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Milí členové Knižního klubu, 
 
nastal čas, kdy si můžeme bez výčitek zalézt pod deku a s pořádným hrnkem teplého čaje  
se ponořit do stránek plných příběhů a dobrodružství. Čas, kdy si rádi prohlížíme a nakupujeme 
nové knihy. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi a knihy jsou tím nejlepším dárkem pod stromeček! 
Abychom vám usnadnili výběr těch nejkrásnějších titulů, připravili jsme pro vás nový katalog  
s nádhernou vánoční obálkou. Dojemný příběh Přání (str. 4) zaujme všechny, kdo si oblíbili  
N. Sparkse. Nebo se začtete raději do nové románové ságy z 19. století Ateliér Rosen  
od A. Jacobsové (str. 9)? Do daleké historie vás přenese vyprávění o ztracené lásce, zradě  
a tajemství Spřádači snů od B. Erskinové (str. 11). Pokud dáváte přednost klasické detektivce, 
nenechte si ujít dvanáct nových případů slečny Marplové (str. 26). Věděli jste, že kromě našeho 
světa existuje i spousta jiných? Stačí jen vstoupit do správného kufru a můžete se spolu s dětmi 

přenést do jednoho z nich v dobrodružné knize Cestovní kancelář Jinosvěty od L. D. Lapinski (str. 43). Na závěr vám vřele 
doporučuji naši Bibli sladkého pečení (str. 76), ve které naleznete mnoho receptů na báječné cukroví. 
 
Přeji vám krásný předvánoční čas plný klidu a pohody nejen ve společnosti knížek! 
 

Jana Beranová, ředitelka Knižního klubu

KRÁSNÝ DIÁŘ 
na rok 2023

DIÁŘ 2023 
Malý diář s týdenním kalendáriem.  
Brož., 112 stran, 9 x 15,5 cm 
EV043619   29,- 
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VÝHODNÁ AKCE 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

3

Akční cena platí pro členy Knižního klubu 
PREMIUM, kteří si jednorázově zakoupí 
další tituly (na prodejnách z nakladatelství 
Euromedia, na www.knizniklub.cz  
z kompletní nabídky) v celkové  
hodnotě nad 499 Kč. Ostatní zájemci  
si mohou publikaci zakoupit za plnou 
klubovou cenu 799 Kč.  
Akce platí do 31. prosince 2022.

ZÁZRAKY LIDSKÉHO UMU 
Architektura od počátku věků  
do současnosti 
Výpravná obrazová publikace kontinent po konti -
nentu představuje divy světa vytvořené člověkem – 
od Stonehenge přes Velkou pyramidu v Gíze či 
Velkou čínskou zeď po další nejznámější a nejzají -
mavější stavby, sochy či mosty historie a součas   -
nosti (Golden Gate Bridge, slavné mrakodrapy atd.). 
Ilustrace ukazují jedinečné půdorysy a výřezy, vše je 
zasazeno do historického a uměleckého kontextu.  
Váz., 336 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm 

DA041963       akční cena 399,- 

EV041963 999,-  799,- 
V prodeji od 7. listopadu 2022  

 

999,-   
AKČNÍ CENA  

 

 399,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2022.

Divy světa vytvořené 
člověkem
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!4
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Nicholas Sparks  

PŘÁNÍ  
Maggie je spolumajitelkou galerie v New Yorku a je také uznávanou fotografkou. Do jejího života však zcela 
nečekaně zasáhne zákeřná nemoc – rakovina. Maggie nemoc postupně začíná čím dál tím více oslabovat,  
a tak se rozhodne přijmout pomoc. Mark, mladý asistent, kterého do galerie najme, je jí i příjemným společní-
kem o vánočních svátcích, které by jinak strávila v osamění. Při společných rozhovorech Maggie svěří Markovi 
příběh jiných Vánoc. Těch, které ve svých šestnácti letech prožila v Ocracoke…  Přeložila Štěpánka Svobodová.  
Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042902 399,-  319,-

Nicholas Sparks  
VZKAZ V LÁHVI 
Theresa se vydává po stopách příběhu 
velké lásky, které nebylo dopřáno štěstí. 
336 stran 
EV040734 299,- 239,-

Nicholas Sparks  
SPŘÍZNĚNÁ DUŠE 
Hope je třicet šest a stojí na životní křižo-
vatce. Dá přednost rodině, nebo osobní -
mu štěstí? 312 stran 
EV040605 299,- 239,-

Nicholas Sparks  
NÁVRAT 
Trevor se rozhodne, že se nastěhuje  
do chaty, kterou zdědil po dědečkovi. 
Jednoduchý plán se však záhy zkompli-
kuje… 336 stran 
EV042247 359,- 279,- 
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Nepropásněte objednací termín 1. prosince 2022! 5
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Andrew Mayne 
HRAČKÁŘ  
Profesor Cray je vtažen do 
dalšího nevyřešeného pří -
padu. Zoufalý otec pohřešo-
vaného dítěte, jehož úřady 
odmítají vyslechnout, se  
obrátí s pros bou o pomoc 
právě na něj. Jediné stopy 
představují dětské kresby  
a městská legenda o bytosti 
přezdívané Hračkář… 296 s. 
EV039941 379,- 299,- 

Andrew Mayne  
TEORIE VRAŽDY 
Bioinformatik a lovec sério -
vých vrahů Cray dosta ne  
od FBI nabíd ku vyšetřit po-
divnou dvojnásobnou vraž -
du. Cray záhy zjistí, že se  
na místech činu pohybuje 
vědec, který je posedlý pa-
tologickým chováním. Muž, 
který je stejně geniální jako 
on… 304 stran 
EV041041 379,- 299,- 

Andrew Mayne  
TEMNÝ VZOREC 
Doktor Theo Cray je vysta-
ven působení patogenu 
ovlivňujícího mozkovou čin-
nost. Vědomí, že má v těle 
virus, který z něj samotného 
může udělat zabijáka, mu 
záhy zničí pověst i vyšetřo-
vání a on začne pochybovat 
o vlastní příčetnosti…  
304 stran 
EV041903 379,- 299,- 

Andrew Mayne  
ČERNÝ KORÁL 
Na Floridě řádí masový vrah. 
Podaří se ho dopadnout? 
304 stran 
EV043100 399,- 319,- 

Andrew Mayne  
DÍVKA  
POD HLADINOU 
Policie sleduje každý její 
krok – a vrah taky! 312 s. 
EV042235 399,- 299,- 

Dívka pod hladinou + Černý korál

obj. č.    
EV048371300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Andrew Mayne  

VRAH ANDĚLŮ  
Hacker, který si říká „Čaroděj“, se nabourá do webových stránek FBI a umístí 
na ně šifru odkazující na hřbitov v Michiganu, kde je objevena mrtvá dívka  
vylézající ze země – jako kdyby se snažila vydrápat z vlastního hrobu.  
Jessica Blackwoodová se má stát nastupující hvězdou dynastie iluzionistů,  
ke své problémové rodině se však otočí zády a rozhodne se začít nový život 
jako policistka. Když však poradce FBI, doktor Jeffrey Ailes, objeví starý kouzel-
nický časopis, obrátí se Jessice svět vzhůru nohama. Tváří v tvář zločinu, který 
se na pohled vzpírá jakémukoliv vysvětlení, nemá Ailes co ztratit – ale může 
mnohé získat –, jestliže zariskuje a vsadí na agentku vychovanou v prostředí, 
kde je i zdánlivě nemožné běžnou věcí… Přeložil Milan Lžička.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043478 399,-  299,- 

NOVIN
KA

Andrew Mayne je náš miláček, ať už napíše cokoliv, ale když 
ze své hrdinky udělá profesí původně iluzionistku, jako je on 
sám, zbystřím dvojnásob – prý jeho nejosobnější román!  
A pozor: s příchodem Jessiky na scénu se začíná schylovat 
k něčemu opravdu velkému… 

Vojtěch Staněk, odpovědný redaktor 
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* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.6
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Vlastimil Vondruška  

ANDĚL SMRTI  
Neprostupné lesy a skalní strže, které 
se táhnou od Housky ke Kokořínu, 
skrývají mnoho tajemství. Pohanství 
jako by z této pochmurné krajiny nikdy 
neodešlo, a pokud je sem přidělen 
kněz, je to vždycky jen za trest. Zpo-
čátku se jedná o banální záležitost, 
když do manské služby nenastoupí 
Smil z Tubože. Záhy po něm však zmizí 
další dva manové. A pak se náhle  
za čne zjevovat anděl smrti…  
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

EV552412 349,-  279,- 

Jaromír Jindra  

KAREL IV. 
Stíny minulosti  
Po jednání s vévodou Albrechtem 
Habsburským v Budějovicích  
na podzim roku 1350 se Karel IV. 
účastní lovu v blízkosti Zvíkova. 
Mezi lovci, kteří se po skončeném 
honu sešli na shromaždišti, však 
král chybí. Pátrači ho najdou  
v bezvědomí, s přeraženou čelistí 
a poraněnou krční páteří. Stojí  
za zraněním náhoda, nebo něčí 
úmysl? Když je poblíž nalezena 
mrtvola venkovana, vybavená 
Habsburkovou pečetí, miska vah 
se pomalu vychyluje na stranu po-
kusu o královraždu. Velitel královy 
ochranné družiny Karel Rozoumek 
proto povolá na pomoc přátele  
a také se sám pouští do pátrání. 
Za zavřenou bránou hradu Zvíkov 
zatím leží těžce zraněný český  
a římský král. Podaří se Rozoum-
kovi odhalit, kdo se pokusil krále 
zabít? A bude králův osobní lékař 
schopen Karla IV. uzdravit?  
Váz., 320 stran, 12 x 20 cm 

EV043354 359,-  279,- 

Jubilejní 30. román  

s Oldřichem z Chlumu 

Alison Weirová 

ANNA BOLEYNOVÁ 
Román o ženě, která změnila běh 
dějin. Přeložila Eva Křístková. 
Váz., 472 stran, 15,8 x 21,1 cm 

EV530662 399,-  319,- 

Rosie Goodwin  
ZIMNÍ SLIB 
Opal a její sourozenci osiřeli.  
Nejmladší se dostávají do 
chudobince, nejstarší Charlie 
je poslán do Austrálie. Opal 
slíbí, že jednou všechny sou-
rozence znovu spojí… 352 s. 
EV042788 399,- 319,- 

Rebecca Gablé  
CIZÍ KRÁLOVNA 
Volné pokračování románu 
Hlava světa. Ozbrojenec 
v jízdní legii krále se zami-
luje do italské královny  
Adel heid, kterou vysvobodil  
ze zajetí v Gardě… 576 str. 
EV040837       499,- 379,- 

Oliver Pötzsch  
MISTR 
Druhá část životního příběhu J. G. Fausta. 
568 stran 
EV041767 499,- 399,- 

NOVIN
KA

KDO NA LOVU ZAÚTOČIL  
                             NA KRÁLE? NOVIN

KA*
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Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify! 7
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Jiří Hanibal  
JOHANA Z ROŽMITÁLU 
Píše se rok 1450. Ovdovělý zemský 
správce Jiří z Poděbrad se znovu žení. 
V Johaně z Rožmitálu ovšem nenachází 
pouhou hospodyni, ale především moud -
rou a výtečnou rádkyni… 192 stran 

EV040985 259,- 199,- 

Jan Bauer  
KRÁLOVSKÁ ŠTVANICE 
V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá 
král Jan Lucemburský štvanici na jeleny. 
V jejím průběhu je zabit královský lovčí 
Hynek z Bukové. Šlo o nešťastnou ná-
hodu, nebo o úmyslnou vraždu? 224 str. 
EV041813 259,- 199,- 

Hana Whitton  
SEDMÝ HŘÍCH  
SE TRESTÁ SMRTÍ 
Když se Rosamunda setká s anglickým 
králem Henrym II., její půvab panovníka 
okamžitě okouzlí. Král je však ženatý… 
168 stran 
EV043119 299,-  239,- 

Elizabeth Chadwicková  

PŘÍCHOD VLKA 
Bitva u Hastingsu, po níž usedl na anglický trůn normanský vévoda 
Vilém Dobyvatel, přinesla do Anglie mnohaletý rozvrat, plný rebelií  
odbojných Anglosasů. Poté, co hrad Ashdyke na velšském pomezí lehl 
popelem, se anglická šlechtična Christen stala svědkem manželovy 
vraždy a zajetí bratra. Aby zachránila svůj lid a zajistila bratrovo propuš-
tění, souhlasí s kvapným sňatkem s Milesem le Gallois, jedním z králo-
vých mužů. Napětí v zemi se stupňuje a Christen s Milesem, obklopeni 
nepřáteli ze všech stran, společně zápasí nejen o rodinné štěstí, ale ze-
jména o holý život… Přeložila Renáta Tetřevová.  
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042777 329,-  259,- 

Elizabeth Chadwic-
ková je autorka, 
kterou ráda čtu 
i překládám. Cením 
si jejího propraco-
vaného stylu i vy-
soké odborné erudice, která nebývá 
v tomto žánru bohužel častá. Napros -
to souhlasím s kritiky, kteří ji označují 
za nejlepší spisovatelku středověké 
beletrie v současnosti.   

Renáta Tetřevová, překladatelka 

NOVIN
KA

ABY ZACHRÁNILA SVŮJ 
LID, MUSÍ SE VDÁT…
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* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

H
is

to
ri

ck
é 

ro
m

án
y

NOVIN
KA

Marie Lacrosse  

KAVÁRNA VE VÍDNI 
Pohnutá doba 
Vídeň, konec 19. století. Mladá Žofie z Werdenfelsu se často uchyluje 
z pochmurné atmosféry rodičovského domu do nádherné kavárny svého 
měšťanského strýce. Tady pozná Richarda von Löwenstein. Oba mladí lidé 
se do sebe zamilují. Žofiina nejlepší přítelkyně Mary Vetserová zase horuje 
pro ženatého korunního prince Rudolfa. Nikdo netuší, že jejich milostný 

vztah otřese císařstvím v samotných základech…  
Přeložil Rudolf Řežábek. 

Váz., 560 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043055   
                   499,- 399,- 

 V prodeji  
od 8. listopadu 2022

NOVÁ SÁGA  
ZE SECESNÍ VÍDNĚ

Hana Whitton  
TŘETÍ PEČEŤ 
Audioknihu čte Jakub Saic.  
EV043243   CD (mp3) 299,-  249,- 

Sarah Larková  
ZVĚROLÉKAŘKA 
Velké sny 
Aby v roce 1912 mohla pracovat jako zvěro-
lékařka, vdala se Nellie za svého přítele 
z dětství Philippa De Groota, který převzal 
veterinární praxi po svém otci. Po skončení 
první světové války se jejich cesty rozejdou. 
Nellie se spolu se svou kolegyní Mariou po-
kusí vybudovat veterinární praxi v Berlíně… 
480 stran 
EV043052 399,-  319,- 

Hana Whitton  

TŘETÍ PEČEŤ  
V příběhu zasazeném do středověké Anglie se opět setkáme s Grace 
a Simonem de Wallrey, s nimiž jsme se seznámili v historic ké detek-
tivce Sedmý hřích se trestá smrtí. Nedaleko godstowského kláštera, 
nacházejícího se poblíž sídla Wallreyových, byla spáchána vražda 
a další na sebe nenechá dlouho čekat. Smrt půvabné dvorní dámy 
a královského rádce však zdaleka není posledním zločinem. Grace, 
která působí v královských službách, se ujme vyšetřování a zane-
dlouho odhalí předivo podlých intrik namířených proti králi… 
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043120 299,-  239,- 

NOVIN
KA*
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Krásné diáře najdete na str. 60. 9
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3x Kavárna U Anděla

obj. č.    
EV048239460,- 

ušetříte

 737,- 
jen

Výhodný komplet

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe  
KAVÁRNA U ANDĚLA  
Dcery naděje 
Závěr strhujícího příběhu jedné kavárenské dynastie v pro-
měnách 20. století. 352 stran 
EV041974 399,- 319,-

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe  
KAVÁRNA U ANDĚLA 
Osudová léta 
Wiesbaden, 1951. Kavárnu U Anděla čekají bouřlivé časy…  
392 stran 
EV041129 399,- 319,- 

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe  
KAVÁRNA U ANDĚLA  
Nová doba 
První díl rodinné ságy od autorky bestsellerů Panský dům  
a Venkovské sídlo. 392 stran 
EV040693 399,- 319,- 

Anne Jacobsová  
alias Marie Lamballe  

ATELIÉR 
ROSEN  
Kassel, 1830. Dvaceti-
letá Elisa Rosenová 
provozuje se svou 
matkou a babičkou 
malý modistický ate-
liér v Tržní uličce. Její 
kloboukové kreace 
jsou velice žádané 
a otvírají jim dveře  
do nejvyšších spole-
čenských kruhů. Tak 
se Elisa jednoho dne 
seznámí s mladou  
Sybillou von Schön-
hoff, s níž se brzy 
spřátelí. Když se však  
do Elisy bezhlavě zamiluje Sybillin snoubenec, dojde  
k roztržce, která ji přivede na stopu dlouho střeženého tajemství. Tajemství, které má pro Elisu 
i pro budoucnost Ateliéru Rosen netušené následky… Přeložila Zlata Kufnerová.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043149 499,-  399,- 

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM 
Bouře 
Augsburg, 1935. Mariin 
úspěšný módní ateliér 
stojí krátce před zavře-
ním poté, co vejde ve 
známost její židovský 
původ, a Paulovi se navíc 
dostane naléhavé rady, 

aby se v zájmu uchování továrny s Marií rozvedl…  
448 stran 
EV043038 399,-  319,-

NOVIN
KA

LÁSKA JI MŮŽE STÁT  
PŘÁTELSTVÍ I ATELIÉR…

TO
P
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KA

Kate Hewittová  

ZA OLIVOVÝM HÁJEM 
Řecko, 1942. Domov dvacetileté Sofie 
se válkou mění k nepoznání. Zatímco 
se dívka snaží udržet otce a sestru  
naživu, stává se součástí protinacistic-
kého odboje… O dvě generace poz-
ději přijíždí Sofiina vnučka Ava do 
Řecka. Má zlomené srdce a cítí se ne-
ukotvená ve vlastním životě. Ale když 
dorazí do vesničky tyčící se nad třpyti-
vým Jónským mořem, všechno se 
změní… Přeložila Zdeňka Zvěřinová.  
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042950 299,-  239,- 
V prodeji od 9. listopadu 2022  

Ulrike Schweikert  

NEMOCNICE CHARITÉ 
Průlom a odhodlání 
Berlín, 1903. Rahel je zanícená vědkyně. Jako 
jedna z prvních vystudovaných lékařek pra-
cuje v nemocnici Charité. Ale mezi mužskými 
kolegy lékaři je naprostou výjimkou. K rovno-
právnosti žen a mužů je i v jinak pokrokovém 
městě ještě daleká cesta. To ví i dělnice Bar-
bara, která se opakovaně setkává s tím, že 
muži považují ženy za svůj majetek. Tyto dvě 
ženy ani nemohou být rozdílnější, a přesto se 
spřátelí… Přeložila Jana Zoubková.  
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043129 399,-  319,- 

POKRAČOVÁNÍ VAŠÍ 
OBLÍBENÉ SÉRIE

DOKÁŽE SOFIE ČELIT 

NACISTICKÉMU ZLU? 

Ken Follett  
SMRTÍCÍ KÓD  
Ke startu se chystá Explorer, největší 
naděje Spojených států v souboji se 
Sovětským svazem. V souboji, který 
proti sobě postaví čtveřici lidí… 384 s. 
EV043444 399,- 319,- 

C. D. Major  
TA DRUHÁ 
Dvacetiletá Edith žije již patnáct let  
v Seacliffském ústavu pro duševně 
choré. Je však do oprav dy šílená? 
272 stran 
EV041957 299,-  239,-  

Georgia Kaufmann  
NÁVRHÁŘKA Z PAŘÍŽE 
Rosa vybudovala globální 
módní impérium díky své 
schopnosti najít perfektní 
oblečení pro každou příleži-
tost. Teď přišel čas postavit 
se stínům minulosti… 392 s. 
EV042960  399,-  299,- 

Kate O’Hara  
MĚSTO SNŮ 
Harriet Caldwellová, dcera 
zakladatele vážené Caldwel-
lovy dopravní společnosti, je 
chytrá a zajímá se o techni ku. 
Dokáže po smrti otce převzít 
rodinný podnik? 320 stran 
EV042915 399,-  319,- 
 

NOVIN
KA

Ulrike Schweikert  
NEMOCNICE 
CHARITÉ 
Naděje a osud 
Jak si poradí v roce 
1831 lékaři v Berlíně 
s epidemií cholery? 
368 stran 
EV041392  

399,- 319,-2x Ulrike Schweikert

obj. č.    
EV048405300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet
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Barbara Erskinová  
PŮLNOC JE OSAMĚLÉ MÍSTO 
Náhodný objev antického hrobu v pří-
mořských dunách vyvolá duchy pohřbe-
ných a síla jejich dávných vášní začne  
znovu působit na obyvatelku osamě-
lého domku… Brož., 320 stran 

EV041081 299,- 239,-

Barbara Erskinová  
STROM DUCHŮ  
Při pořádání pozůstalosti po otci objeví 
Ruth deník svého předka z 18. století. 
Ruth poznává jeho barvitý životní pří-
běh a schopnost vstupovat do dob  
minulých i budoucích… 552 stran 
EV040911 449,-  349,-

Barbara Erskinová  
KROK DO JINÉHO ČASU 
To nejlepší z Barbary Erskinové 
Kniha obsahuje nové povíd ky i výběr  
nejlepších povídek, které už česky vyšly 
ve sbírkách Vzdálené hlasy, Písky času 
a Stíny na ostrově. 328 stran 
EV041879 399,- 319,- 

Barbara Erskinová  

SPŘÁDAČI SNŮ  
Píše se rok 787 po Kristu.  
V anglosaském království 
mocné Mercie vládne tvrdou 
rukou chladný, ctižádostivý  
a bezohledně výbojný král 
Offa. Jeho třem dcerám je 
souzeno uzavřít sňatky vý-
hodné pro jejich zemi, ale 
vášnivé srdce nejmladší  
z nich, Eadburh, patří nezná-
mému velšskému princi – 
muži, který se nikdy nemůže 
stát jejím manželem. Román 
o ztracené lásce, pomstě  
a odpuštění, o tajemstvích, 
jež zůstala pohřbena pod 
nánosy času a více než tisíc 
let čekala, až je někdo od-
halí. Příběhy v rovině histo-
rické a současné se odehrá - 
vají paralelně: Některé ze 
soudobých postav jako by 
měly svůj protějšek v dávné 
minulosti – na konci 8. sto-
letí, kam nahlížejí z počátku 
století jedenadvacátého.  
Přeložila Eva Křístková.  
Váz., 480 str., 14 x 20,5 cm 

EV043018 499,-  399,- 
cena  
pro VIP členy 349,- 

Barbara Erskinová je autorka výrazně inklinující k hnutí New Age. 
Hlavní postavy jejích knih jsou vždy jakýmsi médiem mezi materiál -
ním světem a věčností, odkud k nám promlouvají bytosti z jiných 
vrstev času, u Barbary Erskinové se jedná vždy o minulost. Úspěch 
autorce u čtenářek, ale i u čtenářů zaručují psychologicky barvitě 
podané postavy, svižné dialogy a nezbytné tajemno. 

Eva Křístková, překladatelka 

NOVIN
KA

Dramatický příběh  
o ztracené lásce, zradě 

a pomstě 
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2x Tabea Bachová

obj. č.   EV048406
250,- 
ušetříte

 408,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Tabea Bachová  

DŮM HEDVÁBÍ 
Intriky 
Angela je šťastná. Ve Vittoriovi našla skvělého partnera a tkalcovna vzkvétá. 
Tenhle úspěch ale zakolísá, když se náhle objeví neznámý konkurent. Navíc  
Angela naráží na odmítavost Vittoriovy matky. Zřejmě by jako snachu mnohem 
raději viděla atraktivní architektku Tizianu, s níž si byl její syn před časem velmi 
blízký. Dokáže Angela zachránit Dům hedvábí a zároveň bojovat o svou velkou 
lásku? Přeložila Blanka Pscheidtová. 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043083 329,-  259,-

Charlotte Jacobi 

PARFUMERIE DOUGLAS 
Vznik rodinného impéria 
Už jako malá dívka je Marie Carstensová fascinovaná parfémy hambur-
ských dam. A tak si se sestrou Annou slíbí, že si jednou otevřou vlastní 

parfumerii. Získávají inspiraci v Bruselu, Paříži a ve fran-
couzském městě vůní Grasse, a přitom se setkávají se 
slavnými lidmi té doby, jako jsou Coco Chanel nebo  
legendární parfumér François Coty. S mnoha novými  
nápady se vracejí do hanzovního města a začínají plné 
nadšení pracovat na otevření svého obchodu Douglas 
v srdci Hamburku… Přeložila Ivana Dirk Lukačovičová.  

Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

Lea Kampe  
IRENA  
SENDLEROVÁ 
Anděl z Varšavy 
Životní příběh Ireny Send -
lerové (1910–2008)  
přibližuje osudy členky 
polského protinacistické -
ho odboje, která pomá-
hala lidem ve varšavském 
ghettu a podařilo se jí 
zachránit život více než 
dvěma tisícům dětí.  

336 stran 
EV043070 399,- 319,- 

Michaela Grünigová  
RODINNÝ HOTEL 
Bouřlivá doba 
Během poválečné krize 
bojuje Elisabeth o přežití 
nově zrenovovaného  
hotelu. Teprve když si 
slav ný režisér zvolí hotel 
za filmovou kulisu, svit -
ne jí naděje na udržení 
podniku i v těžkých ča-
sech… Druhý díl ságy  
o hoteliérské rodině 
Kuhl  manových. 384 stran 

EV042948 449,- 359,- 

Ellen Marie Wisemanová  
SBĚRATELKA  
SIROTKŮ 
Zatímco svět oslavuje 
konec Velké války, blíží 
se další hrozba – španěl-
ská chřipka. Filadelfie  
se ocitá v karanténě,  
objevují se znamení ná-
kazy a lidé nosí masky, 
za nimiž skrývají nejen 
strach z nákazy, ale  
také temnější úmysly…  
368 stran 
EV041500 359,- 279,- 

Tabea Bachová  
DŮM HEDVÁBÍ 
První díl nové ságy od autorky 
bestselleru Ostrov kamélií.  
288 stran 
EV042347 329,- 259,-

NOVIN
KA

EV042775 399,-  319,-
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W. Bruce Cameron  

PSÍ VÁNOCE 
Gossovi jsou na první pohled rodina jako každá jiná, ovšem  
pod povrchem se všichni potýkají s vlastními, více či méně 
závaž nými problémy. Blíží se Vánoce, když se jednoho dne jejich  
životy obrátí naruby. Juliana, matka, která od rána do večera 
jen pečuje o ostatní a zajišťuje veškerý chod domácnosti, vážně 
onemocní. Ještěže tu je moudrý německý ovčák Winstead 
a toulavé štěně Ruby, kteří pomohou rodinu stmelit a Vánoce 
zachránit… Přeložila Renáta Tetřevová.  
Brož., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042903 299,-  239,-

NOVIN
KA

W. Bruce Cameron  
PSÍ SLIB  
Pokračování bestselle -
ru Psí poslání. Tento-
krát se k Baileymu 
připojuje Lacey, skvělá 
černohlavá fenka, se 

kterou se Bailey cítí být už jako štěně osudově spo-
jený. Společně se vydávají na další dobro druž nou 
cestu, aby přinesli svým páníčkům radost, útěchu 
a neochvějnou věrnost… Brož., 376 stran 
EV041456 299,- 239,- 

W. Bruce Cameron  
PSÍ CESTA 
Další dob rodružství chun-
delatého psího kamaráda, 
kterého jste si oblíbili v ro-
mánech Psí poslání a Psí 
slib. Brož., 320 stran 
EV039341 249,- 199,- 

Laskavý vánoční příběh,  
který pohladí po duši… 

W. Bruce Cameron 
umí napsat ty nej-
kouzelnější příběhy 
pro pejskaře. Jeho  
Psí poslání je doslova 
legendární a já věřím, 
že Psí Vánoce jsou 
tou nejlepší volbou 

pod stromeček pro všechny, kteří mají nějakého 
toho psího parťáka doma. V příběhu nechybí 
sympatické postavy, roztomilé štěňátko a na-
děje. Jednoduše krásné a dojemné čtení. 
Karolína Skácelová, Marketing Brand Manager 
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NOVIN
KA

Beth Morreyová  

DELPHINE  
A JEJÍ NOVÝ ZAČÁTEK 
Delphine se nedokáže zbavit minulosti. Je 
posedlá ochranou své dcery Em a lpí na  
tajemství, které by mohlo všechno zničit. 
Raději proplouvá životem v bezpečných  
odstínech šedi. Avšak den, kdy se Delphine 
konečně postaví pravdě čelem, všechno 
změní. Začne si vybavovat, jaké to je, chtít 
víc: Znovuobjeví svůj talent, otevře se přá-
telství a vzkřísí nejen kořeny, ale i vzpo-
mínky své matky. Její život se znovu začne 
plnit barvami. Dokáže být ale upřímná 
i k Em? Přeložila Dana Stuchlá.  
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV040926 379,-  299,-

Sofia Lundbergová  

JINÉ ŽIVOTY  
Po těžkém rozvodu jsou pro 
Esther víkendy bez syna bolest -
ně osamělé, a tak si každou 
druhou sobotu krátí chvíli na 
louce u starého dubu. Jedno-
ho dne se tam potká s Ruth – 
starší dámou s úžasnou schop-
ností soustředit se na vše, co  
je v životě krásné. Když Ruth 
vypráví o svém mládí, Esther je 
jejím příběhem naprosto fasci-
novaná. Mezi oběma ženami 
rozkvete nečekané a pevné 

přátelství. Ale všechno není jen zalité 
sluncem. Jaká tajemství Ruth skrývá? Pátrání po odpově-

dích zavede Esther až do Itálie a k jezeru Como, kde začne zjišťovat, že Ruth 
ukrývá mnohem víc, než si kdy připouštěla. Strhující román o touze, vině, nehynoucím přátelství 
a opětovném nalezení sebe sama po zničujícím vztahu. Přeložila Karolína Kloučková.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV042911 379,-  299,-

Táňa Keleová-Vasilková  

MANŽELKY PO LETECH 
Čtyři kamarádky – Diana, Martina, Michaela a Iva 
– se k autorce po dvaadvaceti letech vrátily a vra-
cejí se i k vám, čtenářkám… Přeložila D. Smutná.    
Váz., 339 stran, 13,6 x 20,9 cm 

EV558668 399,-  319,-

D. Chamberlainová  
PROLHANÉ  
MĚSTEČKO 
Severní Karolína, 2018. 
Morgan má obnovit 
starou nástěnnou mal -
bu v Edentonu. Pod 
vrstvami špíny najde 
obraz, který vypráví 
příběh malého města 
plný šílenství, násilí  
a spiknutí… 400 stran 
EV042327 

399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Jojo Moyesová  
ŽIVOT PO TOBĚ  
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 
EV042820 399,- 319,- 

Kelly Rimmerová  
O ČEM SE NEMLUVÍ 
Alina požádá svou vnučku 
Alici, aby se vydala na cestu 
do její rodné země – Polska,  
a pomohla jí tak vyrovnat se 
s neuzavřenou minulostí…  
440 stran 
EV041762 499,- 399,- 
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Claire Alexander  

OSAMĚLÁ MEREDITH 
Meredith Maggsová neopustila svůj dům 1 214 dní. Trvá však na 
tom, že není osamělá. Má kocoura Freda. Její kamarádka Sadie ji 
navštěvuje, kdykoli může. Navíc je tu její online podpůrná skupina 
NejsteSami. Čas si krátí skládačkami nebo vařením oblíbených 
jídel a společnost jí nahrazují milovaná Emily Dickinsonová, inter-
net, poslíček z Tesca a zrádné vzpomínky. Jenže pak se to změní. 
Nejprve do jejího života vtrhnou noví přátelé Tom a Celeste, poté 
odcizená sestra, s níž celá léta nepromluvila. Její domov už není 
bezpečným útočištěm. Ať se to Meredith líbí, nebo ne, svět při-
chází k jejím dveřím… Přeložil Martin Urban.  
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042807 399,-  319,-

Sandra Brown  
LEST 
Podaří se agentovi FBI Dre-
xovi Eastonovi dopadnout 
sério vého vraha, známého 
jako Weston Graham?  
416 stran 
EV042499        399,- 319,-

Brit Bennett 
MATKY 
Nadia je sedmnáctiletá re-
belka, Luke býval fotbalovou 
hvězdou. Nehledají nic váž-
ného, letní románek jim ale 
obrátí život naruby… 256 s. 
EV042404 359,- 279,- 

Bonnie Garmus  

LEKCE CHEMIE  
Nacházíme se v Kalifornii šedesátých let 
a jsou věci, které ženy zkrátka nedělají. Když 
se vědkyně Elizabeth Zottová ocitne v roli 
moderátorky televizního pořadu o vaření,  
odstartuje revoluci, která zpochybňuje vše,  
co se doteď považovalo za běžné. Ženy  
po celé Americe si každý všední večer naladí 
její pořad, kde se dočkají nejen vaření, ale 
i rad do života. Oslnivá Elizabeth je však zají-
mavá i mimo televizní kamery – svobodná 
matka nemanželské dcery, milovnice veslo-
vání a otevřená ateistka – a jako taková je 
velmi nekonvenční televizní hvězdou…  
Přeložila Petra Pachlová.  
Brož., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV042493 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-

Ačkoli sympatická hrdinka 
téhle knihy musí snášet 
nehorázný sexismus a jed -
nu životní ránu za druhou, 
jde o báječně zábavný  
příběh plný naděje. A čte-
nář si nad ním uvědomí, 
v čem jsme se jako společ-
nost od šedesátých let mi-
nulého století posunuli… 
a v čem bohužel ne. 
 

Petra Diestlerová  
zástupkyně ředitele  

nakladatelství 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

©
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V lásce a chemii  
je dovoleno vše…
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Danielle Steel  

ZTRÁTY A NÁLEZY 
Vše začíná pádem ze žebříku v ateliéru na Manhattanu, kde žije a pracuje Madison Allenová, 
úspěšná fotografka, která sama vychovala tři děti. Nehoda, k níž dojde, když se Maddie snaží 
protřídit své dávno zapomenuté poklady a fotografie, má však za následek mnohem více než 
jen zlomený kotník. Změní to její život. Co by se stalo, kdyby? Vzrušující otázka žene Maddie 
na dobrodružnou cestu napříč zemí, aby se znovu setkala s muži, které kdysi milovala a které 
nechala odejít. Přeložila Michaela Melišíková. 
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043388 299,-  239,- 

Alexandra Potter  

JEDNA DOBRÁ VĚC 
… a život znovu začíná 
Liv Brooksová se ještě nevzpamatovala z bo-
lestivého rozvodu. Nejisté budoucnosti se  
impulzivně rozhodne čelit tím, že vymění svůj 
londýnský život za vesnici, kterou zná z dět-
ství… Zábavný a srdceryvně upřímný román, 
ve kterém se snadno najdete, vypráví o přá -
telství, hledání štěstí a také o tom, že něco 
nového přijde, když to nejmíň čekáme…  
Přeložila Daniela Reischlová. 
Váz., 512 stran, 12,9 x 20,7 cm 

EV559147 449,-  359,- 

Rudolf Havlík  
PREZIDENTKA 
Dokáže si prezidentka 
vybojovat právo na 
lásku, které jí náleží 
stejně jako kterému-
koliv jinému člověku 
na světě? 208 stran + 
8 stran bar. fotopříl. 
EV043339 

299,-  239,-

Jasinda Wilderová  
DOMEK  
U JEZERA 
Před rokem pohřbila 
svého manžela. 
Prázdnotu v srdci se 
snaží zaplnit prací. 
365 dní – a pak jed -
no zaklepání na dveře 
vše změní… 328 str. 
EV042500 

359,- 279,-

Danielle Steel  
TICHÁ NOC 
Šokující nehoda. 
Malá holčička  
bojuje o přežití.  
A její bezdětná 
teta změní svůj  
dosavadní život, 
aby jí pomohla… 
272 stran 
EV043332  

329,-  259,- 

Danielle Steel  
ŠTĚSTÍ  
V NEŠTĚSTÍ 
Isabelle se v paříž-
ské galerii seznámí 
s milovníkem umě -
ní. Netuší, že snový 
románek obrátí její 
život naruby… 
288 stran 
EV043387  

299,-  239,-

Romány této 

autorky vám  

dělají radost  

již 30 let!

NOVIN
KA
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Julia Quinnová  
Bridgertonovi 
PREQUEL 
ZA VŠÍM HLEDEJ  
BRIDGERTONOVY 
George Rokesby a Billie Brid-
gertonová se nemají rádi. 
Když se ale začnou blíže po-
znávat, jejich city se změní…  
Brož., 280 stran 

EV043331 359,-  279,- 

Valerie Bowmanová  
NEODOLATELNÝ  
NIČEMA 
Lady Daphne se provdala  
za kapitána Cavendishe, po 
kterém léta toužila. Zdá se jí 
ale, že kapitán její city ne-
opětuje. Rozhodne se pro to 
sňatek anulovat. Netuší, že ji 
Cavendish miluje… 312 s. 

EV041337 299,- 239,- 

Jennifer Probstová  
ITALSKÉ LÉTO 
Uvědomí si Allegra, že rodin -
ná pouta jsou velmi důležitá 
a mít se o koho za všech 
okolností opřít je da rem, 
který nesmí být zapomenut? 
Román bestsellerové autorky 
o třech generacích žen a je-
dinečné pouti Itálií. 392 stran 

EV043061 399,- 299,-

Janna MacGregorová  
NEVĚSTA, KTERÁ SE 
NEVZDALA 
March osiří a musí se posta-
rat o tři mlad ší sourozence. 
V bezvýchodné situaci se 
uchýlí k podvo du a zfalšuje 
podpis markýze z McCalpi -
nu. Bude mít markýz pro její 
čin pochopení? 320 stran 

EV041927 299,- 239,- 

Colleen Hooverová  
NÁMI TO KONČÍ  
Když se do Lilyina života vrátí její láska 
z dětství, její zdánlivě dokonalý život se 
začíná rozpadat… Brož., 360 stran 
EV043725 399,- 299,- 

Julia Quinnová  
Bridgertonovi 
POZNÁŠ TO Z POLIBKŮ 
Otec Garetha připravil o dě-
dictví a jemu zbyl jen italsky 
psaný deník, který může ukrý-
vat klíč k jeho budoucnosti. 
Gareth italsky neumí, požá dá 
tedy o překlad Hyacinth Brid -
gertonovou… Brož., 288 stran 

EV043508 299,- 239,- 

Vi Keelandová  

RIVALOVÉ 
Sofie a Weston by měli udržovat nevra-
živost, ke které je vede rodinná histo-
rie. Kdysi si měla jistá Grace Cope lan - 
dová vzít za muže Sofiina dědečka, ale 
u oltáře se vyznala k citům toho Wes-
tonova. Z dvou přátel se nakonec stali 
největší obchodní rivalové v historii  
a očekává se, že nejmladší generace 
bude v této rivalitě pokračovat. Zniče-
honic však přijde zpráva o smrti Grace 
a o tom, že jejich rodinám odkázala 
svůj hotel. Sofie s Westonem se musí 
setkat a vyřídit spolu věci související  
s dědictvím. Co by se asi tak mohlo 
stát? Mají se přece nenávidět… Proč 
ale po každé hádce nakonec skončí  
v posteli? Přeložila Anna Křivánková.  
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043041 349,-  279,- 

HÁDKY  

NEBYLY  

JEŠTĚ NIKDY  

TAK SEXY! 

NOVIN
KA

Georgette Heyerová  
VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI  
Nemajetné šlechtičně Elinor se změní život 
ve chvíli, kdy nedopatřením nastoupí  
do špatného kočáru… Brož., 264 stran 
EV043662 299,- 239,- 
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Amy Harmonová  

PRVNÍ NAROZENÁ 
Bayr ze Sayloku, bastard, syn 
mocného a žárlivého náčelníka,  
vychovaný mezi Strážci na Chrá-
mové hoře, byl obdařen nadlid-
skou silou a převelice laskavým 
srdcem, které bije pro jediný 
účel: ochranu Alby, první dívky 
narozené po téměř dvou deká-
dách. Nyní spočívá osud Say-
loku na Albě a Bayrovi, jejichž 
pouto se utužuje s každým za-
švitořením blížícího se chaosu… 
Přeložila Martina Balatková.  
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042116 399,-  319,-

Robert Jordan  

KOLO ČASU 
Oko světa 
V Dvouříčí se chystají na oslavu jarnic. 
Uprostřed noci zaútočí trolloci. Temný pán 
byl sice před mnoha tisíciletími uvězněn, ale 
pečeti slábnou a on se opět dotýká světa. 
Jedinou nadějí je dávné proroctví o muži 
zvaném Drak. Jenže kdo má být oním Dra-
kem? Moirain, žena schopná ovládat obá-
vanou jedinou sílu, opouští krví pokryté 
Dvouříčí s pěticí mladých lidí. Jeden z nich 
svět zachrání… Přeložila Dana Krejčová. 
Váz., 784 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EV043701 499,-  399,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022

Genevieve Gornichec  

SRDCE  
ČARODĚJKY 
Angrbodin příběh začíná tam, 
kde většina čarodějnických pří-
běhů končí: upálením. Zraněná  
a bezmocná uprchne před vše -
vidoucím bohem Ódinem do nej-
odlehlejšího kouta Devíti světů, 
kde ji najde nechvalně proslulý 
Loki. Angrbodina počáteční ne-
důvěra ke zlomyslnému šprýmaři 

se časem změní v hlubokou a trvalou lásku 
a z jejich svazku vzejdou tři neobvyklé děti. Avšak Angrboda díky svým 

věšteckým schopnostem tuší, že její spokojený život – a možná i celá existence – je v nebezpečí. A tak 
jí nezbývá než rozhodnout, zda přijme osud, který předpověděla své milované rodině, nebo zda povsta -
ne a přetvoří jejich budoucnost po svém… Přeložila Anna Křivánková.  
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043187 399,-  319,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA

Ernest Cline  
READY PLAYER 
ONE 
Kultovní sci-fi thriller, 
který nadchl čtenáře 
napříč generacemi. 
Titul se dočkal i filmové 
adaptace v režii slavné -
ho Stevena Spielberga. 
432 stran 
EV043156 

499,- 399,- 

Brian Freeman  
DVOJNÍK 
Traumatizovaný Dylan 
podstupuje speciální 
alternativní léč bu, zalo-
ženou na myšlence,  
že kaž dá volba, kterou 
v životě učiní, stvoří ne-
konečné množství para-
lelních světů… 320 s. 
EV042836 

359,- 279,- 

Olivie Blake  
ATLASOVA 
ŠESTKA 
Ti, kdož si zaslouží mís -
to mezi Alexandrijci, zís-
kají život plný bohatství, 
moci a věhlasu. Šest 
kan didátů může mít 
vše a vědět vše. Ale  
za jakou cenu? 432 s. 
EV043177 

499,- 399,-

Svou láskou  
k legendárnímu 
podvodníkovi 
Lokimu riskuje 
vyhoštěná  
čarodějnice  
hněv bohů…
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Kolektiv autorů 

HISTORKY ZE TMY 
Sbírka young adult povídek 
českých autorů plná děsivých 
příběhů, které vám nedají 
spát. Vedle zavedených autorů 
a autorek nejen literatury pro 
mládež najdete v knize i po-
vídky trojice vítězů literární 
soutěže. Z jejich příběhů bu-
dete mít zaručeně husí kůži…  
Váz., 248 stran, barevné il., 
12,5 x 20 cm 

EV043074 379,-  299,- 

Jennifer Lynn Barnes 
ODKAZ HAWTHORNŮ 
Dědička Avery Grambesová pátrá po muži, který by mohl zodpovědět její otázky, 
a to včetně té hlavní: Proč odkázal miliardář Tobias Hawthorne své dědictví 
právě jí místo vlastní rodině? Test DNA Avery prozradí, že s Hawthornovými není 
pokrevně spřízněná. Další stopy ovšem naznačují, že její spojení s rodinou je 
hlubší, než si dovedla představit. Grayson a James, záhadní a přitažliví Hawthor-
novi vnuci, Avery stále zamotávají hlavu, a za každým rohem přitom číhají ne-
bezpeční protivníci, kteří se nezastaví před ničím, jen aby Avery vyřadili ze hry… 
Přeložila Veronika Volhejnová.  
Brož., 344 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042724             V prodeji od 3. listopadu 2022 399,-  319,- 

NOVIN
KA

Martina Mátlová  

VIRTUÁLNÍ  
REALITA 
Zachariáš skončil po těžkém 
úrazu ochrnutý na vozíku. Kaž-
dodenní rutinu naruší smrt  
jeho kolegy. Zachariáš zjistí, že 
pra coval v utajení jako agent 
Útvaru pro boj s virtuálním zlo-
činem. Detektivové potřebují 
někoho, kdo dokončí započatou 
práci. A Zachariáš souhlasí… 
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043167 359,-  279,- 

NOVIN
KA

Courtney Peppernell  

MYŠLENKY  
POD POLŠTÁŘ 
Okouzlující sbírka minimalis -
tic ké poezie a krátkých pro-
zaických textů z pera austral - 
ské autorky. Citlivé a trefné 
texty o životě, lásce, prohrách 
i výhrách. Kniha plná přímo-
čaré moudrosti i syrových 
emocí. Připravte si hrnek  
dobrého čaje a začtěte se… 
Přeložila Anna Musilová.  
Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042393 349,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

2x Jennifer Lynn Barnes

obj. č.    
EV048407300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Jennifer Lynn Barnes  
HRA O DĚDICTVÍ 
Avery má jediný cíl – přežít střední školu, získat sti-
pendium a vypadnout na vysokou. Její plány však  
naruší smrt miliardáře Tobiase Hawthorna, který od-
káže veškerý svůj majetek právě jí. V čem je háček?  
Brož., 352 stran 
EV042218 399,- 319,- 
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Romy Hausmannová  

MYŠLENKY VRAHA  
Již celých čtrnáct let jsou unášeny dívky 
ve věku šesti až deseti let. Policie se pa-
chateli dlouhou dobu nemůže dostat na 
stopu. Nakonec jednoho večera vyšetřo-
vatelé zatknou Waltra Lesniaka, mezi-
národně uznávaného profesora filozofie  
a antropologie. Je obviněn z deseti vražd 
holčiček a bulvární média mu dají pře-
zdívku „Profesor Smrt“. Jeho dcera Ann 
je přesvědčená o otcově nevině a roz-
hodne se ji prokázat… Přeložil T. Kurka.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043228 359,-  279,- 

Joy Fieldingová  

SLEPÁ ULIČKA 
Dusnou červencovou nocí zazní 
střelba. V nenápadné slepé uličce 
byl někdo zastřelen. Ale kdo?  
A proč? Maggie, která nesnese  
nespravedlnost? Nebo její manžel 
Craig, kterému se nedaří naplnit 
její očekávání? Mohl by to být 
Nick, uznávaný onkolog, či jeho 
žena Dani, úspěš ná zubař ka?  
Postarší vdova Julia, ke které se  
nedávno nastěhoval problémový 
vnuk? Sean, který nedávno přišel 
o práci v reklamce, má depresi 
a docela hodně pije, nebo jeho 
manželka Olivia? A co novoman-
želé Aiden a Heidi? Jejich man -
želství je na dně kvůli Aidenově 
dominantní matce. Všichni skrývají 
tajemství. Každý má své nezace  -
lené jizvy. A všich  ni mají přístup  
ke zbrani… Přeložila M. Havlová.  
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043172 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Síla fantazie může  

utěšovat, ale i zabíjet… 

Nita Prose  
POKOJSKÁ 
Molly je zvyklá být při své práci v hotelu Regency 
Grand neviditelná. Utírá prach a načechrává pol-
štáře. Je jen pokojská – možná má ale schopnost 
vnímat to, co ostatní ne… 336 stran 
EV042058 399,-  299,- 

Patricia  
Cornwellová  
KVANTUM 
V předvečer tajné 
vesmírné mise za-

znamená Calli Chaseová, pilotka NASA, kvantová 
fyzička a vyšetřovatelka kyberkriminality, spuštěný 
poplach v tunelech hluboko pod výzkumným stře-
diskem NASA… 368 stran 
EV041875 399,- 299,- 

Joy Fieldingová  
JANE UTÍKÁ  
Nevzpomíná si na své jméno, 
netuší, kolik jí je let. Nezbývá 
jí než důvěřovat muži, o kte-
rém říkají, že je to její man-
žel. Rozmotá pavučinu  
rafi novaného zla? 400 stran 
EV043458 399,- 319,-

Shari Lapena  
NEPŘÍLIŠ ŠŤASTNÁ  
RODINA 
Žádné bohatství vás neochrá -
ní, když vám u dveří zazvoní 
vrah… Strhující příběh mist -
ryně psychothrilleru – drá-
savý a neodložitel ný. 312 s. 

EV043037 399,- 319,-

NOVIN
KA

Všichni skrývají tajemství.  
A všichni mají přístup ke zbrani…

TO
P
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Vera Kurian 
NA MĚ SI NEPŘIJDOU 
Chloe je studentkou první ho 
ročníku Washingtonské uni-
verzity. Mezi její koníčky  
patří jóga, večírky v sester-
stvu, ale taky plánování 
vraždy kamaráda z dětství, 
který jí ublížil… Brož., 424 s. 
EV042763 399,-  319,-

Kateřina Surmanová  
ŠEPOT Z LESA 
Mezi stromy číhá zlo! Mysteriózní thriller, 
který si oblíbí čtenáři Jozefa Kariky nebo  
C. J. Tudor. Brož., 472 stran 
EV043280 399,-  319,-

Amy McCulloch  
SMRT V LEDU 
Novinářka Cecily se vydává se skupinou 
odvážlivců do Himálaje. Kromě zimy tam 
ale číhá ještě jedno nebezpečí – vrah! 352 s. 
EV042622  399,-  319,- 

Laura Dave  
JEHO POSLEDNÍ 
SLOVA 
Než Owen zmizí, podaří se 
mu zanechat své ženě Han-
nah poslední zprá vu: Ochraň 
ji. Hannah přesně ví, koho 
má Owen na mysli – svou 
dospívající dceru… 296 stran 

EV043090 359,-  279,-

Vybroušená sbírka  
dystopických příběhů 
od krále severské  
krimi

Jo Nesbø 

KRYSÍ OSTROV  
A JINÉ POVÍDKY 
Pomsta a spravedlnost, láska až za hrob 
a palčivá nenávist. Oko za oko, zub za 
zub. Mrazivé příběhy ukazují nedalekou 
budoucnost, v níž se zhroutila tradiční 
společnost. Spolehnout se dá už jen  
na rodinu a blízké přátele – a někdy ani 
to ne… Přeložila Kateřina Krištůfková. 
Váz., 293 stran, 13,5 x 20,5 cm 

EV558464 449,-  359,- 

NOVIN
KA

Stacy Willingham  

ZÁBLESK VE TMĚ  
Když bylo Chloe Davisové dvanáct, zmizelo 
v jejím rodném městečku během léta šest dívek. 
Její otec byl zatčen a odsouzen coby sériový 
vrah. Nyní, o dvacet let později, má Chloe 
vlastní psychologickou praxi, snubní prsten 
a na minulost se snaží ze všech sil zapome-
nout. Jenže pak se ztratí jedna místní dívka 
a po ní další. A to děsivé léto jako by se náhle 
v plné síle vrátilo… Je Chloe jen paranoidní 
a vidí souvislosti, které ve skutečnosti neexis-
tují, anebo je jí souzeno podruhé v životě strh-
nout masku vrahovi? Přeložila N. Funioková.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV042602 449,-  359,- 
 

NOVIN
KA

Drásavý thriller pro fanoušky  
Gillian Flynnové  
a Pauly Hawkins!

TO
P

TO
P

TO
P
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Lars Kepler 

PAVOUK 
Před třemi roky dostala Saga Bauerová 
pohlednici s výhrůžným textem o pistoli 
s devíti bílými kulkami, z nichž jedna 
čeká na Joonu Linnu, a tvrzením, že 
zachránit ho může jedině Saga. Pohled-
nici sice Joonovi ukázala, ale čas ply-
nul a hrozba upadla v zapomnění.  
Až doposud. V Kapellskäru byl nalezen 
pytel s tělem. Na místě činu zůstala 
bílá nábojnice. Bestiální pachatel dává 
policii možnost zastavit sérii vražd tím, 
že rozluští složité hádanky. Joona Linna 
a Saga Bauerová společně usilují o vy-
řešení zapeklitého případu a o záchra -
nu vyhlédnutých obětí – dřív než bude 
pozdě… Přeložila Karolína Kloučková.  
Váz., 530 stran, 13,5 x 20,5 cm 

EV557431 549,-  439,-

Jess Ryder  

ODLOŽENÉ DÍTĚ 
Erin slaví čtyřicátiny. Nad její za-
hradou se vznášejí růžové a stří -
br né balonky, talíře s jídlem jsou 
prázdné a odpadkový koš přetéká 
vypitými lahvemi od vína. Mezi 
členy rodiny a přáteli si Erin při-
padá jako nejšťastnější žena na 
světě. Jenže to ještě netuší, co  
na ni osud chystá. Na rohožce 
u jejího domu přistane malá  
červená obálka, která všechno 
změní. Vzkaz, jenž je mrazivou  
připomínkou temné minulosti… 
Přeložila Ivana Nuhlíčková.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043057 359,-  279,- 

Frederick Forsyth  
PASTÝŘ  
Kniha vychází v novém překladu R. Uhlí ře  
a s ilustracemi E. Reisenauerové. 96 s., čb. il.  
EV043135 219,- 169,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022 

Cilla & Rolf Börjlindovi  
MILOSRDNÝ SAMARITÁN 
Olivia Rönningová zmizela. Její kolegové 
Lisa a Tom se vydávají po stopách, které je 
zavedou k osa mělé hořící chatě… 360 stran 
EV043236 399,- 319,-

David McCloskey  
STANICE DAMAŠEK 
Důstojník CIA je vyslán do 
Paříže, aby pro tajnou spolu-
práci získal zaměstnankyni 
syrského paláce. Jenže ti dva 
se do sebe zamilují, a když 
se vydají do Damašku, ocit-
nou se v nepředstavitelném 
nebezpečí… Brož., 440 stran 
EV042642 429,- 329,- 

Tess Gerritsenová  
UMŘI ZNOVU 
Leon Gott byl proslulý vycpa-
vač zvěře. Teď se však sám 
stal úlovkem. Doktorka Isle-
sová tuší, že vražda souvisí 
se staršími případy. Jen 
o tom musí přesvědčit své 
kolegy. Pátrání ji zavede  
do Botswany… 288 stran 
EV042753 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Byl to jeden  
z nejlepších 
dnů. Dokud 
nenašla tu 
obálku…
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Alan Bradley  
KOLÁČ S KAPKOU JEDU 
Největší vášní Flavie de Luce, dcery britského aristo - 
k rata, je chemie – a brzy bude mít příležitost uplatnit 
své poznatky při vyšetřování zločinu. Jednoho dne  
najdou de Luceovi přede dveřmi svého domu mrtvého 
ptáka s poštovní známkou v zobáku, což Flaviina otce 
filatelistu velmi rozruší. Nedlouho poté objeví dívka 
na zahradě umírajícího muže. Z vraždy je obviněn Fla-
viin otec a Flavie začne vyšetřovat na vlastní pěst… 
Koláč s kapkou jedu ocení všichni milovníci klasických 
děl anglické detektivní školy. Brož., 320 stran 
EV043724 329,- 279,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022 

Oliver Pötzsch  
HROBNÍK 
Kriminální případ 
ze staré Vídně 
Mladý inspektor Leo-
pold von Herzfeldt vy-
šetřuje brutální vraždy 
vídeňských služek. 
Každá z nich byla ne -

milosrd ně probodnuta kůlem. Řádí snad ve Vídni vrah 
věřící v upíry? 368 stran 
EV043098 399,- 299,- Stefan Ahnhem  

POSLEDNÍ HŘEBÍK  
Vydírá. Zneužívá. Mučí. Znásilňuje. Dopouští se nejodpornějších věcí, aby dosáhl nejvyšších 
pozic. Jmenuje se Kim Sleizner a vede kodaňské policejní oddělení. Jeho bývalá podřízená 
Dunja Hougaardová shromažďuje v utajení důkazy o Sleiznerových zločinech. Nález mrtvol 
vysoce postaveného muže dánské rozvědky a neznámé ženy na dně jezera nedaleko Kodaně 
umožní Dunje a jejímu týmu nastražit na Sleiznera past. A pak v Helsingborgu na opačné 
straně průlivu obdrží švédský detektiv Fabian Risk zprávu, která změní naprosto vše…  
Přeložila Vendula Nováková.  
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV042860                             499,-  399,- 
                   cena pro VIP členy 349,- 

NOVIN
KA

Finále originální  
severské krimi série  
s Fabianem Riskem

Louise Pennyová 
OŽIVLÝ KÁMEN  
Rozkošný luxusní hotý-
lek Manoir Bellechasse 
sice obklopuje ryzí pří-
roda, je na něm však 
cosi nepřirozeného. 
Vedra se stupňují, du-

sivá vlhkost se blíží… a letní bouře za sebou zane-
chá mrtvé tělo… 400 stran  
EV042216 399,- 319,- 

TO
P
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Matthew Farrell  

ŘEKNI MI PRAVDU 
Osmnáctiletá Jenny Mooreová se nemůže  
dočkat, až začne studovat vysokou školu. Je 
tu jen jeden problém: Lidé v jejím životě ne-
chtějí, aby tam šla. Když je Jenny nalezena 
mrtvá přímo před domem svých rodičů, poli-
cejní vyšetřovatelka Susan Adlerová a její  
parťák Liam Dwyer tuší, že tu něco nehraje. 
Nalezené stopy jsou v rozporu s příběhem, 
který Jennyini rodiče vyprávějí. Jenže kdo to 
tedy udělal? Bohatý otec? Zklamaná matka? 
Podivný, tichý bratr? Žárlivý nejlepší kama-
rád? Bývalý přítel? Příliš mnoho podezřelých. 
Příliš mnoho tajemství. A jedno městečko 
s temnou minulostí… Přeložila J. Novotná.  
Brož., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV042643 359,-  279,- 
V prodeji od 2. listopadu 2022

Harlan Coben  

DRŽ SE BLÍZKO  
Mistr thrillerů tentokrát napsal pří-
běh tří lidí, kteří žijí své životy ve lži. 
Do té doby, než se jejich trajektorie 
osudově protnou… Megan je  
na první pohled obyčejná máma 
z předměstí. Má dvě děti, laskavého 
manžela a taky minulost, kterou 
úzkostlivě tají. Ray býval nadějným 
fotografem, ale místo snímků pro 
prestižní časopisy teď fotí pro bul-
vár nablýskané a falešné životy  
celebrit. Jack je detektiv, který se už 
sedmnáct let snaží rozluštit podivný 
případ muže, který beze stopy zmi-
zel… Strhující thriller, který se stal 
předlohou stejnojmenného seriálu 
na Netflixu! Přeložila D. Michnová.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043363 399,-  319,-

2x J. P. Delaney

obj. č.    
EV048408300,- 

ušetříte

 478,- 
jen

Výhodný komplet

Harlan Coben  
ŘÍKEJTE MI WIN 
Windsor Horne Lockwood III., zvaný Win,  
je oproti FBI ve výhodě: Je nechutně bohatý 
a nebojí se vzít spravedlnost do vlastních 
rukou… 320 stran 
EV042735 399,-  319,- 

Angela Marsonsová  
SKRYTÉ KARTY 
Na elitní soukromé škole Heathcrest dojde 
k úmrtí třináctileté žákyně. Vyšet řování za-
vede Kim Stoneo vou do vyšších společen-
ských kruhů… 376 stran 
EV040764 399,- 319,- 

J. P. Delaney  
TA PŘEDE MNOU  
344 stran 
EV043374 379,- 299,- 

J. P. Delaney  
SLUŠNÍ LIDÉ 
376 stran 
EV041685 399,- 319,-

NOVIN
KA

TO
P
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Patricia Gibneyová  
ANI SLOVO 
Jedenáctiletý Mikey se vrací s kamarády 
domů. O dva dny později místní teenageři 
objeví jeho tělo v záhoně květin. Pro ins pek -
 torku Lottie Parkerovou je tento případ 
osobní. Mikey byl kamarád jejího syna 
Seana. Při pátrání po zvráceném vrahovi 
s děsivou vizitkou musí Lottie rozkrýt síť  
tajemství v okruhu Mikeyho kamarádů…  
336 stran 
EV042727 379,- 299,-

Tim Sullivan  
Případy detektiva Crosse 
CYKLISTA 
Při demolici zchátralých garáží odkryje bagr mrtvé tělo zabalené  
v igelitu. Totožnost zemřelého je zcela neznámá, typické opálení na 
rukou i nohou a jizvy na předloktích však detektivu Crossovi mnohé 
napoví. Zapříčinila smrt mladého muže nelegální činnost, kterou si 
přivydělával, nebo byly na vině závist a ambice? Přeložila N. Špetláková.  
Váz., 232 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV042901 349,-  279,-

Tim Sullivan  
ZUBAŘ 
Tato kniha má všech ny atributy dobré detek-
tivky: excentrického protagonistu, zajímavou 
zápletku, spád i špetku humoru! 320 stran 
EV042900 399,- 319,- 

Leslie Wolfe  
MRTVÉ OD TICHÉHO JEZERA 
Matka s dcerkou vyrazí na vysněný výlet k Tichému jezeru. Jen ony dvě, nádher né 
místo a podzimní barvy všude kolem. Netuší, že se ocitly na území psychopatické ho 
vraha. Když Alison a malá Hazel zmizí, inspektorka Kay Sharpová si přísahá, že je 
vypátrá živé. Jenže pak se najde mrtvola ženy, kterou kdosi pohřbil hrůz ným rituál-
ním způsobem s peřím ve vlasech, a inspektorka má neblahé tušení, že matku 
s dívenkou čeká stejný osud. Místní obyvatelé se bojí, že jsou další na řadě, a šep -
tají si o prastarých pohřebištích, zatímco Kay Sharpová zjišťuje, že ji někdo sleduje. 
Dostává se příliš blízko k nejzvrácenějšímu zločinci celé své kariéry, nebo ji dohání 
vlastní minulost? Přeložila Simona Klára Kučerová.  
Brož., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043117 399,-  319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

2x Tim Sullivan

obj. č.    
EV048409280,- 

ušetříte

 468,- 
jen

Výhodný komplet

Další  
překvapivá  
detektivka  
od autora  
bestselleru 
Zubař! 

Dokonalý výlet. 
Pokud přežijete…

TO
P

Mám obrovskou radost, že u nás tahle kniha konečně vychází!  
V zahraničí to je hit srovnatelný s knihami Angely Marsonsové 
nebo Roberta Bryndzy. Nádherná podzimní atmosféra, vyšetřova-
telka, kterou si zamilujete, a navíc sériový vrah, ze kterého budete 
mít husí kůži. Ideální čtení na dlouhé podzimní večery! 

Radek Blažek, Community & Brand Manager 
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NOVIN
KA

Agatha Christie a kolektiv autorek 

SLEČNA MARPLOVÁ 
Dvanáct nových případů 
Nejslavnější vyšetřovatelka z pera A. Christie se opět vydává po stopách 
zločinu – tentokrát ve 12 nových povídkách od nejlepších současných 
autorek napínavých příběhů. Jane Marplová vyniká neobyčejnou znalostí 
lidské povahy a famózní schopností vyřešit i ty nejzapeklitější záhady. 
Půl století tak činila v detektivkách A. Christie. A nyní se po téměř pade-
sáti letech vrací, aby znovu předvedla svou bystrost a důvtip při odhalo-
vání těch, kdo páchají zlo. Dvanácti spisovatelkám se podařilo zachovat 
jedinečnou povahu hlavní hrdinky a zároveň vnést do žánru klasické 
krimi nové nápady. Všechny povídky jsou tak mistrným důkazem, proč 
zůstává slečna Marplová dodnes jednou z nejoblíbenějších detektivních 
postav na světě. Přeložili J. Čermák, H. Petráková a V. Volhejnová.  
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043476 399,-  319,- 

Agatha Christie  
NULTÁ HODINA 
V přímořském sídle lady Tressilianové 
se na sklonku léta sejde nesourodá 
společnost. Napětí vyvrcholí vraždou 
hostitelky… 216 stran 
EV043494 349,- 279,-

Agatha Christie  
VRAŽDA ROGERA ACKROYDA 
Slavný belgický detektiv Hercule Poi -
rot odhaluje vraha v jedné z nejkon-
troverznějších detektivek všech dob. 
272 stran 
EV043496 299,- 239,- 

Agatha Christie  
VRAŽDA  
V ORIENT EXPRESU 
Rafinovaný zločin kontra 
neomylný vyšetřovatel. 
256 stran 

EV042484 299,- 239,- 

Agatha Christie  
ZÁHADNÝ PAN QUIN 
Tucet příběhů spojuje 
nejne uchopitelnější hrdi -
na, jakého kdy Christie 
stvořila – Quin… 288 s. 
EV042486 299,- 239,- 

Agatha Christie  
LETNÍ ZÁHADY 
Užijte si povídky plné  
mistrných odhalení  
a závěrečných třešniček 
na dortu. 264 stran 
EV043423 359,- 279,-

Agatha Christie  
NAKONEC PŘIJDE 
SMRT 
Klasická krimi odehráva-
jící se v netradičním pro-
středí. 256 stran 
EV041347 299,- 239,- 

Agatha Christie  
3x HERCULE  
POIROT 5 
Trojice případů opět pro-
věří malé šedé buňky 
slavného Poirota. 608 s. 

EV040586 399,- 319,- 

Agatha Christie  
PLAVÝ KŮŇ 
Tento oblíbený detektivní 
příběh se dočkal několi ka 
televizních adaptací.  
248 stran 
EV041882 299,- 239,- 

Jednou vraždou  
to nikdy nekončí…
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Jitka Ludvíková 
VÁNOČNÍ PŘÍPAD 
Podaří se dopadnout gang 
zlodějů, který řádí ve vilové 
čtvrti u Prahy? Pachatelé 
mají na svědomí více než 
120 vykradených nemovi-
tostí, přesto ne zanechali 
žádné stopy… 320 stran 
EV042338 359,- 279,- 

Jitka Ludvíková  

POSLEDNÍ POZDRAV 
Vypadalo to na poklidnou dovolenou a kapitán Baloun už věřil, 
že se ukouše nudou. Kdosi z místních mu však připomněl starý 
policejní pomníček a kapitán se pouští do pátrání na vlastní pěst. 
Brzy zjišťuje, že tehdy šlo o víc než o zpackané vyšetřování a ně -
kdo musel vrahovi pomáhat. Šťourání v minulosti se nevyplácí 
ani spisovatelce Monice Hrubešové. Staré oběti přitahují nové 
a kapitán Baloun musí objasnit, zda spolu vraždy souvisí. Je tře -
ba najít vraha dřív, než zemře další člověk. Bude štěstí i ten  tokrát 
stát na straně vraha jako před lety, nebo to bude další Balounův 
úspěšný případ? 
Váz., 336 stran, 11,5 x 18,5 cm 

EV043376 359,-  279,- 

Martin Goffa  

VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ 
Možná měl trochu smůlu. Unaven věčnými partnerskými kon-
flikty a zahnán do kouta šel a nechal se napálit od lichvářů 
a podvodníků jako tisíce jiných lidí. Peníze nikdy nedostal, 
a přesto musel splácet. Co by udělal každý z nás? Zavolal  
na policii anebo navštívil advokáta? On byl jiný. Zareagoval 
jako voják, který už nemá co ztratit. Chtěl získat zpět, o co při-
šel, a možná si tak trochu i napravit reputaci. Vydal se prozkou-
mat, kdo za špinavým byznysem stojí, kdo vládne imaginárním 
penězům a kdo pro své štěstí neváhá zničit životy ostatních…  
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EV042588 299,-  239,- 

Josef Klíma  

SMRT S ODKLADEM 
Populární žurnalista a spisovatel Josef Klíma přichází s dalšími kriminálními příběhy, v je-
jichž centru je atraktivní vyšetřovatelka Klára Radová. 
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043419 299,-  239,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA*

2x Jitka Ludvíková

obj. č.    
EV048410280,- 

ušetříte

 438,- 
jen

Výhodný komplet

Spisovatelka Monika Hrubešová  
se opět pouští do pátrání po vrahovi! NOVIN

KA
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Michaela Melicharová  

OSAMĚLÉ  
POVÍDKY 
Osamělé povídky jsou citlivými 
příběhy žen, které ve zlomo-
vých okamžicích hledají novou 
cestu životem, a ne vždy se jim 
to daří. Přihlížíme jejich touze 
vymanit se z každodennosti, 
která často zů stává nenapl-
něná, a navzdory všem snahám 
se ocitají znovu a znovu v osa-
mělé přítomnosti sebe samých. 
Ale právě tam můžou najít od-
povědi i potřebný nadhled… 
Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043469 299,-  239,- 
V prodeji  
od 3. listopadu 2022 

Lukáš Fišer, Petr Šiška, Artur Kaiser  

CIRKUS MAXIMUM 
Cirkusový život není jen tvrdá práce, 
ale i svérázný svět lidí, kteří mají rádi 
legraci a obětují se pro úspěch v ma-
néži. Příběh postupně rozplétá osudy 
hlavních hrdinů, dozvíte se o problé-
mech, s nimiž se v současné době 
kumštýři potýkají, ale také se řádně 
pobavíte. Původní scénář ke stejno-
jmennému filmu P. Šišky a A. Kaisera 
přepsal do knižní podoby L. Fišer. 
Váz., 176 str. + 8 str. barevné fotopříl., 
12,5 x 20 cm 

EV043620 299,-  239,- 

Irena Obermannová 

PŘÍTELKYNĚ 
Anka a Xénie se potkaly ve čtrnácti na gym-
náziu a hned si padly do oka. Prošly spolu 
prvními láskami, hledáním životních cest, 
zažívají i první velká zklamání. Ublíží si. 
Rozdělí je oceán. Dokáží k sobě najít cestu? 
Váz., 206 stran, 15,4 x 21,7 cm 

EV560631 329,-  269,- 

Aleš Dostál  
DAŇKY HLAVA 
NEBOLÍ 
V příbězích, které 
se zakládají na 
sku tečných osu-
dech, provází autor 
čtená ře malebnou 
podhorskou kraji-
nou. 176 str., čb. il. 
EV043479  

299,-  239,- 

NOVIN
KA

Karel Veselý  

KOV 
Metal je víra i zákon. Hlavní 
hrdina dystopického románu 
hudebního publicisty Karla Ve-
selého (Hudba ohně, Všechny 
kočky jsou šedé) podle něj 
žije, i když svět okolo něj má 
trochu jiná pravidla. Má se 
přizpůsobit on, anebo je v po-
řádku neustupovat a řídit se 
vlastními pravidly? Jak se dá 
pohlížet na svět skrze ponu-
rou mlhu bezútěšného black 
metalu? A může hudba změ-
nit svět? 
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043116 329,-  259,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

28 a 29 ceska.qxp_Sestava 1  21.10.2022  10:56  Stránka 2



Krásné diáře najdete na str. 60. 29

Č
es

ká
 li

te
ra

tu
ra

Lucie Hušková  

SÍMKA 
Třiadvacetiletá Simona žije s mámou v domě 
po babičce. Jediné, po čem touží, je život 
obyčejné mladé ženy – chce prožívat první 
vážnou lásku a snít o budoucnosti. Namísto 
toho musí trpělivě snášet máminy proměnlivé 
nálady a fyzické tresty. I tak je ale přesvěd-
čená, že by pro ni udělala cokoliv. Jednoho 
dne však přijde chvíle, kdy se ukáže, jestli 
oprav du stojí za to obětovat všechno člově ku, 
od něhož se lásky zřejmě nikdy nedoč ká… 
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043497 299,-  239,- 

Marek Epstein  
ZEMĚ 
Audioknihu čte D. Černá aj.  
EV043557 CD (mp3)  

349,- 299,- 
V prodeji  
od 2. listopadu 2022 

Marek Epstein  
NEREZ 
Hrdinové povídek M. Epstei -
na jsou zdánlivě sebe jistí 
a stabilní jedinci uchlácho-
lení drobnými lidskými sny. 
Jejich jistota ale není víc  
než pouhé očekávání pádu. 
Jsou totiž zrazováni tam,  
kde se cítili nejsilnější…  
184 stran 

EV043053 299,- 239,-

DOSTALA DO VÍNKU MIMOŘÁDNÝ DAR.  BUDE TO ALE STAČIT? 
Marek Epstein  

ZEMĚ 
Lea o všechno přišla. Několikrát. Válka 
jí vzala rodinu, komunisti dceru, ško-
dolibost osudu partnera. Naštěstí ale 
dostala do vínku nevšední dar – téměř 
nadpřirozenou fyzickou sílu. Znovu 
a znovu ji ve svém těle nalézá, aby 
přemohla strach, aby našla dceru Mi-
rabelku, aby si udržela lásku. Bude ale 
její dar na to všechno stačit? Země je 
strhující sága, která na pozadí nesnesi-
telných dějin druhé poloviny dvacátého 
století vypráví o dvou generacích mimo-
řádných žen a jednom neobyčejném 
talentu. 
Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043385 399,-  299,- 

NOVIN
KA

Anna Bolavá  

VYPRAVĚČ 
V příběhu malého Vítka Kříže 
a jeho bratra se ocitáme na  
Běstvinách, na místě jako stvo-
řeném pro prastarou legendu, 
ve které se na konci zámecké 
zahrady hýbe obrovský kom-
post. Hluboko pod zemí prý žije 
červ, kterého je třeba krmit – 
radostí, strachem, výčitkami 
svědomí a jednou za čas i ně -
čím živým. Až dědeček odejde, 
jeden z vnuků bude muset na-
stoupit na jeho místo a o Běst -
viny se postarat. Aby se legenda 
nepřetrhla, bude muset zabít… 
Co když se však postavy vze-
přou vlastnímu vypravěči a od-
mítnou být součástí jeho hry? 
A jak vůbec vyzrát na jeho vše-
vědoucnost, která ješitně mrská 
ocasem? Děti běstvinského pří-
běhu jsou dnes dospělé a vra-
cejí se do zahrad odvyprávět 
poslední kapitoly po svém. 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043666 399,-  319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Prastará legenda, nebo pravda? 

2x Marek Epstein

obj. č.   EV048411
270,- 
ušetříte

 428,- 
jen

Výhodný komplet
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NOVIN
KA

Zuzana Hubeňáková  

CHAMELEON 
V LENTILKÁCH 
Pokud jste občas v životě 
ztracení jak chameleon 
v lentilkách, pak jste ideál -
ními čtenáři této knihy. Ztra-
cení budete sice pořád, ale 
třeba vám to na chviličku 
bude trochu jedno. 
Váz., 368 str., čb. ilustrace, 
14 x 17,8 cm 

EV043130 379,-  299,-

Nová kniha  
vaší oblíbené autorky

Zuzana Hubeňáková  
NEJHEZČÍ  
MEZI KRÁVAMI 
Kniha přináší od leh -
če ný pohled na věci 
nezvyklé, ale i ty 
běžné. 248 s., čb. il. 
EV042253 

279,- 219,- 

Hana Vondráčková  

PUBERŤAČKA  
PŘED  
DŮCHODEM 
Hana Vondráčková pečuje 
o mámu v pokročilém stádiu 
Alzheimerovy choroby. 
Doma jí říkají Ali a je to nej-
věrnější přítel, kterého kdy 
babi měla. Je paličatý i dob-
rosrdečný, dokáže být zlý 
stejně jako dobrák, bavič 
i prudič. S Alim je to jako na 
houpačce – prožijete s ním 
spoustu zmaru, bolesti, bez-
naděje, ale i humorných 
a roztomilých situací. Knižní 
zpracování blogu, který pů-
vodně vznikl pro potřeby 
upouštění páry. Každý kotel 
má totiž takový pojistný 
ventil, aby nevybouchnul. 
Nominováno na cenu Mag-
nesia Litera 2022 v kate -
gorii Blog roku. 
Váz., 168 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm 

EV043466 299,-  239,-

2x Zuzana Hubeňáková

obj. č.    
EV048412240,- 

ušetříte

 418,- 
jen

Výhodný komplet

Halina Pawlowská 

UŽÍVEJ ŽIVOTA! 
„Užívej života na plný pecky, dřív než ti zu-
batá podrazí kecky!“ Tak zní jedno z „mou-
der“ oblíbené spisovatelky Haliny Pawlow - 
s ké, která si umí udělat legraci z každé, 
třeba i smutné situace, a taky hlavně  
ze sebe. A díky jejím praktickým radám je 
svět často mnohem veselejší. V autorčině 
nové knize Užívej života! najdete soubor 
návodů, přikázání, povzdechů a historek, 
které mohou nejen pobavit, ale taky najít 
východisko z chmurné reality.  
Váz., 208 stran, 11,5 x 18,5 cm 

EV560593 349,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Renáta Navrátilová  
MALÝ ŠIKANISTA  
Úsměvný deník hlavní hrdin -
ky Alice, ve kterém s nadhle-
dem a laskavým humorem 
popisuje epizody z průběhu 
svého těhotenství, porodu 
a posléze rodinného života 
ve čtyřech – matka, otec, 
dítě a pes Eddie. 136 s., čb. il. 
EV043500 299,- 239,- 
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Michal Viewegh  
PRŮMĚRNĚ  
ZAMILOVANÝ MUŽ  
A JINÉ POVÍDKY 
Cyklozájezd, oslava naro-
zenin… a v hlavní roli 
(povětšinou) spisovatelo -
vo alter ego Oskar! 168 s. 

EV043411 329,- 259,-

Jana Bernášková  
JAK PŘEŽÍT  
SVÉHO MUŽE 
Jak se herečka Lucie  
po mateřské dovolené 
vypořádá s běž nými 
strastmi svobodných 
matek? 352 stran 
EV042024  359,- 279,- 

Petr Vydra  
MUŽ  
V KARANTÉNĚ 
Humorné příbě hy 
reflektují první po-
lovinu roku 2021. 
200 stran, čb. il. 
EV042598  

259,-  199,- 

Petr Vydra  
HLAS A JINÉ 
POVÍDKY  
Příběhy komika, 
moderátora, her -
ce a spisovatele.  
168 stran, čb. il. 
EV041598  

259,-  199,-

Eva Dolejšová  
BABIČKOU PROTI 
SVÉ VŮLI 
Humoristicky laděný 
román zachycuje příběh 
ženy, která se stala ba-
bičkou na svůj vkus příliš 
brzy. 256 stran 
EV042633 299,- 239,- 

Tomáš Zástěra  

OPOUŠTÍM OSTROV 
Mohl jsem být uklízečem v nemocnici. Mohl jsem utonout 
v hluboké noci uprostřed přehrady. Kormidlovat plachetnice 
na Jadranu, hrát na klavír v koncertních sálech nebo být  
gynekologem. O tom, že se tak nestalo, rozhodovaly životní 
náhody a příhody, které směřovaly a protínaly můj život.  
Na řadu z nich jsem si znovu vzpomněl až při vyklízení svého 
bytu. Budu se stěhovat z místa, které pro mě vždy bylo ostro-
vem bezpečí. A věci, které balím do krabic nebo vyhazuji,  
mi znovu rozehrály události, se kterými jsou úzce spojeny. 
Sedmnáct věcí. Sedmnáct příběhů.  
A sedmnáct situací, které se mi  
v životě skutečně staly.  
U některých jsem se smál,  
u jiných ronil slzy… 
Váz., 192 stran, čb. il.,  
13 x 18,5 cm 

EV043443 
                 329,-  259,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Petr Vydra  

MOJE KORONAKRONIKA 
Sbírku humorných vyprávění sjednocuje období koronaviru. Petr Vydra svoji knihu kolážovitě 
skládá z textů různých žánrů, čímž odhaluje možnosti toho, jak mohou nasvítit období  
epidemie pod různými úhly pohledu povídka, reportáž, deník, fejeton, úvaha, ale i jejich vše-
lijaké průniky. Mezi různými vypravěčskými disciplínami nechybí ani stand-up, který je auto-
rovou profesí, a dokonce poznámka pod čarou. Autorovi je vlastní kombinace satirické 
kousavosti a v podstatě dobromyslného pohledu na svět a pinožení lidí v něm ve výjimeč-
ném období, které si ještě dlouho poneseme v kolektivní paměti. Ilustroval Petr Urban.  
Váz., 232 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EV043655 299,-  239,-

Sbírka humorných vyprávění  
od držitele Ceny Miloslava Švandrlíka

3x Petr Vydra 

obj. č.    
EV048413320,- 

ušetříte

 497,- 
jen

Výhodný komplet

Situace, které se mi v životě staly, možná nejsou tak bulvárně šoku-
jící, ale při psaní ožily barvami a emocemi, jako kdyby se odehrály 
včera. Věřím, že v některých se poznáte, další vám budou úplně cizí 
a díky zbylým se třeba budete cítit lépe, protože se neudály právě 
vám. A taky doufám, že se na pár chvil ponoříte do jiného světa – 
do toho mého. A až se vrátíte zpět do reality, zůstanou z něj jen 
blyštivé střípky dobré nálady. Protože mračit se umí každý. Ale smát 
se, a to hlavně i sám sobě, už vyžaduje kumšt. 

Tomáš Zástěra
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Alena Mornštajnová, Kateřina Tučková, 
Michaela Klevisová, Petra Dvořáková, 
Aňa Geislerová, Viktorie Hanišová,  
Markéta Pilátová, Dora Čechová,  
Anna Bolavá, Irena Hejdová 

CO SE STANE DÁL 
Hana se vrací do kraje svého mládí, 
doufajíc, že své dceři konečně představí 
jejího otce. Paní Jarmilu také čeká jedno 
„poprvé“ – a to už brzy oslaví šedesáté 
narozeniny. Marie se chystá na sraz 
gymnázia po dvaceti letech a moc se jí 
tam nechce. Karla plánuje v Buenos 
Aires navštívit kurz češtiny, aby si ko-
nečně mohla promluvit se svou mat-
kou… Deset populárních autorek 

a deset příběhů ženských – vlastně až na jednu výjimku – hrdinek.  
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm 

EV043607 279,-  219,- 

Kolektiv autorů 
POVÍDKY, KTERÉ 
POMÁHAJÍ 
Svou povídkou přispěli 
do tohoto dobročinného 
sborníku nejen renomo-
vaní literáti, ale i hudeb-
ník nebo politik a v ne - 
  po sled ní řadě také vítě-
zové čtenářské soutěže. 
248 stran 
EV043274 329,- 259,- 
 

Petra Dvořáková  

ZAHRADA 
Drama o jednom z nejtabui -
zovanějších intimních témat. 
Od autorky bestselleru Vrány. 
Váz., 192 str., 13 x 19,5 cm 

EV557432 369,- 299,- 

Literární cena týdeníku Reflex se uděluje od roku 2019 za druhý nejúspěšnější rukopis v soutěži o Literární cenu Knižního 
klubu. Odměnou pro vítěze je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub a roční předplatné  
týdeníku Reflex, který je hlavním mediálním partnerem Literární ceny Knižního klubu.

LITERÁRNÍ CENA TÝDENÍKU REFLEX

NOVIN
KA

VÍTEJTE V LUXUSNÍM  
HOTELU ROYAL!
Jan Folný  

HOTEL ROYAL 
Vítejte v Hotelu Royal! Je nám potěšením vás ubytovat 
v našich povídkách, črtách a minisituacích z prostředí  
luxusního londýnského hotelu. Podobně jako naše pokoje 
tak i naše příběhy mají různou velikost, různé naladění, 
v každém se budete cítit jinak. A podobně jako všechny 
hotelové chodby (úzké, tmavé, odlehlé a nepříjemné, ale 
i ty velké a maje státní) vedou do hotelové recepce, tak 

i jednotlivé části knihy vedou k něčemu 
většímu a sjednocujícímu. Nabízíme 

vám pohostinnost, prvotřídní 
služby a zábavu, ale také úzkost,  
násilí a podivnost… 
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043579       359,- 279,- 

VÍTĚZNÝ ROMÁN  
4. ROČNÍKU  

LITERÁRNÍ CENY  
TÝDENÍKU

JAN FOLNÝ (*1977) je původním 
povoláním učitel českého a ruského 
jazyka. Po „vyhoření“ se přestěho-
val do Londýna, kde už několik let 
žije a pracuje. Jako spisovatel de-
butoval knihou Od sebe / k sobě 
(2010), v níž zúročil své zkušenosti 
a zážitky z tříletého pobytu v Irsku. 
Velký kritický i čtenářský ohlas pak 
zaznamenala jeho povídková kniha 
Buzíčci (2013). Dalším prozaickým 
počinem byl Víkend v Londýně 
(2018) – vyprávění o třech kama-
rádech, kteří se chystají na bujarou 
oslavu svých čtyřicátin. 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

32 a 33 rexlex LCKK.qxp_Sestava 1  21.10.2022  11:03  Stránka 2



Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz. 33

V
ít

ěz
 L

it
er

ár
n

í c
en

y 
K

K

Dominika Prejdová 
Z ČEHO JE DEN 
Román Dominiky Prejdové 
popisuje dynamiku a mik -
rosvět patchworkové ro-
diny v rozmezí několika 
let, z perspektivy nevlastní 
matky a matky dvou dal-
ších dětí. 264 stran 
EV042761 299,- 239,- 

Jan Horníček  
ČAROSTŘELEC 
Dva týdny po vyloupení 
hejnického kostela dojde 
k sérii krvavých vražd. 
Souvisí tyto události s ne-
bezpečnými intrikami, 
které splétá místní lstivý 
opat? 264 stran 
EV041995 299,- 239,- 

Jiří Šulc  
DVA PROTI ŘÍŠI 
Historický román, zalo-
žený na detailním zkou-
mání pramenů, zaujme 
nejen strhujícím dějem, 
ale také propracovanou 
psy cho logií postav.  
480 stran 
EV039582 329,- 279,- 

Jan Váňa  

KŘEHKOST 
Bára a Filip. Dva mladí lidé podobní tolika ostatním. Dají 
se dohromady přes Tinder. Nejdřív si píšou, poznávají se, 
váhají. Šrámy z předchozích partnerství se mísí s touhou 
konečně objevit pravou lásku. Oba mají za sebou řadu 
vztahů, mají slibně rozjeté kariéry. Touží se pomalu usa-
dit a třeba i založit rodinu. Ale protože nemůžou hledat 
návody u svých rodičů, nezbývá jim než si vyšlapat vlast -
ní cestu. Využívají příležitostí, které jim dnešní svět na-
bízí. Zároveň se však musí podřídit společenským 
vzorcům, jež jim komplikují život a dělají je 
zranitelnými. Křehkost vlastní identity 
je navzdory všem racionálním posto -
jům i technickým vymoženostem 
jednou z klíčových metafor part-
nerského vztahu. Co dnes zna-
mená být mužem a ženou? Lze 
tyto role vůbec nadále naplňovat? 
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043578 359,-  279,- 

Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu, které 
nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKOPISY  
DO 28. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. PROSINCE 2022  
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, nebo pro-

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

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

Euromedia Group vyhlašuje 28. ročník Literární ceny Knižního klubu!

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

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

LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU

VÍTĚZNÝ ROMÁN  
27. ROČNÍKU  

LITERÁRNÍ CENY  
KNIŽNÍHO KLUBU 

NOVIN
KA

JAN VÁŇA (*1986) je spisovatel 
a kulturní sociolog. Získal doktorát 
na katedře sociologie na Fakultě 
sociálních studií v Brně. Účastnil se 
řady vědeckých stáží, např. jako sti-
pendista Fulbrightova programu  
na Yaleově univerzitě nebo Junior 
Fellow na Institutu humanitních 
věd (IWM) ve Vídni. Dlouhodobě se 
zabývá překračováním hranic mezi 
literaturou, uměním a sociálními 
vědami. V roce 2017 publikoval 
svoji prvotinu, básnickou sbírku 
Horizont očekávání. Román Křeh-
kost je jeho prozaickým debutem.

32 a 33 rexlex LCKK.qxp_Sestava 1  21.10.2022  11:06  Stránka 3



Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz. 34

O
d

eo
n

, s
vě

to
vá

 li
te

ra
tu

ra

NOVIN
KA

Erich Maria Remarque 
NA ZÁPADNÍ  
FRONTĚ KLID 
Nejslavnější autorův román 
z prostředí první světové 
války vypráví o generaci 
chlapců, kteří v roce 1914 
rovnou ze školních lavic, 
s vlajícími prapory, nadše -
ním a vojenskou hudbou 
táhli na jatka světové vál -
ky, odkud se vrátili zničení 
na duchu i na těle, přesto -
že unikli smrtícím granátům. 
Román je krutou obžalo-
bou a prav divým obrazem 

tragédie války, která nezabíjí jednotlivce, ale mrzačí celé generace. 
Nejstrašnější není výbuch granátu, ale zasažené lidské srdce…  
Brož., 184 stran  
EV043828 299,- 239,- 

Maria Pourchet  

OHEŇ 
Román Oheň představuje českému čtenáři 
poprvé ve Francii už známou autorku 
Mariu Pourchet, jejíž přímočarý, až brutální 
pohled na současnou civilizaci a originální 
literární styl nezanechají nikoho chladným. 
Kniha, v níž se sváří touha s peklem, žár 
s vyhořením, oheň s popelem i beznaděj 
s humorem, přináší víc než nevšední čte-
nářský zážitek: Je příspěvkem k diagnóze 
naší palčivé epochy. Přeložila A. Pflimpflová.  
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043186 359,-  279,-

Rešoketšwe Manenzhe  

BEZ DOMOVA 
Na této cestě někteří za-
bloudí, někteří to vzdají 
a vrátí se zpátky, kdežto jiní 
možná dojdou až na její 
konec. A všichni vám budou 
vyprávět příběh o tom, co se 
stalo. Abram, vinař z Jižní 
Afriky, kterého lze považo-
vat za Angličana nebo za 
Holanďana (podle toho, kdo 
zrovna líčení jeho nesnází 
naslouchá), vám řekne, že  
se všechno pokazilo, když 
ho manželka přestala milo-
vat, když jeho děti nemohly 
být občany rodné vlasti 
a když se ho jeho země  
pokusila zavřít do vězení 
a ukrást mu volební právo 
i majetek. Se zábleskem iro-
nie vám nejspíš sdělí, že se 
té velezrady dopustil proto, 
že miloval svou ženu a děti… 
Přeložila Věra Klásková. 
Váz., 296 str., 12,5 x 20 cm 

EV043230 329,-  259,-

NOVIN
KA

Romain Rolland  
PETR A LUCIE 
V mistrně vykreslené atmo-
sféře města, přírody, váleč-
ného rachotu i ticha sní svůj 
křehký sen o lásce trochu 
zhýčkaný mladík a života 
znalejší dívka, která však 
umí bezmezně milovat. 104 s. 
EV043608 259,- 199,-

Virginia Woolfová  
K MAJÁKU 
Jeden z nejlepších ang licky 
psa ných románů 20. století. 
Obsahuje mnoho autobio-
grafických prvků a Woolfová 
se v něm zabývá i možností 
či nemožností poznání lidí  
i světa kolem nás. 288 stran 
EV040036 329,- 279,-

Paolo Cognetti  
VLČÍ ŠTĚSTÍ 
Autor v románu kreslí ob-
rázky z každodenního života 
obyvatel hor, v nichž spolu 
se změnami ročních období 
zároveň zaznamenává i pro-
měnu lidských tužeb a snů. 
168 stran 
EV042939 329,- 259,- 
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Joyce Carol Oatesová  
BLONDÝNKA  
Nesmírně živý, beletrizovaný portrét 
M. Monroe. Román nahlíží do křehké -
ho vnitřního světa filmové hvězdy, kte -
rý měl daleko k idyle, ale i do zákulisí 
hollywoodské „továrny na sny“. 712 s. 
EV043694 499,- 399,-

Damon Galgut  

SLIB 
Název románu se týká slibu, který Ráchel, matka rodiny Swarto-
vých, dala černošské služce Salome: Stane se majitelkou domku, 
v němž na pozemku Swartových bydlí. Manžel umírající Ráchel slíbí, 
že její slib splní. Slib však zůstává téměř čtyřicet let nesplněn… 
Před námi se postupně odhalují osudy bělošské rodiny stejně jako 
dějiny Jihoafrické republiky od apartheidu přes nadějný nástup Nel-
sona Mandely až po současnost. Za román získal autor roku 2021 
Bookerovu cenu. Přeložil Jiří Hanuš.  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043185     V prodeji od 9. listopadu 2022 359,-  279,-

David Grossman  

PŘIJDE KŮŇ  
DO BARU 
Jednoho horkého srpnového ve-
čera se na pódiu maloměstské ho 
klubu objeví se svou stand-up 
show zatrpklý, stárnoucí bavič 
Dovík G. Po chvíli začne divákům 
místo laciných vtipů líčit podivný 
příběh o dlouhé cestě na smuteční 
obřad, během níž nevěděl, koho 
ze svých blízkých najde na ma-
rách. Divákům v hledišti tuhne 
úsměv na rtech, večer se začíná 
podobat brutálnímu zúčtování… 
Přeložily L. Bukovská a M. Fisher.  
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043216 299,-  239,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022

NOVIN
KA*

Hanya Yanagihara  
MALÝ ŽIVOT 
Malý život je příběh o sexuální orien-
taci, zneužívání a sebepoškozování, 
o lásce a obětavosti, ale také o krutosti 
a neschopnosti bojovat s osudem.  
640 stran 
EV043382 699,- 549,- 

NOVIN
KA

Louisa May Alcottová  
MALÉ ŽENY 
Román Malé ženy v kompletní nezkrá-
cené podobě včetně druhého dílu! 
496 stran 
EV041473 449,- 349,-

Delphine de Vigan  
DĚTI NADE VŠE 
Poutavý příběh, v němž hrají roli mo-
derní fenomény doby, sociální sítě  
a virtuální realita. 320 stran 
EV042730 359,- 279,- 

Nevšední román oceněný  
Bookerovou cenou reflektuje 
dějiny Jihoafrické republiky 
od apartheidu přes nástup 
Mandely až po současnost
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NOVIN
KA

Martin Moravec, Josef Mareš  

JOSEF MAREŠ 
Moje případy z 1. oddělení 
Josef Mareš, nejznámější český kriminalista, bývalý šéf pražské mord-
party, autor seriálů Devadesátky a Případy 1. oddělení, vyřešil stovky 
vražd a teď vypráví o vrazích, obětech i nejzajímavějších případech. 
Zároveň vás vezme do zákulisí práce vyšetřovatele. Mareš strávil u po-
licie téměř třicet let a zažil i divoká devadesátá léta. Byl u vytahování 
sudů z Orlické přehrady, mluvil s tak otrlými lidmi, jako byli Jonák, 
Mrázek či Roubal, a vyšetřoval několik přestřelek, do kterých byla za-
pletena mafie. Mezi jeho nejznámější případy z novější doby pak patří 
pražský taxivrah či vražda novináře Michala Velíška.  
Váz., 344 stran, 15,3 x 21,5 cm 

EV560191 389,-  319,- 

Andrew Roberts 

CHURCHILL 
Životopis W. Churchilla je výjimečné dílo nejen roz-
sahem, ale především důkladnou znalostí dobových 
společenských poměrů včetně Churchillových rodin-
ných poměrů i všech zásadních politických a strate-
gických aspektů obou světových válek. Roberts si 
počkal na úplné vydání pamětí sovětské ho velvy -
slance v Británii I. Majského a na zpřístupnění deníků 
krále Jiřího VI. V Robertsově publikaci tak máme 
k dispozici definitivní životopis velikého státníka. 
Váz., 1352 str. + 32 str. bar. i čb. foto, 15,5 x 23 cm 

EV530007 1490,-  1199,- 

Tom Steinfort  

ŠEJKOVY HŘÍCHY 
Dubaj je uznávaná jako 
maják moderního světa: 
zářící mrakodrapy, směsice 
kultur, dějiště významných 
sportovních událostí. Zemi 
vlád ne šejk Muhammad 
bin Rašíd Ál Maktúm, který 
mezi své přátele počítá 
britskou královskou rodinu 
i přední americké politiky. 
Navzdory pokrokové rétori -
ce je však dubajská realita 
často odlišná a na po vrch 
vyplývají temná tajemství, 
která se nevyhýbají ani šej -
kově vlastnímu paláci. Věz-
nění, týrání a kruté tresty – 
to vše se skrývá pod na-
blýskanou fasádou jedné  
z nejbohatších rodin světa. 
Váz., 328 stran + 8 stran 
barevné fotopřílohy,  
12,5 x 20 cm 

EV043218 359,-  279,- 

NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÝ KRIMINALISTA 
VYPRÁVÍ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH  
PŘÍPADECH 

Malála Júsufzajová  
BEZ DOMOVA 
Autorka ve své knize při bli -
žuje nejen svou životní pouť, 
ale i osudy dívek, které mu-
sely opustit svůj domov a vy-
daly se na dlouhou cestu,  
jež je však ne vždy zavedla 
do vysněného cíle. 224 stran 
EV041645 299,- 239,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

POHÁDKOVÝ ŽIVOT,  
NEBO ZLATÁ KLEC?
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Laurence Rees  
OSVĚTIM  
Publikace významného brit-
ského historika pojednává  
o nejkrutějším nacistickém 
zaříze ní. 320 stran + 16 stran  
černobílé i barevné fotopřílohy 
EV042923 359,- 279,- 

Marek Brzkovský  

NOČNÍ LOVEC 
Ačkoli byl K. Kuttelwascher za druhé 
světové války nejúspěšnějším českým 
stíhačem RAF, jeho životu se dosud 
věnovala jen jedna knižní monogra-
fie. Tento velký dluh naší historio-
grafie nyní splácí publikace známého 
českého odborníka na leteckou his-
torii M. Brzkovského. Kniha předsta-
vuje Kuttelwascherovy osudy od 
dětství přes službu v meziválečném 
československém letectvu, bojovou 
kariéru ve Francii a Velké Británii až 
po poválečnou emigraci.  
Váz., 128 stran, barevná publikace, 
20 x 23,5 cm 

EV043679 399,-  319,- 

Johan Ickx 
ODTAJNĚNÉ ARCHIVY 
VATIKÁNU 
Autor odkrývá promyšlenou 
špionážní síť Vatikánu, která 
ze spárů nacistů vyprostila  
tisíce lidí. 368 stran, čb. foto 

EV042416 499,-  399,- 

Jaroslav V. Mareš  
ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD 
Konec legend 
Proč se za desítky let nepodařilo najít slavný 
štěchovický poklad? Protože romantický příběh 
o bednách plných zlata je falešná stopa a nej-
větší lež třetí říše. Odhrňme spolu nános legend, 
vymyšlených nacisty i samotnými hledači!  
288 stran, černobílé fotografie 
EV042523 379,- 299,- 

M. Brzkovský, J. Šafařík  
ŽHAVÉ NEBE NAD  
ČESKOSLOVENSKEM 
Výpravná publikace o letec-
kých soubojích českosloven-
ských stíhačů nad naším 
územím od specialistů na  
dějiny vojenského letectví.  
232 stran, barevná publikace 

EV042356 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Jaroslav V. Mareš  

ATOMOVÝ PROTEKTORÁT 
Na sklonku druhé světové války se Adolf Hitler upínal k zázračné zbrani, 
která by zvrátila poměr sil. Šlo jen o chiméru zoufalého muže, nebo byl 
nacistický jaderný program dál, než se všeobecně soudí? A jakou roli 
v tom všem hrál protektorát Čechy a Morava? Známý reportér, badatel 
a autor několika úspěšných knih přichází s dalším fascinujícím titulem.  
Váz., 328 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 20,6 cm 

EV043671 399,-  319,- 

NOVIN
KA

DALŠÍ FASCINUJÍCÍ TITUL  
ZNÁMÉHO REPORTÉRA
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Karel Gott 

MÁ CESTA ZA ŠTĚSTÍM 
Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl zreka pitulovat svůj výjimečný životní 
příběh – napsat vlastní autobiografii. Knihu dokončil ještě za svého života a intenzivně 
též pracoval na obrazové dokumentaci až do posledních dnů. Otevřeně hovoří o svém 
soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud z různých důvodů 
zahaleny rouškou tajemství. Jeho vzpomínky sahají až do nejútlejšího dětství, vyprávějí 
o rodičích i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osobních zálibách. Publikace 
obsahuje zhruba 1 800 fotografií a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, 
z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny. 696 stran, barevná publikace 

EV527800 1399,-  1099,- 

Karel Šíp 

KROTITEL SPLAŠENÝCH  
MYŠLENEK 
Populární bavič a moderátor Karel Šíp se opět 
vydal do pest rého světa vlastních zážitků a svěřil 
papíru ty nejzajímavější z nich. Zábavné monology, 
dialogy, perličky ze zákulisí, životní moudra i vzpo-
mínky na herecké kolegy – toho všeho si užijete  
plnými doušky. Jeho nadhled je nakažlivý a jeho 
humor míří vždy přesně. Na bránici! Naskočte  
na vlnu dobré nálady a nechte starosti odplynout  
s pohodovým vyprávěním, které vám zaručeně vy-
čaruje úsměv na tváři!  
Váz., 192 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 

EV561547 349,-  279,- 
V prodeji od 7. listopadu 2022

Alena Ladová  
MŮJ TÁTA JOSEF LADA  
Vzpomínky malířky a ilustrátorky Aleny Ladové na jejího 
otce Josefa Ladu. Kniha obsahuje řadu dopisů, kte ré si 
Lada vy mě ňoval s přá teli (Jiří Mahen, Jaroslav Hašek 
a další). 168 stran + 24 stran barevné fotopřílohy 
EV043610 399,- 319,- 

NOVIN
KA

AKČNÍ C
EN

A

Petr Macek 
KAREL GOTT 
Životopisný kalendář pro štěstí 2023 
Stolní kalendář plný unikátních fotografií. 
Týdenní kalendář, 56 stran, 30,3 x 21,2 cm 
EV556248 159,- 129,-
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Blanka Kovaříková  
PRVNÍ REPUBLIKA 
Jak žily hvězdy 
S autorkou knihy Blankou Ko-
vaříkovou nahlédnete do sou-
kromí filmových a divadelních 
hvězd, ale také dalších mimo-
řádných osobností – režisérů, 
tanečnic, výtvarníků, lékařů, 
sportovkyň i podnikatelů.  
328 stran, čb. fotografie a kresby 
EV042349 399,-  299,- 

František Emmert  
HAVEL 
Kniha za pomoci bohatého 
obrazového mate riálu zpro-
středkovává obraz osobnosti 
V. Havla ve všech jejích rovi-
nách a společenských rolích.  
Zároveň připomíná také dobu, 
ve které Havel žil, a okolí,  
kte ré jej obklopovalo a inspi-
rovalo. 216 stran, bar. i čb. foto 
EV042982 459,-  359,- 

Miloš Zapletal, Jan Měšťák  

DUEL 
Hovory nejen o medicíně a showbyznysu 
Duel dvou velkých kamarádů Jana Měšťáka a Miloše Zapletala je především zajíma-
vým dialogem o nejrůznějších životních tématech. Patří k nim mimo jiné dětství, 
práce, láska, zdraví i stáří. Nevyhýbají se ani delikátním tématům, jako je nevěra, 
manželské rozchody či sex. Často zastávají odlišné názory a mnohdy mezi nimi  
dochází k opravdovému duelu, přičemž na sebe vytahují i ty nejtěžší kalibry. Jejich 
občasné hádky jsou vážné i komické. Text provází ilustrace Svatopluka Zapletala. 
Váz., 200 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm 

EV043618 329,-  259,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

DUEL DVOU KAMARÁDŮ

Petr Pavel, Jolana Voldánová  

GENERÁL PAVEL 
Rozhovor Jolany Voldánové s gene-
rálem Petrem Pavlem. Zkuše ná  
moderátorka se nevyhýbá žád ným 
tématům (dětství, společenské  
názory, členství v KSČ, zkušenosti 
z NATO či důvody, proč se generál 
Petr Pavel rozhodl kandidovat na 
prezidentský post…). 
Váz., 264 stran, barevné fotografie, 
14,5 x 22,7 cm 

EV043598 359,-  279,- 
V prodeji od 16. listopadu 2022 

SYROVÝ  
A UPŘÍMNÝ 
ROZHOVOR
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Roman Sandgruber  

ROTHSCHILDOVÉ 
Kniha mistrně vykresluje obraz vzestupu jedné z nejslavnějších bankéřských 
rodin a osudu její rakouské větve. Popisuje obchody, transakce, skandály  
i dramata a znovuoživuje příběh neuvěřitelného úspěchu, stejně jako strmé -
ho pádu. Salomon Mayer Rothschild se v předrevolučním období v polovině 
19. století vypracoval na špičkového rakouského bankéře, jeho syn Anselm 
založil banku, vnuk Albert platil za nejbohatšího Evropana. Rothschildové se 
stali svobodnými pány a barony, financovali státy, války, továrny a železnice, 
byli to mecenáši a sběratelé. Jejich bohatství se stalo legendou… 
Váz., 360 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 17 x 24 cm 

EV043022 499,-  399,- 

Jana Jůzlová, Miloš Kadlec  
ROHANOVÉ 
Rohanové patřili k výz na m -
ným francouzským šlechtic-
kým rodům. Tato kniha 
při bližuje jak dějiny rodu  
ve Francii, tak osudy jeho 
členů usazených v Čechách.  
184 stran, barevná publikace 
EV043155 399,-  299,-

Matthew Dennison  

KRÁLOVNA 
Královna Alžběta II. vlád -
la déle než kterýkoli jiný 
žijící panovník. M. Den-
nison čtenářům nabízí 
podrobný pohled do je-
jího života, který za sa -
zuje do historického  
i mediálního kontextu.   
Váz., 535 stran,  
15,7 x 23,9 cm 

EV559208 
599,-  479,- 

Pavel Juřík 
CZERNINOVÉ 
Publikace přináší přehled his-
torie a odka zu významného 
českého rodu Czerninů, infor -
mace a portréty jeho osob-
ností, rodokmeny, popisy erbů 
a nejvýznamnějších staveb. 
160 stran, barevná publikace  
EV041463 399,- 319,- 

Martina Winkelhoferová  
SISI, MLADÁ  
CÍSAŘOVNA 
Sisi – pohádková princezna 
s tragickým osudem, eman -
cipovaná panovnice, nesmr-
telný mýtus, moderní ideál 
krásy… 288 stran + 16 stran 
barevné i černobílé fotopřílohy 
EV042847 399,- 299,-

Zahi Hawass  
KRÁLOVSTVÍ FARAONŮ   
Význačný egyptolog nás v této 
bohatě ilus t rované knize pro-
vází památkami starověkého 
Egypta. Rozkrývá přitom mno -
há tajemství, která dávnou 
egyptskou civilizaci opřádají. 
416 stran, barevná publikace 
EV043563 999,- 799,- 

NOVIN
KA

VŠE O JEDNÉ  
Z NEJSLAVNĚJŠÍCH RODIN
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2x Jan Hocek

obj. č.    
EV048414320,- 

ušetříte

 778,- 
jen

Výhodný komplet

ÚŽASNÁ  
VELKOMĚSTA  
Příběhy  
nejzajímavějších 
měst světa 
Města jsou středobo-
dem lidských dějin již 
bezmála 7 000 let. 
Tato bohatě ilustro-
vaná publikace vás 
provede stovkou nej-
slavnějších měst světa 
a bude vám vyprávět 
jejich poutavé a také  

pohnuté příběhy – od jejich založení až po současnost.  
Váz., 320 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm 

EV043298 999,-  799,- 
cena pro VIP členy 699,- 

Vladimír Soukup, Petr David  
ORLICKÉ HORY 
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
Půvabné i tajemné, vlídné  
a pohodové – tak by se 
daly charakterizovat Orlické 
hory, ráj turistů i lyžařů, cíl 
milovníků památek a pří-
rody. Na nádherná putování 
lze využít i kolo a běžky. 
248 stran, barevná publikace 

EV042927 399,- 319,- 

Vladimír Soukup, Petr David 
ŠUMAVA 
ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ 
Publikace se zabývá příro-
dou, historií i památkami  
Šumavy. Vedle známých tu-
ristických center si připome-
neme i zaniklé osady a ves - 
 nice. Nechybí přehled turis-
tických tras a tipy na výlety.  
248 stran, barevná publikace 

EV039050 399,- 319,- 

Stanislava Jarolímková  
PRAŽSKÁ OKÉNKA 
Pražské okénko spisovatel-
ky Stanislavy Jarolímkové 
na portálu Praha křížem 
krážem nabízí zajímavosti 
z pražských ulic, náměstí 
a zákoutí. Nyní se autorka 
rozhodla vytvořit i knižní 
verzi. 248 stran + 24 stran 
barevné fotopříl., čb. ilustrace 

EV042717 359,- 279,- 

Jan Hocek  
NEJHEZČÍ  
DOBRODRUŽNÉ  
VÝPRAVY PO ČESKU  
A SLOVENSKU 
V této knize plné fotografií 
a zajímavého čtení se s auto-
rem můžete vydat do nejkrás-
nějších a přírodně uni kátních 
oblastí České republiky a Slo -
venska. 232 stran, bar. publ. 

EV040023 599,- 479,-

Jan Hocek 

NEJHEZČÍ DOBRODRUŽNÉ 
VÝPRAVY PO ČESKU  
A SLOVENSKU II 
Ať už se cítíte ve svém živlu na vodě či  
na souši, na lyžích či v pohorkách, budete 
mít rozhodně z čeho vybírat. Máte rádi  
od všeho trochu? Pak se nechte inspirovat 
těmi nejlepšími výlety podle ročního období 
a vyrazte za dobrodružstvím hned zítra. 
Kam se vydat a co očekávat, se dočtete  
v druhém pokračování úspěšné knihy  
Nej hezčí dobrodružné výpravy po Česku  
a Slovensku od ostříleného cestovatele  
Jana Hocka. U každé trasy naleznete mapu, 
výškový profil trasy i doporučení, kde pře-
spat, kde se najíst a na co si dát pozor. 
Váz., 232 str., barevná publ., 21 x 29,7 cm 

EV042431 499,-  399,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NECHTE SE INSPIROVAT 
TĚMI NEJLEPŠÍMI VÝLETY!
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.42
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Philip Kiefer  

KNIHA  
HLAVOLAMŮ 
S MAPAMI 
MĚST 
A ZEMÍ  
Rádi cestujete, 
i když je to jen prs-
tem po mapě? Vý-
borně – vydejte se 
s námi na objevitel-
skou výpravu a řešte 
zábavné hádanky 
a rébusy pomocí 
map, plánů měst, 
obrysů, panoramat 
a vlajek. Ponořte se 
do historie, prozkou-
mejte daleké kraje, 
poznejte sluncem 
rozpálenou Afriku 
a pronikněte  
do ledového světa  

Antarktidy. Můžete se těšit  
na záludné otázky, humorné úkoly a vynalézavé odpovědi. 

Váz., 208 stran, barevné ilustrace, 16 x 21 cm 

EV043275 349,-  279,-

Rebecca Wragg Sykesová  
NEANDERTÁLCI 
Naši příbuzní 
Neandertálci nejsou jevem z dávné 
minu losti. Jejich osud je vetkán  
do osudu sou čas ného lidstva…  
376 str. + 8 str. barevné fotopříl., čb. il. 
EV042725 499,- 399,- 

150 KŘÍŽOVEK 
Sto nejhezčích výletů  
po Česku a Slovensku 
Křížovky obsahují odpovědi na zá-
bavné kvízy, vypracované podle 
knihy 100 nejhezčích výletů po Čes -
ku a Slovensku. Brož., 152 stran 
EV043158 259,- 199,- 

Richard Wolfrik Galland  
HÁDANKY A HLAVOLAMY  
NIKOLY TESLY 
Kniha obsahuje nejrůznější typy 
úloh: rébusy, logické hádanky, krea -
tivní úkoly, testy paměti a další. 
224 stran, barevná publikace 
EV039923 359,- 289,- 

Markéta Lukášková 

CO VÁS V DĚJÁKU NENAUČILI 
Pamatujete na školní dějepis? Vždycky končil druhou 
světovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nenaučili, 
ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté dostali 
k moci, že propaganda byla i v seriálech, že politika 
do sportu bohužel vždycky patřila nebo že lidé utíkali 
ze země v nafukovacím balonu. Nečekejte hromadu 
dat, ale skutečné příběhy i náladu tehdejší doby. 
Obojí je důležité znát, protože národ, který nezná 
svou historii, je odsouzen k tomu ji opakovat. 
Brož., 240 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 

EV558473 399,-  319,- 

Jan Beer 
KŘÍŽOVKY 
Souborné dárkové vydání tří knih  
klasických křížovek. V tajenkách 
nalez nete citáty, vtipy a hádanky –  
inteligentní zábava i poučení.  
Brož., 1056 stran 
EV037570 399,- 319,-

NOVIN
KA

Vydejte se na dobrodružnou  
výpravu kolem světa!
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L. D. Lapinski  

CESTOVNÍ KANCELÁŘ  
JINOSVĚTY 
Když dvanáctiletá Flick Hudsonová jednoho dne vejde  
do tajné Cestovní kanceláře Jinosvěty, netuší, co tam  
na ni čeká. Kdo také mohl vědět, že magie je všude kolem  
nás a kromě našeho světa existuje nepřeberné množství jiných 
světů! Stačí jen natáhnout ruku nebo… vstoupit do některého 
z kufrů. Brzy ale Flick zjistí, že s magickým mnohovesmírem není 
něco v pořádku. Uprostřed léta zuří sněhové bouře a ulice světa 
Pětisvětlí zničehonic mizí. Nedá se nic dělat, Flick musí zjistit, co 
se děje. Podaří se jí dát vše do pořádku? Začíná závod s časem! 
Váz., 384 stran, 14,2 x 21 cm 

EV043042 399,-  

cena pro VIP členy 279,-

VĚK 9+

NOV
INK

A

VIDÍŠ 
KOUZLA?  

Tak skoč  
do kufru a vydej se  

do magických světů!
319 Kč
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Hans de Beer  

LEDNÍ MEDVÍDEK A PANDY 
Lední medvídek Lars se opět vydává za dobrodružstvím až na druhý 
konec světa! Tentokrát ho jeho zvědavý čumáček zavede z jeho do-
mova na ledovém severním pólu až do čínského bambusového lesa  
a k Velké čínské zdi. Právě tam se zvědavý Lars seznámí se dvěma 
zvláštními černobílými medvědy – roztomilými pandami. Jak se ale 
dostane zpátky na severní pól, domů za maminkou a tatínkem? Lar-
sovi se opravdu moc stýská a začíná být zoufalý. Jeho noví chlupatí 
kamarádi mu naštěstí poradí. Malý lední medvídek se odvážně vydává 
přes půlku zeměkoule a vrací se zpátky do sněhového domova… 
Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 21,5 x 25,8 cm 

EV043169 279,-

Anne Suessová  
CO SE DĚJE  
V ŘÍŠI ZVÍŘAT 
Zavítej na různé kontinenty naší 
planety a poznej její obyvatele! 
Bar. leporelo, 10 s., 21 x 29,5 cm  
EV043284 259,- 

Petr Stančík  

POHÁDKY  
PRO ZLOBIVÉ BAGRY 
Milá bagřátka, znáte pohádku o nenasyt-
ném bagrovi? Nebo o tom, jak Jeřáb,  
Míchačka a Lejzroň pomáhali bagřevici  
získat nevěstu? Chcete se dozvědět, jak to 
dopadlo s bagrem, co dělal bugr a brajgl? 
Přečtěte si tuhle parádní knížku! Pohádky  
v ní jsou jako dělané pro všechny nepo-
sedné bagry, holčičky i kluky, co se rádi  
zasmějí i pobaví. Po takových vyprávěních 
budete mít samé krásné, legrační a moto-
rové sny. Tak teď už uklidit písek, umýt  
drapák, vyčistit lopatu a spát! Ilustrovala 
Galina Miklínová.  
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 16 x 16 cm 

EV042314 259,-

Milada Motlová  
ČESKÁ ŘÍKADLA,  
PÍSNIČKY A POHÁDKY 
Ilustrovala Lenka Vybíralová.  
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 
18,5 x 24 cm 
EV039540 299,-  

199 Kč
219 Kč
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V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY VŠECH ŽÁNRŮ!44
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Petr Stančík  
POHÁDKY  
PRO ZLOBIVÉ BAGRY 
Audioknihu čte Otakar Brousek 
mladší. Režie: Daniel Tůma. Délka 
nahrávky: 54 minut. 
EV043649  CD (mp3) 199,- 

KOUZELNÝ PŘÍBĚH O PŘÁTELSTVÍ 

VĚK 6+

VĚK 3+

149 Kč

199 Kč 239 Kč
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Jan Lebeda  
S MEDOVNÍČKEM  
DO POHÁDKY  
Další roztomilé pohádkové příběhy 
oblíbené ho skřítka Medovníčka. 
Ilustrovala Veronika Balcarová. 
Váz., 164 stran, bar. il., 19 x 22 cm 
EV042158 359,-

Eduard Petiška  
ALENČINA ČÍTANKA 
Čtivá vyprávění jsou doplněna 
krátkými říkadly a vtipnými, lehce 
zapamatovatelnými básničkami. 
Ilustrovala Helena Zmatlíková. 
Váz., 144 str., bar. il., 20 x 25,5 cm 
EV043678 349,-

Ladislav Špaček  

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O VÁNOCÍCH 
Tentokrát se s Viktorkou a laskavým dědečkem dostáváme do adventního času  
a připravujeme se na nejkrásnější svátky roku – na Vánoce. Nejvíce prožívají 
kouzlo Vánoc ti nejmenší. Milují tajuplné legendy, jsou okouzleni rozzářeným  
vánočním stromečkem, vnímají vážnost štědrovečerní večeře, baví je vánoční 
zvyky a netrpělivě se těší na dárky, které jim Ježíšek přinese. Dědeček Viktorce 
vypráví o původu vánočních svátků, o tom, 
jak se slavily dříve, kde se vzaly všechny 
zvyky a tradice, jako je adventní věnec  
a dopis Ježíškovi, vánoční stromeček  
a nadílka, kapři a cukroví, zlaté prasátko 
a první hvězda na obloze. Viktorka se učí 
připravovat slavnostní večeři a náležitě 
stolovat. Dědeček jí vypráví staré příběhy 
a pověsti a vede ji k lásce k lidem, k rodi -
ně i ke zvířátkům. Kouzlo Vánoc tak zane-
chá v dětských duších nesmazatelnou 
stopu a krásné vzpomínky. Ilustrovala 
Jana Fernandes. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace,  
21,7 x 22 cm + CD 

EV043150 379,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 1. PROSINCE 2022!
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Šárka Krejčová 

POHÁDKOVÝ  
ADVENTNÍ  
KALENDÁŘ 
Dvacet čtyři prosincových  
večerů do Vánoc, dvacet čtyři 
klasických pohádek před  
usnutím, které si užije celá  
rodina. Těší se na vás mnoho 
pohádkových postav, prince-
zen i zvířátek. Nechte se 
okouzlit příběhy, které si za-
milovaly celé generace dětí!  

Váz., 384 stran, barevné ilustrace, 38,2 x 53,9 cm 

EV558697 799,-

Jiří Žáček  

NEJMILEJŠÍ  
POHÁDKY 
Nejmilejší pohádky jsou  
ty, které vyprávíme svým 
nejmilejším. Jsou to pohádky  
na dobrý večer i na dobrou 
noc. Jiří Žáček nám otevřel 
pohádkový svět, ve kterém  
je navíc něco kouzelného  
a tajemného, co namalovala  
ve svých nádherných ilustra-
cích i Vlasta Baránková.  
Váz., 160 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm 

EV559018 399,-

NOV
INK

A

NOV
INK

A

VĚK 3+

VĚK 4+

VĚK 4+

639 Kč

319 Kč

299 Kč

279 Kč 279 Kč

Ladislav Špaček  
DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ  
O VÁNOCÍCH 
Audioknihu čte Ladislav Špaček.   
EV043225   CD (mp3) 349,-

299 Kč
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Petra Cífková, Pavla Köpplová  

DOMÁCÍ RODINNÝ  
PLÁNOVAČ 2023 
Praktický a originální plánovač s veselými linoryty 
Petry Cífkové vychází od roku 2007. Pro rok 2023 
autorky zvolily téma tradice a zvyky. Každý z rodiny 
má v kalendáři své políčko, takže je snadné skloubit 
všechny radosti a povinnosti do harmonické mozaiky. 
Plánujte v klidu a s nadhledem!  
Měsíční kalendář, 24 stran, 30 x 30 cm 

EV043634 299,-

Alejandro Algarra 
ZÁZRAKY PŘÍRODY 
Jak příroda čaruje 
Jak vzniká bouřka? Čím se 
živí rostliny? Co je to zka -
menělina? V téhle knížce  
najdeš odpovědi na spous tu 
zapeklitých otázek.  
Váz., 96 s., bar. p., 21 x 24 cm 
EV041109 259,- 

Příběh ukrytý v notách 
KOUZELNÁ FLÉTNA  
Kouzelná flétna je poslední operou W. A. Mozarta. Dodnes patří k nejhranějším dílům světového 
operního repertoáru. Zapo slouchejte se do nádherných melodií nezapomenutelného příběhu 
prince Tamina a princezny Paminy! Kniha obsahuje kromě hudebních ukázek s doprovodným  
komentářem i biografii skladatele a slovníček hudebních pojmů. Ilustrovala J. Courtney-Tickleová. 
Váz., 24 stran, barevná publikace, 30,4 x 26,5 cm 

EV043256 499,-

399 Kč

199 Kč

239 Kč
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NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH LUXOR PO CELÉ ČR! VÍCE NA STR. 74. 46
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199 Kč

N. Hardcastle, Ch. Oxlade 
VŠE O VOZIDLECH 
Podívej se pod kapotu svým 
oblíbeným automobilům. Na -
 hlédni pod otevírací okénka  
a poznej, z čeho se skládá 
motor. Díky rozkládacím 
stránkám zjistíš, jak vozidla 
fungují a co se děje uvnitř.  
Váz., 20 str., b. p., 22 x 28 cm 

EV042496 299,-

Linda Chapmanová  
LUNA HLEDÁ 
DOMOV 
Grace a Jack potkají nád-
herné koťátko, kte ré se 
sice moc rádo tulí, ale vy-
leká ho každičký hlasitější 
zvuk. Podaří se dětem 
najít kočičce páníčka? 
Váz., 96 s., čb. il., 13 x 20 cm 
EV042507 199,-

239 Kč
159 Kč VĚK 5+

VĚK 5+

Linda Chapmanová  

CHUNDELKA HLEDÁ DOMOV 
Devítiletá dvojčata Grace a Jack jednoho dne 
narazí na Chundelku, rozkošné koťátko  
s nádhernou srstí, které v sobě skrývá neoby-
čejný talent a moc rádo se nechává hýčkat. 
Jeho majitelka však o kotě nestojí. Podaří se 
dětem najít Chundelce páníčka, který ji bude 
rozmazlovat a zároveň ocení její schopnosti? 
Ilustrovala Sophy Williamsová.  
Váz., 96 stran, čb. ilustrace, 13 x 20 cm 

EV042506 259,-

NAJDOU ROZKOŠNÁ 
KOŤÁTKA NOVÝ DOMOV?
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Vyškrabávací zábava 
KOUZELNÍ JEDNOROŽCI  
Vítej v kouzelném světě jednorožců! 
Pomocí bambusové tyčky odkryj čer-
nou vrstvu, za kterou se skrývá tajem-
ství a magie. V odhalování obrázků ti 
pomohou již viditelné části a barevné 
linie. Nezapomeň však, že fantazii se 
meze nekladou. Na barevném pozadí 
si můžeš vytvořit své vlastní motivy… 
Kroužková vazba, 36 str., barevná publ., 
17 x 22 cm 

EV043399 259,-

Holger Haag  

LESNÍ ZVÍŘATA 
V životní velikosti 
Stáli jste někdy tváří v tvář vlkovi? Zahleděli jste se hluboko do očí 
jelenovi nebo třeba lišce, jezevci, rysovi, divokému praseti a medvě-
dovi? Ano, ve volné přírodě je to téměř nemožné, protože většina 
zvířat je velmi plachá. Navíc mnohá vycházejí ven z pelíšků, nor 
a brlohů jen v noci. V této knize je však máte na dosah ruky. Dívají se 
přímo na vás, z očí do očí, jsou opravdu blízko. Neuvěřitelně detailní 
ilustrace ukazují patnáct zvířat téměř v takové velikosti, v jaké je 
můžete vidět i ve skutečnosti v lese. Jen se jich dotknout. A navíc se 
o nich dozvíte spoustu zajímavých informací. 
Váz., 56 stran, barevná publikace, 24,8 x 34,7 cm 

EV043205 299,-

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 74. 47
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Vyškrabávací zábava 
MLÁĎÁTKA  
Objev s námi barevný svět veselých mlá-
ďátek! Kdepak se asi skrývají? Copak, 
copak? Ona se nám někam schovala? 
Nezoufej! Odkryj pěkně kousek po kou-
sku černou vrstvu. Nespěchej, v odhalo-
vání tajemného obrázku ti pomohou již 
viditelné části a barevné linie. Hurá! 
Našli jsme je! Zvířátka jsou na světě…   
Kroužková vazba, 36 str., barevná publ., 
17 x 22 cm 

EV043398 259,-

A. de Lestrade, V. Docampo  
MALÝ PRINC 
Neobyčejná knížka a nad -
 časový příběh, který vypráví 
o lásce, přátelství a důleži-
tosti pout. A o tom, jak  
dospět a neztratit přitom 
naše dětské já.  
Váz., 56 s., bar. p., 24 x 27 cm 
EV040155 199,-

159 Kč

An Leysenová  
MALENKA 
V kouzelné, nádherně ilu-
strované knížce dává oblí-
bená autorka klasické 
pohádce Hanse Chris tiana 
Andersena novou podobu.  
Váz., 56 stran, barevná publ.,  
25 x 26 cm 
EV039893 199,-

159 Kč

LA FONTAINOVY 
BAJKY 
Přebásnil Robin Král 
Celkem sedmdesát dva 
bajek ilustracemi doprovo-
dil A. Honoré a volně pro 
děti přebásnil R. Král. 
Váz., 128 stran, barevné il., 
28 x 36,5 cm 

EV042449 399,-

239 Kč
299 Kč

VĚK 7+

VĚK 4+
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VĚK 4+

199 Kč
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Jaroslav Němeček a kolektiv  

KRÁSNÉ PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU 
2005 
Již jednadvacátá velká kniha oblíbené edice obsa-
huje příběhy z čísel 381 až 400 z roku 2005. Všech -
ny tyto báječné příběhy jsou plné dobrodružství, 
napětí, hu moru a především kamarádství.   
Váz., 228 stran, barevná publikace, 21,5 x 30,5 cm 

EV560322 575,-  

Tanya Stewnerová  
Lili  
Větroplaška 
SOVA 
HLAVU  
DO PÍSKU 
NESTRKÁ 
Na výletě objeví Lili 
a její kamarád sovič -
ku. Ukáže se, že ji 
někdo choval jako 
domácího mazlíčka 
a ona zabloudila. 
Ale sova přece patří do lesa! A tak se Lili rozhodne, že ji naučí, jak žít  
v přírodě. Pod svá ochranná křídla si ji vezme výr, jenže pak se náhle lesní 
zvířata ocitnou v nebezpečí… Ilustrovala E. Schöffmannová-Davidovová. 
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 

EV042932 259,-

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH MAXE 
Jakmile Max spatří 
holčičku jménem CJ, 
hned je mu jasné, 
že k sobě patří. Max 
si díky CJ uvědomí, 
že si nemusí vždy 
hrát na drsňáka…  

Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 
EV043063 329,-

W. Bruce Cameron 
Psí poslání  
PŘÍBĚH SHELBY 
Shelby si toho ze svého života zatím 
moc nepamatuje – jen to, že měla 
pořád hlad a byla jí velká zima. Jed-
noho dne ji však zachrání laskavá 
žena a vše se začne obracet k lepšímu. 
Shelby se ocitne na natáče ní filmu 
a její dny jsou rázem plné nových vý -
zev a také odměn. Učí se všelijaké  
povely a dostává za to pískací hračky 
nebo pochoutky. Co ji ale těší ze vše ho 
nejvíc? Herci spolu s ce lým filmovým 
štábem jí projevují lásku a ná  klonnost. 
Všichni ji zkrátka zbožňují! 
Váz., 208 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

EV043064 329,-

Tanya Stewnerová  
Lili Větroplaška 
SRNEČKA VE SNĚHU 
Lili najde srneč ku. Zvířát -
ko naříká, že její mamin -
ku spolkl sníh. Dokáže 
Lili srnečce pomoct?  
Váz., 184 str., čb. ilustrace, 
14,5 x 20,6 cm 
EV042305       199,- 

259 Kč

469 Kč

199 Kč

259 Kč

NOV
INK

A

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 75.48
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KY 2x W. Bruce Cameron 

obj. č.    
EV048416240,- 

ušetříte

 418,- 
jen

Výhodný komplet

NOV
INK

A
POKRAČOVÁNÍ OBLÍBENÉ SÉRIE 
O STATEČNÉ HOLČIČCE LILI,  
KTERÁ MLUVÍ SE ZVÍŘATY...

DOJEMNÉ PŘÍBĚHY O PSÍCH HRDINECH

159 Kč

VĚK 8+

VĚK 6+

VĚK 8+
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A
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Petra Braunová  
TRAMVAJ  
PLNÁ STRAŠIDEL 
Davidovi se začne v noci za 
oknem zjevovat… tramvaj 
plná duchů! A je po klidném 
spaní… Ilustroval V. Šeda.  
Váz., 160 stran, bar. i čb. il., 
19,5 x 25,5 cm 
EV042731 299,-

Nelly Möhleová 
ZAHRADA  
PLNÁ KOUZEL 
Tajemství kvetou modře 
První díl nové knižní série –  
se spoustou krásných ilustrací 
E. Schöffmannové-Davidovové. 
Váz., 192 stran, čb. ilustrace,  
14 x 22 cm 
EV042263 279,- 

Denisa Kimlová 

KŮŇ DO MĚSTA SPECIÁL 
Johanka má velký sen – mít vlastního koně. Protože ale bydlí na 
sídlišti, není to možné. Vždyť je to sídliště! Jednoho dne však poslí-
ček přiveze obří krabici a ta je důkazem, že i ta nejnesplnitelnější 
přání se mo hou vyplnit. Je v ní totiž opravdický kůň do města spe-
ciál. Johanka ho pojmenuje Řehtálek a je jí jasné, že je oba čeká  
nejedno dobrodružství. Řehtálek ale není jen tak obyčejný kůň; je to 
i kůň zachránce. Stane se dokonce mediální hvězdou. Velká pozor-
nost veřejnosti ale Řehtálka i Johanku obtěžuje, a proto se i s rodiči 
vydají na venkov k babičce. Zde veselé příhody Řehtálka a jeho ka-
marádky pokračují… Ilustrovala Sára Ploczeková. 
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 18,7 x 20,2 cm 

EV559343 249,-

Lewis Carroll  

ALENKA V KRAJI DIVŮ A ZA ZRCADLEM 
Příběh zvídavé Alenky, která spadne do králičí nory a na jejím dně objevuje podivu-
hodný svět, nepřestává bavit celé generace dětí i dospělých už více než 150 let. Po-
někud bláznivé vyprávění plné svérázných postav, neuvěřitelných událostí, slovních 
hříček, říkanek a hlavolamů vydáváme v klasickém a jedinečném překladu manželů 
Hany a Aloyse Skoumalových s půvabnými a snovými ilustracemi ukrajinské výtvar-
nice Jevheniji Čistotiny. 
Váz., 272 stran, barevná publikace, 21,5 x 28,5 cm 

EV042796 399,-

KRÁSNÉ DIÁŘE NAJDETE NA STR. 60. 49
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239 Kč 219 Kč

199 Kč 319 Kč

VĚK 6+

VĚK 8+
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Michal Viewegh  

KRÁTKÉ POHÁDKY PRO UNAVENÉ RODIČE 
První pohádková knížka pro děti i rodiče od populárního českého spi-
sovatele Michala Viewegha. Hlavními hrdiny jsou čtyřletá Sára, její 
dvouletá sestřička Bára, ale také maminka s tatínkem. Velkou výho-
dou těchto příběhů je, že oproti klasickým pohádkám lze každý z nich 
dětem přečíst do deseti minut. Kromě toho se v nich ukrývají peprnější 
historky, jež ocení především unavení rodiče. V těchto (ne)pohádkách 
si přijdou na své děti i rodiče, protože je autor napsal tak, aby se 
nikdo nenudil. Ilustrovala Pavla Filip Navrátilová. 
Váz., 112 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm 

EV040191 359,-

Jolka Krásná  

BELINDA A TAJEMNÝ VÝLET 
Belinda žije střídavě u mámy a u táty. Má pocit, že není nikde doma. Její 
maminka Jasmína ji po dlouhém váhání vezme o prázdninách na tajemný 
výlet do krajiny svého mládí. Za branou z lipových větví se ocitají v poklid-
ném světě uprostřed čarokrásné přírody, kde neznají mobilní telefony,  
internet ani televizi, ale zato je v něm spousta neobyčejných bytostí, které 
harmonicky souzní s přírodou. Platí tam ovšem přísná pravidla – kdo  
z tohoto světa jednou odejde, nesmí do něj už nikdy vkročit. Jasmína se 
přesto vrátila a stihne ji za to krutý trest. Dokáže Belinda spolu s novými 
přáteli svou maminku zachránit a zlomit kouzlo, které proti ní kdosi vyslal? 
Ilustrovala Eva Chupíková.  
Váz., 208 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 21 cm 

EV043313 359,- 

279 Kč

279 Kč
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* NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.50
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Emily Palmerová  
   ČAROPONÍCI 
Kamarádka pro Sunny  
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 
13,5 x 20,5 cm 
EV041817 179,-  

Emily Palmerová  
ČAROPONÍCI 
Stelino tajemství   
Váz., 136 stran, černobílé ilustrace,  
13,5 x 20,5 cm 
EV041818 179,-

129 Kč 129 Kč

ZÁBAVNÉ (NE)POHÁDKY, KTERÉ SI 
OBLÍBÍ NEJEN DĚTI, ALE I RODIČE! 

VĚK 9+

VĚK 6+
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Martin J. Dougherty  
ŘECKÉ MÝTY 
Kniha vypráví největší příběhy 
starořecké mytologie. Líčení na-
pínavých a ne  zapomenutelných 
dobrodružství dokresluje přes 
180 fotografií a kreseb. 
Váz., 224 str., barevná publikace, 
18,6 x 24,4 cm 
EV042473 399,-

Daniela Krolupperová  
SPOLEČENSTVO  
KLÍČNÍKŮ 
Když Martin přijíždí k prastrýci 
do Rožmitálu, nečeká nic jiného 
než nudu. Starý klíč, který mu 
prastrýc věnuje, ale rozpoutá 
sérii neuvěřitelných dobrodružství!  
Váz., 192 str., čb. il., 14,5 x 21 cm 
EV041840 279,-  

Sam Thompson  

VLČÍ JAZYK 
Nejlepší zvířecí dobrodružství už na vás netrpělivě čeká! Silas je do-
cela normální kluk, až na to, že má problémy s mluvením. Spolužáci 
si ho dobírají. Právě proto by si někdy přál žít v tichu, stejně jako zví -
řata. Nemá ani tušení, že se již brzy vše změní. Jednoho dne po t ká 
vlka s poraněnou packou a pomůže mu. Díky tomu se dostává do 
tajného lesního kraje, kde zotročení vlci bojují o přežití a vše ovládají 
lišky. Jak Silas brzy zjistí, i tady však mají slova a jazyk obrovskou 
moc. Dokáže Silas včas najít svůj hlas, aby pomohl vlčím přátelům? 
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 14,8 x 21 cm 

EV043153 299,-

Martin Vopěnka  

SPÍCÍ TAJEMSTVÍ 
Poslední díl napínavé trilogie přináší nečekané rozuzlení! Kryštof, Ema, Kristýna  
a Samuel jsou v pořádku doma, ale mají strach o tatínka, který byl při jejich zá chra ně 
těžce zraněn a leží v nemocnici. Během návštěv děti zjistí, že kdesi v útro bách  
nemocnice v pokoji číslo 12 leží spící rodiče dětí, které se nikdy nena šly, a že se  
v tomto pokoji dějí divné věci. Rozhodnou se, že záhadě přijdou na kloub. A možná 
díky tomu zjistí, proč všichni rodiče vůbec usnuli a kde jsou ztracené děti. Pokoj 
číslo 12 se stává bránou k dobrodružství, o kterém se jim nikdy ani nesnilo… 
Váz., 288 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 

EV043460       V prodeji od 8. listopadu 2022 379,-

Martin Vopěnka  
SPÍCÍ MĚSTO 
Váz., 304 str. + 8 str. bar. fotopříl., 
čb. ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 
EV042606 349,- 

Martin Vopěnka  
SPÍCÍ SPRAVEDLNOST 
Váz., 304 stran, čb. ilustrace,  
14,5 x 20,5 cm 
EV042676 359,-

239 Kč

299 Kč

POSLOUCHEJTE NAŠE KNIŽNÍ PODCASTY NA SPOTIFY! 51
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279 Kč 279 Kč

319 Kč

219 Kč

3x Martin Vopěnka

obj. č.    
EV048417390,- 

ušetříte

697,- 
jen

Výhodný komplet

VĚK 9+

VĚK 10+
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.52
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
Adventní kalendář v oblíbených motivech obsahuje dvacet čtyři okének s překvapením (pastelky, razítka, samo-
lepky, klíčenka aj.). Rozměry balení: 45,6 x 32,4 x 4 cm. 
EV556862 Harry Potter 499,- 399,- 
EV556861 Tlapková patrola 499,- 399,-

VÁNOČNÍ OMALOVÁNKY  
SE SAMOLEPKAMI 
Sešit (32 stran) obsahuje zábavné aktivity, omalo-
vánky a 75 krásných samolepek. Rozměry sešitu: 
23,1 x 30,5 cm. 
EV556854 Ledové království 159,- 129,- 
EV556855 Minnie 159,- 129,- 
EV556857 Tlapková patrola 159,- 129,-

MOJE PRVNÍ RAZÍTKA 
Sada obsahuje: devět razítek různé velikosti a modrou inkoustovou podušku. 
Rozměry balení: 28,8 x 31 x 2,4 cm. 
EV559621 Vánoční razítka 249,- 199,- 
EV559620 Vánoční příběh 249,- 199,-

FOUKACÍ FIXY + SEŠIT SE ŠABLONKOU 
Sada obsahuje: pět barevných foukacích fixů s potiskem, sešit s omalovánkami 
a plastovou šablonku. Rozměry balení: 31 x 27 x 3 cm. 
EV560309 Prasátko Peppa 199,- 159,- 
EV557814 Tlapková patrola 199,- 159,-

EV546967 Harry Potter 499,- 399,- 
EV546965 Prasátko Peppa 499,- 399,- 
EV546964 Tlapková patrola 499,- 399,- 
EV546966 Ledové království 499,- 399,- 

LUXUSNÍ KREATIVNÍ SADA 
Sada obsahuje: deset barevných 
fixů, pět oboustranných voskovek, 
vodovky, tři EVA razítka, sešit 
s omalovánkami, sešit se samolep-
kami, štětec, inkoustovou podušku 
a dva obrázky k vystřihnutí. Roz-
měry balení: 48,2 x 50,2 x 3,6 cm.
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* Neknižní zboží označené hvězdičkou lze zakoupit pouze na www.knizniklub.cz. 53
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Pokémon TCG 
POKÉMON SPRING 2022  
V Tin – Heroes 
Stylová plechová krabička s motivem Pokémonů Syl-
veon V, Umbreon V a Espeon V. Krabička obsahuje: 
speciální foilovou Promo kartu, čtyři doplňkové Boos-
tery a kód do online hry. Mix motivů, motiv nelze vy-
brat. Rozměry dárkové krabičky: 12,2 x 15,8 x 7,6 cm. 
EV558159     799,- 649,-

Pokémon TCG 
SWORD AND SHIELD 11  
Lost Origin – Booster 
V boosteru najdete deset náhodně namíchaných 
karet (pět Common karet, tři Uncommon karty,  
Reverse holo kartu, Rare kartu) a kartu energie. 
Nechybí ani unikátní kód do Pokémon TCG. Roz-
měry kartičky: 6 x 11 cm. 
EV560421 129,- 109,-

Večerníček 
DOBBLE  
Oblíbená postřehová hra s motivy z večerníčku. 
Dobble, to je 57 různých symbolů, 55 karet,  
8 symbolů na kartě – a každé dvě karty spolu 
mají společný pouze jeden! Balení obsahuje:  
55 karet v plechové krabičce a pravidla. Hra je 
vhodná pro děti od 6 let. Rozměry krabičky: 
průměr: 13,5 cm, výška: 7,7 cm. 
EV561240 439,- 359,-

 
DETEKTOR LŽI 
Zábavná společenská hra. Vyberte kartu a položte hráči podle svého výběru otázku.  
Barevné žárovky vám řeknou, zda hráč říká pravdu, nebo ne. Balení obsahuje: detektor 
lži, náhlavní soupravu a 500 karet. Baterie (3x AA) nejsou součástí balení. Hra je vhodná 
pro děti od 8 let. Rozměry balení: 27 x 27 x 12 cm.  
EV561843 999,- 799,-

My Fuzzy Friends  
OSPALÁ ZVÍŘÁTKA 
Roztomilé plyšové zvířátko My Fuzzy  
Friends je krásně měkoučké. Když ho po -
hladíš na správném místě, začne mhouřit 
očka a pomalu usne. Zvířátko vydává  
více než padesát zvuků. Baterie (3x AAA) 
jsou součástí balení. Hračka je vhodná 
pro děti od 4 let. Rozměry dárkového  
balení: 28 x 24 x 14 cm. 
EV561856 Kočička 1499,- 1249,- 
EV561857 Pejsek 1499,- 1249,-

HEADU 
NAŠE TĚLO 
Montessori 
Hra pomáhá dětem rozeznávat 
části těla, vytvořit mapu těla 
a znázornit tělo v klidu a v po-
hybu. Balení obsahuje: 7 tabu-
lek Objevujeme lidské tělo,  
42 tvarovaných výseků, tabul -
ku a mazatelné pero. Hra je 
vhodná pro děti od 3 let. Roz-
měry balení: 23 x 17 x 5 cm. 
EV562761 549,- 469,-

MAGIC! 
Jednoduchá kouzla pro 
nejmenší kouzelníky 
S touto přepychovou sbír-
kou kouzelných rekvizit 
zvládnete předvést dvacet 
neuvěřitelných triků a iluzí! 
Hra je vhodná pro děti již 
od 4 let. Rozměry balení: 
30 x 24 x 5 cm. 
EV562557 599,- 499,-

Roztomilé 
heboučké  
zvířátko

HEADU 
EMOCE A KAŽDODENNÍ ČINNOSTI 
Montessori 
Tato hra, založená na metodě Montessori,  
dětem pomáhá porozumět emocím, výrazu 
obličeje a každodenním činnostem a také  
získat nezávislost a představivost. Balení  
obsahuje 36 karet. Karty o roz  mě rech  
15 x 20 cm jsou vhodné pro děti od 1 roku. 
Rozměry balení: 17 x 23 x 5 cm.  
EV562762 359,- 299,-

V PRODEJI 
POUZE  

NA WEBU* 
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Krásné knížky pro děti najdete v Klubku. Více na str. 43–51.54
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Glenn Stout  

DÍVKA A MOŘE 
Psal se rok 1926 a stále 
ještě platilo, že sukně musí 
sahat pod kolena a sport  
se pro ženy nehodí. Přesto 
se našla jedna odvážná 
americká dívka, která uved -
la v úžas celý svět, když 
jako první žena v historii 
pře plavala Lamanšský prů-
liv a překonala dosavadní  
rekord téměř o dvě hodiny. 
Jmenovala se Trudy Ederleová a její výkon byl – a dosud je – srov-
natelný s výstupem na Mount Everest. Na stránkách této knihy její 
fascinující příběh opět ožívá. 
Váz., 424 stran + 8 stran černobílé fotopřílohy, 12,5 x 20 cm 

EV042878 399,-  319,- 

Chris Napier  

BĚH Z POHLEDU 
ANATOMIE  
Objevte vědecké poznatky, které vám 
pomohou rychleji běhat, déle vydržet 
a vyhnout se zranění. Zdokonalte 
svůj výkon pomocí cviků zaměřených 
na sílu, flexibilitu a regeneraci –  
ke každému cviku najdete komentář, 
který vám objasní svalovou mecha ni -
ku. Vyzkoušejte tréninkové programy 
přizpůsobené různým schopnostem 
a vzdálenostem. 
Flexivazba, 224 stran, barevná publ., 
19,5 x 23,3 cm 

EV043255 499,-  399,- 

Mám dojem, že lidi zajímá, jaký 
vedu život a jaká jsem dooprav -
dy. Chtěla jsem, aby fanoušci  
viděli, že jsem obyčejná holka  
s velkými sny. Říkala jsem si, že 
budu v knize upřímná. Nakonec 
jsem neměla žádné zábrany 
a řekla jsem věci, které jsem 
nikdy předtím neřekla. 

Petra Vlhová 

Petra Vlhová, Juraj Berzedi  

PETRA VLHOVÁ 
Moje cesta na vrchol 
Úžasný příběh slovenské národní hrdinky, fenomenální sportovkyně – 
olympijské šampionky a vítězky křišťálového glóbu ve sjezdovém lyžo-
vání. Petra vzpomíná na své dětství, závody, trenéry, úspěchy a nevy-
hýbá se ani ožehavým tématům, například proč nemůže 
být kamarádkou s rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. 
Knihu doprovázejí fotografie z rodinného archivu  
i vzpomínky jejích nejbližších. Závěrečnou kapitolu 
napsala Zuzana Čaputová. 
Váz., 272 str. + 32 str. bar. foto, 14,5 x 22,7 cm 

EV043503                          359,-  279,- 

Ann Swansonová  
JÓGA Z POHLEDU  
ANATOMIE 
Prozkoumejte podrobně fyzio -
logii třiceti klí čo vých jógových 
ásan! Vaše cvičení bude díky 
této knize lepší a účinnější.  
216 stran, barevná publikace 

EV041524 499,- 399,- 
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BIOGRAFIE FENOMENÁLNÍ 
SLOVENSKÉ SPORTOVKYNĚ 
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František Kolář a kolektiv 
ENCYKLOPEDIE OLYMPIONIKŮ 
Komplexní encyklopedie československého a českého 
olympijského sportu. 440 stran, barevná publikace 
EV042540 699,- 549,- 

JÍZDNÍ KOLA 
Výpravná publikace zachycuje historii jízdních kol,  
od kostitřasů po horská a treková kola. Uvádí také 
slavné závody, značky a vynálezce. 256 str., bar. publ. 
EV038482 599,- 169,- 

O. Strusková, I. Roháčková  
DANA ZÁTOPKOVÁ 
Dana Zátopková nebyla jen 
legendární oštěpařkou, tre-
nérkou a ženou Emila Zá -
top ka. To dobře věděli její 
přá telé a kamarádi, kteří 
v knize vypráví o tom, jaká 
byla paní Dana doopravdy.  
288 stran, barevné i čb. foto 
EV043138 359,-  279,- 

Jan Vitvar 
PEKING 2022 
Oficiální publikace  
Českého olympijského 
výboru 
Publikace mapuje den po dni 
celý průběh her XXIV. zimní 
olympiády. Součástí knihy je 
také statistický přehled. 
296 stran, barevná publikace 

EV043124 599,-  479,- 

Dominic Bliss  

RAFA NADAL  
Životopis jednoho z nejlepších te-
nistů 21. století, držitele 22 grand -
slamových titulů ve dvouhře mužů 
a krále tenisových kurtů, Španěla 
Rafaela Nadala. Tato bohatě ilu-
strovaná biografie mapuje jeho 
cestu na vrchol od raných let přes 
začátky turnajové kariéry, profesio -
nální kariéru, první vítězství na se-
niorském okruhu ATP, první vítězství 
na Roland Garros, první vítězství  
ve Wimbledonu a první zlatou 
olympijskou medaili až po zisk re-
kordního 21. grandslamového titulu. 
Váz., 240 stran, barevné fotografie, 
17 x 23 cm 

EV043705 399,-  319,- 

NOVIN
KA

Willi Weber 

S BENZINEM V KRVI 
Willi Weber byl dvacet let mana-
žerem Michaela Schumachera. 
Objevil ho, podporoval ho a udě-
lal z něj mistra světa a rekord-
mana. Dokud však Weber 
neinvestoval své jmění do mla-
dého závodního talentu, sklidil 
v životě řadu šílených porážek. 
V této knize píše o své jedinečné 
kariéře, již zahájil jako prodavač 
losů a koňaku, až to dotáhl na 
milionáře a podnikatele. A taky 
vypráví o dvou snílcích – nezku-
šeném chlapci z Kerpenu a re-
stauratérovi z Řezna, kteří se 
společně stali nejúspěšnějším 
týmem Formule 1 na světě. 
Váz., 272 s. + 16 s. bar. fotopříl.,  
14,5 x 22,7 cm 

EV043212 359,-  279,- 
V prodeji  
od 9. listopadu 2022 
 

NOVIN
KA

FANOUŠKŮM  
POD STROMEČEK

AKČNÍ C
EN

A
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Linda Pacourková  

ŽIVOT S BÉĎOU 
Znáte ankylozující spondylitidu neboli Bech-
těrevovu nemoc? Já se s ní seznámila ve 
dva ceti letech. A převrátila mi život vzhůru 
nohama. Bolesti zad trápí možná i víc než  
80 % populace a všichni si na ně vlastně 
zvykli. Mezi námi ale žije zhruba 1 % lidí, 
kteří své bolesti řešit musí. Pokud tak ne -
udělají, může jim zatuhnout páteř či klouby.  
Já jsem naštěstí dostala nemoc do remi se.  
Mám pro vás svůj osobní příběh, příbě hy 
ostatních bechtěreviků, a hlavně od borné  
informace od lékařů přes fyzioterapeuty  
a výživové poradce až po porodní asistentku. 
Vyzpovídala jsem je všechny. 
Váz., 240 stran, čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 

EV043504 299,-  239,- 

Radkin Honzák, Denisa Vostrá  

HAIKU 
Cesta ze stresu 
Chytají se vás chapadla napětí, stresu,  
až vyhoření? Nevíte, jak z toho ven? Tato 
knížka vám poradí, jak stresovou situaci 
zkrotit, ale i jak opět dosáhnout duševní 
rovnováhy a klidu. Bouře emocí a stálost 
rozumu k sobě v japonských tradicích 
našly cestu. Příručka psychiatra R. Hon-
záka a japanoložky D. Vostré je pro ty, 
kteří chtějí v krizi použít rozum. Zjistíte,  
že je dobré si zanadávat, ale také ukáznit 
svůj hněv či bol do sedmnácti slabik. 
Navíc se dovíte spoustu zajímavostí o ja-
ponské tradiční kultuře.  
Váz., 240 stran, 13 x 20 cm 

EV043440 299,-  219,- 

Yamuna Zake  
ZDRAVÉ NOHY  
ZA ČTYŘI TÝDNY 
Program pro zdravější  
a spokojenější nohy 
Zbavte se pohybových obtí ží! 
Brož., 184 stran, barevné ilustrace 
EV042462 299,- 239,- 

Stephan Geisler, Stefan Remmert  
ZDRAVÁ ZÁDA 
Osmdesát procent bolesti v zá-
dech lze odstranit prová děním 
jednoduchých cviků. Vyzkoušej -
te více než třicet cviků pro oka-
mžitou pomoc! 160 s., bar. publ. 
EV042030 359,- 299,- 

V života proudu 
málokdo se nepraští 
o ňákou hroudu! 

Olivia Remesová  
JAK MÍT DOBROU  
NÁLADU 
Až vás přepadne panika, 
úzkost, stres či špatná nála da, 
sáhněte po této příručce.  
Pomůže vám zkrotit vaše  
starosti! 128 str., čb. ilustrace 
EV043163 299,- 239,- 

Pavel Kolář  
POSILOVÁNÍ STRESEM 
Cesta k odolnosti 
Naše tělo a duše v so bě skrý-
vají obrovský potenciál udě-
lat nás nejen silně odolnými, 
ale také šťastnými. Využijme 
ho! 376 str., barevné ilustrace 

EV042625 399,- 299,-

NOVIN
KA

Od zbrklých činů k myš lence. Kdo první místo 
oštěpem hodil po svém nepříteli ostrým slo-
vem, byl zakladatel civilizace. Ta slova mohou 
být surová, nebo je možné je kultivovat. Jsem 
rád, že jsme se s Denisou potkali, protože ona 
moje surovosti ve své části zjemnila, a nakonec 
dotáhla při seznámení s japonskou kulturou až 
k dokonalé krátké básni: haiku. Když začnete 
tvořit, začnete myslet a nemusíte blbnout. 
V tom vidím přínos našeho společného textu. 

Radkin Honzák 
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I. Ašenbrenerová, M. Behinová  
KNIHA O MATEŘSTVÍ 
Kniha je na míru ušitá potře-
bám českých matek a otců. 
Komplexně se zabývá přípra-
vami na početí, jednotlivými 
měsíci těhotenství, provede 
novorodičky možnými úska-
lími šestinedělí a ukáže, jak 
se dítě vyvíjí první tři roky  
života. 360 str., barevná publ. 
EV042491 599,- 449,- 

Anne Hooperová  
KÁMASÚTRA  
PRO MILENCE  
21. STOLETÍ 
Exotický koktejl starověké  
a současné moudrosti, namí-
chaný z více než stovky mi-
lostných poloh. Vneste do 
své ho sexuálního života kou -
zlo Orientu! 160 str., bar. foto 
EV043685 399,- 319,- 
V prodeji od 3. listopadu 2022

SVATEBNÍ PLÁNOVAČ 
Plánovač si můžete brát 
všude s sebou a vkládat si 
do něj výstřižky, vizitky a po-
známky. Najdete v něm vše, 
co budete k plánování svatby 
potřebovat – od prvního roz-
počtu až po rezervaci svateb -
ní cesty. 224 stran, bar. publ. 
EV041289 399,- 299,-

Monika Kopřivová a kolektiv 

MAMINKO, VYPRÁVĚJ 
Originální dárek pro vaši maminku – vyplňovací kniha, 
která obsahuje řadu pečlivě vybraných otázek a mno -
ho doprovodných obrázků, které mamince pomohou 
vybavit si zážitky z mládí. Vyplněné příběhy se stanou 
cenným pokladem pro celou rodinu.  
Váz., 132 stran, barevné ilustrace, 25 x 20 cm 

EV558573 549,-  439,-

Tim Seldin, Lorna McGrathová  

MONTESSORI 
DO KAŽDÉ RODINY  
Kniha nastiňuje klíčové zásady, 
na kterých jsou jednotlivé Mon-
tessori principy založeny, a umož-
ňuje jejich okamžité a praktické 
uplatnění v každé rodině napříč 
generacemi. Následujte pragma-
tická doporučení ze skutečného 
života, zaměřená na děti všech 
věkových kategorií, a přesvědčte 
se, jak snadné a přirozené je vy-
tvořit pečující prostředí, vštěpo-
vat rodinné hodnoty, podporovat 
pozitivní komunikaci a radovat se 
z domácího života.  
Váz., 192 s., bar. il., 17 x 21,7 cm 

EV043344 459,-  359,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Daniela Kovářová  

DOBRÉ  
MANŽELSTVÍ 
10 + 1 užitečných rad 
Jak spolu vydržet co nejdéle? 
Co dělat, aby se naše manžel-
ství nerozpadlo a bylo dobré? 
Čemu se naopak vyhnout? Jak 
přijmout obavy z budoucnosti? 
Jak odpustit a zapomenout? 
Jak se ubránit manipulaci a jak 
nastavit vlastní hranice? Jak se 
zbavit tyranů a domácích násil-
níků? Odpovědi na tyto i další 
otázky najdete v nové knize ro-
dinné advokátky a spisovatelky 
Daniely Kovářové spolu s množ-
stvím příkladů, cvičení a dopo-
ručení. Kniha Dobré manželství: 10 + 1 užitečných rad 
volně navazuje na úspěšnou autorčinu knihu Vztahy: 7 + 1 osudových omylů. 
Váz., 232 stran, barevné ilustrace, 14 x 21 cm 

EV043482 329,-  259,-

Praktické rady  

od rodinné  

advokátky
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Lada Nosková  

VYLADĚNO NA TALÍŘI 
Po velkém úspěchu své kuchařské prvotiny Štěstí 
na talíři přichází známá nutriční koučka s další vár-
kou vyladěných receptů, určených každému, kdo 
chce jíst zdravě a zhubnout. Osm kilo dole za de -
set týd nů! Bez hladovění, bez stresu, bez předse -
vzetí, které stejně nedodržíte. S klidným svědomím 
si tak můžete dopřát ovocné knedlíky a čokoládový 
dort. Najdete zde i inspiraci na superrychlé recepty, 
když právě nestíháte, či tipy na krabičky nejen do 
práce a na výlety. Prostě ideální pomocník na vaší 
cestě k vyladěnému životu i stravě… 
Váz., 304 stran, barevná publikace, 19 x 24,5 cm 

EV043449 599,-  479,- 

Mirka van Gils Slavíková  
Famózní!  
OD BABIČKY 
Probuďte vzpomínky s Mirkou 
van Gils Slavíkovou, která přináší 
svých sedmdesát ověřených re-
ceptů. A co nám napekla? Krem-
role, věnečky, indiánky, větrníky, 
rakvičky a mnoho dalších známých 
lahůdek. V této knize předkládá 
nejen výběr receptů z dob svého 
učení, ale také z pramenů první 
republiky. Mirka se díky tvrdé 
práci, studiu a pečení po celém 
světě propracovala mezi evrop-
skou cukrářskou elitu. Tuto knihu 
věnuje příznivcům cukrařiny, stu-
dentům i budoucím generacím. 
Váz., 196 str., barevné fotografie, 
21,3 x 26,3 cm 

EV558750 549,-  439,- 

Kateřina Kuranova  
NAŠE 
Foodblogerka, máma a nad-
šená hostitelka Kateřina Kura-
nova se rozhodla sepsat přes 
devadesát receptů, které vám 
dokážou u stolu vykouzlit 
úsměv na tváři a pocit blaha 
v žaludku. 248 stran, bar. publ. 
EV042541 399,- 299,- 

Iveta Fabešová 

VŠE SVÁTEČNÍ 
Sladkosti Ivety Fabešové patří mezi nejzářivější hvězdy na českém 
cukrářském nebi. A když se tato skvělá cukrářka nechá inspirovat  
tradičními recepty od Marie Sandtnerové, vzniknou přímo pohádkové 
výtvory. Čekají na vás desítky ověřených receptů na oblíbené české 
sváteční cukroví – a všechny v lákavém moderním podání. Oslavte 
Vánoce ve velkém stylu, doplňte svou sbírku rodinných receptů o dal -
ší sladké poklady a inspirujte se praktickými profi tipy! 
Váz., 176 stran, barevné fotografie, 19,5 x 25,5 cm 

EV560809 469,- 379,-

NOVIN
KA

NOVIN
KATradiční české cukroví  

v neodolatelném  
moderním provedení
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Karolína Fourová  
VÝŽIVNÁ KNIHA O JÍDLE 
Žijeme v době, kdy je jídlo nejbezpečnější v his -
torii. Přesto se spotřebitelé přestávají orientovat 
v tom, co je zdravé, co není, jak poznat pod ba-
revným obalem kvalitu a čemu ve spletité infor-
mační džungli uvěřit. Kniha vás bezpečně provede 
nekonečnou galaxií surovin a odpoví vám na 
všech ny otázky, které vás ve spojitosti s jídlem 
kdy napadly. Pomůže vám nahlížet na potraviny 
z hlediska výživy i kvality a naučí vás to nejdůleži-
tější – správně je skladovat a pracovat s nimi 
v kuchyni. V knize najdete i padesát jednodu-
chých receptů. 320 stran, barevná publikace 
EV042974 399,- 319,- 

Zdeněk Pohlreich  

SUPER JEDNODUŠE BEZ MASA 
Kuchařka volně navazuje na titul Super jednoduše, tentokrát ale výhradně 
s recepty, které neobsahují maso. Je to možná překvapivé, ale chceme na-
bídnout rozumnou alternativu bezmasých jídel, která budou běžného stráv-
níka saturovat svou chutí, pestrostí a také sytostí. Bezpečně potěší i zaryté 
masožravce. Všechna jídla jsou jednoduchá na přípravu, zůstali jsme věrni 
konceptu, kdy si uvědomujeme, že ne všichni mají dost času a odhodlání na 
to, aby trávili u sporáku půl dne. Bezmasá kuchyně vyžaduje možná trochu 
více ingrediencí, ale nebojte se, všechny bezpečně seženete v supermarketu.  
Váz., 192 stran, barevná publikace, 21,6 x 26,7 cm 

EV561766 469,-  379,- 

Kamila Nývltová  

NA PLECH S KAMILOU 
Miluju, když můžu rozdávat sladkým radost druhým. Říká se, že slad -
ké obaluje nervy a hází člověka do pohody. Sladké je možná i trochu 
závislost, ale docela určitě dělá lidi šťastnějšími a dokáže jim vykouz-
lit úsměv na rtech. A to je taky důvod, proč – když zrovna nezpívám 
– peču. Poskládala jsem knížku plnou receptů, vlastnoručně odzkou-
šených tipů a rad pro všechny, kteří chtějí vytvořit něco nejen krás-
ného, ale hlavně chutného a ne zbytečně složitého. Pečlivě a s láskou 
jsem do ní posbírala rodinné poklady – recepty mé i mých předků. 
Váz., 160 stran, barevná publikace, 19 x 24,5 cm 

EV043448 399,-  319,- 
    

Sladká kniha o pečení, které zvládne 
úplně každý. Nemusíte se bát těžkých  
postupů, právě naopak. Budete péct 
s leh kostí, úsměvem a těšením se na  
neodolatelnou chuť výsledku. Pečte  
s láskou a tak, aby vás to bavilo, jako  
mě u nás v Podkrkonoší. 

Kamila Nývltová 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Olga Bušková  

DIÁŘ PLNÝ ČASU 
Nedatovaný průvodce  
vaším rokem 
Váš kouzelný rok začíná každý den. Právě teď. Ne-
musíte čekat na konkrétní rok, protože tento diář 
není datovaný. Můžete začít kdykoli. Investujte 
svůj čas do sebe, svých dnů a snů. Všech padesát 
dva týdnů patří jen vám. Jejich součástí jsou ba-
revné hodiny a šťavnaté minuty. V diáři nechybí 
ani poetické úvodníky a praktické tipy pro vás  
a váš domov. 

Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová  

DIÁŘ  
PETRY NESVAČILOVÉ A HANKY VAGNEROVÉ 
Populární herečky přenesly svou nespoutanou energii na stránky originálního diáře. 
Ten obsahuje klasické týdenní kalendárium, prostor pro poznámky, ale také osobité 
textíky, poznámky a malůvky obou kamarádek. Nechte se rokem 2023 provést s hu-
morem a nadhledem, který budeme všichni potřebovat! 
Váz., 136 stran, barevné ilustrace, 13 x 21 cm 

EV043545 359,-  279,-

NOVIN
KA

Flexivazba, 200 stran,  
barevné i černobílé ilustrace,  
13 x 19,7 cm 

EV043366 
359,-  279,- 

NOVIN
KA

Paulo Coelho  
SÍLA  
Diář 2023 
Ideální dárek pro každé -
ho, kdo si přeje, aby ho 
slova věhlasného spiso-
vatele Paula Coelha 
prová zela každým dnem 
nad  cházejícího roku.  
264 stran, barevné ilustrace 
EV043234 349,-  279,- 

Andrea Tachezy, Pavla Köpplová 
KRÁSNÝ PLÁNOVAČ 2023 
Týdenní kalendář, 32 stran, 24 x 16 cm 
EV043635 299,- 239,- 
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M. Patřičný  
VELKÁ 
KNIHA 
O DŘEVĚ 
Tato výpravná 
celobarevná 
publikace  
známého vý-

tvarníka-dřevaře se věnuje dřevu ze všech možných 
aspektů – od praktického využití, přes jeho symboliku 
až po význam v umě ní. Kniha obsahuje profily zhruba 
padesáti dřevin, které doprovází množství unikátních 
fotografií. 272 stran, barevná publikace 
EV041216 699,- 559,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Katja Czajkowski  

ŠIJEME NA DĚTI DOMA A JEDNODUŠE 
Vyberte ty nejhezčí a nejměkčí látky a ušijte svému dítěti origi-
nální oblečení! V této knize najdete mnoho rad a praktických 
tipů k ušití módy s dlouhou životností, a to jak z certifikovaných 
bio látek, tak ze zbytků textilií a vyřazených kusů oblečení, kte-
rým takto vdechnete nový život. Všechny návody jsou doplněné 
fotografiemi, které vás krok za krokem dovedou ke zdárnému cíli.  
Váz., 128 stran, barevná publikace, 20 x 23,5 cm 

EV043491 399,-  319,-

Vyškrabávací  
obrázky 

MAGICKÉ  
GALAXIE  
Seznamte se s neobyčejnými 
obyvateli cizích planet  
a vstupte do světa plného 
fantazie! S pomocí dřevě-
ného škrabátka postupně 
krok za krokem odkryjete 
celý obrázek, nebo můžete 
odkrýt jen jednotlivé motivy 
s krásnými barevnými efekty. 
Záleží jen na vás!  
Brož., 28 str., barevná publ., 
21 x 26 cm + škrabátko 

EV043296 249,-  199,- 

Vyškrabávací obrázky 

ČARODĚJOVÉ A ELFOVÉ 
Použijte škrabátko jako kouzelnou hůlku a od-
halte kouzelné výjevy ze života čarodějů a elfů! 
Setkáte se s fantastickými mytickými stvořeními, 
se kterými se budete toulat pestrobarevnou kraji-
nou. A pokud chcete ještě více barev, můžete 
všechny motivy vybarvit pastelkami. 
Brož., 28 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm + 
škrabátko 

EV043297 249,-  199,-

R. Fletcherová  
NA KONCI 
TÉTO KNIHY 
BUDETE 
UMĚT PLÉST 
Tato kniha vás 
zasvětí do tajů 
pletení. Slovně 

i pomocí obrázků vám krok za krokem vysvětlí vzory 
i různé techniky a najdete v ní i 15 projektů pro začá-
tečníky. S touto knihou se naučíte plést nádherné 
věci: stylové čepice, povlaky na polštář i roztomilé dět-
ské bačkůrky. Brož., 160 stran, barevná publikace 
EV042380   329,- 259,- 

TECHNIKY 
AKVARELU 
Rozhodli jste se 
začít s akva re -
lem? Nebo se 
v této tech nice 
chcete zdoko-
nalit? Využijte 

odborné rady uměl ců a ilus t rá torů pracujících v celé 
řadě stylů. Díky nim a této knize se vybavíte doved-
nostmi a sebevědomím potřebným při ro zvoji vlast-
ního stylu. 256 stran, barevná publikace 
EV042172 499,- 399,- 

NOVIN
KA
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.62
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Rafa Euba  

CHCETE BÝT ŠŤASTNÍ? 
V sérii rozhovorů se svými pacienty, 
z nichž některé jsou vtipné, jiné do-
jemné, se Rafa Euba zamýšlí nad mar-
ností honby za štěstím jako cílem, 
přičemž uznává, že peníze, prášky, sex 
a jídlo někdy činí toto hledání příjem-
nějším. I tehdy nám však takzvaný 
„paradox hedonismu“ brání v tom, 
abychom si příliš užívali, a ani naše 
noční sny nám neposkytují úlevu  
od biologicky podmíněného neštěstí. 
To však neznamená, že musíme vést 
pesimistický život. Pokud se totiž 
spousty očekávání v životě zbavíme, 
pak teprve začneme štěstí pociťovat.  
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EV043269 299,-  239,- 

Rachel Clarke  

JE-LI TI ŽIVOT MILÝ 
Specialistka paliativní péče  
Rachel Clarke denně pomáhá 
nevyléčitelně nemocným smířit 
se s osudem a snaží se jim umí-
rání co nejvíce ulehčit. Když 
však Rachelinu otci diagnosti-
kují poslední stadium rakoviny 
a ona musí čelit odchodu milo-
vaného člověka, otřese to nejen 
jejím vnímáním celé dosavadní 
praxe, ale na povrch se dosta-
nou nejrůznější otázky o smyslu 
života. Rachel si postupně uvě-
domuje, že většina z nás žije 
tak, jako bychom byli nesmr-
telní. Když nás ale okolnosti  
přimějí se zastavit, můžeme 
zodpovědně říct, že jsme prožili 
život naplno? 
Váz., 216 stran, 16 x 23 cm 

EV042781 359,-  279,- 

KNIHA, 
KTERÁ  
SKUTEČNĚ 
POMÁHÁ! 
 

Antti Ervasti, Matti Pikkujämsä  
Šálek terapie 
SPOLEČNĚ CELÝM DNEM 
Tato kniha kombinuje humor, vřelost a moudrost  
a poskytuje praktické rady, které vám pomohou 
zvládnout výzvy a požadavky moderního života. 
Váz., 248 stran, černobílé ilustrace, 14 x 16 cm 

EV043202 299,-  219,- 

Marie Kondo  
ZÁZRAČNÝ ÚKLID  
Pořádek jednou provždy 
Poznejte originální umění, 
díky němuž se spolehlivě 
zbavíte nepořádku a náležitě 
si uspo řádáte věci. Tato pře-
svědčivá knížka se právem 
stala ohromným světovým 
bestsellerem. 192 stran 
EV041658 299,- 239,-

Eckhart Tolle  
TICHO PROMLOUVÁ 
Naučte se pomocí této pub -
likace transformovat své  
vědomí! Když se spojíte  
s tichem ve svém nitru, tak 
překročíte hranice své aktiv -
ní mysli a objevíte hloubku 
klidu a spokojenosti…   
104 stran 
EV040047 199,- 159,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

VYPRÁVĚNÍ, KTERÉ  
SE DOTKNE VAŠÍ DUŠE…   

62 a 63 radce.qxp_Sestava 1  21.10.2022  11:57  Stránka 2



Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2022. 63
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BUĎTE KONEČNĚ SAMI SEBOU! 
 

Jan Menděl  
UPRDELISMUS 
Autor poznal různé příručky  
k lepšímu životu, k němuž mají 
pomáhat meditace či cviky. 
Proti tomuto trendu se obrátil  
a našel jiné řešení. Až se na učít e 
věci okolo nevnímat tak vážně 
a dokážete se nad ně povznést, 
teprve tehdy docílíte opravdové 
osobní svobody. 224 stran 
EV042176 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Jan Menděl, David Toegel  

OPOVÁŽLIVÁ DRZOST BÝT SÁM SEBOU 
Být sám sebou je ta nejpřirozenější a zároveň nejtěžší věc na světě. Vět-
šina našich problémů vzniká tím, že si nedovolujeme prožívat to, co cí-
tíme, nedovolujeme si říkat to, co si myslíme, a nedovolujeme si dělat to, 
co chceme. J. Menděl a D. Toegel zjistili, co lidem nejvíce brání být sami 
sebou, a vytvořili tohoto univerzálního průvodce k vnitřní svobodě… 
Brož., 240 stran, 12,5 x 17,7 cm 

EV043692     299,-  239,- 

Srdečně zdravíme všechny čtenáře Knižního 
klubu a doufáme, že si během dlouhých 
podzimních a zimních večerů udělají čas 
i na naši knihu Opovážlivá drzost být sám 
sebou. Přiznáváme, že to není kniha, kterou 
je dobré přečíst na jeden zátah, proto je 
lepší si její čtení rozdělit a každou kapitolu 
v sobě nechat několik dní působit. Oba si 
přejeme, aby byl svět lepším a přátelštějším 
místem, a jsme přesvědčeni o tom, že čím 

více z nás si opravdu dovolí být sami sebou a skrze tento proces uzdraví svoji 
duši, tím dříve se takového světa dočkáme. Nechť v sobě k tomu najdete onu 
potřebnou odvahu, která se někomu zvenčí může jevit jako opovážlivá drzost. 

Honza a David

NOVIN
KA

Jan Menděl, David Toegel 

DIÁŘ PRO DUŠI 
Tento diář vám pomůže správně nastartovat každý den. 
Stačí se přitom jenom zamyslet nad tím, jak ho prožít co 
nejlépe. Ke každému dni najdete motivační citát, se kterým 
se vám bude lépe fungovat. 
Váz., 408 stran, 12,5 x 17,7 cm 

EV043702 379,-  299,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022
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Rhonda Byrne  
KOUZLO  
Posvátné texty zneklidňovaly čtenáře 
po více než dvacet století. V průběhu 
dějin pouze pár lidí pochopilo, že slova 
jsou jako hádanka. A jakmile ji vyluš-
títe, odhalíte jedinečné tajemství, díky 
němuž se vám před očima otevře nový 
svět. Právě tuto převratnou schopnost 
porozumění přináší slavná spisovatel -
ka Rhonda Byrne ve své knize Kouzlo. 
Vezme vás na cestu, která potrvá dva-
cet osm dní. A při ní vás naučí, jak tuto 
znalost využít v běž ném životě. Není 
důležité, kde jste, kdo jste či jaká je 
vaše momentální situace, Kouzlo vám 
změní život za všech okolností. 
Brož., 272 stran 
EV043631 359,- 279,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022 

Theresa Cheungová  

JAK POLAPIT SEN 
21 rad, jak můžete lépe 
snít (a žít) 
Kniha Jak polapit sen je dokonalou 
sadou nástrojů, jak se stát lucidním 
snílkem a vytvořit si šťastnější 
a naplněnější život v bdělém stavu. 
Theresa Cheungová nám ukazuje, 
že cesta vpřed vede přes pocho-
pení, že vědomí duchovního uvě-
domění je základním kamenem 
všech životních zkušeností. 
Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EV043506 299,-  239,- 

DALŠÍ KNIHA  
OD ODBORNICE  
NA SNY,  
PARANORMÁLNÍ 
JEVY  
A DUCHOVNÍ 
ZRÁNÍ

Louise L. Hay 
MILUJ SVŮJ ŽIVOT 
Známá americká psycholožka 
nám v této publikaci vysvětluje, 
jak limitujeme své myšlení a ná-
zory, a tím vytváříme ve své hlavě 
zárodky a příčiny nemocí. Své tělo 
můžeme uzdravit tak, že vydáme 
pozitivní energii při práci se svou 
myslí… 248 stran 
EV042188 299,- 239,-

Lorna Byrneová  
MŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ,  
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL 
Sedm příběhů pro děti 
V této publikaci světově proslulá 
duchov ní učitelka Lorna Byrneová 
popisuje skuteč né příběhy sedmi 
dětí, jejichž životy se díky kontak -
tu s anděly stráž nými radikálně 
změnily a zlepšily. 248 str., čb. il. 

EV042669 329,-  259,- 

Don Miguel Ruiz  
ČTYŘI DOHODY 
Kniha moudrosti starých  
Toltéků 
Čtyři dohody, založené na staré 
toltécké moudrosti, nabízejí nový 
přístup k vlastnímu nitru, abychom 
dokázali proměnit svůj život v pro -
žitek svobody, opravdové ho štěstí 
a lásky. 136 stran 

EV042303 299,- 239,- 

Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.   
ŽENY, KTERÉ BĚHALY 
S VLKY 
Autorka se v této poutavé knize 
za bý vá mýty, pohádkami a pří-
běhy s cílem pomoct ženám spojit 
se znovu se zdravými vlastnostmi 
instinktivní povahy. 528 stran 
EV039881 399,- 319,- 
V prodeji  
od 10. listopadu 2022
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Nepropásněte objednací termín 1. prosince 2022! 65
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Renata Herber 
POSELSTVÍ TAROTU +  
VYKLÁDACÍ KARTY 
Kniha od české kartářky obsahuje základní 

informace, jak postupovat při vykládání a čtení karet (výklady s různým počtem listů) 
a jaký je význam jednotlivých listů v kratším i delším časovém horizontu. Publikace je 
doplněna černobílými obrázky a nádherně barevně provedenou sadou sedmdesáti osmi 
tarotových karet od Dagmar Lukůvkové. Sada je uložena v praktické dárkové krabičce.  
200 stran, černobílé ilustrace + karty 
EV043669                    399,- 319,- 
V prodeji od 8. listopadu 2022

Žofie Kanyzová a kolektiv 
LUNÁRNÍ KALENDÁŘ KRÁSNÉ PANÍ 2023 +  
DVĚ PUBLIKACE 
Sada obsahuje: týdenní kalendář (60 stran, 30 x 18 cm) 
+ dvě publikace (kroužková vazba, 122 stran, 16 x 21 cm  
a brož., 30 stran, 11,5 x 16,5 cm)  
EV553273 299,- 249,- 

Soňa Thomová, 
Zdeněk Thoma  
ENCYKLOPEDIE  
MAGICKÝCH 
MÍST 
Vydejte se s autory 
této publikace na 
toulky po místech 
zdánlivě známých 
a všedních, avšak 
skrývajících záhady 

a neobyčej né události, z nichž se vám bude tajit dech. 
Na této mystické pouti vás čeká nejedno překvapení! 
192 stran, barevná publikace 
EV039414 499,- 399,- 

Raymond Buckland  
VELKÁ UČEBNICE  
ČARODĚJNICTVÍ A MAGIE 
Tato kniha nabízí informace o čaro-
vání, věštění, bylinkářství i o ději-
nách kultu wicca. V jednotlivých 
lekcích najde te řadu cvičení, ale 
především konkrétní postupy, díky 
nimž dosáhnete toho, co si přejete. 
Brož., 296 stran, černobílé ilustrace 
EV041427 359,- 279,- 

Dani Bryant  
KYVADLO  
A JAK MU ROZUMĚT 
Siderické kyvadlo je po staletí  
považováno za skvělý věštecký 
nástroj, který pomá há získat  
rady a odpo   vědi. Naslouchejte  
při práci s ním své intuici a váš 
život konečně nabere správný 
směr! 128 stran, čb. ilustrace 
EV041894 229,- 179,- 

Olga Krumlovská  

HOROSKOPY 2023 
Stalo se již dobrou tradicí, že 
každým rokem vydává 
PhDr. Olga Krumlovská, známá 
astroložka a spisovatelka, ho-
roskopy, v nichž si mohou čte-
náři najít základní předpovědi 
na následující rok i rady, čím se 
řídit a čeho se vyvarovat, jak 
pečovat o partnerské vztahy, 
o své zdraví a finance. Horo -
skopy jsou vypracovány nejen 
pro základních dvanáct zna-
mení, ale i pro tzv. dekany, 
jimiž autorka rozděluje každé 
znamení na tři „podznamení“, 
takže jednotlivé předpovědi 
jsou mnohem výstižnější 
a přesnější. 
Váz., 336 stran, 13 x 20 cm 

EV043378 299,-  239,- 

CO NÁS 
ČEKÁ  
V ROCE 
2023? 

NOVIN
KA
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Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.66
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Heidi Loreyová  

ZELENINA V OKRASNÉ ZAHRADĚ 
Záhon s růžemi a salátem? Brambory s hledíkem nebo mangold se slunečnicemi? Stačí 
sladit nároky na půdu i na stanoviště a kombinacím se meze nekladou. Navíc i mezi  
zeleninou existují druhy, které si s okrasnými v ničem nezadají. A jestliže se vám ve smí-
šeném záhonu nebudou líbit? Jednoduše úrodu sníte a příště vysadíte něco jiného.  
Tato kniha plná báječných nápadů vám ukáže, jak vytvořit okrasnou užitkovou zahradu 
a spojit hezké s užitečným. 
Brož., 192 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm 

EV043271 299,-  239,- 

Huw Richards  
ZAHRADNICKÉ VYCHYTÁVKY 
Praktická příručka uvádí nápadité tipy a triky, jak s co nejmenší 
námahou a s minimálními náklady založit zdravou zeleninovou 
zahradu. Nechybí ani tipy na bylinkovou zahrád ku a přehled 
jedlých květin pro smíšenou výsadbu. 224 stran, barevná publ. 
EV043246 499,- 399,- 

Mel Koringová  
VÝCVIK ŠTĚNĚTE 
DEN PO DNI 
Praktická kniha přináší od-
povědi na všechny klíčové 
otázky. Brož., 256 s., bar. p. 
EV040886 399,- 319,-

Hape Kerkeling  
MOJE KOČKY, CIZÍ 
KOČKY A JÁ 
Laskavá, vtipná i poučná 
kniha od milovníka koček.  
256 stran 
EV043023 299,- 239,- 

Margot Spohnová a kolektiv 
CO TU KVETE?  
Encyklopedie planých rost-
lin obsahuje přehled nej-
běžnějších druhů.  
Brož., 496 stran, bar. publ. 
EV042524 499,- 399,-

ZAHRADNICKÝ  
KALENDÁŘ 2023 
Užitečný a přehledný diář 
nabízí řadu praktických 
rad, jak pečovat o zahradu. 
Brož., 128 str., barevné foto 
EV042744 299,- 239,- 

66 a 67 priroda.qxp_Sestava 1  21.10.2022  12:13  Stránka 2



Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75. 67
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Miroslav Bobek  
SUPI V HOTELU  
CONTINENTAL  
a další zápisky ředitele zoo 
288 stran, barevné fotografie 
EV042028 359,- 279,- 

Miroslav Bobek  

RYŠAVÝ 
KNIHOVNÍK 
a další  
zápisky ředitele zoo 
Fejetony obsahují mnoho zajímavostí ze současnosti 
i historie pražské zoo. Podíváte se nejen do areálu 
v Troji, ale vycestujete také za gorilami do Afriky  
a za jinými vzácnými zvířaty do dalších částí světa.  
Seznámíte se s ochranářskými projekty, jež pražská zoo  
organizuje či podporuje, a odhalíte záhadu podivného 
tvora, který měl vyhynout již před miliony let. Poutavé  
vyprávění doplňují fotografie.  
Váz., 288 stran, barevné fotografie, 14,5 x 22,7 cm 

EV043594 359,-  279,-

Jiří Křivánek  
LOVECKÉ MALIČKOSTI 
Autor na stránkách své knihy  
loveckých povídek zaznamenává 
příhody tak, jak je přinesl jeho 
mys livecký život a jak mu je vy-
právěli přátelé. Žádný z pří běhů 
není smyšlený a jejich postavy 
jsou skutečné. 248 str., bar. publ. 
EV041069 299,- 239,-

David Attenborough 

VÝPRAVY NA DRUHÝ KONEC SVĚTA 
Uznávaný přírodovědec vypráví okouzlujícím, vtipným a vře-
lým způsobem o mimořádných dobrodružstvích, jež zažil  
s těmi nejpozoruhodnějšími lidmi a zvířaty na světě.  
Váz., 504 stran + 16 stran barevné fotopříl., 14,5 x 20,5 cm 

EV560439 499,-  399,-

Přečetla jsem si Miroslavovu předchozí knihu 
Supi v hotelu Continental, která se mi moc  
líbila, a těším se i na tuhle. Jsem si jistá, že  
se Ryšavý knihovník bude líbit také vám,   
čtenářům. 

Jane Goodall, světoznámá primatoložka  
a ochránkyně přírody 

NOVIN
KA

Miroslav Bobek 
SUPI V HOTELU 
CONTINENTAL  
a další zápisky  
ředitele zoo 
Audioknihu čte herec 
Otakar Brousek mladší. 
EV043592  
CD (mp3)  299,- 249,- 2x Miroslav Bobek

obj. č.    
EV048418260,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

66 a 67 priroda.qxp_Sestava 1  21.10.2022  12:13  Stránka 3



Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 68

K
n

ih
y 

se
 s

le
vo

u

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Susanna Kearsleyová  
BEZNADĚJNÝ 
OSUD 
Román od autorky best -
selleru Mariana. 448 s. 
EV040631 399,- 

Rebecca Thornton  
OSUDNÝ OKAMŽIK 
Řekne-li pravdu, ztratí 
ka marádku. Bude raději 
lhát? 376 stran 
EV041701 379,-  

Florence Noiville  
ZPOVĚĎ  
KLEPTOMANKY 
Některé záliby mohou 
být riskantní… 176 str. 
EV041794 259,-

Audrey Carlanová  
VĚČNÁ VÁŠEŇ 
Erotický román od autor -
ky série Calendar Girl. 
264 stran 
EV040096 299,-  

Anna Strnadová  
MAXL ŽHÁŘ 
Poutavý historický ro -
mán odehrávající se  
v 19. století. 336 stran 
EV041201 329,-

Liz Trenow  
LÁSKA 
A VÁLKA 
Roku 1919 přijíždějí do Flander tři ženy, aby se 
dozvěděly víc o osudu mužů, které ztratily… 344 s. 
EV040895 359,-  

Filip Staněk 
KŘEHKÁ STRUNA 
Pestrá, nápaditá a ná vy -
kově čtivá prvotina her -
ce a tanečníka. 192 s. 
EV042068 259,-  

Ed James  
BEZ PŘÍČINY 
Nic nevidíte. Nic necí tí te. 
Zbyl vám jen strach… 
360 stran 
EV042032 399,-  

Jonathan Moore  
NOČNÍ TRH 
Dechberoucí krimipříběh 
z temného San Francisca. 
336 stran 
EV041465 299,- 

Stephen Chbosky  
IMAGINÁRNÍ 
PŘÍTEL 
Napínavý hororový 
příběh. 656 stran 
EV040561 499,- 

Drew Murray   
ZLOMENÝ GÉNIUS 
Najde mladý agent FBI 
Will Parker unesenou 
dívku? 328 stran 
EV041877 399,-  

Theo Addair  
HNILOBA  
V KOŘENECH 
Poutavá fantasy.  
Brož., 272 stran 
EV042195 279,- 

Kara McDowellová   
BUĎ, ANEBO 
Člověk nemusí být doko -
nalý, aby si zasloužil 
lásku… Brož., 320 stran 
EV041727 299,-

Ester Geislerová, 
Josefina Bakošová  
TERAPIE SDÍLENÍM 
VOL. 2  
Brož., 224 stran 

EV040660 299,-

Zuzana Součková 
KDYŽ SE DÁMA 
ROZBĚHNE 
Ani v padesáti není 
pozdě! 176 stran 
EV041353 259,- 

M. Uhlíř, J. Kosíková  
BŘEHY NEJSOU  
NA DOHLED 
Zápisky z mise Lékařů 
bez hranic. 216 stran 
EV042450 299,-

Matěj Pospíšil,  
Lucie Pospíšilová  
SAMI DOMA 
Spojujte, šrafujte, luš -
těte… Brož., 48 stran 
EV042299 199,- 

Anke Jobiová 
ČISTÉ KRMENÍ PSŮ 
Rady, recepty a přehled 
psích superpotravin.  
Brož., 112 stran, bar. publ. 
EV041929 299,-

Jeanette Przygoda 
NA PROCHÁZCE  
SE PSEM 
Jak být sehraná dvojka. 
Brož., 96 stran, bar. publ. 
EV041916 299,-

Inge Dougansová  
REFLEXOLOGIE 

Kompletní průvodce reflexní terapií v unikátním 
spojení s metodami tradiční čínské medicíny. 
248 stran, černobílé ilustrace 
EV041746 299,- 

Monte Farber,  
Amy Zernerová  
ASTROLOGIE PRO 
ZDRAVÍ A POHODU 
Brož., 216 stran, bar. il. 

EV041055 349,-

Caitlin Keeganová 
DENÍK SNŮ 
Výpravná knížka se 
zajímavým designem.  
Brož., 160 stran, bar. il. 
EV040480         299,-

Lotta Sonninen  
DENÍK ŠPATNÝCH 
NÁLAD  
PRO MATKY  
Brož., 128 stran, čb. il. 

EV041256 199,-

Napoleon Hill  
ÚSPĚCH 
Sbírka nejznámějších  
a nejsilnějších myšlenek 
N. Hilla. 176 stran 
EV042163 299,-

Hal Elrod  
ZÁZRAČNÁ 
ROVNICE 
Jak nemožné proměnit 
ve skutečnost. 264 stran 
EV041526 279,- 

Nila Aye 
ŠKOLA KRESLENÍ 
Více než 200 nápadů 
pro malé výtvarníky.  
192 str., barevné ilustrace 
EV041071 299,-

89 Kč
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Hannah Beckermanová  
KÉŽ BYCH TI TO 
DOKÁZALA ŘÍCT 
Srdcervoucí román.  
344 stran 
EV041477 359,-

Kerry Lonsdaleová  
VŠECHNY VLNY 
OCEÁNU 
Od autorky bestselleru 
Všechno, co dáme. 304 s. 
EV040394 359,-

Tanya Valková  
ARABSKÁ 
PRINCEZNA 
Pokračování románu 
Arabská žena. 544 stran 
EV040475 459,-

Alan Hollinghurst 
SPARSHOLTOVA 
AFÉRA 
Kniha, kterou si musíte 
přečíst! 544 stran 
EV040596 499,-

Tereza Boučková 
BHÚTÁN, MÁ 
LÁSKA 
Jak se žije v zemi hřmí cí -
ho draka? 224 s., b. foto 
EV041670 359,-

Kimberly McCreight 
V DOBRÉM  
I ZLÉM  
Chytrý, provokativní 
a napínavý thriller. 424 stran 
EV041587 399,-

Klára Janečková 
ZRADA 
Dramatický román od 
vaší oblíbené autorky. 
416 stran 
EV041707 359,- 

Mirka Skočílková 
KDO VĚŘÍ  
NA ZÁZRAKY 
Neobyčejný román  
o lásce. 376 stran 
EV041437  299,-

Michal Šefara  
TANEČNICE 
Dokáže se talentovaná 
tanečnice vymanit ze 
stínů minulosti? 408 s. 
EV041610 399,-

Gillian Oliverová  
EVA ROMANOVÁ 
Vzpomínky 
Biografie slavné kraso -
bruslařky. 168 stran 
EV042153 299,- 

P. Richard, J. Imbert  
NEVÍM NIC, ALE 
ŘEKNU VŠECHNO 
Zpověď legendy fran -
couzského filmu. 280 s. 
EV041588 349,-

Edwin Hill 
NEZVĚSTNÍ 
Mysteriózní thriller, 
překvapivý a ničivý  
jako bouře. 424 stran 
EV041416 399,- 

Oldřich Sobotka 
VRAŽEDNÉ LÉTO 
Syrový detektivní román 
z prostředí novodobé 
šlechty. 344 stran 
EV042069 329,-          

Don Winslow 
JEDNOTKA 
Strhující příběh o diskri -
minaci a hamiž nosti.  
480 stran 
EV040035 459,-

Sheryl Browneová 
VZORNÁ CHŮVA  
Mrazivý psychologický 
román, který vám nedá 
spát. 368 stran 

EV040367 299,- 

Amber Garza 
CHCI TVŮJ ŽIVOT  
Dvě ženy a jeden život, 
který může mít jen 
jedna… 312 stran  

EV041137 299,-

Lesley Kara 
FÁMA 
Napínavý debut plný 
falešných stop. Doporu-
čuje P. Hawkins! 288 s. 
EV041042 379,- 

Dan Malakin  
KOŘIST 
Co byste dělali, kdyby 
vám chtěl někdo zničit 
život? 280 stran 
EV041606 299,-

Harriet Tyce 
VŠECHNY TVOJE 
LŽI 
Od autorky bestselleru 
Krvavý pomeranč. 376 s. 
EV039614 399,- 

Philipp Vandenberg 
PURPUROVÉ STÍNY 
Thriller od autora 
bestselleru Sixtinské 
spiknutí. 368 stran 

EV041232 399,-

Barbora Kurcová  
52 PROJEKTŮ 
Z PŘÍRODNÍCH 
MATERIÁLŮ 

Výzva pro každý týden v roce. Brož., 144 s., bar. p. 

EV041716 299,-

Hedvig Montgomeryová 
JAK PŘEŽÍT 
ŠKOLKU  
Staňte se rodiči, jakými 
chcete být! 232 s., b. p. 
EV040407 299,-

Madan Kataria  
JÓGA SMÍCHU 
Každodenní smíchová 
cvičení pro zdraví  
a štěstí. 240 stran 
EV042229 259,-

Josef Káďa Kadeřábek 
S MOTORKÁŘEM  
U STOLU 
Skvělé recepty i historky.  
Brož., 240 stran, bar. foto 
EV042693 399,-

Petr Hoffmann 
OD PRAMENE 
ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
Nechte si poradit od od -
borníka! 320 s., b. foto 
EV038123 329,-

NEOBYČEJNÉ 
OMALOVÁNKY 
Vánoce a jejich 
kouzlo 70 stran +  
5 fixů a zvýrazňovač 

EV041905 299,-
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Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!70
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ELVIS  
Film o životě a hudbě 
slavného zpěváka.  
Hrají: A. Butler, T. Hanks,  
O. DeJon ge, H. Thom-
son, D. Montgomery,  
R. Roxburgh a další.  
EV562714 DVD279,-

THOR 
Láska jako hrom 
Thorovu cestu za odpo-
činkem přeruší galaktic -
ký zabiják Gorr the God 
Butcher, který usiluje 
o zánik bohů… 
EV562711 DVD279,-

JURSKÝ SVĚT 
Nadvláda 
Příběh se odehrává čtyři 
roky po zániku ostrova 
Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských 
tvorů.  
EV562691 DVD279,-

THOR  
Kolekce 4 filmů 
Thor: Ragnarok, Thor: 
Temný svět, Marvel: 
Thor, Thor: Láska jako 
hrom. 
EV562709  

4 DVD 509,-

Beatles 
REVOLVER 
Reedice známého alba 
z roku 2009 obsahuje 
písně Taxman, Eleanor 
Rigby, Love You To, Yel-
low Submarine a další. 
EV562794  CD 499,-

André Rieu 
BEST  
OF CHRISTMAS 
Silent Night, Sleigh 
Ride, White Christmas,  
Jingle Bells, Petit Papa 
Noël, Ave Maria… 
EV562044  CD 189,-

André Rieu 
MAGIC  
OF THE WALTZ 
Nová kolekce těch nej-
krásnějších valčíků.  
Obsahuje i zcela novou 
skladbu Windsor Waltz.  
EV262766  CD 309,-

Marta Kubišová 
MARTA   
Kolekce čtyř alb z let 
1997 až 2005. Marta 
Kubišová v Ungeltu, Svá-
teční setkání, Váno ce 
s Martou Kubišovou… 
EV562756 4 CD329,-

Pavel Bobek 
VEĎ MĚ DÁL, 
CESTO MÁ  
+ bonusy 
Pojď stoupat jak dým,   
Nedělní ráno, Chvíle, 
kdy jsem byl s ní… 

EV559845  CD 299,-

VLADIMÍR MIŠÍK / 
ETC… 3 
Dobrý ráno, Samotáři, 
Výkřiky ze sna, Malá 
paní, Vanda a Žanda,  
Kdo přijde po mně, Tma 
stéká do kaluží… 
EV561988 3 CD279,-

Kabát 
EL PRESIDENTO 
El Presidento, Rumcajs 
miloval Manku, Testo -
steron, Tři sobi, Troll,  
Kazačok, Opilej klavír, 
Za ztracený námořníky… 
EV562760  CD 299,-

21 NEJHEZČÍCH  
ČESKÝCH  
POHÁDEK 
Princezna se zlatou hvěz-
dou na čele, Sněhurka,  
O princezně na hrášku…  
EV559847    CD 249,-

Paolo Cognetti  
VLČÍ ŠTĚSTÍ 
Audioknihu čte O. Brou-
sek. Délka nahrávky:  
4 hodiny 26 minut. 
EV043581 
        CD (mp3) 299,-

David Vencl, Petr Bílek 
ZAČNI TEĎ!  
Průvodce otužováním 
Audioknihu čte známý 
herec Kryštof Rímský. 
EV043540 
        CD (mp3) 249,-

Jan Lebeda  
POHÁDKY SKŘÍTKA 
MEDOVNÍČKA + 
POHÁDKY SKŘÍTKŮ 
Medovníčka a Barvínka  
EV043223  

        CD (mp3) 249,-

Alexandre Dumas  
HRABĚ MONTE 
CRISTO 
Audioknihu čte oblíbený 
herec Vladislav Beneš. 
EV043097 
    5 CD (mp3) 649,-

Dick Francis  
CENA KRVE 
Audioknihu čte herec  
M. Holý. Délka nahrávky: 
9 hodin 16 minut. 
EV043227 
      CD (mp3) 299,-

Kolektiv autorů 
CO SE STANE DÁL 
Deset povídek. 
EV043593 

      CD (mp3) 199,- 
V prodeji  
od 3. listopadu 2022

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO 
Komedie s prvky magic-
kého realismu servíruje 
univerzální otázky lid-
ského života s nadsáz-
kou a humorem. 
EV562718 DVD199,-

MIMOŘÁDNÁ 
UDÁLOST 
Strojvůdce Miloš musí 
vystoupit z vlaku, aby 
napravil poruchu. Vlak 
stojící v mírném spádu 
se však rozjede… 
EV562755 DVD179,-

PO ČEM MUŽI 
TOUŽÍ 2 
Kroky opilé psycholožky 
Ireny vedou do stanu 
vědmy Zoltany, kde  
vysloví osudové přání: 
Chci bejt chlap!  
EV561789   DVD 179,-

RAKEŤÁK 
Zkušený člen Vesmírné -
ho ochranného sboru 
Buzz Rakeťák, jeho  
velitelka a posádka se 
vydávají prozkoumat 
novou planetu! 
EV562719 DVD279,-

MIMONI 2 
Padouch přichází  
V neutuchající touze 
najít toho největšího pa-
doucha všech dob narazí 
Mimoni na malého no-
satého chlapce… 
EV562759 DVD 199,-

Richard Müller 
ČIERNA LABUŤ 
BIELA VRANA 
Richard Müller tak jak 
ho známe, tak jak ho 
máme rádi ve svém nej-
novějším albu.   
EV562795  CD 399,-

Lenny 
HEARTBREAK  
CULTURE 
V pořadí třetí studiové 
album od zpěvačky 
Lenny obsahuje písně: 
Superpower, Animal… 
EV562045  CD 389,-

TOP GUN 
Maverick 
Pokračování napínavého 
příběhu o bravurním  
pilotovi Petovi „Maveric-
kovi“ Mitchellovi. Hrají:  
Tom Cruise a další.  
EV562757 DVD 279,-

TOP GUN  
Kolekce 2 filmů 
Komplet obsahuje dva  
legendární filmy: Top 
Gun a Top Gun: Mave-
rick. Hrají: Tom Cruise  
a další.  
EV562758 2 DVD 379,-

PREZIDENTKA 
Romantická komedie.  
Sochař Petr (Ondřej Vet-
chý) nemá ani ponětí, 
kdo je okouzlující žena 
(Anna Geislerová),  
do které se zamiloval…  
EV562697 DVD 199,-
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LAMPIČKA NA ČTENÍ S KLIPEM 
Lampička na čtení, kterou pomocí klipu pohodlně upevníte  
na noční stolek nebo přímo na knihu. Rozměry: 4 x 31 x 3,5 cm.  
Baterie (3x AAA) nejsou součástí balení.  
EV562068  Spiderman 349,-  279,- 
EV562067  Minecraft 349,-  279,-  
EV562066  Harry Potter 349,-  279,- 
EV562069  Super Mario 349,-  279,- 

STOLNÍ LAMPA 
Stylová lampa na váš stůl. Baterie (3x AAA) nejsou součástí balení. 
EV562065 Minecraft  výška: 17 cm 499,-  399,- 
EV562064 Marvel: Thorovo kladivo výška: 20 cm 599,-  479,- 
EV562063 Marvel: Spiderman výška: 17 cm 499,-  399,- 
EV562062 Marvel: Kapitán Amerika výška: 17 cm  499,-  399,- 

Harry Potter 
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
Dobby s ponožkami 
Adventní kalendář obsahuje dvanáct párů ponožek – ponožky  
s motivy bradavických kolejí či ikonických předmětů a událostí  
z knih a filmů. Velikost ponožek: 36–41, materiál: polyester  
a elastan. Rozměry balení: 22 x 28,5 x 8,6 cm. 
EV536863 1299,-  1099,- 

Harry Potter  
LAMPIČKA 
Svíčka s hůlkou 
Posviťte si doma jako kouzelník! Sada obsa-
huje: lampičku (svíčka) a ovladač v podobě 
hůlky. Výška svíčky: 13,5 cm. Baterie (3x AAA) 
nejsou součástí balení.  
EV547192 749,- 599,- 

Harry Potter  
LAMPIČKA 
Hedvika 
Designová LED lampička. Výška:  
17 cm. Baterie (3x AAA) nejsou 
součástí balení.  
EV547191 699,-  559,- 
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OBDARUJTE  
SEBE  

I SVÉ BLÍZKÉ!

Pat a Mat  
METEO DOMEČEK 
Sestav domeček pro Pata 
a Mata a oni ti za odměnu 
budou předpovídat počasí! 
Předpověď je založena na 
změně venkovní vlhkosti 
vzduchu. Vykoukne-li 
z domečku Pat, můžeme 
očekávat pěkné počasí. 
Vykoukne-li ovšem Mat, 
očekávejte vlhké a deštivé 

počasí. Rozměry sestaveného 
domečku: 16,5 x 15,5 x 6,5 cm. 
EV559446 499,- 399,- 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ LITÍ OLOVA 
Vykouzlete si atmosféru tradičních českých Vánoc! Sada obsahuje: šest 
olověných mincí a tavicí naběračku. Rozměry balení: 21,6 x 6,5 x 3,5 cm. 
EV304400 249,- 199,-

Basilur  
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
Obdarujte sebe nebo své blízké vánočním kalen -
dářem plným vysoce kvalitních porcovaných čajů 
Basilur! Balení obsahuje dvacet čtyři druhů čajů 
(mix černých, zelených a ovocných). Rozměry 
balení: 45,1 x 21,6 x 2 cm. 
EV533749 309,- 249,-

Basilur   
WINTER NIGHT’S DREAM 
Golden Hour  
Sypaný černý čaj s kousky ovoce. 
Baleno na Srí Lance. Složení:  
černý čaj OP 96,5 %, měsíček 
květ 0,5 %, aroma (vanilka). 
Hmotnost čaje: 100 g. Výška 
kovové krabičky: 14,3 cm. 
EV561176 299,- 259,-

Basilur  
WINTER NIGHT’S DREAM 
Shooting Star 
Sypaný černý čaj s kousky ovoce. 
Baleno na Srí Lance. Složení: černý 
čaj OP 96 %, chrpa květ 0,5 %, 
aroma (cukrová vata). Hmotnost 
čaje: 100 g. Výška kovové krabičky: 
14,3 cm. 
EV561173 299,- 259,- 

Happy Spirit 
DÍVKA A KOČKA 
Taška + kapsička 
Stylový komplet: taška přes 
rameno (zapínání na druk) 
a kapsička s pout  kem 
(zapínání na zip). Rozměry 
tašky: 30 x 33 cm, délka 
ucha: 53 cm. Rozměry 
kap sičky: 15 x 10 cm. 
Délka poutka: 24 cm. 
Materiál: polyuretan.  
EV048403 428,- 149,- 

Aladine 
RAZÍTKA 
Vánoční visačky 
Sada obsahuje devět razítek na 
pěnové hmotě. Rozměry balení: 
16,9 x 29,7 x 2 cm. 
EV560765 330,- 269,- 

Aladine 
RAZÍTKA  
Stampo Minos 
Razítka s tematikou českých 
Vánoc, včetně českého nápisu. 
Balení obsahuje: 32 razítek 
a razítkovací polštářek. Inkoust 
je omyvatelný, pratelný a bez -
pečný pro děti. Výška balení: 
10,3 cm. 
EV367833 340,- 279,- 
 

Aladine 
RAZÍTKA 
Vánoční čas 
Sada obsahuje: dvanáct razítek 
s adventními motivy i českými 
nápisy pro vánoční tvoření 
a tři razítkovací polštářky.  
Rozměry dárkového balení:  
16 x 16,5 x 2 cm. 
EV560766 199,- 179,- 
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HRY  
PRO CELOU 

RODINU

Harry Potter 
TURNAJ TŘÍ 
ČARODĚJNICKÝCH ŠKOL 
Sada tří rodinných her. Balení 
obsahuje: čtyři hrací plány,  
čtyři figur ky, sto dvacet hracích 
kartiček s různými cestami 
a překážkami, čtyři kartičky 
s Ohnivým pohárem a návod. 
Hra je vhodná pro děti od 8 let. 
Rozměry balení: 30 x 30 x 7 cm. 
EV549226 699,- 559,-

Harry Potter 
TOP TRUMPS: BATTLE MAT 
Nový herní model oblíbené hry Top Trumps. 
Hlavními hrdiny této edice strategické karetní hry 
je třicet čarodějek a čarodějů, které znáte ze světa 
Harryho Pottera. Balení obsahuje: podložku, třicet 
karet, pět žetonů a návod. Hra je vhodná pro děti 
od 6 let. Rozměry balení: 17,3 x 27,1 x 5,2 cm. 
EV557810 399,- 299,- 

SOUBOJ GENERACÍ 
Jedinečná kvízová hra, která prověří 
vaše znalosti. Otázky (rozdělené  
do čtyř skupin – Boomer, generace X, 
mileniálové, generace Z) se týkají 
kultury, význam ných událostí, ale také 
napří klad světa reklamy a módy. 
Balení obsahuje: 500 karet a herní 
plán. Hra je vhodná pro děti od 10 let. 
Rozměry balení: 26,6 x 33,7 x 7,9 cm. 
EV534860 999,- 799,- 

WORLD OF TANKS 
Desková hra nejen pro milov -
níky populární hry World of 
Tanks. Balení obsahuje: herní 
plán, 76 karet, 28 žetonů,  
4 dřevěné dílky, návod a dva 
promo kódy s unikátním  
in-game obsa hem pro PC 
verzi této hry. Hra je vhodná 
pro děti od 10 let. Rozměry 
balení: 25,1 x 25,3 x 5 cm. 
EV535035 899,- 499,- 

JÍZDENKY, PROSÍM!  
Výhybka 
Logická hra pro jednoho hráče obsa -
huje celkem čtyřicet různých úkolů. 
Balení obsahuje: panel kolejiště 
s úložným prostorem, čtyřicet karet 
rébusů, plán železničního depa, dvě 
lokomotivy, pět vagónů, dvě rozbité 
koleje a návod. Hra je vhodná  
pro děti od 8 let. Rozměry balení:  
25,5 x 25,6 x 6 cm. 
EV561238 699,- 559,- 

PATCHWORK 
Tolik kousků látek a kožených záplat se válí všude kolem – z toho by byla 
krásná přikrývka! Hráč, který vybere nejlepší záplaty a nejšikovněji je spojí 
do patchworkové deky, vyhrává. Balení obsahuje: časový plán, dva plány 
přikrývky, figurku, dva žetony času, třicet osm záplat, padesát žetonů 
knoflíků a návod. Hra je vhodná pro děti od 8 let. Rozměry balení:  
20,5 x 20,5 x 5 cm. 
EV561251 629,- 509,- 
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Z katalogu VÁNOCE 5/2022 je výhodné objednat do 1. prosince 2022.74

BRNO                            Starobrněnská 16/18                                            tel.: 532 199 891 
                                      NC Královo Pole, Cimburkova 593/4                    tel.: 722 360 393 
                                      OC Olympia Brno, U Dálnice 777                         tel.: 771 260 373 
BŘECLAV                       Sady 28. října 431/17a                                         tel.: 519 371 473 
ČESKÉ BUDĚJOVICE     U Černé věže 15                                                  tel.: 389 058 910-1 
                                      OC Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498                tel.: 380 070 718 
DĚČÍN                            Tržní 1069/32                                                       tel.: 731 451 345 
FRÝDEK-MÍSTEK           OC Frýda, Na Příkopě 3727                                 tel.: 597 490 993 
HRADEC KRÁLOVÉ       Futurum, Brněnská 1825/23a                              tel.: 498 501 110   
CHOMUTOV                 OC Chomutovka, Dr. Farského 4732                    tel.: 416 419 920-1  
CHRUDIM                      Široká 117                                                           tel.: 730 514 451 
JIHLAVA                        Citypark, Hradební 1                                           tel.: 567 770 004 
                                      Masarykovo nám. 47                                           tel.: 567 308 158 
KLADNO                        Central Kladno, Petra Bezruče 3388                    tel.: 321 338 985    
LIBEREC                         OC Forum, Soukenné nám. 669/2a                      tel.: 487 919 940-1 
MLADÁ BOLESLAV       Bondy Centrum, tř. Václava Klementa 1459         tel.: 326 509 970-1 
OLOMOUC                    Galerie Moritz, 8. května 465/24                         tel.: 587 301 830-1  
OPAVA                           OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10                tel.: 558 889 820-1  
OSTRAVA                      OC Avion Shopping Park, Rudná 114/3114          tel.: 597 490 990-1 
                                      OC Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4         tel.: 771 253 531 
PARDUBICE                   Palác Magnum, Třída Míru 2800                          tel.: 466 301 519 
PLZEŇ                            Plzeň Plaza, Radčická 2861/2                               tel.: 378 229 930-1  
PRAHA 1                       OC Quadrio, Spálená 2121/22                             tel.: 296 110 701  
                                      Václavské nám. 41, 1. patro                                 tel.: 221 111 314 
                                      NC Palladium, nám. Republiky 1                          tel.: 296 110 100   
                                      Florentinum, Na Florenci 2116/15                        tel.: 296 110 510 
PRAHA 2                       Hlavní nádraží, Wilsonova 300/8                          tel.: 296 110 405  
PRAHA 3                       OC Atrium Flora, Vinohradská 151/2828             tel.: 296 110 800  
PRAHA 4                        Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 1. patro    tel.: 296 110 750 
                                      Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136         tel.: 296 110 456  
                                      OC DBK, Budějovická 1667/64                            tel.: 296 110 450-1  
PRAHA 5                        OC Nový Smíchov, Plzeňská 8                               tel.: 296 110 411  
PRAHA 6                       metro Dejvická, Evropská 1500/1                         tel.: 296 110 600 
PRAHA 9                        Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a             tel.: 296 110 460  
PRAHA 10                      OC Europark Štěrboholy, Nákupní 389/3              tel.: 296 110 500-1  
PŘEROV                         OC Galerie Přerov, Čechova 3491/26                   tel.: 771 260 810  
TÁBOR                           OD Dvořák, 9. května 2886                                 tel.: 381 251 678 
                                      9. května 517/5                                                   tel.: 381 252 638 
ZLÍN                               Zlaté jablko, nám. Míru 174                                 tel.: 576 201 901  

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

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

Knižní klub vám přináší 
spoustu výhod! 

 

✔ 50% vstupní slevu z běžné ceny na 3 knihy z nakladatelství 
Euromedia (nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, 
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR, 
PRAGMA, BRÁNA, LASER, LISTEN). 

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

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

✔ 5x ročně zdarma klubový katalog. 

✔ Pravidelné akční slevy, knižní komplety za výhodnou cenu, 
slevy k svátku a narozeninám, slevové poukázky 
a výprodeje. 

 

 

Jak si udržíte tyto výhody? 

Stačí si nakoupit 5 knih ročně, ideálně v období platnosti 
každého katalogu jeden titul. 

Pokud si nic nevyberete, můžeme vám zaslat námi vybraný 
bestseller, tzv. hlavní nabídku. V případě, že nebudete mít 
o tuto knihu zájem, kontaktujte náš zákaznický servis. Tuto 
knihu můžete do 14 dnů vyměnit za jinou v kterémkoliv 
knihkupectví LUXOR. 

 

 

VIP program 

Pokud si budete chtít užívat také naše VIP výhody, stačí si  
vždy s novým katalogem vybrat jednu knížku nebo během 
jednoho kalendářního roku nakoupit alespoň za 2000 Kč, 
čímž automaticky získáte pro celý následující rok nárok  
na 30% slevu na knihy označené jako VIP a dopravu zdarma 
při nákupu nad 799 Kč (při osobním odběru v Zásilkovně 
s platbou předem). VIP členům také nezasíláme tzv. hlavní 
nabídku. 

Více o pravidlech členství naleznete v Podmínkách účasti 
v programu LUXOR Knižní klub PREMIUM  
na www.knizniklub.cz. 

 

 

Reklamace 

Dostanete-li nedopatřením vadné výtisky nebo jiné než objednané 
knihy, pošlete je co nejdříve s kopií dodacího listu poštou (nikoli  
na dobírku) zpět na adresu: Euromedia Group, a. s. – reklamace 
MO zásilek, U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí. (Na této 
adrese není možné vyřídit reklamaci zboží osobně.) Uveďte prosím 
objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný titul vám 
zašleme obratem.  

Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického servisu 
máte právo do 14 dnů od jeho převzetí vrátit. Toto právo neplatí 
u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku 
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy 
o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení 
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Více 
informací naleznete na www.knizniklub.cz v sekci Obchodní 
podmínky. 

Nově 
otevřeno
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Objednávky  
 

296 536 660 
www.knizniklub.cz    
 
 
Po–Pá 8–20 hod.  
info@knizniklub.cz 
Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 
2113348520/2700 
 
 
SMS objednávky 
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-EV023456,EV124578-PP    

Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 
12345678-EV023456,EV124578 

Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu předem: 
12345678-EV023456,EV124578-PP-IT 

Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu dobírkou: 
12345678-EV023456,EV124578-IT 

 

Sledujte nás na sociálních sítích!

Kolik zaplatíte za dopravu? 
 
DOPRAVCE                                                        CENA DOPRAVY  
                                                            PLATBA PŘEDEM       PLATBA NA DOBÍRKU  
Česká pošta – Balík Do ruky           69 Kč                    99 Kč  
Osobní odběr – Zásilkovna              49 Kč                    79 Kč  
Kurýrní služba – Zásilkovna domů   69 Kč                    99 Kč  
Kurýrní služba – PPL                       79 Kč                  109 Kč  
Kurýrní služba – WE|DO                 79 Kč                  109 Kč  
 
Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč; při osobním odběru 
v Zásilkovně s platbou předem nad 1 000 Kč. VIP členové mají dopravu 
zdarma při nákupu nad 799 Kč (při osobním odběru v Zásilkovně  
s platbou předem). 
 
 
 

Platnost katalogů 

1. katalog ZIMA                                     leden – březen                       
2. katalog JARO                                    duben – květen                     
3. katalog LÉTO                                      červen – srpen 
4. katalog PODZIM                                        září – říjen                         
5. katalog VÁNOCE                          listopad – prosinec    

         

Katalog ZIMA 1/2023 budeme rozesílat začátkem ledna 2023. 75

Zajímavé akce a aktuální informace najdete na www.knizniklub.cz. 
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Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00  Praha 5 

NOVIN
KA

Rose Levyová Beranbaumová   

BIBLE  
SLADKÉHO PEČENÍ 
Lahodné, křupavé, vláčné, neodola-
telné. Přesně takové jsou sušenky,  
perníčky, loupáčky nebo řezy, které 
najdete v této obsáhlé a výpravné 
kuchařce. Od základních těst 
se dostanete ke sto pade-
sáti receptům na stříkané, 
vykrajované nebo ručně vyvalo-
vané a tvarované sladkosti,  
nechybí ani tipy a triky pro 
vždy dokonalý výsledek 
či precizní, krok za krokem 
popsané postupy. Nechte se 
i vy vtáhnout do sladkého světa 
drobných dezertů! 
Váz., 448 stran, 
barevná publ., 
20,3 x 22,8 cm 

EV043132 
    599,-  479,- 

VÍTEJTE VE SLADKÉM SVĚTĚ DROBNÝCH DEZERTŮ!

Rose Levyová Beranbaumová  
BIBLE DOMÁCÍHO PEČENÍ 
Kompletní „učebnice“ domácího pečení. Kromě 
klasického chleba nebo ciabatty si připravíte 
muffiny, challu, pizzu, focacciu, více zrnné chleby, 
žemle, sušenky, koláčky, briošky či bagely.  
728 str. + 32 str. barevné fotopřílohy, čb. ilustrace 
EV042686 599,- 479,- 
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C. J. Tudor 
 UPÁLENÉ + JÁMA 

Dva mrazivé psychothrillery  
s hororovou příchutí 

od slavné britské autorky.

Platnost akce od 1. 11. do 31. 12. 2022.

DE048404

279 Kč 
(běžná cena 999 Kč)   

Kolektiv autorů 
ČESKO 

Bohatě ilustrovaná moderní 
encyklopedie obsahuje  

přibližně 6 000 abecedně  
řazených hesel.

Platnost akce od 1. 11. do 31. 12. 2022.

DE040055

Dárek k narozeninám 

Slevu lze uplatnit již týden 
před vašimi narozeninami  
a také týden po nich. 

 30% 
SLEVA Z BĚŽNÉ 
CENY NA NÁKUP 
V KAMENNÝCH  
KNIHKUPECTVÍCH

Více informací na zadní straně.

Platnost akce od 1. 11. do 31. 12. 2022.

299 Kč 
(ušetříte 499 Kč)

69 Kč 
(běžná cena 269 Kč)   

DIÁŘ 
Diář s kroužkovou vazbou,  

kapsičkami, praktickou gumič-
kou, propiskou a vyměnitelným 

nedatovaným kalendáriem.  
Rozměry: 12,8 x 15,2 x 3 cm.

DE401740 Černý 
DE401736 Růžový 
DE401734 Kaktusy/ananasy 
DE401732 Paví peří

Drž se blízko 
Předloha  

stejnojmenného  
seriálu na Netflixu 

strana 24

Ateliér Rosen 
Láska ji může stát 
přátelství i ateliér… 
 

strana 9

Cestovní 
kancelář  
Jinosvěty 
Dětem  
pod stromeček 

strana 43

AKČNÍ C
EN

A

AKČNÍ C
EN

A
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Slevu lze uplatnit na www.knizniklub.cz, v prodejnách či při objednávce pomocí 
zákaznického servisu. Slevu nelze použít současně s jinými slevovými akcemi. 
Akce platí do vyprodání zásob. V případě, že zboží nebude již v naší aktuální 
nabídce, nelze požadovat náhradu. Vyplacení slevy v hotovosti není možné. 
Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Slevu lze uplatnit na www.knizniklub.cz, v prodejnách či při objednávce pomocí 
zákaznického servisu. Slevu nelze použít současně s jinými slevovými akcemi. 
Akce platí do vyprodání zásob. V případě, že zboží nebude již v naší aktuální 
nabídce, nelze požadovat náhradu. Vyplacení slevy v hotovosti není možné. 
Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Slevu lze uplatnit na www.knizniklub.cz, v prodejnách či při objednávce pomocí 
zákaznického servisu. Slevu nelze použít současně s jinými slevovými akcemi. 
Akce platí do vyprodání zásob. V případě, že zboží nebude již v naší aktuální 
nabídce, nelze požadovat náhradu. Vyplacení slevy v hotovosti není možné. 
Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Slevu lze uplatnit pouze jednou a výhradně v knihkupectvích Luxor na tituly  
nakladatelství Euromedia (nakladatelské značky ODEON, KNIŽNÍ KLUB, IKAR, 
UNIVERSUM, ESENCE, KALIBR, PIKOLA, YOLI, PRAGMA, BRÁNA, LASER a LISTEN) 
při předložení karty Knižního klubu PREMIUM a do kladu totožnosti pro kontrolu 
data narození. V případě dotazů prosím kontaktujte zákaznický servis na telefonu 
296 536 660. Sleva platí již týden před vašimi narozeninami a týden 
po nich. Tuto slevu nelze použít současně s jinými slevovými akcemi. Sleva se 
počítá z běžné ceny. Vyplacení slevy v hotovosti není možné. Změna vyhrazena, 
za tiskové chyby neručíme. 

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu.  
Další informace o VIP programu naleznete na s. 74. 

VIP cena 349,- 
strana 11

VIP cena 279,- 
strana 15

VIP cena 279,- 
strana 20

VIP cena 349,- 
strana 23

VIP cena 699,- 
strana 41

VIP cena 279,- 
strana 43

Zvýhodněné  
tituly pro VIP 
členy -30 %

z běžné 
ceny
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