se známý člověk promění
v démona? Přeložila Věra Klásková.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039264

349,-

279,-

Jodi Picoultová

VELKÉ MALIČKOSTI

Rozluští-li Amelia tajemné nápisy
na náhrobcích, ohrozí svou budoucnost po boku Devlina! 352 stran

Ruth je zkušená sestra pracující na novorozeneckém
oddělení. Svého syna vychovává sama, neboť je vdovou
po válečném hrdinovi. Nyní
stojí před soudem, protože ji
obvinili ze smrti novorozence – syna bílého amerického
rasisty. Ruth je totiž černoška. Je však v tomto případu
důležité, jakou má kdo pleť?
Nebo je to jenom zástěrka
pro předsudky, které řídí
životy nás všech? 528 stran

GZ039263

GZ038507

Amanda Stevensová

PROROK
Amelia znovu potkává muže, kterého
měla milovat jen zdálky… 352 stran
GZ036555

299,- 249,-

NÁVŠTĚVNICE

349,- 279,-

Hledáte knihu? Více než 70 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.

399,- 319,-
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Robert James
Waller

MADISONSKÉ
MOSTY
Eva Woodsová

VŠICHNI NAŠI EX
Čtyři kamarádky si vzájemně vymění svoje ex přítele.
Každá k tomu svému navíc
připraví návod k použití.
Celý plán se však zvrtne
ve chvíli, kdy do hry vstoupí
láska… 336 stran
GZ039146

259,-

Robert a Franceska spolu prožijí
několik neopakovatelných dní
fyzické blízkosti
a duševního
souznění, nakonec ale přijde okamžik rozloučení… Příběh můžete znát také ze stejnojmenného filmu.144 stran
GZ037541

199,- 179,-

199,-

Eva Woodsová
Annie se topí ve smutku už tak dlouho, že zapomněla,
co vlastně znamená být šťastný. Všechno se změní,
když potká Polly – veselou, plnou dobré nálady a radosti. Polly má ten nejsilnější důvod, proč žít tak, jako
by každý den měl být její poslední. Umírá totiž na rakovinu a lékaři jí dávají tři měsíce života. Polly a Annie uzavřou nečekané a silné přátelství a skrze malá i závažnější
rozhodnutí se ukazuje, že štěstí není tak nedosažitelné, jak se ještě před nedávnem zdálo. Ale sotva se Annie začne
konečně stavět na nohy, je to naopak Polly, kdo bude potřebovat ukázat cestu… Přeložila Nikola Jurníková.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GZ038870

219,-

Robert James
Waller

PRACH
TISÍCE CEST
Pokračování
bestselleru Madisonské mosty.
Vztah Roberta
a Francesky trval pouhých pár dní. Od té
doby uplynulo šestnáct let. Franceska však
stále doufá, že Roberta znovu spatří…
160 stran
GZ037542

199,- 179,-
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279,-

N

Společenské romány

JAK BÝT ŠŤASTNÝ

Tragikomický příběh
o lásce, pocitech viny
a odpuštění
Renáta Petříková

DRUHÁ ŠANCE
Jessica Fellowesová

MITFORDSKÉ VRAŽDY
První z řady elegantních kriminálních příběhů ve stylu Agathy
Christie – britštější než čaj
s mlékem a okurkové sendviče!
Píše se rok 1919 a šestnáctiletá
Nancy se smyslem pro dobrodružství se vrhne do řešení vraždy ve vlaku, kterou v té době
žije celá země. Obětí zločinu
byla sestra její milované chůvy…
368 stran
GZ039398

18

359,- 279,-

Ema Vlachová je úspěšná žena. Má manžela, dvě dospívající děti, nedořešený vztah s matkou a permanentní
nedostatek času, protože je spolumajitelkou velké
dopravní firmy. V jejím životě se neděje nic převratného.
Dokud se nezamiluje. A navíc pro ni zcela překvapivě
do své nové asistentky, čímž spustí nekontrolovatelnou
lavinu událostí, zvláště když se její nová láska rozhodne,
že chce mít dítě. Přes veškeré komplikace se Ema snaží
neztratit svůj smysl pro humor i ve chvílích, kdy jí do smíchu vůbec není. Druhá šance je tragikomický příběh
o lásce, pocitech viny a odpuštění, s nečekanými zvraty,
příběh, jenž se otevřeně dotýká tématu coming outu
a všeho, co je s ním spojené. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GZ040497

259,-

199,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

N

N

O

O

VI
N

VI
N

KA

KA

18 a 19 spolecenske romany.qxp_Sestava 1 14.12.18 12:56 Stránka 3

Měli by se nenávidět…
Vášeň je ale silnější
než jejich vůle!

Joy Fieldingová

ŠPATNÁ
DCERA

GZ039669

379,-

299,-

Společenské romány

Robin po více než
pěti letech, kdy spolu nepromluvili ani
slovo, zničehonic
zavolá její sestra
Melanie, aby jí sdělila, že jejich otec,
jeho druhá mladá
žena – mimochodem bývalá nejlepší
kamarádka Robin –
a dvanáctiletá dcera
byli postřeleni při údajném ozbrojeném vloupání a jsou v nemocnici v kritickém
stavu. Robin je nucena vrátit se do nenáviděného rodného maloměsta, a především k sestře, která ji nevítá s otevřenou náručí a své nepřátelství k ní dává nevybíravě najevo. Všichni zde – bratr Alec, Melanie, její autistický syn, a dokonce
i Tara, otcova druhá manželka – mají co skrývat. Rodinná tragédie i neujasněný
vztah s jejím přítelem v hlavní hrdince znovu vyvolají panickou poruchu, které se
načas zbavila. A postupně také zjišťuje, že si bude muset vybrat mezi lží, které by
ráda uvěřila, a pravdou, již vůbec netoužila znát. Přeložila Milena Havlová.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm
Sandra Brown

TO
P

PODRAZ
Strhující romantický thriller, kde všechno je jinak, než jak se jevilo
na první pohled, a ať vyjde najevo cokoli, odhalí se další temná lež.
Když na sebe Jordie a Shaw pohlédnou v zastrčeném baru, přeskočí
mezi nimi jiskra. Jenže žádný z nich tam nepřišel navázat známost
a každý má jiný důvod, proč se tam vypravil. Ona přišla, aby se něco
dozvěděla o svém bratrovi. On přišel, aby ji na objednávku zabil…
Přeložila Marie Válková. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039268

349,-

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Sandra Brown

NEŽ JSEM TĚ
POZNALA

ŽIVOT PO TOBĚ

SAMA SEBOU

V ŽÁRU LÁSKY

Romantický příběh o lidech, kteří nemají nic
společného, dokud jim
láska k nohám nepoloží
celý svět. Na motivy románu byl natočen stejnojmenný film. 408 stran

Kdybyste ztratili někoho,
koho jste moc milovali,
jak moc by to změnilo
váš pohled na svět?
Pokračování světového
bestselleru J. Moyesové
Než jsem tě poznala.
400 stran

Skvělá Louisa Clarková
z bestsellerů Než jsem tě
poznala a Život po tobě
se vrací v novém dechberoucím románu! Její
vztah se Samem bude
z obou stran podroben
zkoušce ohněm… 456 s.

Po několika letech strávených v cizině se krásná Schyler vrací domů, aby se konečně zbavila
tíživých pout minulosti, která ji svazují…
Dramatický příběh plný nečekaných zvratů je
zasazen do města, které si sice stále žije svým
poklidným rytmem, ale pod jeho povrchem se
skrývají lidské osudy plné vášní, bolesti, strastí,
nenávisti a krutosti, ale i hluboké lásky. 464 s.

GZ039555 349,- 279,-

GZ038099 349,- 279,-

GZ039391 379,- 299,-

GZ037281

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.

279,-

349,- 299,-
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Jan Bauer

HRAD MRTVÝCH
Šlechtic Raimund
z Pušperku po korunovaci Jana Lucemburského zamířil
domů na svůj hrad
Pušperk v podhůří
Šumavy. Ke svému
zděšení zjistil, že Pušperk je zcela pustý, jeho manželka Voršila a dcera
Anna kamsi zmizely a zbylí obyvatelé hradu byli povražděni. Zoufalý Raimund hledá pomoc u komorníka českého království Petra z Rožmberka… 200 s.

Elizabeth Chadwicková

TEMPLÁŘSKÝ KŘÍŽ
William Marshal, králův rytíř, je
na konci svého dlouhého a slavného
života. Jeho posledním přáním je,
aby mu jeho věrný služebník přinesl
hedvábí, které si před třiceti lety přivezl ze Svaté země. Je načase, aby
William naplnil svou přísahu Řádu
templářů a odešel jako jejich věrný
řeholník. Vzpomínky ho vrací zpět
do jedné z nejkrvavějších etap lidské
historie. Za návrat do Anglie kdysi
musel zaplatit vysokou cenu…
Přeložila Renáta Tetřevová.
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GZ039461

399,-

GZ040445

249,- 199,-

Ann Mooreová

319,-

SBOHEM, IRSKO

Historické romány

Gracelin O’Malleyová
se snaží uprchnout se
svou dcerou z Irska.
V patách jsou jí anglické úřady i démoni
vlastní minulosti.
Nakonec se jí podaří
doplout do New Yorku, kde ji už nedočkavě vyhlíží její bratr. Gracelin
ovšem brzy pozná, že za ideály a právo na život je
třeba bojovat i v Novém světě… 408 stran
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Strhující příběh ženy,
která obětovala
své štěstí pro blaho
ruského impéria…

399,- 319,-

KA

GZ039848

Eva Stachniak

CAREVNA NOCI

Julia Drosten

LVICE Z MAROKA
Sibylla přijíždí s manželem do severoafrické
země. Exotická kultura ji fascinuje. Naplno
prožívá pestrý ruch v bazarech, cizí vůně
a chvějivý žár nad pouští. Pak se ale její muž
zaplete do nekalých obchodů a ona se zamiluje do francouzského důstojníka… 464 s.
GZ039476

20

399,- 319,-

Nový historický román současné kanadské autorky,
volně navazující na bestseller Zimní palác. Prostřednictvím vzpomínek Kateřiny Veliké máme možnost
poměrně detailně poznat život na carském dvoře,
blíže se seznámit s Kateřininými nejbližšími spolupracovníky, jejím synem Pavlem, jejími vnoučaty, láskami,
milenci a favority. Kniha nabízí detailní portrét ženy,
která do značné míry obětovala své osobní štěstí
plnění vladařských povinností a budování i rozmachu
ruského impéria… Přeložil Stanislav Pavlíček.
Váz., 368 stran, 14 x 20,5 cm

GZ040517

379,-

299,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Naprosto srdcervoucí a zároveň fascinující příběh,
který mě polapil hned
od první stránky. Neměla
jsem vůbec ponětí, že takové místo kdysi skutečně
existovalo, a o to víc mě
příběh přitahoval! Toto
prolínající se vyprávění
z minulosti i současnosti vám bude zas a znovu lámat
srdce na milióny kousíčků.
Barbora Bělonožníková, grafička

Lisa Wingate

NEŽ JSME BYLY TVOJE

359,-

NENECHTE SI UJÍT
SVĚTOVĚ OBLÍBENOU
HISTORICKOU SÁGU!

A. J. Pearceová

299,-

239,-

P

MILÁ PANÍ
BIRDOVÁ

Londýn, rok 1940. Emmyným velkým snem je stát
se válečnou dopisovatelkou. Kvůli drobnému nedorozumění však místo
ve válečné zóně skončí
jako sekretářka ředitelky
časopisu Přítel ženy, kam
čtenářky posílají hromady
dopisů s prosbami o radu.
Instrukce jsou jasné: dopisy, které obsahují jakékoli
nepříjemnosti, putují rovnou do koše. Emmy ale
nemá to srdce, aby dopisy
čtenářek jen tak vyhazovala. A zatímco se pročítá
vyprávěním žen, které mají
problémy s manželem
nebo nemohou nechat
evakuovat své děti, rozhodne se, že na jejich dopisy začne odepisovat jménem
ředitelky… Přeložila Anna Křivánková. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GZ038938

279,-
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GZ039981

Historické romány

Malá Rill Fossová žije chudý, nicméně spokojený život v obytném člunu na velké řece
Mississippi. Jednoho dne, zrovna když její matka rodí na pevnině v nemocnici, přijdou
úředně se tvářící lidé a Rill i s jejími sourozenci odvedou do sirotčince. Brzy se ukáže,
že se mladá dívka stala součástí krutého obchodu s dětmi, který probíhá za tichého
souhlasu těch nejmocnějších mužů okresu… Neuvěřitelný příběh inspirovaný skutečnými událostmi, které otřásly Amerikou. Dočkají se děti, násilím odloučené od svých
rodin, spravedlnosti? Přeložila Anna Křivánková. Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

Anne Jacobsová

Anne Jacobsová

Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM

PANSKÝ DŮM
A JEHO DCERY

PANSKÝ DŮM
A JEHO DĚDICTVÍ

Vypukla první světová
válka a muži narukují
na frontu. Marie se
mezitím pustí do boje
za zachování rodinného
dědictví. Její pomoc potřebují i švagrové, Kitty
a Elisabeth… 480 stran

Válka skončila a do panského domu se po době
strádání vrátilo štěstí.
Marie vede prosperující
módní ateliér, její manželství ale trpí Paulovou
žárlivostí a neustálými
hádkami… 432 stran

GZ039094 399,- 319,-

GZ039761 399,- 319,-

Marie nastupuje jako
služebná do sídla průmyslnické rodiny Melzerů. Panstvo si v té době
užívá plesovou sezonu.
Jen Paul, dědic rodiny,
se drží stranou společenského mumraje – dokud
nepotká Marii… 464 s.
GZ038207 399,- 319,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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V přestrojení za kata chystá
Melisanda krutou pomstu!
Sabine Martin

KATOVA SCHOVANKA
Esslingen, 1325: Melisanda je ještě dítě, když je její
rodina zákeřně vyvražděna, protože padla do nastražené léčky. Za to, že přežila, vděčí pouze katu
Raimundovi. Vezme ji k sobě, vydává ji za svého
němého synovce, a dokonce ji naučí své řemeslo,
které zahrnuje nejen strašlivé metody mučení, ale
také umění léčení. Léta žije v přestrojení, napřed
jako muž, poté jako žena, posléze opět jako muž.
Aby přežila, je nucena neustále měnit svou identitu a prchat z místa na místo. Při životě ji drží
hlavně víra, že jednoho dne svou rodinu pomstí
a zákeřný hrabě Ottmar de Bruce bude pykat
za všechny své hříchy. Podaří se jí nakonec provést
plánovanou pomstu a nalézt klid v duši, lásku
i štěstí? Přeložila Olga Dobríková.
Váz., 432 stran, 14 x 20,5 cm

319,cena pro VIP členy 279,399,-

VÁLKA KRÁLOVEN
Historický román nás zavádí
do doby tzv. války královen
– Elišky Přemyslovny a její
nevlastní matky Elišky Rejčky. Boj se vede všemi dostupnými prostředky včetně
intrik, jedu či zrady. Nepřehledné situace využívá české
panstvo ke vzpouře proti
králi Janovi z Lucemburku;
ten však v rozhodující chvíli
opouští nejen Elišku, ale
i svou zemi, kterou zanechává napospas hrabivosti
místní šlechty… 288 stran
GZ040413

279,- 219,-
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GZ040566

Jaromír Jindra

Charlotte Lyne

DÍVKA Z BERNAU

Ken Follett

Vnučku pivovarníka v Bernau občas navštěvuje zlý sen, který věstí smrt někoho z jejích
bližních. A ten sen se bohužel vždy vyplní…

PILÍŘE ZEMĚ 928 stran
499,- 449,-

GZ037026

344 stran
GZ259661

NA VĚKY VĚKŮ 928 stran
499,- 449,-

GZ037287

Charlotte Lyne

OHNIVÝ SLOUP 688 stran
499,- 399,-

GZ038126

Výhodný komplet
ušetříte

500,-

jen

997,3X KEN FOLLETT

22

399,- 319,-

obj. č.

GZ040541

LILIE Z PALERMA
Aita ve své čtvrti platí za nejkrásnější ženu z celého Palerma, po níž všichni muži touží. Ona
však žízní po něčem neobyčejném, tajemném a trochu i zakázaném. Je zvyklá si s lidmi hrát,
aby dosáhla svého. To se však změní, když pozná uměleckého kováře, kterého místní nazývají ďábel… Přeložila Kristina Václavů. Váz., 376 stran, 14 x 20,5 cm

GZ040567

379,-

299,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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Stephanie Storey

MRAMOR A PLÁTNO
Příběh popisuje téměř zapomenutou rivalitu mezi dvěma
největšími umělci své doby –
Leonardem da Vinci a Michelangelem Buonarroti. 352 s.
GZ038457

299,- 239,-

Když jsem v roce 2012 četl román Návrat
Krále Šumavy, hned jsem věděl, že tohle
je jeden z nejsilnějších příběhů studené
války. Příběh muže, který se pohyboval
na obou stranách železné opony, jeho
rodiny a přátel. Napínavý, dojemný, inspirativní. Dlouhé roky jsem se k němu
v duchu vracel, snažil se vžít do kůže jeho
aktérů. Nakonec z této fascinace vznikl
komiks, který sice vychází z reálných událostí zachycených v románu, ale rozvíjí i to,
co zde bylo jen naznačeno.
Ondřej Kavalír

Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY
Na čáře

Ale jeden se z nich vymyká.
Josef Hasil nejprve pomáhá střežit hranice
v uniformě SNB, aby se po únoru 1948 stal
jeho obávaným soupeřem, kterého sami estébáci později nazvou Králem Šumavy…
Brož., 160 stran, čb. il., 19 x 25 cm

Philipp Vandenberg

OSMÝ HŘÍCH
Mnichovského antikváře Lukase Malberga do Říma přivádí cenná sbírka knih. Tam
se však zaplete do případu
vraždy… 384 stran
GZ038759

GZ040483

349,- 279,-

DO ŠVESTEK
JSME DOMA

KAPSY

GZ038154

GZ039950

359,- 279,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2019.

239,-

Jonáš Ledecký
a kolektiv

Z císařského pověření se zvědové Taurus a Olympiodoros
vydávají do Asie, aby tam
odhalili tajemství výroby
hedvábí… 352 stran

ZLODĚJI HEDVÁBÍ

299,-

Martin Nekola,
Jakub Dušek

Jaké nástrahy číhaly
na uprchlíky po únoru
1948, jak těžký byl
pobyt v uprchlických táborech, cesta na druhý konec světa
a zvykání si na neznámé prostředí? To vše se čtenáři dozví
v příběhu fiktivní rodiny Novákových, který je však postaven
na reálných základech. 64 stran, barevná publikace

Dirk Husemann

Komiks

První díl komiksové trilogie na motivy románového bestselleru D. J. Žáka Návrat
Krále Šumavy. Je po válce a Šumava připomíná Divoký západ, zemi nikoho, eldorádo
tajných agentů, pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon esenbáků a pohraničníků, kteří
se snaží nastolit pravidla nového režimu.
Jako magnet přitahuje dramatické osudy.

299,- 239,-

Podle povídek
Karla Čapka
Slavné povídky Karla
Čapka ožívají v nové,
komiksové podobě. Plné barev, odvážných řešení, ale i pokory
k původnímu textu. V rukou nejmladší komiksové generace
vzniklo dílo, které potěší všechny čtenáře bez rozdílu věku!
Brož., 120 stran, barevná publikace
GZ040217

379,- 299,-
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Anna Bolavá

DO TMY

PŘÍBĚHY, KTERÉ
ZNÁTE Z TELEVIZE!

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

GZ037335

Anna Bolavá

KE DNU
Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

318,-

obj. č.

GZ040708

Česká literatura

2X ANNA BOLAVÁ

Román volně navazuje
na úspěšnou prvotinu
Do tmy. Kdo zavraždil
manželku lékaře Marka
Diviše? 288 stran
GZ038714

259,- 199,-

David Glockner

František Nepil

CÍSAŘŮV LEVOBOČEK

DOBRÝ A JEŠTĚ LEPŠÍ ŽIVOT

Byl Masaryk kostlivcem ve skříni
Františka Josefa? 432 stran

Reprezentativní výbor fejetonů ilustroval Lukáš Fibrich. 280 stran, bar. il.

399,- 319,-

GZ039073

279,- 219,-

MODRÝ KÓD
Jste zpět na urgentu a začíná boj o život! Vraťte se do nemocnice Rubava
a využijte jedinečné možnosti podívat se na pokračování případů, které se
už do seriálu nevešly. Přemýšleli jste nad tím, jak to s některými pacienty
dopadlo? V této knize se dozvíte, co se jim dělo dále, a to jak ze zdravotního hlediska, tak i v osobním životě. V knize také najdete příručku první
pomoci od Českého červeného kříže, díky které si budete umět poradit
v každé situaci. Váz., 216 stran, barevné fotografie, 15 x 20,5 cm

GZ040534

299,-

239,-

DUCHAŘSKÉ
PŘÍBĚHY
Známá astroložka přichází
se sbírkou neuvěřitelných
příběhů, které pramení z její
vlastní zkušenosti s astrálními bytostmi, nebo ze zkušeností a zážitků lidí, kteří se
jí se svým setkáním s duchem svěřili. Vedle příběhů
ze záhrobí najdou čtenáři
v knize také rady, jak se
ve chvílích, kdy potkají nehmotnou bytost, zachovat,
jak ducha přivolat, jak získat
jeho přízeň a jak s ním komunikovat. Kniha obsahuje i rady, jaké talismany astrální bytosti přilákají
a které amulety nás před duchy ochrání. Váz., 224 stran, 13 x 20 cm

GZ040565
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GZ039294

259,-

199,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Hana Kolaříková

NA KONCI SVĚTA

Zuzana Zimmermannová

SBĚRATELKA
Autorka knihy erotických povídek Objížďka napsala
tentokrát příběhy, které spojuje temně tajuplný osud
jejich hrdinů. Jsou to ženy a muži zabývající se svými
zdánlivě běžnými problémy a vztahy, které každý
z nich řeší po svém. Každá povídka má překvapivý
závěr. Najdou hlavní hrdinové na konci svého příběhu
šťastný konec, nebo je srazí na kolena krutá realita?
Váz., 240 stran, 11,5 x 18,5 cm

GZ040498

199,-

159,-

199,TO
P

249,-

GZ040311

Česká literatura

Neotřelé povídky známé autorky

Aurora, žena s nezvyklým
jménem a nejasnou minulostí, přijíždí během jednoho
nevyzpytatelného léta žít do
pohraničních hor. Není jasné,
co nechává za sebou, ani co
ji přivedlo sem. Aurora má
kolem sebe energii, která
k sobě přitahuje všechny
obyvatele letargické vesnice.
Tady nikdo šrámy na duši
neléčí, bolest se zahání
prací, rutinou, pitím. Ale
neuchopitelná žena z města
jako by se těch starých ran
uměla dotýkat, otvírat je.
Bude to k dobrému, nebo
ke zlému? Příběh se zvláštní,
evokativní atmosférou
a bohatým jazykem se čte
hladce, ale zanořuje se hluboko jako ty nejskrytější lidské tužby. Váz., 160 stran, 14 x 17,8 cm

Barbara Nesvadbová

Barbara Nesvadbová

Barbara Nesvadbová

MOMENTKY

ZÁPISNÍK

DIÁŘ 2019

Marie Poledňáková

Patrik Hartl

Povídky známé spisovatelky a novinářky. Momentky
zachycují chvíle, kdy se
náš život láme; jsou to
okamžiky štěstí i bolestných ztrát nebo fatálních
rozhodnutí. 160 stran, čb. il.

Krásný zápisník plný inspirativních výroků významných
žen, do kterého si můžete
zapisovat své poznámky,
myšlenky a nápady.
Kroužková vazba, 104 stran,
černobílé ilustrace

Uvnitř tohoto originálního
diáře s týdenním kalendáriem pro vaše plánování
najdete také výroky mnoha
významných žen s tématem
„svět kolem nás“.
176 stran, černobílé ilustrace

TEN, KDO TĚ MILOVAL

NEJLEPŠÍ VÍKEND

První kriminální román populární autorky je plný nejen
napětí a sympatických postav, ale i humoru a ironie,
na které jsme v autorčiných
dílech zvyklí. 224 stran

Andrea, Jirka, Dáša, Bert,
Markéta a Pavel si dají zásadní novoroční předsevzetí.
Všichni touží změnit svůj
život. Podaří se jim to za jediný rok? Brož., 480 stran

GZ040401

299,- 239,-

GZ400008

149,- 119,-

GZ040422

Nepropásněte objednací termín 14. února 2019!

249,- 199,-

GZ038464

229,- 189,-

GZ327917

396,- 316,-
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románů 90. let 20. století!
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Výbor z díla
populárního autora

Michal Viewegh

Česká literatura, humor

MUŽ A ŽENA

Michal Viewegh

VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH

Josef Fousek

VLÍDNÁ SLOVA
Kniha přináší právě to, co slibuje – vlídnost a radost ze života, který sice přináší i to zlé, ale přesto je v něm dobra
a dobrého dost a dost. Jen se na chvíli v naší uspěchané
době zastavit, rozhlédnout a to dobré chtít vidět. Tak jak
to dělá už dlouhá léta právě Josef Fousek a s ním i jeho
posluchači a čtenáři!
Váz., 112 stran, čb. fotografie, 10,2 x 16,7 cm

GZ040489

199,-

Nové vydání jednoho z nejúspěšnějších románů 90. let,
který byl přeložen do mnoha jazyků a dočkal se i filmového zpracování. Mladý učitel Oskar je na tom finančně
bídně, a tak přijme doučování dcery milionáře Krále.
Dvacetiletá kráska Beata má potíže se světem i sama
se sebou. Život učitele se mění v milostné šílenství a zběsilé kličkování mezi milenkou, manželkou a dcerou.
Váz., 240 stran, 14 x 17,8 cm

GZ040186

279,-

AŽ SE
ZAMILUJU
Josef Fousek

ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA
Výběr rozhlasových fejetonů z let 2011
až 2016 (o životě, láskách, strastech,
událostech smutných i radostných), napsaných s nezaměnitelným nadhledem
a citem pro výjimečnost okamžiku.
144 stran + 32 stran barevné fotopřílohy

26

GZ039808

219,-

329,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,obj. č.

jen

348,GZ040709

2X MICHAL VIEWEGH

159,Kolektiv autorů

GZ039105

Nejznámější český spisovatel
se ve dvou novelách vrací
k tomu, co na něm jeho
čtenáři oceňují nejvíce. Svůj
humorně ironický pohled
na vztahy mezi muži a ženami propůjčuje v novele
Family Frost zkrachovalému
restauratérovi. Druhá novela, Čarodějka z Křemelky,
si pohrává s mírně fantastickým námětem. Krásná Dominika dokáže číst lidem
myšlenky, což jí komplikuje
vztahy s muži, neboť vždy
ví, co si partner doopravdy
myslí… 296 stran

259,- 199,-

Tentokrát se
čeští autoři
věnují milostným vztahům.
O výletu do hor manželů s dětmi píše P. Soukupová. Nečekané setkání s bývalou manželkou popisuje M. Viewegh. O zvláštním vztahu
je povídka A. Geislerové… 192 stran
GZ040205

249,- 199,-

M. Viewegh,
Iva Pekárková,
Jiří Kratochvil,
Jiří Suchý,
D. Fischerová,
Z. Vonásek,
I. Chaun, J. Vejvoda, L. Procházková, P. Šabach

MILUJ MĚ VÍC
Reedice oblíbené sbírky povídek známých
a oblíbených autorů na téma, které nestárne.
160 stran
GZ040206

249,- 199,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 66.

Dominik Landsman & TMBK

TOVÁRNA NA DEBILNO
Vzpoura Pražské kavárny
Skandálně nekorektní politická satira od autora
Deníčků moderního fotra a mistra koláží TMBK. Představte si, že Miloš Zeman zemřel. Co by se asi stalo?
Plakal by Jiří Ovčáček tisíc dní a nocí a poté se znovu
provdal? Jmenoval by se Andrej Babiš císařem?
Zastavil by Tomio Okamura konečně ten svůj islám?
Využil by Vojtěch Filip situace a zaslal do Moskvy
zvací dopis? A co na to Pražská kavárna? To se dozvíte v brutálně ostré politické grotesce.
Brož., 232 stran, barevné foto, 12,8 x 19,8 cm

GZ040570

349,-

279,-

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 3

Nová kniha oblíbené blogerky a humoristky
Tah je základní fyzikální
jednotkou většiny domácností. Žena na mateřské
táhne káru plnou lichých
ponožek, rozházeného lega
a rozšlapané rýže, muž pak
obvykle táhne domácnost,
tu a tam z domácnosti.
Od doby, co naše děti částečně převzaly vzdělávací
ústavy, přihodila jsem
k rozšlapané rýži o to víc
práce redaktorky a taky tu
a tam uprchnu od rodiny
na tah. O tom, a tak trochu
i o lecčems jiném, je moje
nová kniha Žena na tahu.
Tak trochu masochisticky
doufám, že po jejím přečtení nebudu pro srandu už
jen rodině. Dobře se bavte!
Zuzana Hubeňáková

Zuzana Hubeňáková

ŽENA NA TAHU
Zuzana Hubeňáková přináší čtenářům další porci zábavných fejetonů, tentokrát i moderně
proložených střípky a statusy ze sociálních sítí. Jako obvykle se autorka pohybuje na domácím
hřišti, a to doslova; majitelka manžela, dvou dětí, náladového auta a poměrně širokého příbuzenstva nemusí pro inspiraci chodit daleko. Každá žena se při popisu zápasů sváděných
s nástrahami běžného života v Česku královsky pobaví, zasměje a uleví se jí, že v tom není
sama. Ideální čtení na chvíle, kdy už vás doma neposlouchá ani váš pes…
Váz., 216 stran, čb. ilustrace, 14 x 17,8 cm

GZ040386

Fotrovi nastává údajně idylické
období, kdy péči o hyperaktivní dítě převezme školka. Nebyl
by to ale Čeněk, aby každou
novou situaci nepřetvořil v nový druh utrpení… 232 s., čb. il.
GZ039866

259,- 199,-

Frauke Scheunemannová

JEZEVČÍKOVY TRABLE
Jezevčík Herkules žije společně s Carolin, zvěrolékařem
Markem a jeho dcerou Luisou.
Jaká báječná rodina! Jenže
pak se u Carolin a Marka
ohlásí jejich společný potomek… Volné pokračování
série Z pohledu jezevčíka
a Jezevčíkova kocovina. 240 s.
GZ039573

Česká literatura, humor
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249,-

Zuzana
Hubeňáková

Zuzana
Hubeňáková

VSTUPTE
BEZ KLEPÁNÍ

POSTŘEHY
TEPLÁKOVÉ
BOHYNĚ

Autorka se vtipně
a s nadsázkou vyrovnává s tématy
jako rodinná výchova, vztahy, ale také nástrahy automobilismu
nebo sex po dvou dětech. Připravte se na to, že
vás bude od smíchu bolet břicho! 200 stran, čb. il.
229,- 189,-

GZ037663

199,-

Nový originální
příspěvek k debatě o ženách, mužích a dětech žijících pod jednou střechou v instituci zvané rodina. Udělejte si pohodlí a začtěte
se. V teplákách či bez. 208 stran, čb. ilustrace
229,- 189,-

GZ038695

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

249,- 199,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.

jen

447,-

obj. č.

GZ040713

3X ZUZANA HUBEŇÁKOVÁ
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Jiří Kolář

SVĚDEK

Deník, filozofická meditace
i cestovní zápisky v jediné knize

Literatura hodnotí své tvůrce na podkladě uměleckého
výkonu i mimořádnosti charakteru. Takovou osobností
byl Jiří Kolář. Ne namyšlenost, ale prostota ve velikosti patřila k jeho výbavě
už od mládí. 128 s., čb. il.
GZ040560

Odeon

Paolo Cognetti má dar.
Jeho Divoký kluk mě při
čtení přenáší v čase, nabízí
samotu a bloudění, ztrácení se v mlze a nepohodě
hor. Vypráví příběh hor,
po kterých jsem sám lezl,
v nichž jsem nechal litry
potu a zamiloval si je. Cognetti říká, že v horách se
vrací sám k sobě, proto se
nebojím horské nemoci, ani
otravy kyslíkem, nebo že se
nevyléčitelně nakazím jeho
knihami, což se už stalo.
Díky tomu se mohu proměnit zpátky v člověka,
kterým jsem kdysi byl.
David Jan Žák, spisovatel

Gabriel García Márquez

LÁSKA ZA ČASŮ
CHOLERY
Reedice populárního díla
známého latinskoamerického autora. Geniální vypravěč
v něm líčí své postavy v rozmanitých podobách lásky,
lásky romantické i domestikované, lásky „osamělých
lovců“ i lásky manželské.
352 stran
GZ037854

259,- 229,-

Herman Melville

BÍLÁ VELRYBA

Paolo Cognetti

Slavný román popisuje
plavbu velrybářské lodi
Pequod, jíž velí kapitán
Achab. Stíhání obrovského
bílého vorvaně, přezdívaného Moby Dick, je metaforou lidského boje s přírodou a také zbytečného
pachtění za nereálným
cílem. 776 stran

DIVOKÝ KLUK
Knížka bezprostředně spojená s italským bestsellerem Osm hor. Spojuje v sobě deník, filozofickou meditaci, ale stejně tak i cestovní zápisky. Tento příběh v nás vyvolává otázky po
smyslu samoty, přátelství a vztahu k okolnímu světu. Protagonistou novely je osamělý třicetiletý muž. V dětství si vytvořil silné pouto k přírodě, které mu teď však chybí. A tak znenadání učiní radikální změnu: Pronajme si horskou chatu ležící ve výšce kolem 2000 metrů
a začne tam žít život, o kterém vždycky snil. Život v téměř absolutní samotě, narušované
leda několika málo místními lidmi, život ve společnosti zvířat a knih. Tak se mu podaří
znovu objevit své vnitřní já a pochopit vztah člověka k přírodě… Dílo přímo odkazuje
na slavné práce takových autorů, jakými byli Henry David Thoreau nebo Élisée Reclus.
Přeložila Alice Flemrová. Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GZ040049

259,-

POVÍDKY

Ať už je osud cokoli, přebývá v horách, které máme nad hlavou – pro
protagonisty románu Osm hor platí tohle tvrzení beze zbytku. Bestseller Paola Cognettiho vychází v pětatřiceti zemích. 232 stran
249,- 199,-

GZ039396

Výhodný komplet

180,-

499,- 399,-

Ernest Hemingway

OSM HOR

ušetříte

GZ034828

199,-

Paolo Cognetti

jen

328,2X PAOLO COGNETTI

28

199,- 159,-

obj. č.

GZ040710

V textech jako by se promítal celý spisovatelův
život – ocitáme se uprostřed Afriky pod Kilimandžárem i v lesích Michiganu,
na italské frontě stejně
jako v poválečné Francii či
Španělsku. Soubor povídek
nově přeložil Jiří Hanuš.
488 stran
GZ036901

399,- 349,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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Nový provokativní román
amerického bestselleristy
Těším se na každou novou knihu Chucka Palahniuka, protože nikdy nevím,
s čím přijde tentokrát. A Den přizpůsobení se rozhodně povedl! V nepříliš
vzdálené budoucnosti agresivní mladí muži povstanou proti zvolené vládě
a rozdělí Spojené státy na tři části – Europoidie je pro bílé, Černotopie pro
černé a Gaysie pro homosexuály a další příslušníky LGBT komunity. Jak
tohle může dopadnout? Jak už bývá u Palahniuka zvykem, rozhodně vás překvapí!
Radek Blažek, copywriter

Chuck Palahniuk

DEN PŘIZPŮSOBENÍ

GZ040048

399,-

Světová literatura, Odeon

Autor se opět nebojí provokovat a nadhazovat kontroverzní témata originálním
způsobem. Tentokrát se pustil do neotřelé teorie o tom, že pro nejlepší možné fungování společnosti je nutné, aby se jednotlivé skupiny obyvatelstva držely pospolu podle
své příslušnosti. Ať už jde o bílé, černé nebo homosexuály. Reorganizace společnosti je
nutná proto, že v současném světě přebývá mladých mužů, kteří by jinak museli narukovat a zemřít ve válce. Přebytek mladíků bez perspektivy totiž nahrává matriarchálnímu
uspořádání, což není dlouhodobě udržitelné a výhodné. Mladé muže je potřeba zaměstnat něčím pořádným, třeba převzetím vlády a přerozdělením pravomocí, dohledem nad
dodržováním nových pravidel, sledováním seznamů či řezáním uší. Den přizpůsobení se
blíží… Přeložil Richard Podaný. Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

319,-

Haruki Murakami

Haruki Murakami

Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón

KOMTUROVA SMRT

NORSKÉ DŘEVO

STÍN VĚTRU

ANDĚLSKÁ HRA

NEBESKÝ VĚZEŇ

Bezejmenným vypravěčem
románu je výjimečný portrétista, který dokáže vystihnout tvář člověka tak, aby
se líbil sám sobě. Všechno
funguje téměř dokonale,
dokud ho nenavštíví muž
bez tváře s žádostí o portrét.
A dokud ho neopustí jeho
žena… Haruki Murakami
ve své fenomenální románové partii opět úspěšně
buduje stále spletitější síť
otázek, nejistot a pochybností. 752 stran

V románu nejvýznamnějšího
japonského spisovatele současnosti se skrývá fantastický, romantický i tragický
milostný příběh. Čtenář však
„neunikne“ směsici japonských reálií, psychologickým
portrétům hrdinů ani scénám vášně a nespoutaného
sexu. Román vyšel japonsky
roku 1987, byl přeložen celkem do třiceti šesti jazyků
a prodalo se ho více než
devět milionů výtisků.

Barcelona, 1945. Desetiletý
Daniel objevuje na tajuplném pohřebišti zapomenutých knih román Stín větru
záhadného autora Juliána
Caraxe. Poutavý titul vyvolá
v Danielovi posedlost dozvědět se o spisovateli i knize
něco víc, pátrání mu však
záhy obrátí život naruby…
Stín větru, strhující próza
s prvky historického i gotického románu, stále atakuje žebříčky bestsellerů
po celém světě. 536 stran

V srdci magické Barcelony
první poloviny 20. století –
města, které prochází modernistickým přerodem,
v němž staré čtvrti a špinavá
zákoutí ustupují novým ulicím, čtvrtím, parkům, města
které však zároveň pod povrchem skrývá prastaré bludiště chodeb a kanálů, plné
duchů a stínů minulosti –
se zrodila poutavá, fascinující variace na faustovský
motiv o pokušení a touze
po nesmrtelnosti. 560 stran

Daniel a jeho přítel Fermín,
hrdinové proslulého románu
Stín větru, se vracejí, aby čelili největší osudové výzvě.
Právě když se zdá, že život
Sempereových nabírá poklidný směr, navštíví jejich
knihkupectví neznámý muž,
jenž svým znepokojivým chováním předznamená odhalení tajemství ukrývaného
dvě desetiletí v temné paměti Barcelony; paměti, v níž
podstatné místo zaujímá
i David Martín… 288 stran

499,- 399,-

299,- 249,-

GZ039437

304 stran
GZ037328

GZ039270

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

399,- 319,-

GZ039271

399,- 319,-

GZ039272

349,- 279,-
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KNIHA ASTRONOMIE
Jak změřit vesmír? Co je temná hmota? Jak jsme
úspěšní v pátrání po mimozemské inteligenci?
Již po několik tisíciletí astronomická věda posouvá hranice lidského poznání ve snaze porozumět
vesmíru a našemu místu v něm. Další titul ze série přehledových oborových publikací, určených
pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků
až po pokročilé studenty a odborníky, nabízí
vedle úvodu do historie astronomie srozumitelná vysvětlení, názorné ilustrace a přehledné
diagramy, osvětlující složité teorie.
Váz., 352 stran, barevná publ., 19,5 x 23,3 cm

GZ039644

499,-

Encyklopedie

599,-

POSLEDNÍ VEČEŘE
Leonardo da Vinci
Poslední večeře Leonarda da Vinci je jedním z nejpozoruhodnějších děl dějin umění
– a ačkoli jde kvůli unikátní technice o dílo
velmi křehké a zranitelné, právě ona malíři
zároveň umožnila dosáhnout nádherných
světelných efektů a přesnosti malby, kterou je nejlepší pozorovat zblízka. Takový
pohled nabízí tato jedinečná publikace:
exkluzivní digitální zvětšeninu malby
ve velkém rozlišení, která zachycuje i ty
nejdrobnější detaily. Při listování knihou
můžete obdivovat realistické výrazy ve tvářích jednotlivých apoštolů, pohyby a pozice
jejich rukou i nejmenší podrobnosti prostřeného stolu. 208 stran, barevná publikace
GZ039936

Soňa Thomová, Zdeněk Thoma

ENCYKLOPEDIE
MAGICKÝCH MÍST

Wilhelm J. Wagner

HABSBURSKÁ MONARCHIE
Dějiny Rakouska-Uherska slovem
i obrazem
S využitím četných dobových map, grafů ze starých školních atlasů či fotografií ze soukromých
archivů z let 1804 až 1916 autor sugestivně líčí
pestrou mnohotvárnost jednotlivých bývalých
korunních zemí a jejich národů. 160 s., bar. publ.
GZ040410

30

499,-

399,-

Vydejte se s autory této knihy
na toulky po místech zdánlivě
známých a všedních, avšak
skrývajících záhady a neobyčejné události, z nichž se vám
bude tajit dech. Navštívíte romantické hrady a zámky, vznosné chrámy, kláštery a kostely,
ale i bezedná jezera, hluboké
lesy i podivuhodné jeskyně. Na
této mystické pouti vás čeká nejedno překvapení! 192 s., bar. p.
GZ039414

399,- 319,-

1999,- 1499,-

PŘÍRODNÍ DIVY
NAŠÍ PLANETY

David Willey

Poznejte naši planetu světadíl po světadílu, objevujte fantastické krajiny
a úžasné zázraky přírody. Od vodopádu Skógafoss na jihu Islandu až po
Velký bariérový útes u pobřeží východní Austrálie se můžete kochat nádhernými fotografiemi, zkoumat jedinečná
trojrozměrná vyobrazení pozoruhodných krajin, jež vám odhalí podstatu
řady geologických jevů, a prohlížet si
snímky vybraných zástupců rostlinné
i živočišné říše, kteří v těchto končinách žijí. 440 stran, barevná publikace

Velký obrazový průvodce
Komplexní encyklopedická kniha
o tancích (včetně bezpilotních)
zachycuje celou historii těchto
obrněných vozidel a v závěru nabízí
i výhled do budoucna. Dozvíte se
o amerických, britských, ruských
či francouzských strojích, o slavných
konstruktérech, jakými byli Michail
Koškin nebo sir William Tritton.
Kniha je doprovázena detailními
velkolepými fotografiemi.
256 stran, barevná publikace

GZ039826

TANKY

899,-

699,-

GZ039851

599,- 499,-

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 60–63.
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ZIMA 1/2019

Víctor Escandell

Záhady

Váz., 64 stran, barevná
publikace, 24 x 29,5 cm

GZ039841

349,-

ZAPOJ
MOZKOVÉ
ZÁVITY A VYŘEŠ
25 ZÁHAD
HISTORIE
Váz., 64 stran, barevná
publikace, 24 x 29,5 cm

GZ039842

349,-

VIN
NO

ZAPOJ
MOZKOVÉ
ZÁVITY A VYŘEŠ
25 TAJUPLNÝCH
PŘÍPADŮ

KA

Staň se opravdovým detektivem! Hledej stopy, používej mozek a vyřeš všechny
záhady. Přijdeš na kloub 25 tajuplným případům? Některé mají logické řešení,
u jiných využiješ své představivosti. A hlavně – hledej v zábavných obrázcích…
a stopu máš na dosah. Záhady můžeš řešit sám, s kamarády nebo s celou rodinou!

279 Kč

279 Kč
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239 Kč

99 Kč
179 Kč

Zdeněk Miler, Eduard Petiška

Zdeněk Miler

O NEJBOHATŠÍM VRABCI
NA SVĚTĚ

VESELÁ KNIHA
O MALÉM KRTKOVI

Poučný příběh o lakomém
vrabci, kterému se jeho chamtivost málem nevyplatila.
Váz., 32 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

Jaká dobrodružství zažívá Krteček doma i na výletech po světě? To vše zjistíte v této knížce!

GZ039764

149,-

Bar. leporelo, 32 s., 18 x 24 cm
GZ039446
229,-

Antoine de Saint-Exupéry,
Melanie Rhauderwieková

119 Kč

PRO NEJMENŠÍ

Zábavné
magnety

159 Kč

MALÝ PRINC
Okouzlující klasický příběh ožívá
v této knížce pro malé děti prostřednictvím magnetů. Na citlivě
vytvořených dvoustranách je
jednoduše a srozumitelně převyprávěný a doplněný krásnými
citáty. Pomocí obrázkových
magnetů mohou děti dotvářet
jednotlivá prostředí a vymýšlet si
své vlastní příběhy a příhody
Malého prince a jeho přátel.
Váz., 10 stran, barevná publ.,
20 x 25 cm + 16 magnetů

GZ040201

299,-

239 Kč
Zdeněk Miler

Zábavné magnety

KRTEČEK
Krteček, jedna z nejoblíbenějších dětských postaviček, přináší novou zábavu! Na čtyřech krásných
barevných pozadích se pomocí šestnácti magnetů mohou odvíjet příběhy Krtka i jeho kamarádů. Každá dvoustrana obsahuje krátký text
a několik zábavných úkolů.
Váz., 10 s., bar. publ., 20 x 25 cm + 16 magnetů

GZ040219

MŮJ OBRÁZKOVÝ
SLOVNÍČEK

Ivona Ďuričová

Veselé obrázkové leporelo má
držátko, takže ho může vaše
děťátko brát všude s sebou!
Barevné leporelo, 24 stran,
12 x 15 cm

Dvacet sedm zvířátek a dvacet
sedm rozpustilých básniček.
Ilustroval Adrián Macho.
Váz., 64 stran, barevná publikace,
19,5 x 19,5 cm

GZ040093

GZ040133

BÁSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH

159,-

199,-

299,-

159 Kč

159 Kč

První slova
Tyto knížky umožní dětem objevovat svět prostřednictvím obrázků
a prvních slov. Půvabné ilustrace seznámí děti se zvířaty celého světa
a se vším, co může sloužit k dopravě. V závěru knížek naleznete jednoduché otázky a přehled všech uvedených dopravních prostředků či zvířat.

32

ZVÍŘÁTKA

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Brož., 192 stran, barevná publ.,
13,5 x 13,5 cm
GZ040231
199,-

Brož., 192 stran, barevná publ.,
13,5 x 13,5 cm
GZ040230
199,-

KNIHY PRO CELOU RODINU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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299 Kč
299 Kč

Jody Padulano

ZOO Z LEGA
50 zvířátek
krok za krokem

Velká rodinná kniha přináší nejkrásnější české pohádky
Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové: Princeznu
Zlatovlásku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Bajaju, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Rozum a Štěstí, Ptáka
Ohniváka a lišku Ryšku a další příběhy, které patří
do zlatého fondu české literatury pro děti. Pohádky vybrala a upravila Melita Denková, která se rovněž postarala o výběr působivých ilustrací Artuše Scheinera,
známého výtvarníka třicátých let dvacátého století.
Váz., 328 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm
GZ039997

399,-

GZ040436

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

ČESKÉ POHÁDKY

Kniha je určena dětem, které milují
stavebnici LEGO a přijdou jim
vhod podrobné návody k sestavení
50 zvířecích figurek v pěti úrovních
obtížnosti. Kniha nabízí též praktické pokyny, jak nejlépe různé dílky
lega využít, jak je ukládat podle
tvarů a barev tak, aby se snadno
našel správný kousek ve správný
čas, dává užitečné tipy, jak a kde
dílky objednat, a odhaluje některá
tajemství a techniky používané nejslavnějšími mistry lega. S pomocí
této knihy si dítě vytvoří vlastní
obdivuhodnou legovou zoo.
Flexivazba, 208 stran, bar. publ.,
22 x 28,5 cm
399,-

239 Kč
149 Kč
299 Kč

299 Kč

Zdeněk Miler, Eduard Petiška

Sophie de Mullenheimová
Řekni mi

O DĚTECH A ZVÍŘÁTKÁCH
Půvabná knížka pro malé čtenáře.
Přečtěte si o koťátku, které hledalo
mlíčko, o zatoulaném uhlíčku, o tom,
jak zvířátka zvítězila nad červeným
kohoutem, co se pejskovi zdálo v králíkárně a další pohádkové příběhy.
Váz., 64 stran, bar. il., 19,5 x 25,5 cm

ZEMĚ & VESMÍR!

GZ037955

GZ039814

169,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2019.

Z odpovědí na více než 200 otázek se dozvíte spoustu zajímavostí nejen o celém vesmíru, ale
především o sluneční soustavě
a životě na Zemi. Kroužk. vazba,
112 str., bar. publ., 14 x 20,4 cm
299,-

Řekni mi

Řekni mi

JESTLI VÍŠ…

VĚDA A VYNÁLEZY!

Kroužková vazba, 112 str. + 3 str.
samolepek, bar. p., 14 x 20,4 cm
GZ038909
359,-

Kroužková vazba, 112 str. + 3 str.
samolepek, bar. p., 14 x 20,4 cm
GZ038606
359,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

498,-

obj. č.

GZ040695

ŘEKNI MI: JESTLI VÍŠ… a ŘEKNI MI: VĚDA A VYNÁLEZY!
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159 Kč

An Leysenová

MALENKA
V kouzelné, nádherně ilustrované knížce
dává An Leysenová klasické pohádce Hanse
Christiana Andersena novou podobu.
Váz., 56 stran, barevná publikace, 25 x 26 cm

159 Kč

GZ039893

199,-

Julian Gough

BRUMLA A REMCÍK
Nečekané přátelství
PRO PŘEDŠKOLÁKY I PRVŇÁČKY

Dobrosrdečná a věčně optimistická medvědice a králík škarohlíd, to je dvojice
k pohledání! Brumla ještě nikdy nestavěla sněhuláka. Ani Remcík ne, ale je
rozhodnutý, že sněhulák od králíka musí
vypadat líp než sněhulák od medvědice! To by mu ale nesměl
do cesty vstoupit velmi hladový vlk. Nastal čas, aby si Remcík uvědomil, že je daleko
lepší a zábavnější být s druhými kamarád, než jen škarohlídsky chystat pasti. Napínavé a zábavné příhody
o věčně se hašteřící, ale nerozlučné dvojici budou bavit děti od 5 let. Ilustroval Jim Field.
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 13,5 x 18,5 cm

GZ040434

219 Kč
Ester Stará, Milan Starý

ŽVANDA A MELIVO
Publikace plná zajímavých úkolů, básniček,
doplňovaček, příběhů a hádanek.
Brož., 96 stran, barevná publikace, 24 x 26 cm
GZ040404

279,-

VIN

KA

199,-

NO

Petr Šulc

POVÍM TI TO
PASTELKAMI

Ondřej Sekora

František Nepil

TRAMPOTY BROUKA
PYTLÍKA

ŠTUCLINKA
A ZACHUMLÁNEK

Pytlíka odnesou včely do úlu,
aby tam pracoval. On se však
místo toho nechá krmit jako
děťátko, krade cukrovíčko…
Váz., 80 s., bar. il., 16 x 23,3 cm

Nenapodobitelné vypravěčské
umění F. Nepila v tomto půvabném a laskavém příběhu potěší
děti i rodiče. Il. H. Zmatlíková.
Váz., 96 str., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

Šestiletý Oskar se právě od
maminky dozvěděl skvělou
zprávu – bude mít bratříčka!
Oskar má velkou radost, ale
vzápětí ho napadne, že bratříček vlastně o světě nic neví
a až přijde, bude se asi všemu
divit. A tak mu začne psát
a kreslit dopisy. Oskar píše
každý dopis jinou pastelkou,
aby bratříčkovi co nejlépe
ukázal, jak je svět pestrý… Knížka představuje originální pohled očima dítěte na očekávání nového přírůstku do rodiny. Na konci knihy naleznou rodiče tipy, jak s knihou společně s dětmi dále pracovat. Il. Z. Dreadka Krutá. Váz., 36 stran, bar. il., 22,5 x 24,6 cm

GZ040387

GZ037842

GZ327403

159 Kč

34

199,-

169 Kč

199,-

179 Kč

229,-

KRÁSNÉ FOTKY KNIŽNÍCH NOVINEK NAJDETE NA INSTAGRAM.COM/KNIZNIKLUB.
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159 Kč

Shelley Swansonová Saterenová
Dobrodružství v psím hotelu

219 Kč

FREDÍK SE NEBOJÍ
Váz., 72 stran, barevné il., 14,6 x 19 cm
GZ039831
199,-

119 Kč

Shelley Swansonová Saterenová

Dobrodružství
v psím hotelu

GLORIE SI NECHCE HRÁT
Do psího hotelu zavítá strýček Robert
s Tobinkou, přebornicí ve frisbee.
Jenže Tobinčina „sestra“ Glorie je mrzutá zlatá retrívřice. Nechce ke své smečce nikoho
pustit a dělá všechno pro to, aby udržela Alfa, který se o Tobinku zajímá, v uctivé vzdálenosti! Ilustrovala Deborah Meimonová. Váz., 72 stran, barevné il., 14,6 x 19 cm

GZ039833

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

159,-

259 Kč
K. J. Erben,
Cyril Bouda

POHÁDKY
Klasické české
pohádky –
Dlouhý, Široký
a Bystrozraký,
Drak dvanáctihlavý, Otesánek, Pták Ohnivák a liška Ryška – spolu s několika
polozapomenutými texty – vycházejí s neopakovatelnými ilustracemi Cyrila Boudy. Kniha je určena
k předčítání i samostatnému čtení.
Váz., 208 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

799 Kč
Roald Dahl

ROALD DAHL A JEHO
FANTASTICKÝ SVĚT
12 váz. knih v dárkovém boxu (168 s.
+ 208 s. + 232 s. + 216 s. + 104 s. +
112 s. + 240 s. + 112 s. + 248 s. +
248 s. + 56 s. + 72 s.), 12,5 x 20 cm
GZ039945
999,-

GZ040470

329,-

EMA A KOUZELNÁ KNIHA
Ema žije v domově pro opuštěné děti a vypadá jako docela
obyčejné děvče. Ale obyčejná není. Vidí věci, které ostatní nevidí – třeba malé víly. A čeká ji jeden zvláštní úkol. V den desátých narozenin se stejně jako ostatní holčičky má vydat na výlet
do Města. Tím začíná velké dobrodružství, které změní život
nejen Emy, ale všech ostatních dětí ze Sirotčince! Svoji velkou
roli v něm sehraje jedna kouzelná kniha z antikvariátu…
Knihu provází krásné ilustrace Evy Chupíkové.
Váz., 136 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm

GZ040159

199 Kč
279 Kč

279,-

159 Kč

Jiří Kahoun

Jiří Kahoun

Jiří Kahoun

O ČERTECH, MEDVĚDECH,
MYŠKÁCH A VŠECH MÝCH
PŘÁTELÍCH

CHUMELENÍ

V DLOUHONOSECH
ZLOBÍ ČERTI

Váz., 216 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm
GZ038928
349,-

Petra Braunová

Půvabné předvánoční
a vánoční příběhy. Váz.,
88 s., bar. il., 18,5 x 24 cm
GZ039681

249,-

Váz., 112 stran, bar. il.,
18,5 x 24 cm
GZ038600
199,-

HLEDÁTE KNIHU? VÍCE NEŽ 70 000 TITULŮ S KLUBOVOU SLEVOU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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Hana Jelínková

OBRÁZKOVÉ
POHÁDKY
Obrázkové
čtení, básničky
a divadelní hra
Po osvědčené sérii
Obrázkových říkanek
dostávají předškoláci
a malí čtenáři do rukou obrázkové čtení.
Kromě pohádek
a básniček tu najdou i scénář k veršované divadelní hře Chyťte pytláka,
kterou mohou se školou či školkou nacvičit. Nechybí ani obrázky kostýmů a rekvizit. Il. V. Hegerová. Váz., 88 s., bar. il., 19,6 x 22,8 cm

199 Kč

GZ331882

František Honzák, Pavel Augusta, Gabriel Filcík

249,-

179 Kč

Z ŘECKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ
PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Kde a jak žili řečtí bohové a antičtí hrdinové a jaké jsou jejich příběhy?
O tom se dozví děti v obrázkové knize řeckých mýtů od známého ilustrátora Gabriela Filcíka. Starodávné příběhy, které znají a milují lidé po celém
světě již dlouhá staletí, jsou doprovázeny humornými obrázky, díky kterým
si je děti lépe zapamatují. Kniha je určena dětem od 7 let.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 24,4 x 22,2 cm

GZ040132

199 Kč

229,-

199 Kč

Výhodný komplet
ušetříte

130,-

Michael Dahl

jen

298,-

obj. č.

GZ040697

Z ŘECKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ a CO MAJÍ NA PRÁCI MYŠKY A MYŠÁCI

159 Kč

Terry Jones

DĚSIVÉ HISTORKY

DOBROU S KOBROU

Ilustroval Xavier Bonet.
Váz., 224 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm

Knížku provází nádherné ilustrace
Michaela Foremana.
Váz., 128 s., bar. i čb. il., 17 x 24 cm

GZ039621

GZ039598

259,-

259,-

Robin Král, Gabriel Filcík

CO MAJÍ NA PRÁCI
MYŠKY A MYŠÁCI

159 Kč

Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
22,5 x 30,5 cm
GZ039048
199,-

159 Kč

36

Josef Čapek

Beatrix Potterová

POVÍDEJME SI, DĚTI!

PŘÍBĚHY KRÁLÍČKA PETRA

Veselé rozprávky, které poukazují na drobné dětské chyby.
Váz., 72 stran, čb. il., 16 x 21 cm

Kniha vyšla u příležitosti uvedení
nového filmu Králíček Petr.
Váz., 64 stran, bar. il., 21,5 x 27 cm

GZ039934

GZ039666

199,-

199,-

.KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ NA FACEBOOK.COM/KNIZNIKLUB.
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179 Kč
Katja Frixeová

ČAROKRÁSNÉ
KNIHKUPECTVÍ

GZ039897

229,-

Mike Barfield

TUHLE KNIHU ZNIČ
VE JMÉNU MATEMATIKY!
Vše, co budeš potřebovat, jsou
nůžky, lepidlo a pastelky (a pár
dalších drobností). U každého
vystřihovacího modelu se v krátkosti dozvíš, jak funguje a jaká
věda se za ním vlastně skrývá.
Brož., 56 s., čb. il., 21 x 29,5 cm
GZ039406

129 Kč

159,-

Honza Smolík

INSPEKTOR HOPKINS
ZASAHUJE

179 Kč

Dějiny mohly proběhnout úplně
jinak! Vyzkoušejte si svůj postřeh
a důvtip při řešení více než 40 detektivních příběhů z nejrůznějších
historických období.
Váz., 104 s., bar. p., 19,5 x 28,5 cm

KA

GZ039835

Bill Nye, Gregory Mone

JACK A GÉNIOVÉ
Výprava
do ledové země
Jack má dva nevlastní sourozence. Ava a Matt ovšem
nejsou typické děti – jsou to
géniové. Ava ovládá několik
jazyků a pro zábavu si staví
roboty. Matt je odborník na
astronomii a zázračný matematik. Pokud jde o Jacka, je
těžké vyniknout, když máte
kolem sebe stále génie. Když
Ava, Matt a Jack začnou pracovat pro doktora Hanka Witherspoona,
jednoho z předních světových vědců, plní se jim sen…
Pekelně dobrodružná a zábavná série je určena čtenářům od 9 let.
Ilustroval Nick Iluzada. Váz., 240 stran, čb. il., 15 x 20 cm

GZ039753

259,-

229,-

Renáta Fučíková a kolektiv

VIN

Anne Bootheová

DOBRÝCH 100

NO

Kouzelné ptačí království

Obrazová publikace nabízí výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy
stále mají na Českou republiku pozitivní dopad.
Váz., 240 str., bar. publ., 22,5 x 28,5 cm

SPÍCÍ KOLIBŘÍCI
Když se Máje dostane do rukou kouzelná kniha omalovánek a pustí se do vymalování nádherných ptáčků, kniha
jako by kouzlem ožila a děvčátko se
do ní propadne. V nádherném světě
plném úchvatných ptáků a jejich přítelkyň víl už na ni čeká velká mluvící straka a vílí princezna Vrbička. Obě jsou
nadšené, že se v jejich zemi konečně
objevila pověstná Strážkyně knihy.
Dokáže Mája zachránit království před
zlým lordem Astorem, který má v plánu
polapit jeho nejmenší obyvatele – kolibříky? Ilustrovala Rosie Butcherová.
Váz., 144 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

159 Kč

199 Kč

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Báječní skořicoví šneci, čokoládové dortíky a hlavně noví
kamarádi… Klárčino první
dobrodružství v Čarokrásném
knihkupectví může začít!
Váz., 176 stran, čb. i barevné il.,
14,5 x 20,6 cm

GZ039991

199,-

GZ040092

399 Kč
479 Kč
Nina Rutová

DOBRÝCH 100
Vědomostní hry s kartami
na doma i do školy
Jedinečný soubor karetních
her podle stejnojmenné knihy!
Dárková krabička obsahuje:
metodickou příručku (brož.,
32 s., 20,5 x 26,5 cm), soubor
návodů, 125 karet, 105 hesel aj.
GZ040421

SKVĚLÉ TRAILERY KE KNIHÁM NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ/YOUTUBE.

499,-

599,-

37
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NO

239 Kč
Jiří Černý, Lukáš Fibrich

OBRÁZKY
Z MODERNÍCH
ČESKOSLOVENSKÝCH
DĚJIN
Nové, rozšířené vydání
Významné momenty naší
moderní historie, zajímavé
informace o osobnostech
z kulturního a vědeckého
světa či sportu a více než tisíc
obrázků najdou děti, rodiče,
prarodiče a učitelé ve výjimečné komiksové knize, která si získala srdce
tisíců čtenářů. Váz., 144 stran, barevná publikace, 19,8 x 29,7 cm
GZ040304

PŘEDSTAVUJEME VÁM JIRKU
A JEHO KAMARÁDY V KOMIKSOVÉ SBÍRCE
TOHO NEJLEPŠÍHO, CO VYŠLO V LETECH 2016 A 2017!

319 Kč

299,-

159 Kč

Catherine Wilkinsová

F. Corre, A. Morice

MOJE NEJ KÁMOŠKA
A JINÍ NEPŘÁTELÉ

HOLKY / KLUCI

Jessica a Natálie byly nejlepší
kamarádky. Dokud se Natálie
neseznámila s Amélií…
Váz., 208 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

Jak to funguje?
Vtipně ilustrovaná kniha, která
je na jedné straně pro holky
a na druhé pro kluky. Brož.,
112 stran, bar. il., 17 x 22,9 cm

GZ039758

GZ039546

199,-

P

199,-

TO

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

159 Kč

399 Kč

399 Kč

LIDSKÉ TĚLO V KOSTCE

KNIHA PŘÍBĚHŮ Z BIBLE

S další knihou ze zavedené
edice spatříte zázrak lidského
těla tak, jak jste ho nikdy předtím neviděli. Ohromující fotografie a 3D ilustrace doprovází přehledný informativní text.
Váz., 208 stran, barevná publ.,
25,2 x 30,1 cm

Tato kniha přináší 130 nejoblíbenějších příběhů Starého
a Nového zákona. Texty provází
působivé originální ilustrace
a reprodukce slavných děl
s biblickou tematikou.
Váz., 320 stran, barevná publ.,
22,9 x 27,6 cm

GZ039870

GZ039816

38

499,-

499,-

JIRKA
Kniha obsahuje vybraných 35 příběhů z prvních 13 čísel časopisu JIRKA,
které vyšly v letech 2016 a 2017.
Tato nejstarší čísla komiksu se už
nedají sehnat, a proto vám je přinášíme exkluzivně v knižní podobě.
Váz., 264 stran, barevná publikace,
19 x 26 cm

GZ040574
cena pro VIP členy

399,-

279,-

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

O
N

Petr David, st.,
Petr David, ml.,
Vladimír Soukup,
Petr Ludvík a kol.

VI
N

KA
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Tato kniha zaručeně změní váš život!

ČESKO

GZ040055

999,- 799,-

Leela Cydová

JAK FOTIT
NEJEN
NA
INSTAGRAM
Založit si účet na
Instagramu není
nic složitého, ale
vytvářet svůj profil
a získávat followery vyžaduje silnou
osobní identitu
a styl, který budou
chtít lidé napodobovat. Tato kniha vám pomůže obojího dosáhnout. Nabízí
vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste získali perfektně
„doladěné“ fotografie. Flexivazba, 192 stran, barevná publ.

POTŘEBUJETE
VÍC PENĚZ
Tato kniha je zčásti osobní
zkušeností a zčásti také
finanční strategií, která je
platná pro každého. Vytvoří
vám mapu vašich přání
a možností, které se k sobě
nakonec přiblíží tak, že si
budete moci dopřát, cokoliv
chcete. Vyberte si, jestli
chcete vybudovat svůj vlastní podnik, nebo být na
vrcholu nějakého již existujícího. Se správnou taktikou
a nasazením dokážete obojí.
Autor M. Manero se s vámi
v této knize podělí o svůj
příběh, který vás bude inspirovat k vlastnímu úspěchu.
Brož., 240 s., 12,5 x 20 cm

GZ039796

259,-

199,-

299,- 239,-

N

O
VI

N

KA

GZ039820

Matt Manero

Vzdělávání

Moderní všeobecná encyklopedie
obsahuje přibližně 6 000 hesel.
Informativní texty
doprovázejí ilustrativní fotografie
a úvodní část tvoří tematické kapitoly podávající ucelené
portréty celé řady oborů a skutečností souvisejících s naší
vlastí. 552 stran, barevná publikace

OD NÁPADU
K ÚSPĚCHU
Inspirujte se příběhy lidí, kteří se
nespokojili s tím, co mají, a vydali
se neprošlapanou cestou. K nastartování vlastního projektu je potřeba
spousta úsilí a někdy samozřejmě
i trocha štěstí. Existují však rady
a tipy, které vám cestu na vrchol
mohou usnadnit. A právě ty najdete
uvnitř této knihy.
Brož., 128 stran, barevná publikace,
17 x 22,8 cm

GZ040173

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

259,-

199,-

PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU
Publikace je určena nejen studentům, ale též široké veřejnosti. Nabízí srozumitelný výklad pravopisných pravidel
a pravopisný slovník. Dodatek
MŠMT ČR je již kompletně zapracován do hesláře. Přínosem
tohoto vydání je graficky naznačené dělení slov. 472 stran
GZ037081

179,- 149,-

Petr Vladyka

UČENÍ A PAMĚŤ
PRAVOU HEMISFÉROU
Mnoho lidí se léta neúspěšně učí cizí jazyk, protože využívají k výuce nevhodnou
metodu. Je třeba nejprve
určit, zda jste kinestetický,
nebo vizuální typ, a potom
zvolit vhodnou techniku
učení! 160 stran, čb. ilustrace
GZ039285

249,- 199,-
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Co se stane,
když za nás
začnou válčit
stroje s vlastní
inteligencí?
Paul Scharre

ARMÁDA
STROJŮ
Odborník Pentagonu
a bývalý příslušník jednotek Rangers analyzuje,
co by znamenalo dát
strojům oprávnění rozhodovat o životě a smrti.
Co se stane, když dron
Predator disponuje
stejnou autonomií jako
samořídící automobil
Google? Nebo když proniknou hackeři do systému zbraně, která dokáže
samostatně pronásledovat své cíle? Třebaže to
zní jako science fiction,
technologie umožňující konstrukci zbraní, které mohou napadat cíle bez
zásahu člověka, již existují. Paul Scharre, přední odborník v oblasti
nejmodernějších zbraňových systémů, čerpá z podrobného studia a vlastních zkušeností
z první ruky, aby objasnil, jak zbraně nové generace změní válčení. Váz., 536 stran, 14,5 x 22,7 cm

Militaria, dějiny

Jedna
z nejoblíbenějších knih
Billa Gatese!
TOP BESTSELLER
NA AMAZONU V ŽÁNRU
VOJENSKÝCH DĚJIN

GZ039916
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499,-

Jiří Bílek

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 4
Čtvrtý díl populární série je věnován počátku
bouřlivého dvacátého století a především
první světové válce. 440 stran, čb. fotografie
349,- 289,-

GZ037475

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 5
Pátý díl čtenářsky oblíbených Bílých míst
české historie se zabývá léty 1918–1939.
424 stran, černobílé fotografie
GZ039392

399,- 299,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

498,-

250,obj. č.

399,-

GZ040551

2X JIŘÍ BÍLEK

Jak vnímali studenou
válku obyčejní lidé?
Bridget Kendallová

STUDENÁ VÁLKA

Jaroslav V. Mareš

James Holland

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY
KRIMINALISTIKY

RAF 100

Publicista J. V. Mareš prošel
tisíce stran spisů, vyzpovídal
některé svědky a odkryl příběhy plné zločinu a tajemna.
Napětí stupňují přiložené
fotografie. 312 stran, čb. foto
GZ040021

40

299,- 239,-

Zkušený autor J. Holland
představuje unikátní fotografie i dokumenty z archivů
britského Královského letectva a vypráví příběhy lidí,
plánů či misí ve zcela novém
světle. 224 stran, bar. publ.
GZ039917

499,-

399,-

Studená válka byla jedním z nejdéle trvajících konfliktů moderních dějin a měla
dalekosáhlé důsledky. Zasáhla bezmála
všechny kouty planety – od Maďarska
až po Čínu, od Íránu po Kongo. Renomovaná autorka Bridget Kendallová se věnuje jednotlivým fázím studené války
a jejich analýzu doplňuje očitými svědectvími přímých účastníků – obyčejných lidí.
Právě tato exkluzivní interview obohacují
a doplňují historický a politický kontext.
Váz., 552 stran + 16 stran bar. i čb. foto,
čb. foto v textu, 14,5 x 22,7 cm

GZ039904

499,-

399,-

Otevíráme pro vás nové prodejny! Více na str. 66.
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Lenka Klicperová,
Markéta Kutilová

VE VÁLCE
Příběhy obyčejných lidí,
kterým vstoupila do života válka na území Sýrie
a Iráku. Lidí, kterým válka vzala vše, ale i lidí,
kteří z ní vyšli posílení.
Příběhy statečných žen,
jako je Bafrín, dvacetiletá
dívka, která poslední tři
roky strávila se zbraní
v ruce a podílela se na
osvobození Rakky, bašty
IS. Příběhy rodin, kterým
válka vzala vše. Jako rodiny Révan, kterou unesli islamisté a dodnes se neví o jejím osudu nic bližšího. Příběh Masúda, kterého IS unesl a věznil skoro celý rok. Příběh dětských
vojáků, ze kterých IS cvičil oddané bojovníky jdoucí na smrt v prvních frontových liniích… Váz., 304 stran, barevná publikace, 16,5 x 23,5 cm

GZ040152

319,Válečné osudy

399,-

Mimořádné dílo české
memoárové literatury

Václav Trešl, Zdeněk Vybíral

KRONIKA MOJÍ VELKÉ VÁLKY
Autentický deník vojáka z první světové války.
Ve snaze přiblížit Trešlovy vzpomínky současnému publiku spojil historik Zdeněk Vybíral své síly
s grafikem a ilustrátorem Václavem Šlajchem
a kniha dostala i výtvarný doprovod v podobě
podmanivých ilustrací. 376 stran, barevné ilustrace
GZ039918

Dita Krausová

499,- 399,-

ODLOŽENÝ ŽIVOT
Skutečný příběh osvětimské knihovnice

Michael Bar Zohar, Nisim Mišal

MOSAD
Kniha živě představuje ředitele, agenty a nejpozoruhodnější mise legendární tajné služby, která patří k nejuznávanějším a nejobávanějším na světě. 360 s. + 16 s. bar. foto
GZ038872

399,-

339,-

Michael Bar Zohar, Nisim Mišal

ŽÁDNÁ MISE NENÍ NEMOŽNÁ
Nejslavnější vojenské operace izraelských speciálních jednotek. 352 stran
349,- 279,-

GZ038269

Výhodný komplet
ušetříte

300,obj. č.

jen

448,-

GZ039719

2X MICHAEL BAR ZOHAR, NISIM MIŠAL

Ojedinělá autobiografie pražské rodačky Dity Krausové (*1929),
která byla roku 1942 s rodinou deportována do Terezína a odtud
dále na východ. Po hrůzné cestě koncentračními a vyhlazovacími
tábory (Osvětim, Bergen-Belsen aj.) se dočkala osvobození a roku
1949 emigrovala s manželem, českým spisovatelem O. B. Krausem, do Izraele. Svou neuvěřitelnou životní cestu, která inspirovala španělského autora A. Iturbeho ke slavnému bestselleru
Osvětimská knihovnice, zachycuje autorka jako čtivou mozaiku
nejzásadnějších životních momentů a provází tak čtenáře od meziválečných let 20. století až do současnosti. Vzpomíná na rodinu,
přátele i známé, jako byli F. Hirsch, F. Dicker-Brandeisová, J. Hiršal,
J. Kolář a další. Otevřeně líčí hrůzy, kterými prošla za války, včetně
setkání s nechvalně proslulým J. Mengelem, i řadu bolestných
událostí, jimž musela čelit později v Československu a Izraeli. Nechybí však ani šťastné a leckdy humorné zážitky, k nimž se Dita
Krausová při svém vyprávění vrací nejraději. Unikátní je autorčino
líčení života českých emigrantů v kibucu. Publikaci provází množství fotografií. Váz., 336 s. + 24 s. bar. i čb. foto, 12,5 x 20 cm

GZ039286

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.

359,-
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Bohumil Vurm, Zuzana Foffová

VÁCLAV IV. A ZIKMUND

Nahlédněte
do života
50 osobností,
které se
podílely
na vzniku
Československa!

Biografie, osudy

224 stran, barevná publikace
GZ039099
399,- 319,-

David Glockner, Dušan Spáčil

Petr Zídek a kol.

CÍSAŘŮV PREZIDENT

BUDOVATELÉ
STÁTU

Autoři se vydali po stopách
Masarykova biologického otce,
aby odhalili nádherné tajemství
nádherného muže, příběh, který
stojí za to číst…
296 stran, čb. fotografie

Kniha přibližuje životní
osudy padesáti osobností,
které se zásadním způsobem podílely na vzniku
Československa v roce
1918. Najdeme mezi nimi
nejen ty nepominutelné –
Tomáše G. Masaryka,
Edvarda Beneše či Milana
R. Štefánika –, ale také
dnes neprávem zapomenuté postavy: diplomaty Bedřicha Štěpánka a Cyrilla Duška,
poslance Isidora Zahradníka a Jaroslava Budínského nebo Masarykova tajemníka
Jaroslava Císaře. Kniha vychází z úspěšného seriálu, který vycházel v letech 2017/18
v deníku Lidové noviny. Čtivé portréty zpracovalo dvacet českých i zahraničních historiků pod vedením Petra Zídka. Váz., 320 stran, čb. foto, 14,5 x 22,7 cm

GZ040303

Kniha doprovázená bohatým
obrazovým materiálem nabízí
hlubší vhled do života a osudů
synů Karla IV. Představuje tyto
významné osobnosti českých
dějin živým, neotřelým způsobem.

359,-

GZ035844

299,- 249,-

Ingrid Sewardová

MŮJ MANŽEL A JÁ
Princ Philip a Alžběta II.
Historii dnes už téměř legendárního královského manželství
nám přibližuje biografie z pera
autorky, která zná členy panovnické rodiny osobně.

279,-

328 str. + 16 str. bar. fotopřílohy
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GZ039739

359,- 279,-

OTŘESNÝ VĚZEŇSKÝ
DENÍK KRITIKA KREMLU
ILDARA DADINA
Ildar Dadin, Birgit Virnichová

KŘIK MLČENÍ

Monika Czerninová,
Jean-Pierre Lavandier
Mějte mě stále ráda

MARIE TEREZIE
Kniha nabízí netradiční pohled na slavnou panovnici
i zákulisí dvorského života.
184 stran, čb. ilustrace
GZ039411

42

249,- 199,-

Když roku 2014 ruská vláda výrazně omezí právo shromažďovací
a zakáže i pokojné demonstrace, je bojovník za občanská práva
Ildar Dadin jeden z těch nemnohých, kteří se ještě odváží na moskevské ulice. Tiše, ale vytrvale protestuje s vlastnoručně vyrobenými plakáty před branami Kremlu. Mladý muž je odsouzen
ke třem letům pobytu v obávaném ruském trestaneckém táboře
IK-7. Ve své knize poprvé zevrubně a nepřikrášleně podává svědectví o systematickém mučení a útlaku v ruských trestaneckých
koloniích, které dodnes připomínají poměry v sovětských gulazích.
Dadinovu výpověď doplňuje Birgit Virnichová, korespondentka
ARD v Moskvě. Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GZ040094

259,-

199,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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Vše o hvězdě českého filmu

Marie Formáčková

MARIÁN LABUDA
Populární autorka popisuje umělcovo dětství, jeho herecké začátky, ale také největší filmové i divadelní role a mnoho
dalšího. 144 stran + 8 stran barevných foto
GZ039978

199,- 159,-

Blanka Kovaříková

TISÍC TVÁŘÍ KRISTIÁNA

Petr Zídek

HANA BENEŠOVÁ
Neobyčejný příběh manželky
druhého československého
prezidenta (1885–1974)
288 stran + 40 stran čb. i bar. fotografií
GZ036746

359,- 299,-

Všichni známe Oldřicha Nového
v jeho nejslavnější roli jako okouzlujícího džentlmena, který rozdává šarm
a úsměvy v nočním baru Orient. Jaký
ale ve skutečnosti vedl život? O co
všechno musel bojovat? Jaká tajemství
skrýval? A byl vůbec někdo, komu se svěřoval? Oblíbená autorka se pokouší s pomocí pamětníků, příbuzných
a různých dokumentů přiblížit méně známé tváře jednoho z největších českých herců 20. století. Knížka s množstvím unikátních fotografií vychází v předvečer 120. výročí jeho narození, které si připomeneme v roce 2019.
Váz., 288 stran, černobílé fotografie, 16,3 x 23,5 cm

GZ040494

299,-

JAN TŘÍSKA
Biografie přibližuje životní peripetie renomovaného umělce, který se stal nejmladším členem činohry ND a uznávaným
filmovým hercem. 144 s. + 8 s. bar. foto
GZ039634

199,- 159,-

Jejich život
a dílo
Medailonky
věnované
jednotlivým
umělcům
nabízejí fascinující příběhy jejich života a skrze ikonická
díla představují jejich tvůrčí usilování, vizionářství i unikátní
techniky. 360 stran, barevná publikace
GZ039827

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2019.

699,- 549,-

239,-

Jiří Janoušek

VELCÍ
UMĚLCI

Marie Formáčková

Biografie, osudy

Po stopách
Oldřicha Nového

JAN WERICH
ZA OPONOU
Kniha přináší
plastický portrét
Jana Wericha
a jeho soukromí,
které nebylo
právě šťastné a zůstávalo skryté za legendou moudrého
klauna. Publikace obsahuje téměř 300 unikátních fotografií
z archivu. 384 stran, černobílé fotografie
GZ328525

499,- 399,-
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Pikantní informace,
které otřásly
fotbalovým světem!
Rafael Buschmann, Michael Wulzinger

FOOTBALL LEAKS

Petr Čech, Jan Palička

Sport

Football Leaks je internetový server, který
odkrývá stinné pozadí současného profesionálního fotbalu. V roce 2016 začal
anonymní fanoušek pod krycím jménem
„John“ posílat do německého časopisu
Der Spiegel nejtajnější dokumenty odhalující jednání profesionálních hráčů, klubů
či agentů. Materiály umožňují nahlédnout
do pozadí přestupů, do konkrétních klauzulí či provizí pro všechny zúčastněné.
Napomáhají odkrýt nelegální nepřehledné účetní struktury, které hráčům i jejich
agentům umožňují vyhýbat se daňové
povinnosti a zajišťují jim maximální zisky.
Poznatky Football Leaks vedly a vedou
k řadě soudních procesů. Na lavici obžalovaných stanuly i přední hvězdy jako
Cristiano Ronaldo nebo trenérský mág
José Mourinho.
Váz., 368 stran,12,5 x 20 cm
399,-

299,-

Od kolébky ke slávě
První autorizovaný životopis.
184 stran, černobílé ilustrace
GZ040427
299,- 239,-

Karel Felt

NAŠI NEJLEPŠÍ
FOTBALOVÍ TRENÉŘI
Poutavý text doplňují barevné
fotografie. 200 stran, bar. publ.
399,- 319,-

GZ039746
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GZ039217

MŮJ ŽIVOT

Peter Sagan

Zdeněk Haník

MŮJ SVĚT
Nahlédněte do Saganova
osobního života, do zákulisí
jeho týmu, do jeho příprav.
Vlastní autobiografie přináší exkluzivní informace.
Petrova vášeň pro sport
i životní elán jsou velmi
nakažlivé… 288 s. + 16 s.
barevné fotopřílohy
GZ040146

44

Zajímavé
postřehy ze světa
nejpopulárnějších
sportovních odvětví

379,- 299,-

KDO NESKÁČE, JE TAKY ČECH!
V čem to má Vladimír Růžička těžší než Jaromír Jágr? Jaké
panovaly pořádky ve Fotbalové asociaci ČR pod předsednictvím Miroslava Pelty? Co zasáhlo Rogera Federera? Bývalý
hráč a trenér české volejbalové reprezentace, v současnosti
místopředseda Českého olympijského výboru Zdeněk Haník
se svými fejetony ze světa sportu dotýká těch nejožehavějších
témat. Váz., 296 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GZ040233

279,-

219,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Náš tip na dárek pro fanoušky Ester Ledecké

Ester Ledecká

Nakreslil Jonáš Ledecký!

DIÁŘ 2019

TRIČKO

TRIČKO

HRNEK

Naplánujte si rok 2019 s dvojnásobnou
olympijskou vítězkou.

Ester Ledecká na lyžích
cena za kus
GZ400090 dámské S
GZ400091 dámské M
GZ400092 dámské L
GZ400096 pánské M
GZ400097 pánské L
GZ400098 pánské XL

Ester Ledecká na snowboardu
cena za kus
699,- 559,GZ400093 dámské S
GZ400094 dámské M
GZ400095 dámské L
GZ400099 pánské M
GZ400100 pánské L
GZ400101 pánské XL

Ester Ledecká na lyžích

TERMOHRNEK

HRNEK

Objem 350 ml, výška 18,7 cm.
GZ400003
399,- 319,-

Sci-fi

Váz., 122 stran, čb. ilustrace, 12 x 17,5 cm
GZ040485
299,- 239,-

TRÉNINKOVÝ DENÍK
Dostaňte se do formy!
Flexivazba, 122 stran, barevné il., 16 x 21 cm
GZ040486
349,- 279,-

SAMOLEPKA NA AUTO
Too fast to catch!

SAMOLEPKA NA AUTO

Rozměry: 8 x 20 cm
GZ400082

Baby on snowboard
Rozměry: 9 x 15 cm
GZ400081

699,- 559,-

99,- 79,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

99,- 79,-

LÁHEV NA PITÍ
Objem 580 ml, výška 23 cm, ø 6,5 cm.
GZ400005
399,- 319,-

Objem 300 ml, výška 10 cm.
GZ400102

349,- 279,-

HRNEK
Ester Ledecká na snowboardu
Objem 300 ml, výška 10 cm.
GZ400103

Objem 300 ml, výška 10 cm.
GZ400104

349,- 279,-

349,- 279,-

Ukázku z Diáře 2019 a Tréninkového deníku
najdete na www.knizniklub.cz.

45

Pro ženy,
které rády tvoří…

Pro volný čas
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Donatella Ciottiová

Thomas Pavitte

SOUČASNÉ TRENDY
DRHÁNÍ

SPIROGLYPHICS

Vytvořte si pomocí uzlíků
dílka nebývalé krásy. V knize
naleznete podrobné návody
s obrázky. Flexivazba, 96 s., bar.

Cesta kolem světa
Spirálové omalovánky zaměstnají váš mozek a mohou být
působivou dekorací na vaši
zeď! Brož., 48 s., čb. ilustrace

GZ040350

GZ039995

199,- 159,-

249,- 199,-

Tanja „Frau Hölle“ Cappellová

TECHNIKY KRESBY

ABECEDA KRASOPSANÍ

Praktický průvodce vás naučí,
jak kreslit tužkou, uhlem,
perem a tuší, pastelkami i pastelem, a jak s každým nástrojem dále rozvíjet dovednosti.

V knize naleznete více než
dvacet druhů písem, inspirativní projekty včetně předloh
a informace o digitálním letteringu. 144 stran, bar. publikace
GZ039725

299,- 239,-

304 stran, barevná publikace
GZ039803
499,- 399,-

Fiona Gobleová

VYŠÍVANÉ RADOSTI
Pokud umíte alespoň trochu zacházet s jehlou a nití a máte základní šicí vybavení,
dokážete díky nápadům z této knihy a troše představivosti proměnit obyčejné
látkové předměty v malá umělecká díla. Tato kniha vám rovněž poradí, jak si ušít
vlastní výrobky, včetně prostírání, zástěr, polštářků a tašek, které si poté můžete
ozdobit výšivkou. Brož., 128 stran, barevná publikace, 21,5 x 25,5 cm

GZ040153

249,-

199,Katalin Bögösová
Zvládnu to sám – DOMÁCÍ MÝDLA
Klasická mýdla mají hojivý a regenerační efekt. I proto se k nim
v dnešní době vrací stále více lidí v péči o obličej, tělo a vlasy. Vyrobte
si vlastní mýdlo s oblíbenou vůní! Brož., 32 stran, barevná publikace
Anita Czibulya
Zvládnu to sám – DOMÁCÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
Objevte 15 čističů, které si můžete jednoduše vyrobit doma. Budete
překvapeni, jak je to snadné a finančně výhodné! Brož., 32 s., bar. p.
GZ040555

46

118,- cena za 2 publikace

98,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 66.
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Ines de la Fressange, Sophie Gachetová

SE ŠARMEM PAŘÍŽANKY
Naučte se správně oblékat i líčit a nechte si doporučit zajímavé obchůdky, parky a muzea, které
Paříž skrývá. Brož., 240 stran, bar. publ.

449,- 159,-
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GZ037610

Jedinečný
průvodce
uměním
zvaným
„radost
ze života“!
Jamie Cat Callanová

ŠKOLA
PAŘÍŽSKÉHO ŠARMU

CO SI DNES VEZMU NA SEBE?

GZ039889

249,-

199,-

N
O
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Tato příručka autorky veleúspěšné knihy Se šarmem
Pařížanky obsahuje tipy na nový stylový vzhled
pro jakoukoliv situaci. 160 stran, barevná publikace
GZ039093
399,- 159,-

Móda

Ines de la Fressange, Sophie Gachetová

Umíte si vychutnat krásu, kterou
denně vidíte kolem sebe, hladce vplout
do konverzace, pohrát si s myšlenkou,
co si vzít na sebe do společnosti,
zatančit si tango, pořádat večírky
pod hvězdami a samozřejmě mistrně zvládat umění
francouzského flirtu? Pokud ne, ponořte se do této knihy, v níž najdete
zábavné a inspirativní lekce, které vám pomohou odhalit vaše krásné, ohnivé a romantické já, zapojit
do hry to nejlepší, co ve vás je, a stát se nepřekonatelně přitažlivou dámou. Jste připravené vydat se
za dobrodružstvím, které vám změní život? Pak tedy zasedněte do lavic školy pařížského šarmu!
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

V. Libotovská, B. Slavíková Literová

CESTA KE KRÁSE
…ANEB NIKDY
NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH
Kosmetika není jen prevencí proti
stárnutí pleti a cestou ke zvýšení
půvabu. Je spojencem v posílení
sebevědomí ženy. V. Libotovská, kterou vyhledávají hvězdy světového
kalibru, vás zve do svého království.
Chce ve vás probudit chuť o sebe
pečovat, rozmazlovat se a zkoušet
ověřené receptury, které se osvědčily již u mnoha žen. V knize najdete rady a triky vycházející z letité
praxe této vyhledávané odbornice.
Brož., 120 s., bar. p., 19,5 x 22,5 cm

GZ040127

299,-

239,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.

Zvládnu to sám

ÚČESY PRO HOLČIČKY
Brož., 48 stran, barevná publikace

Zvládnu to sám

VLASY JAKO ŠPERK
Brož., 32 stran, barevná publikace
GZ040554
118,- cena za 2 publikace 98,-
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Brigitte Engammareová

KRÁSNÉ NOHY ZA 30 DNÍ
Tato kniha je ideální pro ty, kdo nemají čas
chodit do posiloven a hledají ucelený tréninkový program, který je provede jejich každodenním cvičením. Brož., 112 stran, bar. publ.
199,- 159,-

GZ039081

Martin Storr

DIETA
PŘI TRÁVICÍCH
PORUCHÁCH

Krásně zdravá

Dieta s nízkým obsahem
FODMAP (anglická zkratka
pro fermentující oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly) nerozlišuje
potraviny na zdravé a nezdravé, ale na dobře stravitelné a hůře stravitelné. Mnohé studie dokládají, že tato dieta je vhodná k omezení problémů s trávením a dokáže pomoci řadě pacientů, především těm se syndromem dráždivého
střeva, ale i s dalšími poruchami trávení. Úspěšnost diety je srovnatelná či dokonce větší než medikamentózní léčba nebo podávání antibiotik. Tento rádce vám vysvětlí, jak vlastně dieta funguje, a poskytne vám i jednoduché tipy a recepty, díky nimž se dokážete zbavit nepříjemných symptomů.
Brož., 192 stran, barevná publikace, 15,1 x 20,9 cm

GZ040220
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349,-

Brigitte Engammareová

ZBAVTE SE BOLESTI ZAD
ZA 6 TÝDNŮ
Sestavy jsou zaměřeny na zvýšení mobility
a účinné zpevnění zádových svalů.
Brož., 120 stran, barevná publikace
GZ039901
259,- 199,-

279,Odhalte tajemství
krásy, zdraví
a spokojeného života!
Jana Fabiánová

KRÁSNĚ ZDRAVÁ

Alison Velázquezová

Kateřina Kuranova

POLÉVKOVÁNÍ

ČESKÉ SMOOTHIE

Chcete zhubnout, pročistit
organismus a načerpat novou
energii? Tato kniha přináší
jednoduchý a chutný způsob,
jak nastartovat hubnutí pomocí polévek. V knize naleznete 80 skvělých receptů.
192 stran, barevná publikace
GZ038240
299,- 249,-

Kuchařka s duší
Kniha známé foodblogerky
Kateřiny Kuranovy z blogu
Smoothcooking.cz ukazuje,
jak si jednoduše připravit
smoothie ze sezonních,
snadno dostupných a lokálních surovin. 160 s., bar. publ.

48

GZ038281

279,- 229,-

Jana Fabiánová je zpěvačka, herečka, výtvarnice a také žena s odpovědným vztahem ke světu i k sobě.
Její kniha přináší rady, jak správně
cvičit, pečovat o pleť, vlasy či nehty,
ale také rychlé a chutné veganské
recepty. Několik kapitol se věnuje
mezilidským vztahům a ukazuje,
jak uskutečnit své sny a najít opravdovou lásku.
Váz., 184 s., bar. publ., 17 x 21,3 cm

GZ040630

349,-

279,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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Dokonalá večeře
za pár minut? Jde to!

Nejrůznější netradiční chleby, veky a jiné pečivo od křupavého
po nadýchané ozdobí každou oslavu. Vyzkoušejte nápadité
loupací, opičí, skládané nebo trhací chleby. Jsou ve svých slaných i sladkých variantách ideální pro každý mlsný jazýček
i každou příležitost. Vaši hosté se na chleby vrhnou s nadšením a při večírku plném pohody si budou odlupovat či odtrhávat kousek po kousku. Něčím opravdu výjimečným jsou kroucené tyčky, pletené copy nebo chlebová slunce stejně jako ploché placky určené k namáčení do omáček či s náplněmi. Tyto
neodolatelné kousky jsou hvězdou každého večírku i skvělým
dárkem pro hostitele. Váz., 160 stran, bar. publ., 18 x 23,4 cm

GZ040042

299,-

239,-

Kuchařky

NETRADIČNÍ PEČIVO

Máte sešit, kam si zapisujete recepty? Můj nese stopy všech fází, kterými jsem
v životě prošla. Zapisuji si do něj recepty, které jsem mnohokrát zopakovala
a během let jsem je vybrousila do dokonalé jednoduchosti. A přesně o ně se chci
podělit. Sladké i slané, od Moravy po Irsko, zdravé a krásné. Uvařit večeři během
chvilky pro vás nebude hrdinství, ale zábava.
Tereza Willoughby

Tereza Willoughby

BISTRO DOMA
Tereza Willoughby, reportérka zpravodajství z kultury, sbírá, třídí a upravuje
recepty, které vaří s chutí a fantazií. Nejprve připravovala dobré jídlo pro
přátele, teď otevírá svůj sešit s recepty i pro další čtenáře a nabízí od ledna
do prosince sladké, slané, teplé i studené pokrmy, jídla z české i světové
kuchyně, od pomalu pečeného masa až po krevety v pálivém kari. Navíc
přidává tipy, které z vás udělají hvězdu kuchyně s minimální námahou.
Váz., 184 stran, barevná publikace, 18,3 x 23,3 cm
Z. Horecká, V. Horecký

Z. Horecká, V. Horecký

HRNÍČKOVÁ
KUCHAŘKA

VÍKENDOVÁ
KUCHAŘKA

379,-

299,-

216 stran, barevná publikace
GZ038490
279,- 229,-

264 stran, barevná publikace

GZ038365

GZ039863

299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

378,-

obj. č.

GZ039722

2X Z. HORECKÁ, V. HORECKÝ

Nepropásněte objednací termín 14. února 2019!
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Joshua Kozak

FIT PRO ŽIVOT
Aktivní život předpokládá ohýbání,
otáčení, natahování a protahování.
Totéž by mělo zahrnovat i vaše cvičení. Funkční trénink napodobuje
pohyby těla, posiluje propojení složek
pohybového aparátu a umožňuje vám
pokračovat i s přibývajícími léty v činnostech, které máte rádi. Kniha přináší víc než 60 detailně popsaných cviků, 20 cvičebních sestav a 3 měsíční
programy. To vše vám pomůže zlepšit
kondici, posílit svaly a předcházet zraněním. Brož., 192 stran, bar. publikace
299,- 149,-

GZ040234

229,-

179,-

TEJPOVÁNÍ JAKO SAMOLÉČBA

Přednášky se zaměřením na kosti, svaly
a klouby vás seznámí se základním anatomickým názvoslovím. Brož., 264 s., čb. il.

Všechny tejpy od hlavy k patě
Přes 70 tejpů ke zmírnění nebo odstranění
160 zdravotních potíží. Brož., 248 s., bar. p.

259,- 159,-

399,- 329,-

N
Aaron Spitz

KNIHA O PENISU

Doktor Spitz, klinický profesor
na katedře urologie Kalifornské univerzity v Irvine, vás
v této publikaci neohroženě
provede těmi nejcitlivějšími
a nejpalčivějšími otázkami.
Kniha o penisu je komplexní
průvodce všemi možnými tématy, od sexuálně přenosných
chorob po fungování krevního
oběhu, a nezastaví se před
žádnou ošemetnou otázkou.
Kniha o penisu je vhodná
pro muže i pro ženy.
Brož., 304 stran, čb. ilustrace,
15,2 x 22,8 cm

GZ039792

50
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GZ038704

VI

CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE I MYSL
Chůze je nejsnadnější a nejzdravější druh pohybu, nejšetrnější
sport. Provozujeme ho všichni, problém ale je, že stále méně
často. S publikací Chůze pro zdravé srdce i mysl se naučíte, jak
chodit správně, najdete motivaci k tomu, abyste chodili častěji
a déle a zvládali i náročnější trasy. Prospějete tak celému svému
tělu – svalům, kostem, oběhové a dýchací soustavě i zažívání.
Chůze napomáhá k prevenci nádorových onemocnění i Alzheimerovy choroby, zlepšuje rovnováhu, a snižuje tak riziko pádů.
Zkrátka, pro zásadní zlepšení svého zdraví i tělesné formy stačí
udělat jen jedno – otevřít dveře, vyjít ven a klást jednu nohu
před druhou… Brož., 104 stran, barevná publikace, 15 x 21 cm

J. Langendoen, K. Sertelová

ANATOMIE TĚLA V POHYBU

O

Arianna Valentino

Theodore Dimon, Jr.

N

Zdraví
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GZ039819

299,-

239,-

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 60–63.
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Aruna M. Siewertová

LÉČIVÉ
BYLINKY
PRO ZDRAVÍ
A ENERGII

GZ039888

399,-

319,-

Chantal Plamondonová, Jay Sinha

ŽIVOT BEZ PLASTŮ
Eliminujte plasty ze svého každodenního života a snižte svou plastovou stopu na planetě Zemi! V knize naleznete informace o bezpečných, znovupoužitelných
a dostupných alternativách k plastovým produktům,
které používáme v každodenním životě. V tomto podrobném průvodci ukazují Jay a Chantal čtenářům, jak
analyzovat vlastní spotřebu plastů a najít alternativy.
Ozdravte svou rodinu, rozšiřujte povědomí o problému
a vyzařujte pozitivní, bezplastovou energii – to všechno
díky různým opatřením, které uleví životnímu prostředí.
Brož., 192 stran, barevná publikace, 15,2 x 22,8 cm

GZ039892

349,-

279,-

Elisabeth Langeová

Giulia Endersová

Štefan Demeter

ZBAVTE SE PÁLENÍ ŽÁHY

STŘEVO NENÍ TABU

LÉČENÍ VČELÍMI PRODUKTY

LÉČEBNÉ UMĚNÍ HILDEGARDY
Z BINGENU

Publikace mj. obsahuje kapitolu plnou
receptů na lahodné pokrmy. 168 stran

O trávicím traktu vesele i vážně
280 stran, černobílé ilustrace

Nespíte nebo jste nesoustředění?
Vyzkoušejte apiterapii! 176 s., bar. foto

Tradiční léčitelství je zárukou zdraví
a dobré kondice! 208 stran, bar. publ.

GZ039382

199,- 159,-

GZ037085

299,- 249,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2019.

GZ038339

279,- 219,-

GZ038947

249,- 199,-

51

Zdraví

S přibývajícím věkem
nás ohrožují nejrůznější
problémy. Můžeme jim
předcházet a aktivně se
starat o to, aby se nám
vedlo dobře, a tuto jedinečnou životní etapu
jsme si užívali! K tomu
přispívá otevřenost vůči
všem novinkám, zdravý
životní styl – a využívání léčivých
rostlin. Příroda není jen nejlepší lékárna, ale i opravdová
studnice mládí pro tělo i ducha. V této knize proto najdete podrobné, krásně ilustrované
portréty nejlepších léčivých rostlin pro domácí užívání – v rámci vaší celkové zdravotní prevence, proti různým obtížím a samozřejmě i pro zdravou pleť a vlasy – a navíc mnoho tipů
a podnětů, jak ve stáří zkrásnět, jak ho přijmout a užívat si ho tělesně i psychicky.
Váz., 192 stran, barevná publikace, 16,9 x 23,5 cm
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Výňatky
z nejslavnějších
děl mimořádně
inspirativní
autorky pohladí
vaši duši…
Louise Hay

DŮVĚŘUJ ŽIVOTU

Rádce

Tato kniha vychází na počest
nedávno zesnulé autorky
mnoha světových bestsellerů
Louise Hay. Její dílo inspirovalo miliony lidí po celém
světě a teď se k vám znovu
dostává v podobě výběru
toho nejlepšího, co kdy
Louise během svého života
napsala. Výňatky z jejích nejslavnějších knih nám mají
připomenout, že je vaše oblíbená autorka duchem stále
mezi námi.
Váz., 384 str., 12,5 x 20 cm

GZ040129

299,-

239,-

Anselm Grün

ROK PLNÝ ŠTĚSTÍ
Najděte ve svém životě konečně klid, každý den
se na chvilku usaďte a užívejte si života. Co je
pro to nutné? Například přesně tato krásná kniha
od Anselma Grüna. Autor pro vás připravil inspirativní myšlenky pro každý den v roce, u kterých se
zastavíte a uvědomíte si krásu a smysl života.
Tyto motivační texty vás budou provázet po celý
rok a poslouží jako balzám v našem současném
hektickém životě. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm
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Změňte svůj
styl života
a budete žít déle!

299,-

N

KA

GZ040124

Ken Mogi

IKIGAI
Japonská cesta
k nalezení smyslu
života

Marie Kondo

Will Bowen

ŽÍT S RADOSTÍ

VZTAHY BEZ STÍŽNOSTÍ

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, čb. ilustrace

Kniha přichází s revolučními nástroji ke zlepšení všech vašich
vztahů. Naučíte se, jak si přestat
stěžovat na své blízké, překonat
pocity prázdnoty i zklamání a jak si
vybudovat vztahy, ve kterých se
budete cítit dobře. Brož., 222 stran

GZ039800

52

279,- 219,-

GZ331153

229,- 179,-

Japonci zaujímají na světě čtvrtou příčku v délce života, Japonky dokonce druhou! Hlavní
zásluha přitom připadá jejich
životnímu stylu, jehož výrazem
je právě ikigai. Tento přístup
vnáší do všech oblastí nadšení,
zdraví a štěstí. Autor mimořádně
podnětné knížky vysvětluje, že
právě jejich fascinující styl života zajišťuje dlouhověkost, úctu ke kultuře a obdivuhodnou životní filozofii. Váz., 176 stran, čb. ilustrace, 13 x 19 cm

GZ039454

199,-

159,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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Anna Bykova

LÍNÁ MÁMA
Autorka s humorem
vypráví o tom, jak
vychovat samostatné
dítě. Vysvětluje, proč
je tak důležité poskytnout dítěti možnost výběru, kdy stojí
za to dítěti pomoci, a kdy mu naopak nechat volnou ruku,
jak naučit dítě bez hysterie a slz usínat, chodit na nočník,
uklízet po sobě hračky… 272 stran, černobílé ilustrace

Allan a Barbara Peasovi

Allan a Barbara Peasovi

PROČ MUŽI
LŽOU A ŽENY
PLÁČOU

PROČ MUŽI
NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH Brož., 352 s.

Brož., 360 stran
GZ039250 259,- 219,-

GZ037824

259,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

338,-

obj. č.

GZ040711

Tamara Klusová

KNIHA ŽIVOTA
Tato kniha pojednává o prvních sedmi letech života děťátka. Jejím autorem je ten nejúžasnější
spisovatel – RODINA. Nehledejte v ní však kolonku na zaznamenání prvního zoubku, ale výzvu
k popsání všech emocí, které tančí ve vašem srdci. Hlas knihy a její obrázky s láskou vytvořila
Tamara Klusová. Váz., 112 stran, barevná publikace, 26,1 x 37 cm

GZ040481

600,-

479,-
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2X ALLAN A BARBARA PEASOVI

Rodina

299,- 239,-

GZ039423

Hester M. Eicková

ŠTĚNĚ PRO RODINU
Vedete rušný rodinný život, a přesto si
nechcete odříct potěšení pořídit si štěně?
Ani nemusíte! Hester M. Eicková vám
poradí, jak na to. Nabízí tipy, jak prožít
první společné chvíle tak, aby štěně okamžitě zapadlo do rodiny, a vysvětluje,
jak všichni mohou přispět k jeho správné
péči a výchově. Uvnitř knihy najdete plakát
s obrázky, které shrnují základní rady, co
se psem dělat a nedělat.
Flexivazba, 192 s., bar. p., 21,4 x 21,4 cm

GZ039932

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!

399,-

319,-

PRVNÍ DĚTSKÉ VZPOMÍNKY
V půvabné krabičce objevíte knížku pro zapisování nejdůležitějších okamžiků života děťátka a také šuplíčky například na první zoubky nebo na náramek z porodnice.
Dárková krabička se 4 šuplíčky a knihou (brož., 16 s., bar. p.)
GZ039925

399,- 319,-
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Theresa Cheungová

JAK NAJÍT NEBE
Máme důkaz, že
nebe existuje? Je
možné rozmlouvat
se zesnulými? Odpovědi na tyto otázky nabízí uznávaná
odbornice na paranormální jevy. 320 s.
GZ038344
349,- 279,-

Výhodný komplet
Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.

jen

ušetříte

418,-

230,-

obj. č.

GZ040712

2X THERESA CHEUNGOVÁ

Theresa Cheungová

DESET TAJEMSTVÍ NEBE
Náboženství, mytologie

Jaké je nebe? Jaký smysl má duše? Dokážeme
odhalit svůj božský potenciál? Pokrok v moderní medicíně umožňuje vracet do života
stále více lidí, kteří se nacházeli ve stavu klinické smrti, a díky tomu je možné vykreslit
obraz toho, co je „na onom světě“. Zásadní pravdy, které z nových poznatků vyplývají, nám ve své další fascinující knize odkrývá Theresa Cheungová, britská spisovatelka, uznávaná odbornice na nadpřirozené jevy,
sny a duchovní vývoj. Každé z deseti tajemství nám vysvětlí a poradí, jak najít klid a radost.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GZ039232

239,-

V každé ženě žije nezkrotitelná síla
naplněná zdravými instinkty, tvořivostí a nesmrtelným poznáním.
Archetyp Divošky zde představuje
instinktivní povahu ženy. Divoška je
ale ohroženým druhem, neboť snaha
společnosti zcivilizovat ženu do strnulých rolí utlumila tyto dary přírody.
Autorka se v této knize zabývá mýty,
pohádkami a příběhy (z nichž mnohé
pocházejí z její vlastní rodiny) s cílem
pomoct ženám spojit se znovu se
zdravými vlastnostmi instinktivní
povahy. V příbězích a komentářích
poznáme prototyp Divošky a zjistíme,
jak úžasné je být odvážnou ženou.
Váz., 528 stran, 14,5 x 22,7 cm
GZ039881
399,- 319,-
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299,-

ŽENY, KTERÉ BĚHALY S VLKY

Jeho Svatost dalajlama,
Jeffrey Hopkins, Ph.D.

CESTA K OSVÍCENÍ

Lorna Byrneová

BIBLE

MODLITBY OD SRDCE

Digitálně zmenšená kopie luxusního vydání vzácné, ručně
vázané rodinné Bible. Vazba
je zpracovaná průmyslově, ale
vnitřní obsah je stejný jako
u limitovaného vydání, včetně
356 iluminací ze vzácných
dochovaných historických rukopisů a zlacení v obrázcích.

Proslulá Lorna Byrneová,
která si dávno i v Čechách
získala srdce čtenářů, přináší ve své nové knížce
nejen další postřehy a doporučení, ale především
také soubor mnoha modliteb, které se hodí v různých
situacích. 216 stran
GZ040271

54

259,- 199,-

1024 stran, barevné ilustrace
GZ038305

3999,- 2999,-

Jeho Svatost dalajlama již dlouhá léta promlouvá ke čtenářům
o zásadních duchovních záležitostech. Je třeba dbát na to,
abychom žili s otevřeným srdcem a usilovali o probuzenou
mysl. Tím jsme na cestě k stavu,
kdy se můžeme vyhnout utrpení. Nikdo naštěstí nemusí zůstat
uvězněn v negativních účincích
svých dřívějších skutků: autor
odhaluje, že život zasvěcený
buddhistické praxi nás může
vyvázat z negativního koloběhu.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GZ038946

299,-

239,-

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

Rhonda Byrne

MOC
Život vašich
snů vám byl
odjakživa blíž,
než jste si
uvědomovali.
Zdraví, neuvěřitelné vztahy, kariéra, kterou
budete milovat, život plný štěstí, peníze, které
potřebujete, to vše vychází z moci, která se
skrývá přímo ve vás! 272 stran, barevné il.
GZ040106

329,- 259,-

Jiří Černák

ČÍNSKÉ
HOROSKOPY
Propracovaný
moderní systém
čínského zvěrokruhu v této
lákavé knížce
poskytuje srozumitelnou typologii. Zájemce
nejen pozná své „zvíře“, ale dozví se také, jak
si nastavit 12 důležitých životních oblastí tak,
aby dosáhl životní rovnováhy. 168 stran, čb. il.
GZ038473

159,- 129,-

Pokračování
bestselleru
Tajemství
přitažlivosti srdce
Ruediger Schache

TAJEMSTVÍ
OSVOBOZENÍ
SRDCE
Zda a kdy se někdo objeví
ve vašem životě, není náhoda. Jak dlouho v něm
zůstane, jak moc vás má
rád a jak se k vám chová,
nemá nic společného
s vaším úsilím. Vše se děje
proto, že v pozadí vašeho
života působí skryté síly.
Některé z nich cestu ke splnění vašich přání podporují.
Jiné na ní kladou překážky.
Jakmile rozpoznáte a odstraníte přitěžující sílu, otevřete
prostor pro podporující síly.
Jako důsledek budou přicházet právě ty události,
na které jste čekali. Ruediger Schache ukazuje na mnoha názorných
příkladech srozumitelné a prakticky použitelné způsoby, díky nimž se můžeme od nežádoucích
působení osvobodit a posílit vlivy, které si přejeme. Váz., 256 stran, barevné ilustrace, 14 x 18 cm

N

O
VI

N
KA

GZ039757

379,-

Ezoterika
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299,-

Vstupte do světa
tajemných znaků…
Henry Reed, PhD

SYMBOLY
A JAK JIM ROZUMĚT
Symboly jsou zpravidla vizuální znaky, které
mají určitý tradiční význam. Zároveň se
stávají pojítkem k vyšší, nevědomé mysli.
V této zajímavé knížce nabízí autor – psycholog, ale také vizionář, šaman a „umělec
snů“ – přehled toho, co pro nás symboly
mohou znamenat, a zabývá se takovými
tématy, jako je stvoření, pozemské vtělení,
zvířata, čísla či obecněji duchovní tradice.
Váz., 136 stran, barevné il., 13 x 19 cm

GZ039407

Otevíráme pro vás nové prodejny! Více na str. 66.

199,-

149,-

Amy Leigh Mercree,
Chad Mercree

Lady Lorelei

ČAKRY
A JAK JIM ROZUMĚT

Využití kouzla romských
karet pro předpovídání
budoucnosti
Objevte tajemství věštby
předávané Romy z generace
na generaci – krásné karty
v kazetě jsou inspirované
přírodou. 96 stran, bar. publ.

Naučte se snadno pracovat
s jemnou energií čaker a získejte v životě vyrovnanost,
vnitřní bohatství, fyzické,
duševní i emocionální zdraví!
128 stran
GZ039404

199,- 149,-

CIKÁNSKÉ VĚŠTĚNÍ

GZ037191

349,- 279,-

55
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SADA SEMÍNEK
NA KLÍČENÍ
Sada obsahuje: rukolu (10 g),
vojtěšku Alfalfa (20 g), fazole
Adzuki (50 g), červené zelí (10 g),
čínskou směs (40 g).

a

GZ332623

135,-

BYLINNÁ VONNÁ
LAHVIČKA HA-THA
Tradiční směs aromatických
asijských bylin, připravená
na základě ajurvédských a jiných
léčebných tradic Indie, Číny
a dávného lidu Khmérů. Ideální
pro relaxaci a koncentraci,
zmírňuje dýchací obtíže při rýmě
a nachlazení. Velikost lahvičky:
ø 2 cm, výška 4 cm.
GZ332784

209,-

BIOMISKA NA KLÍČENÍ
Vypěstujte si čerstvé klíčky plné vitamínů,
enzymů a minerálů přímo doma v kuchyni!
S touto třípatrovou biomiskou to zvládne
snadno i úplný začátečník. Balení obsahuje:
3 misky na klíčení, 1 víko, 3 odpadové sifony,
1 misku pro přebytečnou vodu, návod k použití.
Materiál: acrylsklo (potravinářský plast). Rozměry
biomisky: ø 20 cm, výška 16 cm.
GZ312377
285,-

Dárkové zboží

BYLINKOVÉ KAPKY
RAKYTNÍK
A ANTISTRES

Doplňky stravy.

Bylinné kapky Rakytník
řešetlákový (50 ml) udržují
přirozenou obranyschopnost, normální činnost
kardiovaskulárního systému a přispívají ke správnému trávení.
Bylinné kapky Antistres
(50 ml) obsahují pět výjimečných bylin pro podporu
duševního zdraví, relaxaci
a zmírnění stresu: maral,
eleuterokok, gotu kolu,
mučenku a dobromysl.
GZ332153

145,-

SADA DVOU BALZÁMŮ
S KAŠTANEM KOŇSKÝM
Masážní bylinný balzám hřejivý (500 ml) obsahuje 23 léčivých
bylin. Přináší úlevu při potížích s revmatismem a zánětu žil,
artritidě, bolestech kloubů, pocitu těžkých nohou a bolavém
svalstvu i úlevu od namožených svalů a páteře.
Masážní bylinný balzám extra silný (500 ml) obsahuje 23 léčivých bylin se zesíleným účinkem všech složek.
GZ246572
119,-

56

TREKINGOVÉ HOLE
Ultra lehké teleskopické trekingové hole s komfortním systémem odpružení Antishock. Odpružení tlumí nárazy a chrání klouby před přetížením.
Kovový hrot a odnímatelný klobouček zajistí bezpečnou chůzi, a to i v nerovném terénu (sníh, bahno, kameny, led atd.). Gumová krytka na ocelovou špičku je vhodná na rovné povrchy. Trekingové hole jsou vhodné
pro všechna roční období. Hole váží pouze 600 g a jejich délka je nastavitelná od 100 do 120 cm. Materiál: aluminium. Vyrobeno v Německu.
GZ332181

499,-

VELKÝ HRNEK
LEVANDULE
Dárková sada obsahuje:
hrnek o objemu 420 ml,
šablonu pro zdobení pěny
a struhadlo na zázvor
nebo čokoládu. Materiál:
porcelán, kov, plast.
GZ332626

149,-

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!
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PLEŤOVÝ KRÉM A KRÉM NA RUCE
S ARGANOVÝM OLEJEM
Arganový olej je jedním z nejvzácnějších olejů na světě. Pro marocké ženy je díky svému jedinečnému
složení po staletí přírodním elixírem krásy a mládí.
Proto se arganovému oleji říká „marocké“ (nebo také
„tekuté“) zlato. Omlazující krém na ruce je vhodný
pro ošetření suché a popraskané pokožky rukou.
Přírodní vyživující pleťový krém s arganovým bio
olejem je vhodný pro denní i noční péči. Působí
preventivně proti vráskám a hydratuje.
GZ332624

TĚLOVÉ MLÉKO
A SPRCHOVÝ GEL
S ARGANOVÝM OLEJEM
Vyživující tělové mléko pro intenzivní hloubkovou péči o pokožku
celého těla. Arganový olej podporuje hydrataci a zajišťuje pružnost a hedvábnou jemnost pokožky. Působí preventivně proti
celulitidě, striím a předčasnému
stárnutí pokožky.
Jemně olejový sprchový gel pro
šetrné mytí a ošetření pokožky.
Originální receptura s vysokým
podílem zvláčňujících a hydratačních látek blahodárně působí
na suchou a jemnou pleť. Vhodný
i pro mytí obličeje a vlasů. Jemná
vůně nádherně provoní pokožku.

149,-

GZ332625

159,-

PODLOŽKA POD ZÁDA
Ergonomická podložka podporuje
zdravé sezení a uleví od bolesti
zad. Pomáhá udržet páteř ve správné poloze a snižuje svalové napětí
v bederní oblasti. K židli ji snadno
připevníte díky elastickým páskům.
Materiál: 100% polyester. Rozměry
podložky: 40 x 40 x 13 cm.

Složení: bio máta
kadeřavá, bio máta
klasnatá, bio pískavice,
bio semínka fenyklu,
bio květy bezinky,
bio kurkuma, bio kůra
citronu, bio kopřiva,
bio rozmarýn, bio lékořice, bio květ marigoldu.
Certifikovaný bio čaj
English Tea shop. Balení
obsahuje 20 sáčků.

145,-

GZ332785

VONNÁ DEKORACE
Vonná dekorace z nepálené
hrnčířské hlíny, která je
napuštěná vonnou esencí.
Tento výrobek je vhodný
pro použití v domácnosti
i v autě jako vonná dekorace. Při použití ve skříni
příjemně provoní oblečení.
Sada obsahuje: srdíčka
(6 ks) s vůní čistě vypraného prádla Fresh cotton
a andílky (4 ks) s vůní
růžového hyacintu Pink
hyacinth.
GZ040679

Dárkové zboží

GZ332182

BIO ČAJ
DETOXIKACE

99,-

MIKROVLÁKNOVÉ UTĚRKY (5 ks)
Sada obsahuje pět univerzálních utěrek z mikrovlákna
vhodných k suchému i mokrému čištění. Jsou vysoce odolné
a vše dokonale čistí bez použití saponátů. Utěrky je možné
prát v pračce na 60 °C. Rozměry utěrky: 40 x 40 cm.
GZ257119

99,-

99,-

Hledáte knihu? Více než 70 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Ursula Löckenhoffová

PŘIROZENÝ
VÝCVIK PSA

Přehledné moderní
encyklopedie v kapesním formátu

Uznávaná psí fyzioterapeutka uvádí řadu příhod z každodenní praxe
včetně návodů, jak
výchovu psa zvládat
s přehledem a ke spokojenosti všech.
192 stran, bar. publ.

Zdeněk Gorgoň

KOČKY

GZ039492 379,- 299,-

Příruční atlas
Nový a původní český atlas koček, upravený
v menším příručním formátu, představuje
profily známých i exotických plemen. Autor
je dlouholetý úspěšný chovatel koček,
vystavovatel a poradce chovu, je také fotograf a autor odborných článků o kočkách.
Váz., 128 stran, bar. publ., 11 x 18 cm

GZ039581

249,-

199,-

Fergus Chadwick a kol.

VELKÁ KNIHA
VČELAŘENÍ
Publikace přehlednou
a srozumitelnou formou
popisuje všechno podstatné, co je třeba při
včelaření znát. V závěru
knihy jsou rovněž recepty na výrobu léčivých přípravků. 224 stran, bar. p.

Příroda

GZ039824 399,- 319,-

Lea Smrčková, Martin Smrček

PSI
Příruční atlas
Publikace zahrnuje tradiční osvědčená
plemena, popisuje podrobně vlastnosti
psů a uvádí tipy na výcvik i zkušenosti
českých chovatelů.
Váz., 248 stran, bar. publ., 11 x 18 cm

GZ039475

299,-

Andrea Kurschusová

MÁ KOČKA
MI ROZUMÍ
Způsoby kočičí mluvy odráží lidskou komunikaci.
Obava, radost, smutek,
odpor, překvapení a zvědavost – to vše dokážeme interpretovat, stačí
rozpoznat ty správné signály! 128 stran, bar. publ.

239,-

GZ039091

Michal Mikšík

249,- 199,-

HOUBY
Příruční atlas
V knize naleznete přes 150 druhů hub,
jejich systémové rozčlenění a určování.
Autor také upozorňuje na houby chráněné
podle Červeného seznamu ČR a všímá si
i bohaté tradice českého houbaření. Nechybí ani základní informace o konzervaci
a úpravě hub. Autor je člen České vědecké
společnosti pro mykologii. Věnuje se zejména fotografování hub, studiu hřibovitých hub a mykoflóry Prahy a jejího okolí.
Váz., 248 stran, bar. publ., 11 x 18 cm

GZ039474

58

299,-

239,-

Joseph Scheppach

TAJEMNÉ VĚDOMÍ
ROSTLIN
Rostliny vidí, slyší a cítí.
Stále víc badatelů přiznává rostlinám zvláštní formu inteligence. Vědecký
žurnalista J. Scheppach
prezentuje senzační poznatky ze světa rostlin
a odkrývá jejich tajemný
život. 280 s. + 8 s. bar. foto
GZ039402

299,- 239,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Umění prořezávat
a tvarovat rostliny
patří k nejdůležitějším praktickým
dovednostem,
které by měl ovládat každý zahradník. Správný střih
znamená, že rostliny budou dobře
prospívat, bujně pokvetou a budou se honosit množstvím plodů. Brož., 128 stran, barevná publikace
GZ038278

229,- 179,-

Horst Stahl

BONSAJE
PRO ZAČÁTEČNÍKY
KOMBINOVÁNÍ
ROSTLIN
Praktická zahradnická příručka
ukazuje, jak na
záhonech kombinovat zeleninu
a bylinky tak, aby
prospívaly a přinášely co největší
výnosy. Autorka
podrobně popisuje
jednotlivé druhy, jejich nároky na pěstování, stanoviště, osvětlení a zálivku. 128 stran, barevná publ.
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GZ039674

259,- 199,-

Příroda

Ch. Weinrichová

Tvarování a pěstování bonsají je
umění, které poskytuje nejen zábavu, ale i trvalou hodnotu v podobě jedinečného miniaturního
stromku. Barevná publikace zkušeného pěstitele vám nabízí všechny
potřebné informace a užitečné rady,
jak při pěstování postupovat a jaké
existují styly, módní trendy, substráty i nejpraktičtější nářadí. Nechybí ani seznam osvědčených
druhů. Váz., 80 stran, barevná
publikace, 17 x 21,3 cm

GZ039830
199,-

159,-

Pro dokonalou
zahradu
Katharina Adamsová

OVOCNÉ DŘEVINY
A BOBULOVINY
Jak by se vám zamlouval angrešt
na vysokém kmínku uprostřed záhonu
letních květin? Nebo špalír s jablky
jako zástěna na terase? Možnosti
umístění ovocných dřevin na pozemku
jsou širší, než by se mohlo zdát, a můžete jimi nahradit i mnohé okrasné
dřeviny, protože například višeň kvete
stejně půvabně jako okrasná třešeň.
Přehledná obrazová příručka nabízí
nejen základy prořezávání ovocných
dřevin, ale především tipy, jak nejlépe využít místa, abyste se mohli těšit z velké a rozmanité
úrody chutného ovoce. Váz., 80 stran, barevná publikace, 17 x 21,3 cm

GZ039982

199,-

159,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.

Vincent Karche

12 MOUDROSTÍ
STROMŮ
Při pozorování stromů ukotvíme své myšlenky tam, kde
by měly přirozeně být. Poté
se naučíme vnímat rytmus
života okolo, porozumět lépe
svému okolí, přirozeně si
odpočinout a očistit se
od problémů každodenního
života. 192 stran, čb. ilustrace
GZ039871

259,- 199,-

Rosemary Alexanderová,
Rachel Myersová

ZAHRADNÍ DESIGN
Tato odborně fundovaná
barevná publikace se zaměřuje na tvorbu zahradního
designu a seznamuje se
všemi aspekty navrhování
zahrad. Kniha vychází z bohaté praxe obou autorek
a je vhodná pro laiky i profesionály. 392 stran, bar. publ.
GZ039527

599,- 499,-
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89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Václav Erben

Oldřich Dudek

KAPITÁN EXNER

KDE JE TOUHA,
BÝVÁ OUHA!

Osamělý mrtvý muž
Znamenitý detektivní
román. 248 s., bar. příl.

Knihy se slevou

GZ039395

249,-

Oldřich Dudek,
Vladimír Kubeš

SLEČNY
Z MONTERA

Vtipné detektivní
příběhy. 304 stran
GZ275579

269,-

184 stran
GZ298609

249,-

Petr Bým

Lucy Foleyová

VRAŽDA
V SECESNÍ VILE

POZVÁNKA

Sebevražda, nebo vražda ze žárlivosti? 176 s.

Dokáže Stella překonat
stíny minulosti a začít
nový život? 336 stran

GZ275468

GZ038649

249,-

299,-

Nada al-Ahdalová,
Chadídža al-Salamíová

Anna Iris

RANNÍ ROSA

Román o přátelství
a naději, ale i zradě
a nedůvěře… 240 s.

112 stran + 4 strany
černobílé fotopřílohy
GZ038373
179,-

CESTY ČASEM

GZ298577

249,-

S. J. Watson

John Grisham

Agatha Christie

Jitka Ludvíková

A. J. Kazinski

Liza Marklundová

G. Lucks, H. Stutte

DRUHÝ ŽIVOT

HRA O PIZZU

NEBEZPEČNÁ HRA

Vtipný příběh potěší
fanoušky amerického
fotbalu a Itálie. 240 s.

ZNOVUZROZENÍ
VRAHA

STUDIO 6

Od autora bestselleru
Dřív než půjdu spát.
448 stran

VELKÁ
VÝPRAVA

HITLERŮV
RUDÝ MLÁDEŽNÍK

GZ037469

GZ033135

299,-

229,-

Sestavil M. Prichard.
384 stran, čb. fotografie

Spisovatelka Monika se
stane aktérkou nebezpečné hry! 216 stran

GZ036055

GZ275460

399,-

249,-

Kdo otrávil uznávaného
psychiatra? 380 stran

První díl bestsellerové
série románů od královny švédské krimi. 480 s.

GZ266284

GZ035753

349,-

359,-

Skutečný příběh z Hamburku. 208 stran, čb. foto
GZ038127

249,-

Marco Petrik,
Niki Kaiserová

CROSSFIT

Lauren A. Forry

Theresa Melville

Mel Starr

Jo Marchantová

Christine Theissová

PROKLETÝ
OSTROV

LEGENDA O KRVI
A LÁSCE

INKOUSTOVÁ
STOPA

UZDRAV
SÁM SEBE

OPŘETE SE
DO BĚHÁNÍ

Thriller s nádechem
sci-fi. 344 stran

Unikne sériový vrah
Scotland Yardu? 240 s.

Třetí vyprávění bamptonského bailiffa. 256 s.

Změna myšlení vede
k uzdravení! 384 stran

Trénujte v přírodě!
144 stran, bar. publ.

GZ275451

GZ038661

GZ036187

GZ038642

GZ298591

329,-

279,-

279,-

299,-

Ultra
Workouts
Kniha přináší
nejen samotné
tréninkové plány
a popisy jednotlivých cviků, ale také užitečné tipy a rady, díky nimž
bude cvičení efektivní a zábavné. 128 str., bar. publ.
249,-

GZ038081

249,-

S. Reschová

BUENOS
AIRES, KOTĚ!
Malé kotě se rozhodne vydat
do Buenos Aires,
ale brzy zjistí, že
podobně báječný
a dobrodružný svět na něj čeká hned za oknem,
na zahradě! Ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková.
80 stran, barevné ilustrace
GZ039230

60

Dr. U. K. Upadhyaya

Bertil Marklund

Robert Rohál

Dalton Conley

Relaxační omalovánky

AJURVÉDA

10 TIPŮ, JAK
PRODLOUŽIT
ŽIVOT O 10 LET

HELENA

RODIČOLOGIE

KOUZLO ORIENTU

Výpravná kniha mapuje
dráhu známé zpěvačky.
304 stran

O výchově s nadhledem
a suchým humorem.
240 stran, čb. foto

85 antistresových omalovánek s filigránskými
motivy. 96 stran

GZ275613

GZ037603

GZ037844

Kniha obsahuje základní principy indického
učení ajurvédy. 240 s.

199,- GZ298578

259,-

128 stran
GZ038604

199,-

299,-

249,-

199,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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99 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Barbara Lynn-Davisová

Stephanie Laurensová

Danielle Steel

Rosemary Kavanová

Tim Macintosh-Smith

Luca Veste

Dalibor Vácha

CASANOVA
A JEHO UTAJENÁ
ŽENA

PRAVDA O LÁSCE

HVĚZDA

CENA SVOBODY

KRVAVÝ KÁMEN

KRVAVÉ LŽI

HRANICE

Gerrard, švagr jednoho
z Cynsterů, se nešťastně
zamiloval! 360 stran

Poutavý román populární americké autorky.
416 stran

Biografie manželky důstojníka československé
armády. 356 stran

Historický román odehrávající se ve 14. století ve Španělsku. 280 s.

Podaří se lapit vraha,
když všichni svědkové
zločinu lžou? 336 stran

Román vycházející ze
skutečných historických
událostí. 320 stran

GZ037448

GZ037676

GZ275623

GZ275588

GZ275587

GZ037336

296 stran
GZ298590

349,-

299,-

299,-

299,-

279,-

299,-

299,-

Robert J. Sawyer
Každý člověk balancuje
na tenké hranici dobra
a zla. Každý je schopen
ji překročit… Dá se
však tento krok předpokládat? Odvrátit?
Nebo obrátit? A může v tom klíčovou roli sehrát
kvantová fyzika? Odpovědi nabízí mistrovský
filozofický psychothriller Kvantová noc. 384 stran

Mario Puzo

Marko Hautala

Olin Jurman

Peter James

Taylor Stevensová

SEDM KATŮ
Z MNICHOVA

ŠEPTAJÍCÍ DÍVKA

DVOJITÝ AGENT

HON SE SMRTÍ

MASKA

Od autora legendárního
Kmotra. 160 stran

Další nervydrásající
hororový příběh.
240 stran

Zrada a pomsta
Druhá část biografie
o C. Zbytkovi. 336 stran

Ve světě plném zla je
všechno na prodej.
Brož., 384 stran

Vítejte zpět v drsném
světě Vanessy Michael
Munroové! 400 stran

GZ038225

GZ038300

GZ038763

GZ275629

GZ275471

GZ038843

299,-

199,-

249,-

349,-

299,-

Ginou Richer

Hartwig Hausdorf

Pavol Fabian

Susann Hempelová

Jennifer Schleichová

Stephanie Modellová

Mira Bartók

EDITH PIAF

POSELSTVÍ
MEGALITŮ

FASCIÁLNÍ
TRÉNINK

STYLOVÉ SVETRY

Lepší pohyblivost, méně
bolesti! 128 s., bar. publ.

Pletené vychytávky
pro každé roční období.
96 stran, barevná publ.

PRŮVODCE
SPOKOJENÝM
DĚTSKÝM
SPÁNKEM Brož., 144 s.

PODIVOUSEK

Kdo postavil kamenné
divy? 192 s. + 24 s. b. p.

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
ANEB PSI
SLAVNÝCH
OSOBNOSTÍ 320 s.

GZ038352

GZ275465

GZ038836

GZ039001

GZ039115

Vyprávění kamarádky
hvězdy francouzského
šansonu. 192 stran
GZ266289

279,-

249,-

299,-

249,-

199,-

299,-

Lapač písní
Kniha pro čtenáře
od 10 let. 368 s., čb. il.

199,- GZ038133

299,-

Lenka
Sadvarová

MALÁ
MÁMA

Larry Gonick

Zbyněk Černík

Susie Hodgeová

Markéta Zinnerová

Jiří Žáček

ALGEBRA

VELKÁ MEDVĚDÍ
CESTA

PROČ JE V UMĚNÍ
TOLIK NAHÝCH
LIDÍ?

KOČKA LINDA,
POKLAD RODINY

HÁDEJ, HÁDEJ,
HADAČI

Ilustrovala P. Jelenová.
136 stran, barevné il.

Ilustrovala V. Baránková.
80 stran, barevné il.

Být rodičem není
jen tak –
o tom už
Malá máma něco ví. Její syn Lojzíček je pro ni
nekonečný zdroj inspirace, kterou přetváří
do vtipných komiksů. 120 stran, barevná publikace

GZ038719

GZ038376

GZ039152

Zábavný komiksový
průvodce
Brož., 240 stran, čb. il.
GZ037800

249,-

Ilustrovala E. Sýkorová-Pekárková. 64 s., bar. il.
GZ037679

199,-

96 stran, barevná publ.
GZ038511
279,-

199,-

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

229,-

179,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Jozef Banáš

Henrik Eberle

Tom Rob Smith

Jason Matthews

Julian Stockwinová

Javier Moro

Amy Gentryová

KÓD 1

HITLER JAKO
VOJEVŮDCE

UTAJOVANÝ
PROJEV

PALÁC ZRADY

ARTEMIS

NA VLASTNÍ KŮŽI

Vynikající kriminální
thriller. 352 stran

Volné pokračování
historického románu
Kydd. 336 stran

Poutavý román napsaný
na motivy skutečné
události. 456 stran

DCERA NĚKOHO
JINÉHO

320 stran + 16 stran
barevné fotopřílohy
GZ037548
359,-

Další napínavý příběh
ruské agentky Dominiky
a Natea ze CIA. 568 s.

GZ037654

GZ037898

Patricia Cornwellová

Charlotte Linková

Ursula Poznanski

Ursula Poznanski

Mary Torjussen

Hannah Rothschildová

Susanna Kearsleyová

PŘEDMĚT DOLIČNÝ

PODVEDENÁ

HLASY

SLEPÍ PTÁCI

BEZE STOPY

ZIMNÍ MOŘE

Kay Scarpettové kdosi
vyhrožuje po telefonu!
288 stran

Policistka ze Scotland
Yardu vyšetřuje mysteriózní zločin… 384 s.

Traumatizované duše
nehrají podle pravidel…
328 stran

Dopadné salcburské
duo vyšetřovatelů
masového vraha? 360 s.

Psychologický thriller
pro fanoušky Zmizelé.
328 stran

NEDOSTIŽNÁ
LÁSKA

GZ038544

GZ038267

GZ038492

GZ037690

GZ038505

Volné pokračování
románu Kód 9.
432 stran
GZ039018

Knihy se slevou

129 Kč

379,-

299,-

379,-

299,-

299,-

399,- GZ298583

299,-

399,-

299,-

GZ038731

349,-

Kdo unesl třináctiletou
Julii a proč? 264 stran
GZ038506

Přivolá podivuhodný
obraz lásku? 432 stran

Dramatický příběh
o zradě a spiknutí.
496 stran

GZ038612

GZ037429

349,-

259,-

349,-

S. Knorrová

KUCHAŘKA
ZE SPÍŽE
Spíž je tajná
zbraň všech,
kteří chtějí
sobě i svému
okolí servírovat domácí
pochoutky
kdykoli během roku – tyto výtvory se dají využívat
v nespočtu receptů! 136 stran, barevná publikace

Olivia Goldsmithová

Jennifer Probstová

J. Juhanová, S. Štroblová Joseph Mazur

F. Decio, V. Battaglia

KLUB
ODLOŽENÝCH ŽEN

HLEDÁNÍ
DOKONALÉ LÁSKY

ORIGAMI

Když pomsta chutná
sladce… 400 stran

Vtipná a sexy romance.
320 stran

ŽIVOT VE STÍNU
SLAVNÉHO
HERECKÉHO RODU
STEIMARŮ 224 s., b. p.

GZ038851

GZ038842

GZ037370

GZ038670

249,-

299,-

299,-

KDE SE VZALY
SYMBOLY
Stručná historie matematického zápisu. 336 s.

279,- GZ039067

299,-

Krabička obsahuje:
knihu a 200 barevných
papírů. Brož., 32 s., b. p.
GZ038422

259,-

Ch. Ruppová

BIOZAHRADNIČENÍ

Sophie Ortegová

Petr Rychlý

Laura Agar Wilsonová

Bärbel Oftringová

Roger Marshall

JAPONKY NECHODÍ
NA PLASTIKU

RECEPTY
Z POŘADU RADY
PTÁKA LOSKUTÁKA

ZRNO JE GRUNT

52 PROJEKTŮ
NA MĚSTSKOU
ZAHRADU

PĚSTOVÁNÍ
VE SKLENÍKU

Cesta ke kráse
a štíhlé linii 224 s., b.
GZ038357

62

329,-

152 stran, barevná publ.
GZ039151
279,-

Moderní recepty
s použitím tradičních
odrůd 256 s., bar. publ.
GZ037735

399,-

Brož., 128 s., bar. publ.
GZ038461
249,-

248 stran, barevná
publikace
GZ037796
399,-

Zeleninová,
ovocná
a bylinková
zahrada od jara
do zimy
Praktická příručka uvádí základní know-how pro
všechny, kteří se rozhodli věnovat biologickému
způsobu pěstování. 240 stran, barevná publikace
GZ037490

399,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Barbara Woodová

Rosanna Ley

MODRÝ KÁMEN

NÁVRAT
8 volně navazujících pří- DO MANDALAJE
běhů spojených motivem drahokamu. 576 s.
GZ038224

399,-

Příběh plný napětí,
lásky a exotiky. 392 s.
GZ242039
399,-

149 Kč

Jiří Hanibal

Frederick Forsyth

Harlan Coben

A. Roslund, S. Thunberg

A. Roslund, S. Thunberg

VÁŠNĚ A BOJE
POLYXENY
Z LOBKOVIC

MSTITEL

NADOBRO
ZTRACENÝ

MADE IN SWEDEN

ČERNÁ VLÁKNA

Kam zmizel Willův starší
bratr Ken? 392 stran

Příběh volně inspirovaný
činností známého švédského gangu. 568 stran

Volné pokračování
thrilleru Made in
Sweden. 376 stran

GZ039068

GZ037310

GZ037311

280 stran
GZ036929

Je správné proti zlu
bojovat jiným zlem?
368 stran
279,-

GZ038058

299,-

349,-

449,-

299,-

Mark Twain,
Philip Stead

Hana Whitton

Phil Knight

Z PAMĚTÍ CÍSAŘOVA UMĚNÍ VÍTĚZIT
ANTIKVÁŘE
Paměti zakladatele
Víte, jak se žilo na dvoře slavné společnosti Nike.
Rudolfa II.? 248 stran
432 stran
GZ037664

259,- GZ038246

399,-

J. Paunggerová, T. Poppe

Nicola de Pulford

TAJEMSTVÍ ČÍSEL
NAŠEHO DATA
NAROZENÍ

ČARODĚJNICKÁ
KNIHA

S. Robbinsová,
L. Greenawayová

WICCAPEDIE

304 stran, barevné il.

Přes 40 tajných návodů
na úspěch. 144 s., bar. p.

Bílá magie v moderní
příručce. 312 s., bar. il.

GZ038106

GZ038501

GZ038221

359,-

259,-

Twainův příběh
o chudém
chlapci, který
rozumí řeči zvířat, zůstal nedopsán a ležel ukrytý v archivu. Ujal se jej P. Stead
a pohádka konečně našla svůj konec! 152 s., bar. il.

299,- GZ039245

299,-

Andreas Bärtels
a kolektiv

ZAHRADNÍ
ROSTLINY
Obsažná publikace
v praktickém formátu obsahuje
velké množství
informací o více
než 4 500 rostlinách (stromech,
keřích i květinách). Text provází krásné barevné
fotografie. 640 stran, barevná publikace

Franz Böhmig

VŠE O ZAHRADĚ

Anastasia Zanoncelliová

Bettina Matthaeiová

L. L. Hay, Heather Dane

ZAHRADNIČENÍ
DEN PO DNI

KLÁŠTERNÍ LÉČIVÉ
PROSTŘEDKY
PRO TĚLO I DUŠI

VEGETARIÁNSKÁ
KUCHYNĚ
PRO LABUŽNÍKY

TAJEMSTVÍ
DOBRÉHO VÝVARU

Velký zahradnický rádce.
424 stran, čb. ilustrace

Praktické rady pro každé
roční období. Zahrádkářský slovník i poradna
v jednom. 416 s., čb. foto

GZ038042

GZ038096

GZ037634

499,-

399,-

Brož., 160 s., bar. publ.
259,299,- GZ038930

200 stran, bar. publ.
GZ035834
399,-

Osvědčené recepty!
352 stran, barevná publ.
GZ038741

399,-

Will Fleischmann

L. Cheadleová, N. Kilby

Ashley Blomová

Hollis Lance Liebman

Paula Radcliffová

Terry Taylor, Dylon Whyte

DOMÁCÍ UZENÍ
MASA NA GRILU
I V UDÍRNĚ

MATCHA

JAK JÍST HUMRA

STŘED TĚLA

JAK BĚHAT

Všechno o japonském
zeleném superčaji.
160 stran, bar. publ.

a další záhady
správného stolování
160 stran, čb. ilustrace

Přehledný průvodce
pro posílení všech
svalů 160 s., bar. publ.

Příručka vhodná pro
začátečníky i zkušené
atlety. Brož., 176 s., b. p.

ŠPERKY Z KOVOVÝCH TEMNÉ DĚJINY
BIBLE
KROUŽKŮ

GZ038906

GZ038829

GZ037156

GZ039223

192 stran, barevná publ.
GZ038509
349,-

299,-

249,-

299,-

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

299,-

Michael Kerrigan

Brož., 144 stran, barevná
Bohatě ilustrovaná
publikace
kniha. 224 s., bar. publ.
GZ037759
299,- GZ037799
399,-
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ZAHRADNICTVÍ

CHALUPÁŘI

Filmová trilogie Jana Hřebejka
a Petra Jarchovského (Rodinný
přítel, Dezertér a Nápadník).

Kultovní seriál, který potěšil už
řadu diváků mnoha generací.
Remasterovaná verze.

CD, DVD

GZ329854

3 DVD

299,-

GZ327394

425,-

3 DVD

BLÍZKÝ VÝCHOD

PORTUGALSKO

Dokumentární filmy, které znáte
z televize! Izrael, Libanon, Sinaj,
Jordánsko a Jeruzalém.

Kolekce pěti filmů edic Na cestách kolem světa a Nejkrásnější místa světa.

5 DVD

GZ244558

99,-

GZ254882

99,-

5 DVD

ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
Příběhy úspěšných mužů, kteří
se dostali na dno života.
GZ329817

299,-

DVD

VELKÁ HRA
Skutečný příběh Molly Bloom,
mladé olympijské naděje
v lyžování, kterou zatkla FBI.
GZ332545

DVD

299,-

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA
PRAŽSKÉHO
Legendární kriminální seriál
v remasterované verzi.
GZ314351

4 DVD

532,-

KRÁLOVNA ALŽBĚTA /
KRÁLOVNA ALŽBĚTA

KLASICI TELEVIZNÍ
ZÁBAVY

Michaela Sklářová

Zlatý věk
Komplet obsahuje 2 velkofilmy.

Procházka televizním humorem posledních 40 let.

Osm kusů brokátů
Cvičení pro zdraví a harmonii.

GZ332546

2 DVD

249,-

GZ330911

4 DVD

ČCHI KUNG

265,-

GZ229043

DVD

195,-

FIT SENIOR

CVIČÍME S MÍŠOU 8

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

ANGRY BIRDS VE FILMU

Nová dobrodružství

Ideální typ cvičení pro všechny,
kteří i ve zralém věku chtějí
zůstat v kondici.

Sedmnáct písničkových a tanečních klipů. Chytlavé melodie a hravé texty!

Zábava pro celou rodinu! Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace…

Vítejte na ostrově, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní
ptáci. Až na pár výjimek…

FERDA MRAVENEC

GZ248623

DVD

99,-

GZ332733

DVD

319,-

GZ329823

299,-

DVD

GZ332732

99,-

DVD

BROUČCI

MRŇOUSKOVÉ 4

Zdena Frýbová

Dvanáctidílná adaptace oblíbené knihy J. Karafiáta vznikla
v koprodukci Studia J. Trnky.

Vtipná a lapidárně vypointovaná parodie na lidský svět,
zasazená do reálné přírody.

ROBIN

NEJLEPŠÍ POHÁDKY
O ČERTECH

Hana Maciuchová čte humoristický román.

Čtou a vyprávějí V. Brabec,
F. Filipovský, J. Prachař a další.

GZ239135

64

3 DVD

179,-

GZ223972

DVD

99,-

GZ328680 CD (mp3)

297,-

GZ332104

CD

265,-

Kolekce 1–6
Oblíbený animovaný seriál.
GZ239137

3 DVD

179,-

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Kompletní nahrávka filmové
hudby Karla Svobody z pohádky Tři oříšky pro Popelku.
GZ330236

CD

319,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Miroslav Šimek,
Luděk Sobota

KOMPLET
LUCIE

Eva Olmerová

BARVY

Evolucie
Po 16 letech vychází album
plné nových písní v původním
obsazení. Osmé album nahrané v původní sestavě.

ČEKEJ TIŠE

Marta Jandová vydává své
první sólové album!
Cesta kolem světa, Křídla,
Černá i bílá, Barvy, Milovat…
GZ329773

CD

372,-

GZ332186

CD

349,-

Výběr toho nejlepšího z repertoáru osobité zpěvačky. Čekej
tiše, Slunce sháním, Vstává den
a modře svítá, Matka…
GZ332102

297,-

CD

1278,-

10 CD

GZ332100

Radim Hladík

Lucie Vondráčková

Karel Vágner

RŮŽE

ZLATÁ KOLEKCE

CLASSICAL GREAT
VOICE

The Greatest Duets

MÁ HRA 1969–2018
Na CD naleznete nahrávky
z filmů Amerika, Non plus
ultra, Posel, Poslední přesun,
Saxana a lexikon kouzel aj.

Růže, Dej si cíl, Light and Love,
Hvězdy nad oceánem, Milování, Bílá místa, Nad Vltavou,
Vyvolávačka deště…

Počítadlo lásky, Ahoj léto,
Holky z naší školky, Benjamín,
Dny jdou, Dneska už to vím,
V pohodě, Na dně moří…

La Donna E Mobile, Un Di Felice, Nessun Dorma, Scena
Della Borsa, Di Quella Pira,
Di Tu Se Fedele…

Eurythmics & Aretha Franklin,
– Sisters Are Doin' It For Themselves, Meat Loaf With Cher –
Dead Ringer For Love…

GZ332098

4 CD

586,-

GZ332185

CD

349,-

GZ312228

2 CD

249,-

CD

GZ332736

TWO OF A KIND

119,-

GZ329317

2 CD

199,-

Pavla Štěpničková

NABUCCO

CHANSONS D’AMOUR

FILM MUSIC

Lukáš Fišer

LAND OF SOUL

Sinfonia, Gli Arredi Festivi
Giu Cadano Infranti, D'Egitto
La Sui Lidi, Comme Notte
A Sol Fulgente, Lo Vedeste?

Francouzské milostné písně
zpívá Edith Piaf, Tino Rossi,
Yves Montand, Jean Sablon,
Frehel, Josephine Baker…

Titanic – My Heart Will Go On
– James Horner, Phenomena –
Enrico Simonetti, Il Gladiatore
– Suite – Hans Zimmer…

PTÁKOVINY PIRÁTSKÉHO
PAPOUŠKA

Spring, Summer, Autumn, Winter,
Longing For Home, Landscape
Of My Soul, Homecoming…
GZ040642

2 CD

349,-

GZ332735

2 CD

99,-

GZ332734

2 CD

139,-

GZ331486

2 CD

119,-

Audiokniha obsahuje i 12 písniček od skupiny Gentlemani!
GZ040601

CD (mp3)

239,-

Bill Clinton,
James Patterson

POHŘEŠUJE
SE PREZIDENT
Jan & Ivan Krausovi

Dmitry Glukhovsky

Arthur Conan Doyle

VANILKOVÉ ROHLÍČKY

TEXT

Originální a autentické autorské čtení z knih Ivana Krause
doplňuje řada vtipných glos
a poznámek.

Může být mobil nástrojem odplaty? Realistický román, pohybující se na rozhraní thrilleru,
románu-noir a dramatu.

ŠEST PŘÍPADŮ
SHERLOCKA HOLMESE

GZ328673

CD

212,-

GZ331956 CD (mp3)

349,-

Společná reedice úspěšných titulů z rozhlasového archivu. Čtou
J. Kuneš, J. Tomek, J. Samek…
GZ327224

CD (mp3)

269,-

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

Jeden z nejdramatičtějších, ale
především nejautentičtějších thrillerů poslední dekády od bývalého
prezidenta USA Billa Clintona a novodobého klasika detektivek
Jamese Pattersona! Tohle by se klidně mohlo stát… Čte T. Petřík.
Délka nahrávky: 14 hodin 34 minut.
GZ040573

2 CD (mp3)

319,-

65

CD, DVD

Marta Jandová

1977–1983
Na 10 CD se můžete
přesvědčit, že Šimek
a Sobota byli ve své době
respektováni jako nositelé
originálního a nápaditého humoru a jako takoví účinkovali nejen
v divadle Semafor, ale objevovali se i v různých televizních pořadech a na gramofonových deskách.
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Knižní klub PREMIUM
Člen Knižního klubu PREMIUM nakupuje knihy i neknižní sortiment za klubové ceny:
• v knihkupectvích LUXOR a v partnerských knihkupectvích (obvykle 20% sleva z běžné ceny na nakladatelské
značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON, UNIVERSUM, YOLI,
ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a 5% sleva na ostatní tituly
a neknižní sortiment),
• na www.knizniklub.cz či objednávkou přes zákaznický
servis (obvykle 20% sleva z běžné ceny na nakladatelské
značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON, UNIVERSUM, YOLI,
ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a výhodné ceny na ostatní
tituly).
Knižní klub PREMIUM svým členům dále nabízí celou řadu dalších výhod: 5x ročně barevný klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek, možnost nákupu knižních kompletů se slevou či knih za akční ceny, slevy k svátku a narozeninám i poukázky jako odměnu za pravidelné nákupy či
výhody u partnerských společností. (Nabídka výhod partnerských společností je uvedena na kk.luxor.cz/partners.)
Člen Knižního klubu PREMIUM se zavazuje zakoupit alespoň jeden titul v období platnosti každého katalogu, a to
buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího
lístku či SMS, popř. telefonicky. Vybírat je možné z více než
70 000 titulů na www.knizniklub.cz.
Pokud člen nestačí nákup uskutečnit do objednacího termínu (uveden vždy na titulní straně katalogu), zašle mu
Knižní klub PREMIUM další katalog – Výběr, v němž budou
uvedeny aktuálně nejprodávanější tituly. Jestliže ani do objednacího termínu katalogu Výběr nebude u člena zaznamenán

žádný nákup, může mu být Knižním klubem PREMIUM zaslán
bestseller, tzv. hlavní nabídka, kterou je možné do 14 dnů vyměnit za jinou knihu (ve stejné nebo vyšší cenové kategorii).
Člen Knižního klubu PREMIUM má možnost informovat
nejpozději do objednacího termínu katalogu Výběr zákaznický
servis o tom, že nákup v období tohoto katalogu neuskuteční a že má (či nemá) zájem o zaslání hlavní nabídky.
Každý člen Knižního klubu PREMIUM, který za 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 v klubovém katalogu jako VIP a výhodnější
poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu,
ve kterém jsou uvedeny. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání hlavní nabídky.
Podrobné Podmínky účasti v programu LUXOR Knižní klub
PREMIUM jsou uvedeny na www.knizniklub.cz.

Ochrana soukromí
Od 25. 5. 2018 vešlo v České republice v platnost nové nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném zájmu,
aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP, a. s., v souladu
s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny i 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: Knižní klub, U Rybníka
1161, 271 01 Nové Strašecí. 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 a od
smlouvy tak odstoupit. 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.

Prodejny
l

Brno: Knihkupectví Luxor,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

l

Brno: Knihkupectví Luxor,
NC Královo Pole,
Cimburkova 593/4, tel.: 722 360 393

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

Opava: Knihkupectví Luxor,
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10,
tel.: 558 889 820-1

l

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

Ostrava: Knihkupectví Luxor,
OC Laso, Masarykovo nám. 3090/15,
tel.: 597 490 990-1

l

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

Ostrava: Knihkupectví Luxor,
Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
tel.: 597 490 995-6

l

VĚ

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

l

Chomutov: Knihkupectví Luxor,
OC Chomutovka, Dr. Farského 4732,
tel.: 416 419 920-1

l

Jihlava: Knihkupectví O. P.,
Masarykovo nám. 47, tel.: 567 308 158
Kladno: Knihkupectví Luxor,
Central Kladno, Petra Bezruče 3388,
tel.: 321 338 985

Nová prodejna
v Pardubicích!

NO

Pardubice: Knihkupectví Luxor,
Palackého tř. 2549, tel.: 466 301 519

Plzeň: Knihkupectví Luxor,
Plzeň Plaza, Radčická 2861/2,
tel.: 378 229 930-1, 2. patro
Praha 1: Knihkupectví Luxor,
OC Quadrio, Spálená 2121/22,
tel.: 296 110 700-1

l

Praha 4: Knihkupectví Luxor, OC DBK,
Budějovická 1667/64, tel.: 296 110 450-1

l

Praha 5: Knihkupectví Luxor,
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8,
tel.: 296 110 411

l

Praha 6: Knihkupectví Luxor,
metro Dejvická, vestibul metra A,
Evropská 1500/1, tel.: 296 110 600

l

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

lN

Praha 8: Booktook,
Nad Šutkou 513/5, tel.: 770 183 730

l

Praha 1: Knihkupectví Luxor, NC Palladium,
nám. Republiky 1, tel.: 296 110 100

l

Praha 9: Knihkupectví Luxor, Galerie Harfa,
Českomoravská 2420/15a, tel.: 296 110 460-1

l

Praha 10: Knihkupectví Luxor,
OC Europark Štěrboholy,
Nákupní 389/3, tel.: 296 110 500-1

l

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

l

Zlín: Knihkupectví Luxor,
Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro,
tel.: 576 201 901

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

l

Mladá Boleslav: Knihkupectví Luxor,
Bondy Centrum, tř. Václava
Klementa 1459, tel.: 326 509 970-1

l

Olomouc: Knihkupectví Luxor,
Galerie Moritz, 8. května 465/24,
tel.: 587 301 830-1

l

Praha 2: Knihkupectví Luxor,
Hlavní nádraží, Wilsonova 300/8,
tel.: 296 110 405
Praha 4: Knihkupectví Luxor,
Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,
tel.: 296 110 750-3
Praha 4: Knihkupectví Luxor,
Novodvorská Plaza,
Novodvorská 1800/136, tel.: 296 110 455-6

Ě

OV

Z katalogu ZIMA 1/2019 je výhodné objednat do 14. února 2019.
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Jak objednat?

Přes internet

Telefonicky

www.knizniklub.cz
Vybírejte z více než 70 000 titulů!

Poštou

296 536 660

Pro objednávku prosím využijte
přiložený objednací lístek.

Připravte si prosím své zákaznické číslo.

SMS objednávkou
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-GZ023456,GZ124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou:
12345678-GZ023456,GZ124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem:
12345678-GZ023456,GZ124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou:
12345678-GZ023456,GZ124578-IT

Kolik zaplatíte za dopravu?
Výdejní místa Zásilkovny

Česká pošta

Kurýr Geis Parcel

IN TIME KURÝR

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

59 Kč

99 Kč

35 Kč

45 Kč

65 Kč

95 Kč

59 Kč

59 Kč

Doprava zdarma
• Zásilkovna při platbě
předem

nákup nad 1000 Kč
(pro VIP členy nad 700 Kč)

• Ostatní druhy dopravy
(včetně Zásilkovny při dobírce)

nákup nad 1500 Kč
(pro VIP členy nad 1300 Kč)

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700
Variabilní symbol vám sdělíme telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem dle druhu objednávky.
Pokud platbu neobdržíme do deseti dnů od objednávky, bude vaše objednávka zrušena.

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

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme. Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek:
296 536 660

Opravy a změny v objednávce:
296 536 665

Informace:
296 536 662

Reklamace:
296 536 661

Přihlášky:
296 536 663

Po–Pá 8–20 hod. Mimo stanovené časy je možno zprávu s objednávkou zanechat na čísle 296 536 660
na záznamníku. E-mail: info@knizniklub.cz. Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5.

Katalog JARO 2/2019 budeme rozesílat začátkem dubna 2019.
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Milujte sami sebe přesně takové,
jací jste, a žijte tak, jak chcete.
Pak budete šťastní…

Don Miguel Ruiz ml.

MALÁ KNIHA MOUDROSTI
Syn jednoho z nejvlivnějších duchovních učitelů naší planety ve své nové
knize nabízí hluboká ponaučení a rozšiřuje zásadní učení svého rodu
o další témata. Do vašeho každodenního života vnese inspiraci a radost.
Váz., 232 stran, 13 x 19 cm

GZ039190

Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz

ČTYŘI DOHODY

PÁTÁ DOHODA

Pracovní kniha
Tato kniha ve velmi hezkém grafickém provedení vyšla k 15. výročí 1. vydání Čtyř dohod. 200 s.

Tento praktický průvodce cestou
sebeovládání vám postupně
pomůže přetvořit vlastní život.
208 stran

GZ040314

GZ038798

259,- 199,-

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz

ČTYŘI DOHODY

LÁSKA, VZTAHY
A PŘÁTELSTVÍ

Odhalte zdroj špatných životních návyků, které vás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. 176 s., bar. p.
GZ040320

229,- 179,-

199,- 159,-

Láska je výsledkem dokonalého
zvládnutí vědomí a přeměny.
Tvoří všechno na světě… 160 s.
GZ039212

189,- 159,-

199,-

N

KA

259,-

Don Miguel Ruiz, Janet Mills

TŘI OTÁZKY
Autor světového bestselleru Čtyři dohody
a uznávaný duchovní učitel Don Miguel Ruiz
zve své čtenáře na dobrodružnou cestu sebereflexe, zkoumání vlastního nitra. Klíčovou roli
v tomto procesu hrají tři otázky: Kdo jsem? Co
je skutečné? Co je láska? Jejich prostřednictvím
postupně odkrývá nejrůznější klamy a sebeklamy, které jsou zdrojem naší duševní i tělesné
nepohody či dokonce až utrpení.
Váz., 208 stran, 13,3 x 19,1 cm
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Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

Don Miguel Ruiz
Moudrost z knihy

Don Miguel Ruiz
Moudrost z knihy

ČTYŘI DOHODY
Nejdůležitější myšlenky a základy
autorova učení. 96 stran, bar. publ.
GZ038975

129,- 99,-

LÁSKA, VZTAHY,
PŘÁTELSTVÍ
96 stran, barevná publikace
GZ038698

129,- 99,-
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