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Vaše TOP 10 z katalogu 3/2022 

Milí členové Knižního klubu, 
 
Knižní klub slaví narozeniny! Už třicet let pro vás vybíráme ty nejzajímavější, nejnapínavější  
i nejromantičtější knížky. A protože bez vás, našich čtenářů, by žádné narozeniny nebyly, máme 
pro vás několik dárků. Tím hlavním je velká soutěž, ve které můžete vyhrát dárkovou kartu IKEA  
v hodnotě 20 000 Kč a některou z poukázek na nákup knih na našem webu. Stačí jen správně 
odpovědět na soutěžní otázku na www.knizniklub.cz a třeba se štěstí usměje právě na vás! 
Pro všechny vášnivé čtenáře navíc máme praktický set  – hrnek z českého porcelánu a designo -
vou tašku. Neváhejte s nákupem, tato speciální edice je limitovaná! Tašku můžete hned naplnit 
bestsellery, které jsme pro vás připravili. V našem novém katalogu najdete krásné knihy nejen 
pro sebe, ale také pro celou vaši rodinu, příbuzné a přátele. Vždyť kniha je ten nejlepší dárek 
pro každého! 

 
Přeji vám i Knižnímu klubu mnoho dalších let s nádhernými knihami!  
 
 
  
 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 
EU043619   29,- 

 

    
 

 149,-
KNIHOMOLSKÝ SET 
Čtení je moje terapie 
Tento praktický set udělá radost 
všem vášnivým čtenářům!  
Sada obsahuje: roztomilý 
porcelánový hrnek (objem: 400 ml) 
a designovou bavlněnou tašku 
(rozměry: 38 x 42 cm). 
EU048394                         

LIMITOVANÁ EDICE  
K 30. VÝROČÍ 
KNIŽNÍHO KLUBU
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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 399 Kč. 
Akce platí do 31. října 2022.

Huw Richards  

ZAHRADNICKÉ VYCHYTÁVKY 
Praktická zahradnická příručka uvádí nápadité tipy 
a triky, jak s co nejmenší námahou a s minimálními 
náklady založit zdravou zeleninovou zahradu. 
Saláty, okurky, luštěniny, tykev, lilek, brokolice, 
kořenová zelenina – pro každý druh se najde 

správné místo, ať už s využitím klasických, či vyvýšených záhonů, 
na stinném, či slunném stanovišti. Autor ukazuje, jak rostliny 
kombinovat tak, aby úroda byla co nejbohatší, kam ideálně 
umístit kompost a jak co nejlépe využít prostor a rozvrhnout 
plochu. Nechybí tipy na bylinkovou zahrádku a přehled jedlých 
květin pro smíšenou výsadbu. 
Váz., 224 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm 

DA043246                akční cena 249,- 

EU043246 499,-  399,- 

 

499,-   
AKČNÍ CENA  

 

 249,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2022.

Skvělé tipy a triky 
pro bohatou úrodu

  NOVINKA 
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Náš Knižní klub vám přináší radost již 30 let!4
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Slavte s námi 30 let Knižního  

Přeji Knižnímu klubu 

vše nejlepší 
k 30. naroze

ninám!  

 
Shari Lapen

a

Drazí č
tenáři, 

 
i když s

i to mož
ná mno

zí z vás
 pořádn

ě neuvě
domují, 

 

v celém
 tomhle

 úžasné
m světě

 knih m
áte nes

mírně  

důležito
u roli. 

Proto vá
m všem

 mockrá
t děkuje

me  

za podp
oru — z

a to, že
 jste s 

námi, ž
e se s n

ámi  

radujet
e z kaž

dé další
 vydané

 knihy, 
že čtete

 —   

a těším
e se na

 další s
polečně 

stráven
é chvíle

.  

Protože 
bez vás

 by to 
nešlo…  

 
  Ze srdce 

Kristýn
a Trpková 

Shari Lapena

M
ar

ek

 Eben

Alena Zárybnická

Kristýna Trpková

Lucie Kutrová
Jan Hocek
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Láska ke knihám má své výhody! 5
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K
K

o  klubu!

2.–5. cena 
Poukázka na nákup  
knih v hodnotě  
1 000 Kč 

6.–30. cena 
Poukázka na nákup knih v hodnotě 500 Kč 

1. cena 
Dárková karta IKEA 
v hodnotě 20 000 Kč  
na zařízení čtecího koutku +  
poukázka na nákup knih  
v hodnotě 3 000 Kč

Vyhrajte čtecí  
koutek svých snů!

Soutěžit můžete 
v Literární kavárně

     na www.kniz
niklub.cz

Vytvořte si doma, na zahradě či na chalupě svůj vysněný čtecí koutek  
pro příjemnou relaxaci s knížkami z Knižního klubu!  

Odpovězte na literarni-kavarna.knizniklub.cz správně na soutěžní otázku  
a vyhrajte jednu z 30 skvělých cen! 

.
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!6
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Jeho poslední slova je thriller, který vás chytne  
a nepustí. Příběh postupně odkrývá další a další 
záhady, místy nevíte, komu máte věřit, autorka 
vás nenechá vydechnout. Velmi oceňuju uvěři-
telnost postav a jejich propracovanou psycho -
logii, mile mě překvapil ne zrovna předvídatelný 
konec, jenž se vymyká obvyklým schématům.  

Marie Kejvalová, redaktorka

Laura Dave  

JEHO POSLEDNÍ SLOVA 
Než Owen Michaels zmizí, podaří se mu  
zanechat své ženě Hannah poslední zprá -
vu: Ochraň ji. Hannah přesně ví, koho má 
Owen na mysli – svou dospívající dceru  
Bailey, která v dětství tragicky přišla o mat -
ku. A která nechce mít s novou manželkou 
svého otce vůbec nic společného. Hanniny 
zoufalé telefonáty Owenovi zůstávají  
bez odezvy, a k tomu zatknou jeho šéfa  
za podvod. Když policie začne vyslýchat  
i ji, rychle pochopí, že její manžel není tím, 
za koho se vydával. A že Bailey je možná 
klíčem k odhalení Owenovy pravé identity. 
Hannah s Bailey se společně vydávají  
na cestu za pravdou. Když však začnou 
skládat střípky Owenovy minulosti, brzy si 
uvědomí, že jejich životy už nikdy nebudou 
jako dřív… Přeložila Hana Vališová.  
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043090 359,-  279,-

  NOVINKA 
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Nepropásněte objednací termín 5. října 2022! 7
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Anne Jacobsová  
VENKOVSKÉ SÍDLO 
Zlaté časy  
344 stran 

EU040015 399,- 319,-

Anne Jacobsová 
VENKOVSKÉ SÍDLO 
Bouřlivé časy  
360 stran 
EU040732 399,-  319,-

Anne Jacobsová  
VENKOVSKÉ SÍDLO 
Časy se mění 
Závěrečný díl rodinné ságy. 352 stran 
EU041543 399,- 319,-

Anne Jacobsová  

PANSKÝ DŮM 
Bouře 
Augsburg 1935. Nad Německem se stahují mračna k velké bouři a má to dalekosáhlé důsledky 
i pro rodinu Melzerových a jejich rodinné sídlo. Mariin úspěšný módní ateliér stojí krátce před 
zavřením poté, co vejde ve známost její židovský původ. Také její muž Paul má veliké starosti se 
zvládáním finanční situace v textilní továrně. Rostoucí tlak ze strany nacistické vlády mu způso-
buje bezesné noci. A když se mu jednoho dne dostane naléhavé rady, aby se v zájmu uchování 
továrny s Marií rozvedl, musí jeho žena učinit závažné rozhodnutí, které jí změní život už na-
vždy… Závěrečný díl této poutavé ságy vyjde již v roce 2023! Přeložil Vítězslav Čížek.  
Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043038 399,-  319,-

Tahle rodinná sága se stala 
fenoménem v mnoha zemích 
včetně České republiky. Pů-
vodně měla být jen třídílná, 
nicméně autorka už vloni 
mile překvapila své příznivce  
pokračováním. Povedlo se jí v něm skvěle navázat na 
osudy rodiny Melzerových a já nepochybuji, že v pátém 
díle to bude také tak. 

Helena Frantová, PR manažerka

3x Venkovské sídlo

obj. č.    
EU048141440,- 

ušetříte

 757,- 
jen

Výhodný komplet

5x Panský dům

obj. č.    
EU048387800,- 

ušetříte

 1195,- 
jen

Výhodný komplet

Anne Jacobsová 
PANSKÝ DŮM  
464 stran 
EU042604 399,- 319,-

Anne Jacobsová 
PANSKÝ DŮM 
A JEHO DCERY 480 str. 
EU039094 399,- 319,- 

Anne Jacobsová 
PANSKÝ DŮM A JEHO 
DĚDICTVÍ 432 stran 
EU039761 399,- 319,- 

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM 
Návrat 400 stran 

EU042186   399,- 319,-

  NOVINKA 
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* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.8
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Rosie Goodwin  

ZIMNÍ SLIB 
Z Opal Sharpové a jejích sou-
rozenců se náhle stali sirotci. 
Tři z nich – včetně Opal – 
na víc napadne nemoc, která 
jim už vzala otce. Nejstarší 
ze sourozenců Charlie tak 
musí učinit nejtěžší rozhod-
nutí svého života. Ví, že nej-
menší děti nepřežijí, pokud 
se o ně nepostará lékař  –  
na kterého ovšem nemá  
peníze. Umístí proto mladší 
sourozence do chudobince, 
kde budou mít alespoň co 
jíst. Je to něco, co mu Opal 
nemůže odpustit. Charlie, 
který se snaží udržet zbytky 
rodiny pohromadě, přitom 
musí čím dál víc riskovat, 
a nakonec se dostane  
do střetu se zákonem a je 
poslán na trestanecké lodi 
do Austrálie. Opal slíbí, že 

jednoho dne všechny sourozence 
znovu spojí… Přeložila Ingeborg Fialová.  

Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042788 399,- 319,- 

Alison Weirová 

KATEŘINA PARROVÁ 
Roku 1542 nechal Jindřich VIII. popravit svou pátou 
manželku. Nedlouho nato, odhodlán se znovu ože-
nit, upřel svůj zrak na dvakrát ovdovělou, vzdělanou 
a příjemnou Kateřinu Parrovou. A tak se Kateřina 
stává proti své vůli královnou… Přeložila E. Křístková. 
Váz., 472 stran, 15,8 x 21,2 cm 

EU552591 449,-  359,- 

Jaromír Jindra  
KAREL IV.  
A KORUNA  
ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ 
Karel Lucemburský při chá zí 
do vydrancovaných Čech. 
Podaří se mu navrátit pře-
myslovsko-lucemburskému 
dědictví bývalou slávu?  
336 stran 
EU042210 359,- 279,- 

Emma Riedová  
SUĎTE SPRAVEDLIVĚ 
Případy mistra Petra 
Soubor detektivních případů 
ze středověku je románově 
propojený a jeho hlavními 
ingrediencemi jsou tajem-
ství, napětí a láska. 368 stran 
EU043024 399,-  319,- 

Hana Whitton  
SEDMÝ HŘÍCH  
SE TRESTÁ SMRTÍ  
Audioknihu čte Jakub Saic. 
EU043242 
    CD (mp3) 299,- 249,- 

HISTORICKÝ  
DETEKTIVNÍ  
PŘÍBĚH 

NOVINKA JEDNÉ Z NEJPŮJČOVANĚJŠÍCH 
AUTOREK V BRITSKÝCH KNIHOVNÁCH

Hana Whitton  

SEDMÝ HŘÍCH  
SE TRESTÁ SMRTÍ 
Když se Rosamunda, pocházející z urozené 
rodiny, setká s anglickým králem Henrym II., 
její půvab panovníka okamžitě okouzlí a ro-
mantické zamilování brzy přeroste ve váš-
nivý milostný vztah. Henryho manželka 
královna Eleanor Akvitánská pozoruje vývoj 
událostí nejen s rostoucí žárlivostí, ale také 
s obavami. Rosamunda se proto na královo 
přání uchýlí do benediktinského kláštera 
v Godstow nedaleko Oxfordu, kde ji Henry 
tajně navštěvuje. Zanedlouho zde však 
začne docházet k záhadným vraždám. Stojí 
za nimi královna Eleanor Akvitánská?  
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043119 299,-  239,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA*  

  NOVINKA 

  TOP 
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67. 9
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Luca Di Fulvio  
DÍTĚ, KTERÉ V NOCI 
NAŠLO SLUNCE 
Mladý Marcus vede privile-
govaný život jako syn lenní -
ho pána. Až do dne, kdy je 
při strašlivém krveprolití  
vyvražděna celá jeho rodina 
i všichni ostatní obyvatelé 
hradu… 600 stran 
EU042590 499,- 399,- 

Sue Monk Kidd  
KNIHA TUŽEB  
Ana se narodí v Galileji v do-
bách, kdy se na ženy pohlíží 
jako na majetek a dívky 
opouští své otce, jen když se 
vdávají. Ona však netouží  
po ničem jiném než mít nad 
svým osudem kontrolu… 
392 stran 
EU041989 399,- 299,- 

Hana Oboda  

DUNAJSKÝ RACEK 
Vídeň na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Marianna  
by ráda roztáhla křídla, ale společenské konvence ji zavazují  
ke sňatku, zajištění rodu a podpoře svého muže Adolfa Landsber-
gera, úspěšného textilního podnikatele. Skrze její vzpomínky  
coby staré ženy, která se uchýlila se synem do poválečného Irska, 
sledujeme nejen osud Marianny samotné, ale i lidí, které milovala 
a ztratila. Dunajský racek je románovou freskou znovu oživující 
skutečný příběh jedné židovské velkoprůmyslnické rodiny, ale  
i niternou výpovědí citlivé a přemýšlivé ženy. 
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043159 299,-  239,- 

Sarah Larková  

ZVĚROLÉKAŘKA 
Velké sny 
Aby v roce 1912 mohla pracovat jako zvěrolékařka, vdala se Nellie  
za svého přítele z dětství Philippa De Groota, který převzal veterinární 
praxi po svém otci. Sice ho nemilovala, ale už od dětství je oba spojo-
valo pevné přátelství. Před sňatkem slíbila, že mu dá svobodu, kdyby 
se mu naskytla příležitost věnovat se svému vysněnému povolání  
hudebníka. Ta se opravdu objevila po skončení první světové války 
a Phillipp tehdy bez váhání zmizel z jejího života. Nellie se spolu se svou 
kolegyní Mariou pokusí vybudovat veterinární praxi v Berlíně. Jenže 
minulost a láska Nellie záhy dostihnou… Přeložila Zuzana Soukupová.  
Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043052 399,-  319,- 

ABY SI SPLNILA SVÉ  
SNY, MUSÍ SE VDÁT…

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.10

Frances Liardet  

MYSLI NA MĚ 
Poprvé se Yvette a James drželi za ruce v roce 1942 během 
bombardování Egypta. Navzdory válečné nejistotě si k sobě 
našli cestu a jejich láska vydržela, i když James padl do za-
jetí. Po válce našli štěstí v Anglii. V roce 1974 se ovdovělý 
James stěhuje do městečka nedaleko míst, kde si kdysi  
po válce s Yvette vybudovali první společný domov. A narazí 
zde na ozvěny temné minulosti, které jej donutí přehodnotit 
vše, co si myslel, že ví o svém životě i milované ženě… 
Přeložila Karolina Limrová. 
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042957 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Georgia Kaufmann  

NÁVRHÁŘKA Z PAŘÍŽE 
Rosa vybudovala globální módní impé-
rium díky své schopnosti najít perfektní 
oblečení pro každou příležitost. Ale když 
se připravuje na nejdůležitější setkání 
svého života, její obvyklá jistota jí uniká.  
Zatímco se snaží vybrat si šaty a správný 
odstín rtěnky, začne vyprávět svůj ne-
uvěřitelný příběh. Příběh chudé venkov-
ské dívky z vesnice vysoko v italských 
horách. O nacistické okupaci a nočním 
útěku. O naději a zármutku ve Švýcar-
sku; kouzlu a lásce v Paříži. Ambicích  
a zármutku v Rio de Janeiru; úspěchu  
a triumfu v New Yorku. Jenže Rosa nyní 
nevidí úspěch. Vidí, že celý život utíkala. 
Teď ale přišel čas postavit se vlastním 
démonům… Přeložil Robert Čapek. 
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042960             399,-  299,- 

Cestu k sobě našli  
ve válečném šílenství…

3x Marie Lacrosse

obj. č.    
EU048388470,- 

ušetříte

 877,- 
jen

Výhodný komplet

Marie Lacrosse  
VINAŘSTVÍ 
V bouřlivých časech 
Sirotek Irena přichází jako služka do panského 
domu bohatého obchodníka s vínem… 496 s. 
EU040906 449,- 359,- 

Marie Lacrosse  
VINAŘSTVÍ 
Nový začátek 
Dokáže Irena překonat ztrátu osudové lásky? 
496 stran 
EU041856 449,-  359,- 

Marie Lacrosse 
VINAŘSTVÍ 
Osudové dny 
Schweighofen ve Falci, rok 1877. Irena se 
začne zasazovat o práva dělnic… 568 stran 
EU042342 449,-  359,- 

Gill Thompson  
DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI 
Když dojde k nacistické invazi do Čes-
koslovenska, Eva posílá svou dcerku 
Miriam z Prahy do Londýna. V Británii 
se Miriam seznámí s Pamelou, která 
pracuje pro organizaci pomáhající 
uprchlým židovským dětem… 336 s. 
EU041884 399,-  319,- 
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Krásné kalendáře a diáře najdete na str. 59. 11

Cynthia Harrod-Eagles  
PŘÍSLIB NADĚJE 
Za války, 1918 
Válka si vybírá stále vyšší 
daň. Na frontu musí naru -
kovat i starší generace.  
A na obzoru se objevuje 
další hrozba – španělská 
chřipka… 368 stran 
EU042152 399,-  299,- 

Tracy Reesová  
MILOSTNÝ DOPIS 
Když se Blue Camberwellová, která žije v sídle Ryan’s 
Castle v londýnské čtvrti Richmond, chystá na oslavu 
svých dvacátých prvních naro ze  nin, netuší, jak zásad -
ně se její život brzy změní. Nejenže se musí rozhod-
nout, jestli ji některý z nápadníků za  ujme natolik, 
aby se rozhodla spojit s ním svou budoucnost, ale 
snaží se také pomoci Delphine, která utekla od násil-
nického manžela. V redakci časopisu se navíc sezna-
muje se sympatickým novinářem… 416 stran 
EU042023 399,-  299,- 

Cynthia Harrod-Eagles  

ČAS NOVÝCH ZAČÁTKŮ 
Za války, 1919 
Válka, která přinesla nesmírné utrpení a roz-
vrátila životy mnoha lidem, se konečně chýlí 
ke konci, ale brzy je zřejmé, že nic už nebude 
takové jako dřív. Svět se změnil, a ne každý  
se s tím dokáže vyrovnat. I rodina Huntero-
vých prožívá složité období – Beattie a Ed-
ward k sobě znovu klopýtavě hledají cestu 
a Diana se postupně sžívá se svým novým  
postavením. David po prožité tragédii opět 
hledá smysl života a William i Sadie zakouší 
zklamání z první lásky. K velkému životnímu 
kroku se odhodlá nejen Ethel, ale také ku-
chařka s Adou. Nastává čas loučení i nových 
začátků… Přeložila Marie Macháčková. 
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043067 399,-  319,- 

Kate O’Hara  

MĚSTO SNŮ 
Harriet Caldwellová, dcera bohatého rejdaře, je chytrá a zajímá se 
o techniku. Nábřeží s loděmi, loděnicemi a skladišti – to je její svět, 
v kterém se snaží uspět. Když však jejího otce, zakladatele vážené 
Caldwellovy dopravní společnosti, postihne mozková mrtvice, není 
jisté, zda ho Harriet bude moci zastupovat, 
neboť v rodinné dynastii nečekaně vyjdou 
najevo intriky a nenávist. A navíc její cestu 
zkříží mladý dobrodruh Frank Maynard, 
který ji hodlá přesvědčit o úplně jiném ži-
votě. Harriet se tak náhle ocitne v nezná-
mém světě obchodu s němými filmy. 
Všichni jsou vystaveni nejtěžším zkouškám, 
když v roce 1906 dojde ke katastrofě: 
Město postihne těžké zemětřesení…   
Přeložila Jana Pecharová. 
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042915           399,-  319,- 
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Robert Harris  

RAKETY SMRTI 
Blíží se konec roku 1944. Willi Graf, 
německý raketový inženýr, odpaluje  
z nacisty okupovaného Holandska ra-
kety V2 na Londýn. Kay Connollyová 
byla kdysi herečka, nyní ale coby ang -
lická zpravodajská důstojnice vyráží  
do Belgie, aby lokalizovala startovací 
místa a neutralizovala tak hrozbu ra-
ketových úderů. Aniž tuší o existenci 
toho druhého, ocitají se Graf a Con-
nollyová na opačných stranách smrtí -
cího honu na lidskou kořist… R. Harris 
v románu odhaluje nejen tajem ství  
smrtících raket, ale i tragédii lidí, kteří  
s nimi byli spojeni. Přeložil R. Lipčík. 
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043174 359,-  279,- 

Viola Ardone  

NEJSEM JAKO DŽBÁN 
Píše se rok 1960. Olivě Denarové je patnáct let, 
žije v malé sicilské vesnici, ráda studuje a učí  
se těžká slova, běhá, až sotva popadá dech, po-
tajmu si překresluje do sešitu tváře filmových 
hvězd, chodí s otcem sbírat šneky a střílí prakem 
kameny po těch, kdo se posmívají jejímu kama-
rádovi. Nelíbí se jí představa, že bude mít měsíčky, 
protože od té chvíle už nebude tohle všechno 
moci dělat a bude se muset bránit mužům, aby 
došla bez úhony k svatbě. Když ji systém, v němž 
žije a který mlčky přihlíží útlaku žen, donutí 
souhlasit se zneužitím, vzbouří se a využije prá -
vo volby. Za svoje „ne“ však zaplatí. Spisova-
telka bravurně přetváří historii v příběh a líčí 
rozpory pramenící z lásky mezi otcem a dcerou  
i mezi matkou a dcerou. Vypráví o nejednoznačné 
touze, která zároveň lichotí i děsí, zvláště pokud 
je vnucována násilím. Přeložila Alice Macková. 
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043190 299,-  239,- 

ROMÁN O TOUZE,  
KTERÁ LICHOTÍ I DĚSÍ…  

Ken Follett  
PÁD TITÁNŮ  
Román mapuje fiktivní osudy několika 
rodin v různých částech světa, jež byly 
dramaticky poznamenány moderními 
dějinami… 752 stran 
EU039447 599,- 479,- 
 
 
Ken Follett  
ZIMA SVĚTA  
Pětice navzájem spřízněných rodin – 
americká, německá, ruská, anglická  
a velšská – vstupuje do doby obrov-
ského sociálního, politického a hospo-
dářského chaosu. 736 stran  
EU040521 599,- 479,- 

Mark Sullivan  
POSLEDNÍ  
ZELENÉ ÚDOLÍ 
Brutální příběh, který osvět-
luje neobyčejnou sílu lásky, 
víry a neuvěřitelné vůle jed -
né rodiny přežít a dočkat se 
naplnění svých snů. 464 s. 

EU042754 499,- 399,- 
 

F. Forte, S. Bonfiglioli  
DĚVČÁTKO A NACISTA 
Jak dlouho může člověk pře-
hlížet vlastní hodnoty jen 
proto, aby mohl vést neru    -
še ný život? Co byste byli 
ochot  ni udělat pro to, abyste 
ochránili své blízké? 288 s. 
EU041956 359,- 279,- 
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Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÉ ZLATO 
Komi sař Dupine se vydává na rozlehlé 
solné zahrady na poloostrově Guérande, 
kde si chce prohlédnout záhadné sudy,  
na které ho upozornila známá novinářka. 
Náhle na něj kdosi vystřelí… 320 stran 
EU043323 329,- 259,- 

Louise Pennyová  
KRÁLOVSTVÍ SLEPÝCH 
Gamache obdrží zprávu, že ho cizí žena 
jmenovala likvidátorem své závěti – spolu 
s majitelkou knihkupectví ve Three Pines 
a neznámým mladíkem z Montrealu. 
Nikdo z nich zesnulou neznal… 448 stran 
EU042214 499,-  399,- 

David Lagercrantz  
TEMNOTA 
Hans Rekke je charismatický profesor 
s geniálním hudebním talentem a doko-
nalou pozorovací schopností. Z každého 
dostane, co potřebuje. Odhalí i ten nej-
skrytější motiv lidského jednání… 360 s. 
EU041650 499,- 399,-

Oliver Pötzsch  

HROBNÍK 
1893: Augustin Rothmayer pracuje jako hrobník na známém vídeňském ústředním hřbitově. Nevrlý podivín  
je současně velmi sečtělý a vzdělaný samouk. Ve volných chvílích sepisuje Almanach pro hrobníky. Inspektor 
Leopold von Herzfeldt ho však připraví o klid. Mladý policista totiž potřebuje odborníka na vše, co souvisí se 
smrtí. Vyšetřuje brutální vraždy vídeňských služek. Každá z nich byla nemilosrdně probodnuta kůlem. Hrobník 
ví, že tímto způsobem byli od dávných dob nebožtíci drženi ve svých hrobech, aby neškodili živým. Řádí snad 
ve Vídni vrah věřící v upíry? Přeložil Tomáš Kurka. 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043098 399,-  299,- 

Detektivka z Vídně  
na konci 19. století. 
V ulicích se vedle sebe 
prohánějí drožky 
i první auta, ve vzdu-
chu bzučí elektřina 
a strach ze sériového 
vraha, který připomíná 
Jacka Rozparovače. Nej - 
lepší kniha, kterou jsem 
od O. Pötzsche četla! 

Lucie Novotná  
marketing 

Mladý inspektor se vydává  
po stopě vraha,  

který nemilosrdně zabíjí  
vídeňské služky…  
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Cilla & Rolf Börjlindovi  

MILOSRDNÝ SAMARITÁN 
Olivia Rönningová zmizela. Její kolegyni Lise 
Hedqvistové brzy dojde, že musela být unesena. 
Když se Tom Stilton dozví, co se stalo, rozhodne 
se hned opustit svou ostrovní covidovou karan-
ténu. Lisa a Tom se vydávají po stopách, které je 
zavedou k osamělé hořící chatě. V jejích ruinách 
je nalezeno ohořelé ženské tělo. Je to Olivia? 
Přeložil Radovan Zítko.  
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043236 399,-  319,-

Patricia Gibneyová  

ANI SLOVO 
Jedenáctiletý Mikey se vrací s kama-
rády domů. O dva dny později místní 
teenageři objeví jeho tělo v záhoně 
květin. Pro inspektorku Lottie Parke-
rovou je tento případ osobní. Mikey 
byl kamarád jejího syna Seana a ona 
cítí, že jí syn něco tají. Pár dní poté  
je nalezen další mrtvý chlapec, taktéž 
obklopený květy. Při pátrání po zvrá-
ceném vrahovi s děsivou vizitkou 
musí Lottie rozkrýt síť tajemství 
v okruhu Mikeyho kamarádů. Kdo 
koho chrání? A proč? A dokáže to  
inspektorka Lottie Parkerová zjistit 
dřív, než se něco stane i jejímu dítěti?  
Přeložila Lenka Faltejsková.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042727 379,-  299,-

Angela Marsonsová  
VRAŽEDNÁ MYSL 
Jak vyšetřit vraždu, když má 
tým kriminalistů k dispozici 
jen několik fotografií těla?  
360 stran 
EU042475 459,- 359,- 

A. de la Motte, M. Nilsson 
SMRT PŘICHÁZÍ  
NA PROHLÍDKU 
Úvodní díl nové švédské  
detektivní série napsané  
ve stylu klasické krimi. 384 s. 
EU042912 399,- 319,-

Daniel Cole  
HADROVÝ PANÁK 
Mrtvola sešitá ze šesti částí 
různých těl a nalezená v jed-
nom londýnském bytě – pří-
pad Hadrový panák, jak ho 
nazvala média, okamžitě  
vyvolá strach a paniku… 
Brož., 360 stran 
EU043335 359,- 279,-

Stefan Ahnhem  
DEVÁTÝ HROB 
Švédský ministr spravedl-
nosti se vydá do sněhové 
bouře – a zmizí beze stopy. 
Téže noci je v Kodani za  -
vraž děna dánská celebrita. 
Co oba případy spojuje?  
496 stran 
EU043263 499,- 399,- 

Další příběh 
z úspěšné 
detektivní 
série 
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Agatha Christie  
VRAŽDA NA FAŘE 
První románový případ slečny Marplové!    
Brož., 272 stran 
EU043373 329,- 259,-

Agatha Christie  
PROČ NEPOŽÁDALI EVANSE? 
Jedinečné příběhy královny zločinu a kla-
sické krimi. 272 stran 
EU043493 359,- 279,- 

Agatha Christie  
VELKÁ VÝPRAVA 
Knihu sestavil autorčin vnuk Mathew Pri-
chard. 384 stran, černobílé fotografie 
EU043522 449,- 359,- 

Agatha Christie  

LETNÍ ZÁHADY 
Se stoupajícími teplotami stoupá 
i pravděpodobnost zločinu, ať 
v Cornwallu, či na Riviéře, ať 
v prostorách Apollónova chrámu, 
či anglického venkovského sídla. 
Ani pražící sluneční paprsky však 
nezabrání detektivům z pera  
Agathy Christie vyřešit i ty nejza -
peklitější případy. Rozložte lehát -
ka na pláž či do stínu stromů 
a užijte si povídky plné mistrných 
odhalení a závěrečných třešniček 
na dortu. A k tomu jednu autor -
činu vzpomínku na letní tragiko-
mickou příhodu z dětství.  
Přeložily M. Marková, L. Uhlířová,  
H. Petráková, V. Volhejnová 
a J. Ohnesorg.  
Váz., 264 stran, 13 x 21 cm 

EU043423 359,-  279,-

Agatha Christie umí 
překvapit, i když už se 
její život i dílo uzavřely. 
Povídky v tomhle sou-
boru napsala v různých 
dobách, vydala v růz-
ných sbírkách. Ale když 
se sestavily dohromady, 

vznikla pozoruhodná kolekce variací krátkých „let-
ních“ detektivních příběhů s nečekaným rozuzlením. 
Někdy v nich do zápletky zasáhne zlo, jindy vášeň, 
nebo osud. Všechny jsou však mistrovské – a doko-
nale napínavé!  

Martina Bekešová, redaktorka

Agatha Christie  
POSLEDNÍ SEANCE 
Příběhy s kapkou nadpřiro-
zena. 392 stran 
EU041348 399,- 319,- 

Agatha Christie  
MRAZIVÉ VRAŽDY 
Zimní povídky a vánoční 
vzpomínky A. Christie. 320 s. 
EU042487 359,- 279,-
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David McCloskey  

STANICE DAMAŠEK 
Důstojník CIA Sam Joseph je vyslán do Paříže, aby pro taj-
nou spolupráci získal zaměstnankyni syrského paláce Mar-
jam Haddádovou. Jenže ti dva se do sebe zamilují, a když 
se společně vydají do Damašku, aby našli muže odpověd-
ného za zmizení amerického špiona, ocitnou se v nepřed-
stavitelném nebezpečí. Stanice Damašek nabízí propraco- 
vané zobrazení špionáže, lásky, loajality i zrady v příběhu 
o jednom z nejtěžších úkolů tajné služby.  
Přeložil Pavel Pokorný.  
Brož., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042642 429,-  329,- 

Harlan Coben  

ŘÍKEJTE MI WIN 
Bohatou dědičku Patricii Lockwoodovou před 
lety záhadní únosci drželi na neznámém místě. 
Podařilo se jí uprchnout, ale věci ukradené její rodině se 
nikdy nenašly. Až teď se v bytě zavražděného samotáře najdou dva pozoruhodné 
předměty: Vermeerův obraz a kufr s iniciálami WHL3. Windsor Horne Lockwood III., 
zvaný Win, neví, jak se tam jeho kufr a rodinný obraz ocitly. Jeho zvědavost ještě 
vzroste, když se dozví, že muž, který unesl jeho sestřenici, byl zapletený do dáv-
ného zločinu. Oba případy jsou záhadou už celá desetiletí, ale Win je oproti FBI  
ve výhodě: Má osobní vztah k případu, je nechutně bohatý a nebojí se vzít spra-
vedlnost do vlastních rukou… Přeložila Lenka Faltejsková.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042735 399,-  319,- 

Mark Greaney  
NA MUŠCE 
Před čtyřmi lety Courta Gen-
tryho zradili jeho šéfové  
ze CIA. Aby unikl, musel  
zlikvidovat i bývalé parťáky, 
ale přežil. Teď se coby špič-
kový zabiják s přezdívkou 
Šedý muž živí zabíjením lidí 
na objednáv ku… 384 stran 
EU042425 399,-  319,- 

Jack Carr  
NA SEZNAMU SMRTI 
Konspirační politický thriller 
Na seznamu smrti je prvoti-
nou Jacka Carra, bývalého 
elitního snipera amerického 
námořnictva. Podle románu 
byl natočen akční seriál 
s Ch. Prattem v hlavní roli. 
Brož., 424 stran 
EU043492 359,- 279,-
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Andrew Mayne  
ČERNÝ KORÁL 
Sloan, vyšetřovatelka z Pro-
gramu podvodního pátrání, 
objeví na dně jezír ka dodáv -
ku s mrtvolami lidí, kteří 
zmi zeli po návštěvě rocko-
vého koncertu… 304 stran 
EU043100 399,- 319,- 

Andreas Gruber  
VRAŽEDNÉ POHÁDKY 
Nizozemský případový ana-
lytik a komisařka Spolko - 
vé ho kriminálního úřadu 
pro následují pachate le,  
který jim zanechává krvavé 
nápovědy… 464 stran 
EU042764 499,- 399,- 

Klas Ekman  

VŠEHO SCHOPNÍ 
Do lesního hotelu přijíždějí dva milenci. Johan sní o spo-
lečné budoucnosti, Anna přemýšlí, jak mu sdělit, že se 
musí rozejít, protože její přecitlivělý syn teď potřebuje 
klid. Po nevydařeném víkendu je čeká ještě horší cesta 
domů. Chyba s katastrofálními následky odstartuje děsivý 
sled událostí, který nelze zastavit. A jakkoli se oba hlavní 
aktéři snaží tvářit, že se nic nestalo, jejich životy už nikdy 
nebudou jako dřív… Temný švédský psychologický thriller 
je strhujícím vyprávěním o tom, jak jediné špatné rozhod-
nutí vede k dalším… Přeložila Lucie Johnová.  
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042446 359,-  279,- 

Nita Prose  

POKOJSKÁ 
Molly je na světě úplně sama. Je zvyklá být při své práci v hotelu Regency Grand 
neviditelná. Načechrává polštáře, utírá prach a střeží tajemství procházejících hostů. 
Je jen pokojská – proč by si jí měl někdo všímat? Molly se však ocitne ve středu 
pozornosti, když objeví nechvalně proslulého hosta, pana Blacka, mrtvého v jeho 
posteli. Tohle není nepořádek, který by se dal snadno uklidit. A jak se Molly za-
plétá do pátrání po pravdě a poslouchá, co jí našeptávají stěny hotelu Regency 
Grand, objevuje v sobě sílu, o které neměla tušení. Je jen pokojská – možná má 
ale schopnost vnímat to, co ostatní ne… Přeložila Zdeňka Zvěřinová.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042058 399,-  299,- 

Autorčina prvotina mě mile překvapila. Velmi dobře propra-
covaný román s kriminální zápletkou, navíc čtivě, lehce 
a vtipně napsaný. Nechybělo napětí, psychologie hlavních 
postav, ani překvapivé rozuzlení, na které si já sama jakožto 
autorka detektivek potrpím. Zkrátka v něm bylo všechno, co 
milovníci detektivních příběhů od těchto knih očekávají. 
Skvělá práce skvělé autorky. Vřele doporučuji! 

Kristýna Trpková, spisovatelka  

  NOVINKA 

Nic o ní nevíte,  
ale ona ví vše o vás…
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Sascha Rothchild 

SLADKÁ POMSTA 
Když malá Ruby vidí chlapce zápolícího s di-
vokými vlnami oceánu, ponoří se pod vodu 
a drží ho za kotník, dokud se neutopí. Čeká, 
že dřív či později pocítí vinu, ale ta se nikdy 
nedostaví. O mnoho let později Ruby studuje 
psychologii a ve své diplomové práci se za-
bývá myšlenkou, že s jakýmkoli pocitem viny 
byste měli naložit podobně, jako když si 
během diety dáte kostičku čokolády – stejně 
už se cítíte špatně, tak proč nesníst celou  
tabulku? Přesně tak Ruby přistupuje k zabí-
jení, až se ocitne ve výslechové místnosti po-
dezřelá ze čtyř vražd. Ruby je zodpovědná  
za tři z nich. Zločin, který nespáchala, ji však 
dostane do pasti… Přeložila A. Amchová.  
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm 
EU042495 359,- 279,- 

Vera Kurian  

NA MĚ SI  
NEPŘIJDOU 
Chloe je studentkou prv-
ního ročníku Washington-
ské univerzity. Mezi její 
koníčky patří jóga, večírky 
v sesterstvu, ale taky plá -
nování vraždy kamaráda 
z dětství, který jí neodpus-
titelně ublížil. Chloe je 
také součástí speciální kli-
nické studie, která zkoumá 
její chování. Postrádá totiž 

cit pro empatii a nedokáže po-
chopit emoce jako je vina nebo strach. Když je ale jeden 

z účastníků výzkumu nalezen mrtvý, začíná nebezpečná hra na kočku a na myš. Chloe, která 
ještě před chvílí byla lovcem, se najednou stává kořistí. Aby dokázala identifikovat vraha, 
musí se rozhodnout, komu věřit. Ale dá se věřit psychopatům? Přeložila Marcela Nejedlá.  
Brož., 424 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042763 399,- 319,-

Shari Lapena  
NEPŘÍLIŠ 
ŠŤASTNÁ  
RODINA 
Brecken Hill je 
drahá adresa. 
Musíte mít hodně 
peněz, abyste tu 
mohli bydlet. Tak 
jako Fred a Sheila 
Mertonovi. Žádné 
bohatství vás 
však neochrání, 
když vám u dveří 
zazvoní vrah… 
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – opět doko-
nale drásavý a neodložitelný. 312 stran 
EU043037 399,- 319,-

Delia Owensová 
KDE ZPÍVAJÍ 
RACI 
Delia Owensová 
nám svým romá-
nem připomíná, 
že dětství nás 
všechny pozna-
mená na celý 
život a že my 
všichni podlé -
háme úžasným 

tajemstvím přírody… Brož., 368 stran 
EU552787 348,- 278,-

Cass Greenová  
VRAŽEDNÉ SKLONY 
Elliottův spokojený život se 
začne náhle hroutit, když se 
jeho žena Anya začne z ni-
čeho nic chovat divně. Co 
když je úplně jiná, než jaká 
se celou dobu zdála? 312 s. 
EU042703 379,- 299,- 

Minka Kentová  
DÍVKY Z LESŮ 
Devatenáctiletá Wren a její 
dvě sestry, Sage a Evie, vy-
růstají s matkou v chatce 
mimo civilizaci. Jednoho dne 
jsou ale náhle nuceny dům 
opustit… 224 stran 
EU041515 299,- 239,- 

Je mladá, 
krásná… 
a nebezpečná!
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Anne Frasierová  
NAJDI MĚ 
Benjamin Fisher, usvědčený sériový 
vrah, se rozhodne ukázat, kam po -
hřbil těla svých obětí. Cesty se ale 
musí zúčastnit i jeho dcera… 280 s. 
EU042400 359,- 279,-

Gillian Flynnová  
ZMIZELÁ 
Zdálo se to jako ideální manželství. 
Zdání však může vražedně klamat… 
Kultovní kriminální psychologický 
román poslední dekády. 528 stran 

EU039734 359,- 289,-

Amy McCulloch  

SMRT V LEDU 
Novinářka Cecily se vydává se skupinou odvážlivců do Himálaje, aby poko-
řila jednu z nejvyšších hor světa. Plánuje o náročném výstupu napsat repor-
táž, která ji konečně proslaví. Kvůli této cestě se vzdala mnohého – vztahu  
i úspor –, ale věří, že se to vyplatí. Když jeden z horolezců zemře, všichni  
to považují za tragickou nehodu. Každý ví, že hory jsou nemilosrdné. Jenže 
poté co se najde další mrtvý, Cecily pochopí, že kromě nelítostné zimy,  
vichru a ledu tady číhá ještě jedno nebezpečí – vrah! V této nadmořské 
výšce vás policie neochrání. Nikdo vás neuslyší volat o pomoc. A když si  
Cecily nedá pozor, další na řadě bude ona… Přeložil Pavel Pokorný.  
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042622      V prodeji od 6. září 2022 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

 

Pokud milujete knihy  
C. J. Tudor, Jozefa Kariky 
nebo Stephena Kinga,  
tak pozor! Šepot z lesa  
je nejstrašidelnější kniha, 
kterou jsem letos četl!  
Kateřina Surmanová mě 
nadchla mysteriózní 
atmosférou Orlických hor, 
kde popisuje hluboké lesy, 
ale taky komplikované 
mezilidské vztahy, které 
sahají desítky let do minu-
losti. Nedoporučuju číst 
večer před spaním! 
Radek Blažek, Community 
& Brand Manager 

Kateřina Surmanová  

ŠEPOT Z LESA 
Před dvaceti lety v hlubokých lesích Orlických hor beze stopy zmizel jeho 
nejlepší kamarád. Teď se investigativní novinář Petr vrací do rodné vesnice, 
aby se vyrovnal s rozvodem a dal dohromady dům, který zdědil po matce. 
Z hlubin minulosti se vynořují nejen staří známí, ale i děsivé vzpomínky. 
Navíc zjistí, že kamarád nebyl ani zdaleka jediným, kdo se v okolí ztratil. 
Začne na vlastní pěst pátrat po tom, kdo – nebo co – za zmizeními stojí. 
A stopy, jež nachází, ho pomalu vedou do míst, jaká si nedokázal představit 
ani v nejhorších nočních můrách…  
Brož., 472 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043280 399,-  319,-

MYSTERIÓZNÍ  THRILLER  
Z  ORLICKÝCH  HOR

  NOVINKA 
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obj. č.   EU048389
400,- 
ušetříte

 598,- 
jen

Výhodný komplet

Andrej Djakov  
Metro Universe 2033 
KE SVĚTLU 
Skupina ztroskotanců se vydala  
z petrohradského metra na misi  
za tajemným světlem. Opuštěný 
svět na povrchu ale nehodlá lidi  
přijmout zpět… Přeložil R. Řežábek.  
Brož., 248 stran, 12,5 x 20 cm 
EU043435 299,-  239,- 

Olivie Blake  

ATLASOVA 
ŠESTKA 
Alexandrijská společnost, 
sdružení správců dávno 
ztraceného vědění největ-
ších civilizací a přední 
tajný spolek magických 
akademiků na světě. Ti, 
kdož si zaslouží místo 
mezi Alexandrijci, získají 
život plný bohatství, moci 
a věhlasu, dalece přesa-
hující naše nejdivočejší 
představy. Při náboru no-
váčků se novici dovědí od 
tajemného Atlase Blake-
lyho, že mají přesně rok 
na to, aby se kvalifikovali 
k zasvěcení. Šest kandi-

dátů může mít všechno a vědět všechno. Ale za jakou cenu? Přeložil Jiří Jaňák.  
Váz., 432 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EU043177                  V prodeji od 6. září 2022 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

Brian Freeman  

DVOJNÍK 
Jedné deštivé noci ztratil 
Dylan Moran to nejcen-
nější, co měl: Cestou domů 
pohltila jeho auto rozvod-
něná řeka a pod hladinou 
zůstala jeho milovaná 
žena. Od té doby se Dylan 
utápí v žalu, zároveň však 
zažívá děsivé vize: Kamkoli 
jde, proná sleduje ho… on 
sám. Připisuje to prožité -
mu traumatu, pak se však 
setká s psycholožkou,  
kte rá tvrdí, že Dylan už 
delší dobu podstupuje 
speciální alternativní 
léčbu. Ta je založena na 
myšlence, že kaž dá volba, 
kterou v životě učiní, stvoří nekonečné množství paralelních světů. V někte-
rých je Dylan šťastný. V jiných se stane vrahem… Přeložil Jan Jirák.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042836 359,-  279,- 

Tad Williams  
ŘÍŠE TRAV 
Triumfální návrat do světa 
Východního Ardu a trilogie 
Jasný osten, Žal a Trn, jed-
noho z nejoceňovanějších 
fantasy cyklů.  416 stran 
EU041294 499,-  399,- 

Tad Williams  
ŘÍŠE TRAV 
Svazek 2 
Království Východního Ardu žila  
po desetiletí v míru, ale nyní je 
sou ží magií vyvolaná nemoc a dě-
sivé nestvůry. Opět hro zí, že bitvy, 
krveprolití i znovu pro bu zená  
tem ná magie roztrhají civilizaci  
na kusy… Přeložil Petr Kotrle.  
Váz., 448 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EU043320 499,-  399,- 

Blake Crouch  
ZHROUCENÝ ČAS 
Zprvu se to tvářilo jako ne -
moc. Epidemie, která se šíří 
neznámými prostředky a jež 
dohání své oběti k šílenství 
vzpomínkami na život, který 
nikdy neprožili. Co ale sku-
tečně stojí za běsněním, 
které zachvátilo celý svět?  
V laboratoři odtržené od 
světa si vědkyně Helena za -
tím neuvědomuje, že je to 
ona, kdo drží klíč k od po vě -
dím a má i prostředky, jak 
s hroz bou bojovat… 304 s. 
EU041431 359,- 279,- 
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Alyson Gerber  

PODLE VLASTNÍCH PRAVIDEL 
Třináctiletá Sarah nade vše miluje basketbal. Na 
hřišti jí to jde a má pocit, že na ní záleží. Poslední 
dobou se jí ale tolik nedaří. Je čím dál pomalejší 
a všímá si, že se její tělo mění. Sarah se bojí, že 
kvůli své měnící se posta vě přijde o basketbal, 
a začne držet dietu… Přeložila L. Faltejsková. 
Brož., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042740 299,-  239,- 

Hugo Hartman  

POPRVÉ A ROZHODNĚ  
NE NAPOSLED 
Šestnáctiletá Bedřiška přijíždí do malého městeč ka 
ve středních Čechách, kde dřív trávila letní prázd-
niny, na dědův pohřeb. Smutná událost ji spojí se 
svéráznou Horákovou, drsňačkou, která se ničeho 
nebojí, má šílené nápady a tajemnou minulost… 
Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043031 359,-  279,- 

Kacen Callender 

FELIX AŽ NAVĚKY 
Felix Love nikdy nebyl zamilovaný – je 
to ironie, které si je bolestně vědom. 
Zoufale touží najít lásku a poznat jaké 
to je, když jste v tom až po uši. Zdá se, 
že všem okolo vztahy vycházejí, jen jemu 
se jeho spřízněná duše vyhýbá. A ačkoli 
je Felix na svou identitu hrdý – je čer-
noch, queer a transgender –, stejně tak 
si uvědomuje, že právě to nejspíš kom-
plikuje situaci. Když mu začne anonymní 
spolužák posílat transfobní vzkazy, a do-
konce zveřejní jeho fotku před tranzicí, 
Felix se rozhodne pro pomstu. Nepočítá 
ale s tím, že se kvůli tomu ocitne v kvazi 
milostném trojúhelníku…  
Přeložila Magdaléna Farnesi.  
Brož., 312 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042848 379,-  299,- 

Lauren McLaughlin  

POŠLI FOTKY 
Na první pohled se zdá, že se toho na ospalém 
předměstí Jonesvillu ve státě Massachusetts moc 
neděje. Studenti Jonesvillské střední se nemohou 
dočkat, až uniknou ze spárů maloměsta a třídních 
klik. Jenže za zavřenými dveřmi se toho odehrává 
mnohem víc… Přeložila Jana Balharová.  
Brož., 416 stran, 12,5 x 20 cm 

EU041928 399,-  319,- 

Marc Klein  

NĚKDE MEZI 
Tessa se probudí v nemocničním pokoji, aniž by 
si pamatovala, jak se tam dostala. Pak se dozví 
děsivou zprávu: Její přítel Skylar je mrtvý. Za-
tímco Tessa hledá odpovědi, Skylarův duch se 
s ní snaží spojit… Přeložila Jana Jašová.  
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043168 299,-  239,- 
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Lorraine Brownová  

VLAK DO PAŘÍŽE 
Hannah a její přítel Simon jsou  
na cestě vlakem do Amsterdamu, 
kde se má konat svatba Simo-
novy sestry. Hannah si chce ales-
poň na chvíli odpočinout, ale 
Simon, který právě usnul, hlasitě 
chrápe. Vydá se proto do jiného 
vagónu, aby jen na pár minut 
zavřela oči. Když se však ráno 
probudí, zjistí, že se vagóny je-
jich vlaku rozpojily a ona míří  
do Paříže. Má před sebou celý 
den v nejromantičtějším městě 
Evropy a jen dvacet euro v kap -
se. Do cesty se jí navíc připlete 
pohledný Francouz Léo… 
Přeložila Jana Rajnyšová. 
Brož., 312 stran, 12,5 x 20 cm 

EU041807 329,-  259,- 

Nick Alexander  

NIKDY NENÍ POZDĚ 
Heather je třicet tři a stále marně 
čeká na svou spřízněnou duši. Jed-
noho dne však v hobbymarketu 
potká sympatického Anthonyho. 
I přes počáteční obavy, že je to muž 
mimo její ligu, se dají dohromady 
a Heather do nového vztahu pro-
mítne všechny své naděje na oprav-
dovou lásku. Mezitím ve Španělsku 
Joe nemůže uvěřit svému štěstí.  
Energická a vtipná Amy, nejbystřejší 
a nejkrásnější žena, jakou kdy v ži-
votě potkal, se o něj zajímá – splně -
ný sen. Láska však může být slepá. 
Když se jednoho dne oba páry se t kají, 
na povrchu se začnou objevovat trh-
liny. Proč se jejich cesty zkřížily? Čeká 
je díky tomu štěstí, nebo jen zlomená 
srdce? Přeložila Petra Florianová. 
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043079 379,-  299,- 

Lucy Colemanová  
LÉTO V PROVENCE 
Poutavý příběh o jednom nezapomenu-
telném létu. 328 stran 
EU042041 299,-  239,- 

Colleen Hooverová  
ODVRÁCENÁ TVÁŘ LÁSKY 
Láska je silnější než pravidla, sliby a od-
hodlání… 288 stran 
EU042197 299,-  239,- 

Nicholas Sparks  
ZÁPISNÍK JEDNÉ 
LÁSKY  
Noah se po druhé světové 
válce vrací domů do Jižní Ka-
rolíny, aby začal nový život. 
Netuší, že se zde opět setká 
se svou dávnou láskou, která 
se s rodiči před válkou od-
stěhovala do jiného města… 
160 stran 
EU040735 259,- 199,-

Debbie Johnsonová  
JEDNOU SNAD 
Jess roky věřila, že Joe ji 
v době, kdy prožívala nej-
větší životní krizi, zbaběle 
opustil. O sedmnáct let poz-
ději Jess při úklidu domu své 
matky objeví v podkroví kra-
bici plnou pohledů a dopisů 
a najde něco, co změní 
úplně všechno… 304 stran 
EU041715 329,- 259,- 

BYLI DOKONALE ŠŤASTNÍ.  
DOKUD NEODJELI NA DOVOLENOU… 
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Petra Hülsmannová  
ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH 
Některé věci jsou pro Isabelle absolutně 
nepostradatelné. Ranní káva. Práce v bá-
ječném květinářství. A nudlová polévka 
v restauraci na protější straně ulice. Jaké-
koli vybočení ze svého pravidelného  
života nesnáší. Jednoho dne však „její“ 
oblíbenou restauraci převezme nový am-
biciózní kuchař Jens a vnese do Isabel-
lina života pořádný chaos… Brož., 384 s. 
EU043147 359,- 279,- 

Petra Š. Jirglová  

NEJDRAŽŠÍ SUVENÝR 
Třiatřicetiletý Roman, který se ještě pořád tak trochu drží 
máminy sukně, se vydává do dalekého Mexika. Co mělo 
být původně svatební cestou a posléze nechtěnou dovole-
nou, stane se jeho životním dobrodružstvím – to když 
pozná energickou a svůdnou Maríu, která se chce naopak 
za každou cenu vymanit z vlivu své rodiny. Jejich setkání 
okamžitě obrátí naruby Romanův doposud pohodlný 
a nudný život. Může ale tenhle románek dvou naprosto 
protichůdných povah fungovat i v zatažené, deštivé Praze? 
Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043381 299,-  239,- 

Petra Š. Jirglová  
NEJDRAŽŠÍ SUVENÝR 
Audioknihu čte Robert Hájek. 
Délka nahrávky: 7 h 42 min. 
EU043380    
CD (mp3) 249,- 199,- 

Rudolf Havlík  

PREZIDENTKA 
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok 
v úřadu. Je zahlcená prací, její svět se točí pouze kolem prezidentských 
povinností a její dcery. Na nic jiného nemá čas. Kéž by mohla někdy utéct 
na procházku a na skleničku do Starého Města, tak jako dříve, kdy ji 
nikdo neznal. Jednoho dne se rozhodne, že si takový bláznivý výlet inko-
gnito udělá, a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán 
jí vyjde dokonale. Náhoda ji zavede do jedné překrásné tajemné zahrady, 
ve které bydlí sochař Petr, kvůli němuž se Kateřina následně vydává do 
města každou noc. Petr netuší, kdo je ve skutečnosti ta okouzlující žena, 
do které se zamiloval, a Kateřina se bojí, že když to Petr zjistí, všechno po-
míjivé kouzlo letních nocí bude pryč. Dokáže si vybojovat právo na lásku, 
které jí náleží stejně jako kterémukoliv jinému člověku na světě? 
Váz., 208 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 13 x 20 cm 

EU043339 299,-  239,-

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Julia Quinnová  
Bridgertonovi 
PREQUEL 
ZA VŠÍM HLEDEJ  
BRIDGERTONOVY 
Billie je umíněná, nechová se jako dáma 
a celé dětství strávila potloukáním se  
po venkově s dvěma bratry Rokesbyovými. 
Předpokládalo se, že jednoho z nich si na-
konec vezme. Jen ten třetí, nejstarší, pro ni 
není vhodný, a ona by ho stejně nechtěla. 
Vždyť George je tak upjatý a nud ný. Když 
se ale postupně začnou poznávat, vidí se 
vzájemně v čím dál příznivějším světle. Než 
si však cokoliv stačí říct, dojde k tragédii – 
Edward Rokesby se v americké válce po-
hřešuje… Přeložila Jana Jašová. 
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043331 359,-  279,- 

Sophie Cousensová  
PŘÍŠTÍ ROK  
V TENTO DEN 
Minnie potká na party atrak -
tiv ního byznysmena Quinna. 
Přestože jsou oba z úplně  
jiných světů, něco je k sobě 
přitahuje… 344 stran 

EU042175 359,-  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 

EU043508 299,- 239,- 

Anne Youngsonová  
TŘI ŽENY A ČLUN 
Sally, Eva a Anastasia se vy-
dávají na cestu anglickými 
kanály. Jak tak plují, na své 
cestě narážejí na výzvy a bi-
zarnosti, které je neúprosně 
sbližují… 248 stran 
EU041960 299,-  239,- 

Susan Malleryová 

VINOHRAD STŘÍBRNÝ MĚSÍC 
Mackenzie má všechno – krásný domov, přátele a úspěšnou 
kariéru vinařky v rodinném podniku. Má to ovšem háček: Není 
to její rodina, ale manželova. Všechno v jejím životě je spjato 
s Rhysem – jeho matka je jí bližší než vlastní, jejich dům stojí 
na rodinném pozemku, Rhysova sestra je její nejlepší kama-
rádka. Takže když si s Rhysem přiznají, že je jejich manželství 
v troskách, Mackenzie hrozí, že o vše přijde. O milovanou prá -
ci, domov i přátele. Dlouho proto váhá, zda odejít, ale nako-
nec si začne budovat vlastní podnik… Přeložil Z. Uherčík. 
Váz., 400 stran, 13,9 x 21,2 cm 

EU550949 349,-  279,- 

  NOVINKA 
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Otevíráme pro vás nové prodejny. Více na str. 66. 25
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Vi Keelandová  
ŠÉF 
Když Reese poprvé potkala Chase Par -
ke ra, vysvobodil ji bizarním způsobem  
z nepodařeného rande. Netušila, že se  
o měsíc později stane jejím novým 
šéfem… Brož., 288 stran 
EU043447 349,- 279,- 

Vi Keelandová  
BEZ ZÁVAZKŮ 
Natalie s Hunterem strávila vášnivou 
noc. Mysle la si, že ho už nikdy ne uvidí, 
ale o rok později Hunter přijíždí na pra-
covní cestu do jejího města. Nabídne jí 
osm týdnů sexu bez závazků… 304 s. 
EU040717 299,-  239,- 

Samantha Youngová  
POMÝLENÉ SRDCE 
Navzdory vzájemné nevraživosti pojí Ja-
mieho a Jane stejný cíl – chtějí, aby ti, 
kdo zničili jeho rodinu, zaplatili za své 
zločiny. A aby toho docílili, budou mu -
set Jane a Jamie spojit síly… 392 stran 
EU042715 399,-  319,- 

Jennifer Probstová  

ITALSKÉ LÉTO 
Nový román bestsellerové Jennifer Probstové o třech generacích žen a jedinečné pouti Itálií. Worko-
holička Francesca je úspěšná ve všech oblastech svého života kromě jedné – rodiny. Nedokáže si  
vyhradit čas na svou dceru Allegru, se kterou se prakticky odcizily. Když se Allegra zaplete s novou 
partou a zatknou ji za držení drog, Francesca vyhoví přání své matky Sophie a všechny tři se vypraví 
na velkolepou pouť do Itálie po stopách rodinných předků. Sophia ví, že její děvčata mají problémy 
a zoufale potřebují změnu. Pro žádnou z nich to však nebude snadná cesta. Uvědomí si mladé ženy 
během společného léta, že rodinná pouta jsou velmi důležitá a mít se o koho za všech okolností 
opřít je darem, který nesmí být zapomenut? Přeložila Zuzana Hanešková.  
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043061 399,-  299,- 

  NOVINKA 
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.26
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Nora Roberts  

STEJNÁ JAKO ONA 
Adrian Rizzová je bývalou dětskou hvězdou 
videí o fitness, jimiž se proslavila její matka.  
O deset let později se prosadila i ona. V pozadí 
ale číhá hrozba. Už několik let dostává Adrian 
dopisy, z nichž mrazí. Že by měly něco společ-
ného s tragickou nehodou, při níž kdysi zemřel 
její otec? Matka bere nebezpečí na lehkou 
váhu, ale výhrůžky přejdou od slov k činům… 
Přeložila Soňa Tobiášová.  
Váz., 408 stran, 13,7 x 20,6 cm 

EU557103 389,- 319,-

Kelly Rimmerová  

O ČEM SE NEMLUVÍ 
Alice žije se svou rodinou na Floridě. 
Největší změna do jejího života přišla, 
když jejímu synovi Eddiemu ve dvou  
letech diagnostikovali poruchu autistic-
kého spektra. Tehdy se rozhodla, že 
udělá vše pro to, aby syna podpořila. 
Jednoho dne se však dozvídá, že její 
milovaná babička je hospitalizována. 
Při návštěvách v nemocnici objeví 
v krabici s památkami roztrhanou foto-
grafii mladého muže, malou koženou 
botu a dopis. Babička prosí Alici, aby se 
vrátila do Polska a zjistila, co se stalo 
s těmi, kteří jí byli nejdražší. V Polsku 
začíná Alice odhalovat příběh, který jí 
babička tak zoufale chtěla vyprávět…  
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.  
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU041762 499,- 399,- 
cena pro VIP členy 349,-  

Liane Moriarty  
SEDMILHÁŘKY 
Příběh tří matek, jimž se je-
jich zdánlivě všední životy 
krůček za krůčkem nebezpeč -
ně vymykají z rukou. 440 s. 
EU043484 499,- 399,-

Donna Douglasová  
SESTŘIČKY 
Se sestřičkami z prestižní 
lon dýn ské nemocnice se 
život nemazlí. 456 stran 
EU043408 399,- 319,-

Claire Lombardo  
NEJHEZČÍ DNY  
NAŠICH ŽIVOTŮ 
Rodinná sága o man želském 
páru, čtyřech dcerách, které 
mezi sebou neustále válčí, 
a jednom dlouho pohřbe-
ném tajemství. 520 stran 
EU041825 499,- 399,- 

Barbara Erskinová  
ÚDOLÍ HAVRANŮ 
Román oblíbené britské 
autorky se odehrává ve dvou 
časových rovinách  – v sou-
časnosti a keltsko-římském 
starověku – a je plný neče-
kaných zvratů. Brož., 416 str. 
EU042783 399,- 299,- 

Román  
o bezpodmínečné  
lásce a hledání  
zapomenutých  
příběhů

Kdo posílá bývalé 
dětské hvězdě 
mrazivé dopisy?

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Jojo Moyesová 
JAKO HVĚZDY  
V TEMNÉ NOCI 
Alice Wrightová doufala, že sňat-
kem s pohledným Američanem  
Bennettem Van Clevem unikne se-
šněrovanému životu v Anglii. Jenže 
ani její manželství, ani život v za-
padlém koutě Kentucky se nevyvíjí 
tak, jak si představovala…  
Brož., 400 stran 
EU043351 349,- 279,- 

Jojo Moyesová  
SCHOVEJ MĚ V DEŠTI 
Sabine se touží seznámit s příbuz -
nými své matky Kate. Vydává se 
proto na irský venkov, kde bydlí  
její babička Joy. Splněný sen 
o shledá ní vnučky a babičky se  
však záhy změní v horlivé pátrání 
po tajemství minulých let…  
Brož., 376 stran 
EU042819 359,- 279,- 

Joanna Glen  

DRUHÁ PŮLKA AUGUSTY HOPEOVÉ 
Augusta hodně čte, pokládá spoustu otázek, ve škole 
opravuje učitele. Dokáže lézt lidem na nervy a do malo-
městské čtvrti nezapadá, a tak se rozhodne, že až vy-
roste, odstěhuje se někam daleko. Mezitím na opačné 
straně světa vyrůstá Parfait v zemi, kde zuří občanská 
válka a panuje neuvěřitelná chudoba. I on sní o lepším 
životě. Augusta i Parfait hledají místo, kde se budou 
cítit úplní a sami sebou… Přeložila Jana Vlčková.  
Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042666 399,- 299,-

Brit Bennett 

MATKY 
Nadia Turnerová je 
krásná, avšak rebelující 
a smutkem zmítaná  
sedmnáctiletá dívka. 
Luke Sheppard je syn 
místního pastora, který 
býval fotbalovou hvěz-
dou. Zranění ho ale při-
mělo skončit a teď 
obsluhuje v bistru. Oba 
jsou mladí a ani jeden 
z nich nehledá nic váž-
ného. I přesto je výsled-
kem tohoto teenager - 
ské ho románku těhoten-
ství a následné tajnosti 
mají dopad, který daleko  
přesahuje jejich mládí. 
Nadia skrývá pravdu 
přede všemi, včetně  
své nejlepší kamarádky 
Aubrey. Roky rychle ubí-
hají. Nadia, Luke a Aubrey už jsou  
dospělí, a ještě pořád sklízejí plody rozhodnutí, která 
onoho léta učinili. Chyceni v milostném trojúhelníku, 
kterým jsou nuceni opatrně manévrovat, se snaží najít 
odpověď na vtíravou otázku: Co kdyby se tenkrát roz-
hodli jinak? Přeložila Irena Steinerová.  
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042404 359,- 279,- 

Brit Bennett  
POLOVINA TEBE 
Vignesova děvčata si budou 
coby dvojčata vždy podobná 
jako vej ce vejci. Avšak po tom 
co vyrostla v malé černošské 
komunitě a v šestnácti le-
tech se rozhodla pro útěk, 
liší se nejen jejich všední ži-
voty, ale i všechno ostatní… 
336 stran 
EU042401 379,- 279,-

Po knize Polovina tebe můžu 
od spisovatelky Brit Bennett 
vřele doporučit i její další titul 
Matky. Příběh tří mladých lidí, 
jejichž osudy se potkávají 
a míjejí, se odehrává spíš pod 
povrchem a dovedu si před-
stavit, že by podle něj mohl 
být jednou natočen dobrý film.  

Kateřina Skokanová Kyselá 
redaktorka

2x Brit Bennett

obj. č.    
EU048390280,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Susan Stokes-Chapman  

PANDORA 
Londýn, 1799. Dora Blakeová je začínající šperkařka, která 
žije se svým strýcem v kdysi vyhlášeném obchodě se staro-
žitnostmi svých rodičů. Když je jí doručena záhadná řecká 
váza, zaujme Doru strýcovo podezřelé chování a požádá 
o pomoc Edwarda Lawrence, mladého antikváře. Edward 
vidí ve starověké váze klíč k odhalení své akademické bu-
doucnosti. Dora v ní spatřuje šanci, jak vrátit obchodu jeho 
zašlou slávu a uniknout svému zlotřilému strýci. Avšak to, 
co Edward o váze zjistí, donutí Doru pochybovat o všem, 
čemu dosud věřila. Jak Dora odhaluje pravdu, začíná si 
uvědomovat, že některá tajemství jsou pohřbena z dobrého 
důvodu… Přeložila Viktorie Košnarová.  
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042326 399,-  319,- 

Michaela Grünigová  

RODINNÝ HOTEL 
Bouřlivá doba 
Během poválečné krize bojuje Elisabeth 
o přežití nově zrenovovaného hotelu. Teprve 
když si slavný režisér zvolí hotel za filmovou 
kulisu, svitne jí naděje na udržení podniku 
i v těžkých časech… Přeložila P. Lutovská.  
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU042948 449,-  359,- 

Michaela Grünigová  
RODINNÝ 
HOTEL 
Nový začátek 
První díl rozsáhlé 
ságy o hoteliérské 
rodině Kuhlmano-
vých v německých 
lázních Heiligen-
damm. 424 stran 

EU042346 

459,- 359,- 

Starověký řecký mýtus se proplétá 
s napínavým tajemstvím a svůdnou  
romantikou… naprosto neodolatelné! 

         Jennifer Saint, autorka knihy Ariadna 

 

2x Michaela Grünigová  

obj. č.    
EU048391390,- 

ušetříte

 518,- 
jen

Výhodný komplet

Maria Nikolai  
ČOKOLÁDOVNA 
Osudová léta 
Získá pohledný americký podnikatel 
srdce mladé čokolatiérky? 360 stran 
EU042838 449,-  359,- 

Corina Bomannová  
SOPHIINA NADĚJE 
Barvy krásy 
Poutavý román o ženě, která si jde ne-
ochvějně za svým snem. 376 stran 
EU042929 499,-  399,- 

Rodica Doehnertová  
HOTEL ADLON 
Autorka scénářů televizních 
sérií Hotel Adlon a Hotel Sa-
cher nechává v knize znovu 
ožít historii legendárního 
grandhotelu. Mistrovsky při-
tom klene oblouk od založe -
ní hotelu v době císařství až 
k jeho znovuotevření ve sjed-
noceném Německu. 400 stran 
EU042166 399,- 299,-

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Susanna Leonardová  
MARIE CURIE-SKŁODOWSKÁ 
Biografický román zpracovává životní 
osudy ojedinělé ženy, která se podílela 
na objevu polonia a radia a obdržela 
dvakrát Nobelovu cenu. 336 stran 
EU042930 379,-  299,- 

Michelle Marly  
MADAME PIAF A PÍSEŇ LÁSKY 
Beletrizovaný životopis slavné francouz-
ské šansoniérky Édith Piaf. Než se stala 
legendou, musela překonat mnoho tem-
ných chvil… 344 stran 

EU041468 379,- 299,- 

Audrey Blake  
V JEHO STÍNU 
Londýn, 1845. Mladé dámy 
jsou vychovávány, aby uměly 
vyšívat a malovat květiny. 
Nora se však tajně zdokona-
luje v sešívání otevřených ran 
a anatomických ilustracích 
pitevních nálezů… 312 stran 
EU042942 399,-  319,- 

Laura Baldiniová  
MARIA  
MONTESSORIOVÁ 
Učitelka nové doby 
Autorka románovou formou 
přibližuje náročnou cestu  
lékařky, která se vypracovala 
mezi špičku ve svém obo ru. 
280 stran 

EU042391 299,- 239,-

Fascinující  
dvojportrét naprosto 
odlišných žen 

ZACHRÁNILA  
DVA TISÍCE 
DĚTÍ…  
 

Constanze Neumannová  

VELETOČ OSUDU 
Autorka líčí s dokonalou znalostí reálií 
příběh své židovské rodiny, jejíž přísluš-
níky osud zavál do všech koutů světa. 
Životy lidí, jež poznamenala láska, ne-
změrné utrpení, bolest a dějinné zvraty 
celého století. Vypráví o společenském 
vzestupu, útěcích a novém začátku, 
o lásce a ztrátě. Strhujícím způsobem 
utkala z vláken minulosti sny o budouc-
nosti. Neboť co ještě zůstane, když vše 
minulé zanikne? Přeložil Tomáš Kurka.  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043017 359,-  279,- 

Lea Kampe  

IRENA SENDLEROVÁ 
Anděl z Varšavy 
Životní příběh Ireny Sendlerové 
(1910–2008) přibližuje osudy 
členky polského protinacistického 
odboje, která pomáhala lidem  
ve varšavském ghettu a podařilo 
se jí zachránit život více než 
dvěma tisícům dětí. Vyprávění 
plné těžko uvěřitelných hrůz, od-
vážných činů i obětí se navzdory 
popisovaným tragickým událostem 
čte jedním dechem a je svědec-
tvím o mladé ženě, která každý 
den riskovala život, aby pomohla 
těm nejpotřebnějším.  
Přeložila Marta El Bournová.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043070 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-  

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66. 30
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Aleš Dostál  

DAŇKY HLAVA NEBOLÍ 
Daňky hlava nebolí, zato o majiteli obory se to 
vždy říct nedá. Soubor povídek se stejně jako 
předchozí autorova díla točí především kolem  
přírody a myslivosti. V příbězích, které se zaklá-
dají na skutečných osudech, provází autor čtená -
ře malebnou podhorskou krajinou. Vyhřáté louky, 
vůně popadaných jablek, akrobatické kousky  
rorýsů křižujících blankytnou oblohu, třpyt zlata-
vého slunce na průzračné vodní hladině, neko-
nečné ticho lesních údolí – to vše tvoří rámec 
loveckých zážitků a věčného střetu života a smrti, 
který provází jak svět zvířat, tak lidí a na nějž 
autor pohlíží s moudrým nadhledem.  
Váz.,176 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EU043479 299,-  239,- 
V prodeji od 5. září 2022

Aleš Dostál  
NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
Výbor poutavých povídek 
z pera známého autora  
shrnuje necelé dvě desítky 
příběhů z jeho starších sou-
borů s mysliveckou temati-
kou. 176 stran, čb. ilustrace 
EU041249 259,- 199,- 

Frauke Scheunemannová  
JEZEVČÍKOVA LÁSKA 
Zatímco Hedwig si užívá 
své druhé jaro, Luisa pro-
žívá první milostné trápení. 
Ale láska není vyhrazena 
jen lidem. Také Herkules 
už jednou věnoval srdce – 
krás né retrívřici, na kterou 
nedokáže zapomenout… 
216 stran 
EU043056 299,-  239,- 

Julie Tottmanová  
ZACHRAŇ MĚ 
Hlavní hrdina příběhu je  
obrovský neapolský mas-
tif, kterého vyhladovělého 
a zuboženého objevila 
v útulku autorka, když pá-
trala po psím hrdinovi do 
role Tesáka ve filmu Harry 
Potter a Ohnivý pohár. 
192 stran 
EU042941 329,-  259,- 

Charlie Jonas 
KOČIČÍ KAVÁRNA 
Leonie slíbí sousedce, že 
se na dva týdny postará 
o její kočku Mimi. Mimi je 
ale divoká a Leonie za-
číná být zoufalá. Pak ji ale 
napadne, že svěří Mimi 
kamarádce, která si ote-
vřela kavárnu. Hosté jsou 
nadšení… 256 stran 
EU042417 329,- 259,- 

Hans-Olav Thyvold  
HODNÍ PSI K JIŽNÍMU 
PÓLU NEDOJDOU 
Po smrti Majora Thorkildse -
na zůstane jeho psí přítel 
sám s pa ní Thorkildseno-
vou. Společné dny jim zpří-
jemňuje četba. Jejich klid 
však naruší příjezd syna 
a sna chy paní T., kteří ji 
chtějí odklidit do pečova-
telského domu… 280 s. 
EU041876 379,- 299,- 

  NOVINKA 

Výbory povídek  
s mysliveckou tematikou
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66. 31
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František Ringo Čech  
GENERACE BEATLES 3 
Čtenáře opět pobaví koláž 
satirických komentářů, oso-
bitých postřehů a vzpomínek 
na osobnosti kulturní scény. 
208 s. + 16 s. bar. foto, čb. il. 
EU038940 399,-  319,- 

Marcela Mlynářová  
DOKUD DRŽÍM  
POHROMADĚ 
Oblíbená autorka opět vy-
práví nezaměnitelným způ-
sobem o životních pádech  
a zvratech. 184 stran, čb. il. 
EU043144 299,- 239,- 

Marcela Mlynářová  
ZODPOVĚDNĚ  
LEHKOMYSLNÁ 
Autorka potvrzuje, že na -
vzdo ry všem ranám osudu  
je třeba vždy hledat to dobré.  
216 stran, černobílé ilustrace 
EU043091 299,-  239,- 

B. Černohlávková Večeřová  
TANEC MEZI VEJCI  
Příběhy takové „normální  
rodinky“ z pera B. Černohláv-
kové Večeřové jsou tu pro ty, 
kteří se chtějí od srdce za-
smát. 320 stran, čb. ilustrace 
EU042850 329,-  259,- 

František Nepil  
JAK SE DĚLÁ CHALUPA 
Tato knížka není ná vo  dem, 
nýbrž přiznáním, jak se dělá 
chalupa, když na to nemáte 
znalosti, ale děláte to s nad-
šením a láskou. 168 s., čb. il. 
EU041489 259,- 199,-

Ellen Bergová 
ULÍBÁM TĚ K SMRTI 
Vražed ně humorný román 
o záludnostech rodinného  
života, jednom dávném sváru 
a pravé lásce na nepravém 
místě. 376 stran 

EU041641 399,- 319,-

Renáta Navrátilová  

MALÝ ŠIKANISTA  
Taky jste si mysleli, že je těhotenství nejkrásnější období v životě ženy? Já 
tedy ano. Namísto toho je mi špatně, pálí mě žáha, jsem oteklá, manžel 
a pes se stěhují před mými náladami na balkon, a jak čas ukáže, místo 
roztomilého andílka porodím uřvaného paviá na. A ty směšné představy 
a plány. Přiberu maximálně osm kilogramů. Prcek bude spáč po mně. Na 
všechno budu mít spoustu času. Řekněte mi někdo, jak jsem mohla být 
tak naivní? Naposledy jsem se dobře vyspala, než jsem otěhotněla… 
Úsměvný deník hlavní hrdinky Alice, ve kterém s nadhledem a laskavým 
humorem popisuje epizody z průběhu svého těhotenství, porodu a po-
sléze rodinného života ve čtyřech –  
matka, otec, dítě a pes Eddie.  
Ilustroval Prokop Wilhelm. 
Váz., 136 stran, čb. ilustrace,  
14 x 17,8 cm 

EU043500   299,-  239,- 
 

Šílíte ze svých úžasných dětí?  
Pak je tato kniha určena právě vám!

  NOVINKA 
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Otevíráme pro vás nové prodejny. Více na str. 66.32
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Alena Mornštajnová, Kateřina Tučková, 
Petra Soukupová, Petra Dvořáková,  
Michaela Klevisová, Viktorie Hanišová, 
Marek Epstein, Ondřej Neff  

JESTLI VŮBEC NĚKDY 
Osm povídek současných českých autorů 
se vrací do doby, kdy naděje byla často  
to jediné, k čemu se mohl člověk upínat. 
Váz., 184 stran, čb. ilustrace, 14 x 17,8 cm 

EU043446 329,-  259,- 

Michal Viewegh  

PRŮMĚRNĚ ZAMILOVANÝ MUŽ  
A JINÉ POVÍDKY 
Cyklozájezd, oslava šedesátých narozenin, udílení státních vy-
znamenání, slavnostní vyhlášení cen Magnesia Litera a v hlavní 
roli (povětšinou) spisovatelovo slavné alter ego Oskar! 
Váz., 168 stran, 14 x 17,8 cm 

EU043411     V prodeji od 7. září 2022 329,-  259,-

Kolektiv autorů 
JESTLI VŮBEC NĚKDY 
Audioknihu čte S. Laurinová a další. 
EU043542      CD (mp3) 249,- 199,-

Kolektiv autorů 
JEDEME NA DOVOLENOU  
Kdyby hrdinové těchto povídek tušili, jak  
jejich dovolená dopadne, dost možná by  
zůstali doma… 176 stran, černobílé ilustrace 
EU043272 299,- 239,- 

Kolektiv autorů 
V BÍLÉM PLÁŠTI 
Šest krátkých příběhů z prostředí nemoc-
nic, sanitek a také zubařských ordinací.  
112 stran, černobílé ilustrace 
EU041740 229,- 179,- 

Hana Marie Körnerová  
PROSÍM VÁS,  
SESTŘIČKO… 
Poutavý román z lékařského 
prostředí. 264 stran 
EU040082 299,- 239,-

Hana Marie Körnerová  
DĚKUJI, SESTŘIČKO… 
Pokračování křehkého pří-
běhu mladé půvabné sest -
řičky Sylvie. 296 stran 
EU040083 299,- 239,- 

2x Hana Marie Körnerová

obj. č.    
EU048143230,- 

ušetříte

 368,- 
jen

Výhodný komplet

  NOVINKA 

  NOVINKA 

Třináct povídek  
od vašeho oblíbeného  

autora
 JAK SE NÁM ŽILO  

PŘED ROKEM 1989?
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Krásné kalendáře a diáře najdete na str. 59. 33
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Kolektiv autorů 
POVÍDKY, KTERÉ  
POMÁHAJÍ  
Audioknihu čte V. Fridrich aj.  
EU043396 
CD (mp3) 249,- 199,- 
V prodeji  
od 2. září 2022

Michaela Kalivodová  
ZUZKA V ŠATECH  
SVÁTEČNÍCH 
Zuzce táhne na třicítku a už 
čtyři roky prakticky přešla-
puje na mís tě. Není se svým 
životem spokojená, ale neví, 
co chce. Podaří se jí konečně 
svůj život změnit? 160 stran 
EU042561 229,-  179,- 

M. Štráfeldová   
KRYCÍ JMÉNO 
STUDENTKA  
Poutavý román 
napsaný na mo-
tivy skutečných 
událostí: Dvaceti-
letou chartistku 
Lilian Landovou, 

absolventku pražského gymnázia, dohnala StB 
v roce 1979 k sebevraždě. Její osud by měl být 
varováním, abychom nedopustili návrat totality. 
360 stran 
EU042895 399,-   319,- 

Výtěžek z prodeje této knihy  
darujeme neziskové organizaci! 

Příběh osamělých duší,  
jež se pokoušejí znovu najít místo  
v troskách vlastních životů…  

Kolektiv autorů 

POVÍDKY, KTERÉ  
POMÁHAJÍ 
Svou povídkou přispěli do tohoto dobro-
činného sborníku nejen renomovaní  
literáti, ale i hudebník či politik a v ne-
poslední řadě také vítězové čtenářské 
soutěže. Výtěžek z prodeje knihy popu-
tuje české neziskové organizaci Prales 
dětem, jejíž hlavní náplní je ochrana  
světového přírodního dědictví na mezi-
národní úrovni, podpora protipytláckých 
aktivit či vykupování deštného pralesa. 
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043274 329,-  259,- 

Alžběta Bublanová  

POZŮSTALÍ 
Když její manžel spáchá sebevraždu, 
zhroutí se Jitce svět. Zůstane sama 
s osmiletým synem, který se jí vzda-
luje, manželovou rodinou, která jí 
Pavlovu smrt vyčítá, a především 
s trýznivými otázkami, na něž nedo-
káže najít odpovědi. Proč to udělal? 
Můžu za to já? Co teď s námi bude? 
A jak mám začít znova žít? Čekají ji 
dlouhé měsíce tápání, přešlapů 
a snahy, aby se stala silnou ženou, 
která se dokáže postarat nejen sama 
o sebe, ale hlavně o své dítě. Novela 
Pozůstalí je příběhem osamělých 
duší, jež se pokoušejí znovu najít 
svoje místo v troskách vlastních  
životů a končí ve slepých uličkách 
častěji, než by si přály. 
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043312 359,-  279,- 

Josef Fousek 
SLEČNA  
ZE ZÁMKU 
KOZEL 
I v této knize se  
J. Fousek dotýká 
prožívané skuteč- 
nosti, nemíjí  

neduhy nás lidí a společnosti, ale především 
hledá laskavost a naději. Ačkoli autor tvrdí, že 
čím více stárne, tím méně světu rozumí, z jeho 
textů stále vyzařuje láska k životu prožitému  
plnými doušky. 348 str. + 24 str. barevné fotopříl. 
EU042875 359,-  289,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Paolo Cognetti  

VLČÍ ŠTĚSTÍ 
Neúspěšný čtyřicetiletý spisovatel Fausto opouští po rozchodu s dlouholetou 
partnerkou Milán a nachází útočiště v horské vesnici Fontana Fredda. Nečekaně 
získá místo kuchaře v malé restauraci oblíbené u horalů a vedené srdečnou  
Babette. Kromě ní se Fausto spřátelí s rolbařem Santorsem a sblíží se s mladou 
servírkou Silvií… V novém románu autor kreslí obrázky z každodenního života 
obyvatel hor, v nichž spolu se změnami ročních období zaznamenává i proměnu 
lidských tužeb a snů. Přeložila Sára Flemrová.  
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm 

EU042939 329,-  259,- 

Johann Wolfgang Goethe  
UTRPENÍ MLADÉHO 
WERTHERA 
Námět k tomuto románu 
Goethe načerpal při své 
praxi praktikanta u soudu.  
152 stran 
EU043060 299,- 239,- 

Michael Cunningham  
HODINY 
Kniha o umírání, ale také 
o ohleduplnosti a lásce, 
o tom, že člověk může být 
nešťasten, a přesto dokáže 
najít i okamžiky štěstí. 192 s. 
EU043341 299,- 239,- 

Wm. Paul Young  
CHATRČ  
Celosvětový bestseller o tom, 
jak lze tváří v tvář zlu, bolesti 
a beznaději nalézt Boha,  
milost, usmíření… a sebe 
sama. 256 stran 
EU043454 329,- 259,- 

Hanya Yanagihara  
MALÝ ŽIVOT 
Příběh o sexuální orientaci, 
zneužívání a sebepoškozo-
vání, o lásce a obětavosti, 
krutosti a neschopnosti  
bojovat s osudem. 640 stran 
EU043382 699,- 549,- 

OBRÁZKY  
Z KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA 

V HORSKÉ VESNICI

Francis Scott Fitzgerald 
VELKÝ GATSBY 
Nejznámější a nejčtenější 
dílo moderní americké  
literatury. Roku 2013 přišla 
do kin hvězdná filmová 
adaptace. 160 stran 
EU040441 299,- 239,- 

Virginia Woolfová  
VLNY 
Román Vlny, poprvé publi -
ko vaný v roce 1931, patří  
k nej výraznějším z experi-
mentální tvorby slavné ang -
lické spisovatelky. 280 stran 
EU040125 349,- 279,- 

  NOVINKA 
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Haruki Murakami  
PRVNÍ OSOBA  
JEDNOTNÉHO ČÍSLA 
Osm povídek, ve kterých 
autor popustil uzdu fantazii. 
Ke slovu se dostávají náhod -
ná i záhadná setkání. 184 s. 
EU042793      329,- 259,- 

Ladislav Fuks  
SPALOVAČ MRTVOL 
Slavný příběh o spalovači 
mrtvol je podobenstvím 
o patologickém vývoji ma-
lého člověka k přijetí zla.  
144 stran 
EU043340 299,- 239,- 

Václav Holanec  
DÍKŮVZDÁNÍ 
Napínavý příběh nabízí ne-
čekané předpovědi a per-
spektivy, osobitý pohled  
na víru, sex i politiku…  
560 stran 
EU042178 499,-  399,- 

Paolo Giordano  
OSAMĚLOST  
PRVOČÍSEL 
Rozhodnutí uděláme během 
pár vteřin, jejich důsledky  
si však s sebou neseme  
po zbytek života… 256 stran 
EU042520 299,- 239,- 

Ian McEwan  
STROJE JAKO JÁ 
Británie prohrála válku o Falk - 
  landy a Alan Turing se věnu je 
vývoji umělé inteligence. To 
je alternativní historie z pera 
Iana McEwana… 360 stran 
EU041457 399,- 319,- 

Julian Barnes 
MUŽ V ČERVENÉM  
KABÁTĚ 
Portrét Belle Époque, kdy 
byla dokončena Eiffelova věž  
a S. Bernhardtová byla na 
vrcholu kariéry. 328 s., bar. il. 
EU042033 399,-  319,- 

Tereza Boučková  

HODINY TIKAJÍ 
Šedesát plus jeden fejeton o životě 
Knížka shrnuje autorčinu publicistickou tvorbu z posledních pěti let. V letech 
2017–2021 psala měsíc co měsíc fejeton do magazínu Reportér: o společnosti, 
politice, kultuře, cestování i o sobě. Jen pro knižní vydání připsala poslední text, 
jakousi pomyslnou tečku za tím vším. 
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043364 349,-  279,- 
 

FEJETONY  
OD AUTORKY 
BESTSELLERU 

ROK KOHOUTA 

  NOVINKA 
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Martina Winkelhoferová  

SISI, MLADÁ CÍSAŘOVNA 
Sisi – pohádková princezna s tragickým osudem, emancipo-
vaná panovnice, moderní ideál krásy, nesmrtelný mýtus. Co 
o ní ale víme doopravdy? Jaké společenské normy a ideály 
ovlivňovaly její cítění, myšlení a jednání? Co vypovídají o Alž-
bětině životě vztahy k lidem z jejího okolí? Jako každou histo-
rickou osobnost také Sisi ovlivňovalo a formovalo prostředí 
a i k její každodenní zkušenosti patřilo, že o ní rozhodovali 
druzí. Její osobní akční rádius byl omezen rolí manželky, matky 
a císařovny. Přesto se stala jednou z prvních ikon ženského  
sebeurčení… 
Váz., 288 stran + 16 stran barevné i čb. fotopříl., 12,5 x 20 cm 

EU042847 399,-  299,-

Jana Jůzlová, Miloš Kadlec  

ROHANOVÉ 
Rohanové patřili k nejvýznamnějším francouzským šlechtickým rodům. Z jejich řad vze-
šli významní vojevůdci i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik  
vychovatelek královských dětí. Po vypuknutí Velké francouzské revoluce opustili Francii 
a vstoupili do vojenských služeb Habsburků. Roku 1820 zakoupili zámek Sychrov, 
který se stal jejich hlavním sídlem. V severních Čechách vybudovali rozsáhlé panství, 
na kterém podporovali kulturní i průmyslový rozvoj. Kníže Kamil Rohan Sychrov pře-
stavěl ve skvost novogotické architektury. Kniha Rohanové přibližuje jak dějiny rodu  
ve Francii, tak osudy jeho členů usazených v Čechách. 
Váz., 184 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm 

EU043155 399,-  299,-

Pavel Juřík  
KINŠTÍ 
Bohatě ilustrovaná 
publikace přináší 
nejdůležitější infor-
mace o rodu Kin-
ských. 168 stran, 
barevná publikace  
EU039935 

399,- 319,- 

Pavel Juřík  
CHOTKOVÉ 
Poutavá publikace 
vás seznámí s jed-
ním z nejvýznam-
nějších staročes - 
kých šlechtických 
rodů. 160 s., bar. p.  
EU042459  

399,- 319,- 

Ingrid Sewardová  
PRINC PHILIP,  
JAK HO NEZNÁTE 
Biografie z pera zkušené 
autorky shrnuje základní 
milníky princova života.  
400 s. + 8 s. čb. i b. foto 
EU042539 399,- 319,-

Pavel Kosatík  
EMIL BĚŽEC 
První ucelený životopis le -
gen  dárního běžce E. Zátop -
ka. Vypráví o jeho dětství, 
mládí, rodině i přátelích.  
376 stran, čb. fotografie 
EU039724 399,- 319,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Petr Macek 
HELENA VONDRÁČKOVÁ 
Každá trampota má svou mez 
Rozšířená a nově i celobarevná životopisná 
kniha. Helena Vondráčková, držitelka mnoha 
domácích i mezinárodních ocenění a stálice 
naší populární scény, slaví v letošním roce 
významné životní jubileum. Není vhodnější 
příležitosti ohlédnout se za celou životní 
a profesní drahou zpěvačky, která má na 
svém kontě více než 80 sólových alb, ale 
také téměř dvacet filmových, televizních 
a muzikálových rolí. Její vzpomínky na dět-
ství, rodinu, první krůčky v showbyznysu, 
pracovní i osobní partnerství a celou hvězd-
nou kariéru přinášejí i nové, překvapivé  
momenty. Zasvěceně je doplňuje Helenina 
sestra Zdena. Knížku provází velké množství 
dokumentárních fotografií. 
Váz., 312 stran, barevná publ., 15,9 x 20,9 cm 
EU043336 399,- 319,- 

Tereza Brodská  
MOJE MÁMA  
JANA BREJCHOVÁ 
Životní příběh jedné z největ-
ších českých hereček J. Brej-
chové, zachycený dcerou 
Terezou Brodskou. Kniha  
přibližuje filmovou kariéru 
slavné hvězdy, jež v šedesá-
tých letech zářila též na ev-
ropské scéně. 408 str., bar. p. 
EU043337 599,- 479,-

Thilo Wydra  
LÁSKA V PAŘÍŽI 
Když se Romy Schneiderová 
a Alain Delon poprvé setkali 
v roce 1958 v Paříži při natá-
čení dnes již kultovního  
filmu Kristýna, zamilovali se  
do sebe a toto mimo řádné 
partnerství vydrželo pět let… 
328 stran + 8 stran černobílé 
fotopřílohy 
EU042739 399,- 299,- 

Pavel Jurkovič  

LIDOVÉ PÍSNĚ 
MÉHO SRDCE 
Tento zpěvník obsahuje osm desítek 
českých, moravských, slezských a slo-
venských lidových písní, které hudební 
skladatel, zpěvák a pedagog Pavel Jur-
kovič často a rád uplatňoval ve výuce. 
Hodí se k domácímu muzicírování 
i k inspirativnímu hudebnímu dialogu 
ve škole. Publikace volně navazuje  
na Vánoční písně a koledy: Zpívání  
s Pavlem Jurkovičem z roku 2018,  
soubor tuzemských a zahraničních 
koled a vánočních písní, který doplňuje  
a významně rozšiřuje. 
Brož., 144 stran, čb. il., 21 x 29,7 cm 

EU042766 279,-  219,-

Blanka Kovaříková  

PRVNÍ REPUBLIKA 
Jak žily hvězdy 
S autorkou knihy Blankou Kovaří-
kovou nahlédnete do soukromí 
filmových a divadelních hvězd, 
ale také dalších mimořádných 
osobností – režisérů, tanečnic, 
výtvarníků, lékařů, sportovkyň 
i podnikatelů. Každý z nich byl 
hvězdou ve svém oboru. Dozvíte 
se, jaké příběhy prožívali, podí-
váte se do jejich domovů, šatníků 
i kuchyní, zajdete s nimi do kavá-
ren a restaurací a zjistíte, jak žili 
za první republiky, kde nakupo-
vali, jakým způsobem trávili vol -
ný čas. Knížka o životním stylu 
doby, kterou si někdy až přehna -
ně idealizujeme, je plná unikát-
ních fotografií.  
Váz., 328 stran, čb. fotografie, 
16,3 x 23,5 cm 

EU042349 399,-  299,-

  NOVINKA 

  NOVINKA 

Nahlédněte  
do soukromí  
hvězd!
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Gallagher Fenwick  

VOLODYMYR ZELENSKYJ 
Ukrajina v krvi 
Volodymyr Zelenskyj se během posledních  
měsíců stal hrdinou západního světa. Od za-
čátku ruské invaze je symbolem boje proti zlu 
ve válce Davida a Goliáše. Tato kniha nabízí 
pohled na netradiční vzestup vrcholného poli-
tika, který už dnes vstoupil do dějin. Poznejte 
Volodymyra Zelenského jako originálního člo-
věka mnoha tváří: umělce, vzorného rodiče, 
a hlavně prezidenta s nesmírným charisma-
tem a odhodláním se nikdy nevzdat. 
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043457 359,-  279,-

Karel Hvížďala  
EVROPA, 
RUSKO,  
TERORISTÉ 
A BĚŽENCI 
Válka na Ukra-
jině, Putin, 
hrozba teroris-
tických aten-

tátů, migrační krize. To jsou hlavní témata knihy 
zkušeného novináře Karla Hvížďaly Evropa, Rusko,  
teroristé a běženci. Sešly se v ní rozhovory s předními 
českými intelektuály, z větší části s univerzitními pro-
fesory či učiteli. Mnozí z nich žijí mimo území ČR, 
takže přinášejí i pohled odjinud. Kniha poprvé vyšla 
v roce 2015, ale i kvůli aktuálním událostem je stále 
platná. Brož., 264 stran, černobílé fotografie 
EU043515 299,- 239,- 

Oksana z Ukrajiny  

DENÍK UPRCHLICE 
Jednoho dne se probudíte 
a zjistíte, že se vám celý svět 
obrátil vzhůru nohama. Do vaší 
země vtrhla vojska cizí armády 
a nic už nebude jako dřív. Vše 
se otřásá v základech a vás 
svírá strach – o život a budouc-
nost sebe sama, svých nejbliž-
ších, své země… To není 
synopse hollywoodského dra-
matu, ale bohužel tvrdá realita 
dnešní Ukrajiny a jejích obyva-
tel. Tato kniha zachycuje příběh 
Ukrajinky, která stejně jako 
mnoho jiných v zoufalé situaci 
zvolila útěk a se svou osmiletou 
dcerou absolvovala strastiplnou 
cestu z Oděsy přes Lvov, Užho-
rod, Čop a Ostravu do Prahy. 
Brož., 192 stran, barevné il., 
12,5 x 20 cm 

EU043401 299,-  239,- 

Z prezidenta  
vojenským 
velitelem

Příběh ženy,  
která s dcerkou 
utekla z Oděsy…

A. Litviněnko, J. Felštinskij, T. Lemešani  

RUSKO V PLAMENECH 
Kniha sleduje příběh stojící za falešnými islamis-
tickými útoky na Moskvu, které spustily ruskou 
invazi do Čečenska. Na základě série oficiálních 
prohlášení a znalostí A. Litviněnka tato výjimeč -
ná kniha ukazuje, že k útokům islamistů vůbec 
nedošlo. Šlo o akci naplánovanou tajnou služ-
bou FSB s cílem dosadit V. Putina na post pre-
zidenta. Kniha také popisuje transformaci bývalé 
KGB v síť nových tajných služeb a způsob, jak 
tyto služby stvořily autoritativní režim v Rusku. 
Váz., 296 stran, 14,8 x 21 cm 

EU043422 329,-  259,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Vladimír Kolár  

VYHNANÍ ZE ŽIVOTA 
Kniha o osudech autorových židovských příbuz -
ných vznikla na základě materiá lů ze soukromých 
archivů, matričních zápisů, záznamů židov ských 
obcí, místních kronik a svě dectví pamětníků,  
samozřejmě i s autorskou fabulací, která překle-
nuje některá bílá místa rodinné historie. 
Váz., 208 str. + 16 str. čb. fotopříl., 12,5 x 20 cm 

EU043311 299,-  239,- 

Jiří Fidler  

OKUPACE 1939 
Historická událost z poloviny března 1939 je  
sice široké veřejnosti velmi dobře známa, ovšem 
pouze v obecné rovině. Publikace se věnuje  
detailnímu popisu procesu vojenské okupace 
a neutralizace vlastní branné moci, jež v této  
fázi vývoje již neměla šanci na ozbrojený odpor. 
Váz., 264 s., čb. fotografie a ilustrace, 14,8 x 21 cm 

EU043463 359,-  279,- 

Juan Pablo Escobar 
MŮJ OTEC  
PABLO ESCOBAR 
Více než dvě desetiletí poté, 
co krále kokainu Pabla Esco-
bara po letech zuřivého stí-
hání dostihla spravedlnost, 
se jeho syn vydává do minu-
losti, aby odhalil celý jeho 
příběh. 440 stran, čb. foto 

EU042505 499,- 399,- 

Lucie Bechynková 

OPRAVDOVÉ 
ZLOČINY 2 
Mrazivou nálož skutečných 
případů doplňují rozhovory 
s kriminalistou i s lidmi  
z odvrácené strany zákona. 
Váz., 312 s., 14,5 x 20,5 cm 

EU557690 449,- 359,- 
 

Dita Krausová  
ŽIVOT S OTOU 
Biografie popisuje pohnuté 
osudy Oty B. Krause, který  
se v mládí dostal do osvě-
timského pekla, kde pracoval 
na dětském bloku. Biografii 
pro vází dobové fotografie  
a ukázky z Otova deníku. 
296 stran, čb. foto a kresby 
EU043330 359,- 279,- 

Johan Ickx 

ODTAJNĚNÉ   
ARCHIVY VATIKÁNU 
Dne 2. března 1939 byl papežem 
zvolen kardinál Eugenio Pacelli 
pod jménem Pius XII. Měl nadlid-
ský úkol: provést církev strašlivými 
roky druhé světové války. Po jejím 
skončení jej oslavovali jako za-
chránce Říma, politici i přední  
židovské osobnosti chválili jeho 
činy. Zanedlouho se tento náhled 
radikálně proměnil. Padala obvi-
nění, že mlčel. V určitých kruzích 
se z něj stal bezmála spojenec 
Němců. Jaká je pravda? Tu se vám 
snaží ukázat autor knihy Johan 
Ickx, přes deset let působící  
v archivech Svatého stolce. Roz-
krývá promyšlenou špionážní síť 
Vatikánu, jejíž hlavou byl právě 
papež Pius XII. a která ze spárů 
nacistů vyprostila tisíce lidí. 
Váz., 368 stran, čb. fotografie, 
16,2 x 24,1 cm 

EU042416 499,-  399,- 

Jak fungovala špionážní síť  
Vatikánu, která ze spárů nacistů  

vyprostila tisíce lidí?

  NOVINKA 

  NOVINKA 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Martin Palička  

AFRICKÝ ZÁPISNÍK MLADÉHO MEDIKA 
Jmenuji se Martin a jsem doktor. V rukou obracím starý deník plný 
vzpomínek a afrického písku. Napsal ho před několika lety jeden 
mladý medik během své mise v Súdánu. Jeho příběhy mě roze-
smávají, fascinují a z některých mi je až smutno. Ten mladý kluk 
měl cosi do sebe, ale něco mu stále ještě chybělo – to, co ví dnes. 
A tak se ke svým starým zápiskům s odstupem času vracím a do-
plňuji příběhy svého mladšího já o znalosti, které jsem tehdy ještě 
neměl, a zkušenosti, které jsem od té doby nabyl. Vydejte se  
s mladým medikem na misi do Súdánu, kterou podnikl během  
studia medicíny, a podívejte se na ni očima jeho dospělejšího já. 
Váz., 176 stran, barevná publikace, 14,5 x 22,7 cm 

EU043377 359,-  279,- 

Josef Pepson Snětivý 

TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ 
Královská kanonie premonstrátů na Strahově 
V knize naleznete čtivé vyprávění, obohacené Pepsonovým pohledem okouzle-
ného poutníka a mnoha fotografiemi (často i z nepřístupných míst). Text spojuje 
historické mezníky a církevní dějiny, řeholní život, architektonickou i uměleckou 
krásu prošlých věků a popis současného stavu. Strahovský klášter, to je unikátní, 
téměř devítisetletá instituce. Společně prozkoumáme jeho dějiny i areál…  
Váz., 288 stran, barevné fotografie, 13,6 x 20,7 cm 

EU544240     399,- 319,- 

Iris Schaper, Anke Benstem  
SVATOJAKUBSKÁ 
CESTA 
Lidé se na pouť do Santiaga 
de Compostela vydávají již 
po celá staletí z různých  
důvodů – hledání spásy,  
fyzická výzva či touha zažít 
dobrodružství. Tento uni-
kátní průvodce je spojením 
klasického průvodce, atlasu 
a nádherných fotografií. Kniha vás strukturovaně provede jednotlivými etapami, 
například oblíbenými Camino Francés, Camino Aragonés a Camino del Norte. 
Naleznete v ní mnoho informací o hlavních bodech cesty, popisů památek či kra-
jiny a samozřejmostí jsou i tipy na ubytování a restaurace.  
Flexovazba, 312 stran, barevná publikace, 17,3 x 27,3 cm 

EU553098 699,-  559,- 

Josef Pepson Snětivý 
TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH  
KLÁŠTERŮ 
Hrad a Hradčany 
344 stran, barevné fotografie 
EU551216 399,- 319,- 

Jmenuji se Martin a jsem  
mladý lékař. Vydejte se se mnou  

a s mým mladším já na misi  
do afrického Súdánu, kterou jsem  
podnikl během studia medicíny, 

a podívejte se na ni očima nás obou…

Aktualizované vydání
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Pavel Juřík  
PAMÁTKY ČECH,  
MORAVY A SLEZSKA 
Publikace přibližuje více než 
tři sta hradů, zřícenin, zám -
ků, paláců, klášterů a dal ších 
pozoruhodných paměti hod -
ností. V knize najdete také 
erby šlechtických rodů, znaky 
měst a téměř 1200 fotografií. 
464 stran, barevná publikace 
EU043321 699,- 549,-

Ivo Paulík 
VÝLETY PRO KAŽDÉHO 
PO ČECHÁCH 
Trasy jsou navrženy tak, aby 
je zvládly i rodiny s dětmi. 
Kromě základního popisu je 
kaž dý výlet doplněn mapou, 
infor macemi o trase a ne-
chybí odka zy na kulturní  
i přírodní zajímavosti.  
Flexovazba, 160 str., bar. publ. 
EU042564 399,- 319,- 

Stanislava Jarolímková  

PRAŽSKÁ OKÉNKA 
Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové 
na portálu Praha křížem krážem nabízí 
zajímavosti z pražských ulic, náměstí 
a zákoutí. Nyní se autorka rozhodla vy-
tvořit i knižní verzi. Obohatila ji o další 
témata a podrobnosti, které literatura 
běžně nenabízí. Dozvíte se například, kde 
se nacházelo první Maroldovo panorá ma, 
jakou roli hrál podstavec Bruncvíkovy 
sochy, kde a proč se v Praze málem uto-
pil F. Křižík, odkdy má Pražský hrad výtah 
se stropem potaženým kůžemi ještěrů, 
kde mělo původně stát Národní divadlo 
a celou řadu dalších pozoruhodností.  
Váz., 248 str. + 24 str. barevné fotopříl., 
čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EU042717 359,- 279,- 

Vráťa Ebr, Zora Jandová  

ZORNIČKY Z PRAHY 
Lehce úsměvné kapitolky této knihy osloví každého čte-
náře, jenž na svět hledí s otevřenýma očima. Před našimi 
zraky ožívají známé osobnosti, jako je Josef Hlávka, 
Vojta Náprstek, Karel Hašler či Alfons Mucha. Autor za-
ostří třeba na Vyšehrad a na náš nejkratší tunel, který 
právě pod ním vede. Oči se potěší Petřínem s jeho  
úžasnou galerií soch významných osobností a v novém 
světle se představí Staroměstský orloj se svými apoštoly. 
Nechybí vtipné, ale též kritické zamyšlení nad věčným 
přejmenováváním pražských ulic a náměstí… 
Váz., 132 stran, černobílé ilustrace, 16,5 x 21 cm 

EU043462 299,- 239,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 

  NOVINKA 

Vladimír Soukup, Petr David  

ORLICKÉ HORY 
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
Půvabné i tajemné, vlídné a po-
hodové – tak by se daly charak-
terizovat Orlické hory, ráj turistů 
i lyžařů, cíl milovníků památek 
a přírody. Najdeme tu mimořád-
ně hodnotné přírodní lokality – 
od pralesa Bukačka až po Zem-
skou bránu. Mezi obdivované 
památky patří jedinečné zámky 
v podhůří. Na nádherná puto-
vání lze využít i kolo a běžky, 
vždyť hřebenovka Orlických hor 
patří u nás k nejkrásnějším! 
Váz., 248 stran, barevná publ., 
16,2 x 24,4 cm 

EU042927 399,- 319,- 
cena pro VIP členy 279,- 
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Klára Smolíková, Lukáš Vavrečka  

NEČTU! POSLOUCHÁM 
Průvodce báječným světem audioknih 
Pojďme společně objevovat historii i současnost poslou-
chání a nahrávání četby! Nahlédneme do studia, kde  
audioknihy pod vedením zkušených režisérů vznikají,  
a dozvíme se, co o knihách k poslechu říkají herci, kteří  
je načítají, či samotní autoři děl. Ať už vás vábí profesio -
nální zájem nebo jen zvědavost, přijměte pozvání  
do báječného světa audioknih. Kromě svižných kapitol  
a přehledně vysvětlených termínů vás čekají také půvab-
né komiksy od talentované kreslířky Kačky Illnerové.   
Brož., 192 stran, barevné ilustrace, 16,4 x 19,5 cm 

EU043248 399,-  319,-

Rebecca Wragg Sykesová  

NEANDERTÁLCI 
Naši příbuzní 
Čím více se o neandertál-
cích dozvídáme, tím více  
vyvstává otázek a záhad.  
Archeologická naleziště 
Abric Romaní ve Španělsku, 
Denisova jeskyně na Sibiři 
nebo skalní přístřešek  
Le Moustier v srdci fran-
couzského Périgordu nám 
přibližují jedinečné objevy 
jednadvacátého století  
a nabízejí základní stavební 
kameny příběhu tajemných 
souputníků moderního  

člověka. Neandertálci nejsou slepou vývojovou ulič-
kou ani jevem z dávné minulosti, jak se dříve předpokládalo, nýbrž jejich osud 

je mnohdy nečekaným způsobem vetkán i do osudu současného lidstva. 
Váz., 376 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm 

EU042725 499,-  399,- 

Sabina Straková, Karla Tchawou Tchuisseu 
DIÁŘ ČERVENÉ PROPISKY 
2023 
Baví vás čeština? Chcete se každý měsíc 
dozvědět něco nového, nebo oprášit své 
vědomosti? Holky z Červené propisky  
se rozhodly sestavit diář pro všechny 
(ne)milovníky českého jazyka nejen k zá-
piskům každodenních úkolů, povinností  
a důležitých schůzek. V tomto populárně- 
-naučném diáři najdete mimo jiné každý 
měsíc etymologii, pranostiky, perličky,  
vysvětlení pravopisu/gramatiky daného 
jevu a závěrečný diktát na procvičení. 
Diář je doplněn osobitými ilustracemi.  
Flexovazba, 192 str., bar. il., 13 x 19,7 cm 

EU043301 349,- 279,- 
V prodeji od 6. září 2022

J. Čermák, K. Hellerová  
SLOVNÍK LATINSKÝCH 
CITÁTŮ 
Kniha obsahuje v češtině 
nejširší dosud publikovaný 
výběr latinských citátů, rčení 
a pořekadel, a to v původní 
latinské podobě i v českém 
překladu. 544 stran 
EU043461 499,- 399,- 

Sabina Straková, 
Karla Tchawou Tchuisseu 
E-MAILY A JEJICH 
(NE)PRAVIDLA 
Užitečná příručka neobsa-
huje pouze pravidla formální 
e-mailové korespondence, 
ale i rady, jak zlepšit psaný 
projev. Brož., 176 str., bar. il. 
EU043300 279,- 219,- 

Jak neandertálci  
vypadali,  
přemýšleli,  
žili a umírali?  
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Rachel Renée Russellová  

DENÍK MIMOŇKY 
Příběhy z neslavnýho života 
Víte, co je ze všeho nejhorší? Když místo mobilu dosta-
nete deníček. Takže mi nezbylo než si do něj psát. Co? 
Všechny trapasy a úlety z mého ubohého života. Nestačí, 
že táta se živí hubením brouků a jezdí po městě s gigan-
tickým švábem na střeše. Ještě mě díky téhle práci protla-
čil na prestižní soukromou školu, kam vůbec, ale vůbec 
nezapadám. A školní kráska MacKenzie, dokonalá holka, 
co má všechno, mi dělá ze života peklo. Ať se snažím být 
sebevíc cool, mám čím dál víc pocit, že jsem MIMOŇKA!  
Váz., 296 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm 

EU042866 329,-

259 Kč

VĚK 5+

   NOVI
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TLAPKOVÁ  
PATROLA 
Hvězdné tlapky 
Tlapková patrola nezahálí  
a tentokrát vyráží sporto-
vat. Podaří se odvážným 
štěňatům zachránit letec-
kou přehlídku, během které 
dojde k poruše? Zvládnou 
uspořádat sportovní den? 
To všechno zjistíte v zábav-
ných příbězích, které jsou 
plné týmové spolupráce!  
Váz., 128 stran, barevné il., 
21 x 27 cm 

EU554267 349,-

Nicole Colas des Francs  

OD SEMÍNKA K PLODU 
Je jaro, všude kolem začíná vše pučet a v zemi pomalu rostou malá  
semínka. Zvířátka se probouzejí z dlouhého zimního spánku a hledají  
potravu. Stromy již brzy budou mít plno květů a housenky se začínají 
kuklit. Zažij zázrak přírody! Vše se mění a na každé stránce této  
knihy čeká nové dobrodružství. Povídej si s rodiči o přírodním kolo-
běhu, ukazuj na obrázcích a vyprávěj příběhy! 
Barevné leporelo,16 stran, 18 x 22 cm 

EU043194 299,-

KNIHY PRO CELOU RODINU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.44

PR
O 

NE
JM

EN
ŠÍ

 I
 P

ŘE
DŠ

KO
LÁ

KY

199 Kč

279 Kč

Anne Suessová  

CO SE DĚJE V ŘÍŠI ZVÍŘAT 
Zavítej na různé kontinenty naší planety a poznej její obyvatele – ať už žijí v asij-
ské džungli, afric ké poušti nebo třeba na evropském pobřeží. Na každé stránce 
této výpravné knížky najdeš velké množství zvířat. Objevíš veverku, želvu, led-
ňáčka a pandu? Vidíš plameňáka, jak pije? Kde se schovávají klokani, tučňáci  
a lední medvěd? Objevuj, odpovídej na otázky a hlavně se dobře bav! 
Barevné leporelo, 10 stran, 21 x 29,5 cm  

EU043284 259,- 

239 Kč

VĚK 3+

VĚK 3+

VĚK 4+

ZAŽIJ ZÁZRAK PŘÍRODY!
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Vysvětli mi… 

PROČ HLEMÝŽĎ 
NEMÁ NOŽIČKY? 
Zajímá tě, proč je tráva ze-
lená, proč si ptáci stavějí 
hnízda nebo jak roste 
mrkev? Odklop okénka!  

Barevné leporelo, 32 str., 
20,5 x 20,5 cm 

EU358700 229,- 

Komára 
KRÁLÍK JE TAKY JENOM 
ČLOVĚK 
Představte si, že tento příběh 
se oprav du stal! Tahle knížka 
je upřímným vyprávěním o ži-
votě jednoho králíka. O mém 
životě! Povím vám, jak se mi 
žilo na světě, o dnech stráve-
ných v různých doupatech  
a taky o mé rodině.    
Váz., 64 str., bar. il., 21 x 22 cm 
EU041213 279,-

František Nepil  
JÁ BARYK 
Oblíbené příběhy o dobromysl-
ném pejskovi se staly před-
lohou večerníčku. Ilustrovala 
Helena Zmatlíková.  
Váz., 64 str., bar. il., 17 x 24 cm 
EU042677 259,-

Jiří Kahoun  
O MAŠINKÁCH 
Milé pohádky ins pirované  
železnicí, vláčky a kolejemi 
potěší všechny malé milov níky 
mašinek. Ilustroval Jiří Fixl.  
Váz., 64 str., bar. il., 17 x 24 cm 
EU039763 199,-

Miroslav Bobek, Tereza Šefrnová  

GORILÍ POHÁDKY 
Bylo nebylo v jedné zoo žila se svou rodinou malá gorilí slečna Moja. Asi si říkáte, 
že na tom přece není nic tak zvláštního, ale to byste se divili. Moja vůbec není oby-
čejná. Je to správná holka, která miluje dobrodružství, je zvědavá, až se z toho jed-
nomu točí hlava, a hlavně… ze všeho nejvíc na světě miluje pohádky a vyprávění. 
Stejně jako všechny holčičky a kluci. Nevěříte? Zalistujte touto knihou a ponořte se 
do poetického vyprávění velkých i malých obyvatel pavilonu goril v Zoo Praha.  
Váz., 152 stran, barevné fotografie, 17 x 19 cm 

EU043445 349,-
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Eva Papoušková, Galina Miklínová  

VOMBAT JIRKA JE STATEČNÝ 
Příběh vás zavede od vombatích nor do temného 
lesa, kde si liška Vilhelmína brousí zuby na celou 
Jirkovu rodinku. Jenomže to se pěkně přepočítala! 
Jirka je odvážný, a tak všechno dobře dopadne.  
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24 x 21 cm 

EU043072 249,-

Eva Papoušková, Galina Miklínová  

VOMBAT JIRKA 
Vombat Jirka sedí na nočníku, ale nedaří se mu. 
Klokan radí skákat, husa zase hodně pít…  
Vtipnou knížku ilustrovala Galina Miklínová. 
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24 x 21 cm 

EU043071 249,-

199 Kč

199 Kč

279 Kč

183 Kč

219 Kč

149 Kč

199 Kč

VĚK 2+

VĚK 2+

VĚK 5+

VĚK 2+
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Markéta Hrubešová  

KOKO A JEHO KAMARÁDI 
Bylo nebylo, v kurníku na rušném dvorku se 
jednoho dne narodilo kuřátko. Malý nezbeda 
dostal jméno Koko, a jen co otevřel očka, 
začal zkoumat svět. Copak je asi za plotem? 
Pročpak tam slepičky nesmějí? A ejhle… 
v plotě je díra tak akorát pro zvědavé kuřát -
ko. Je to jasné, tam se Koko musí podívat. 
Už tuší, že na něj čeká velké dobrodružství 
a noví kamarádi. Jeho přátelé však nejsou 
jen tak obyčejní. Seznamte se s paní Broko-
licí, slečnou Ředkvičkou, princem Špená tem, 
paní Cibulí, tetou Mrkví a paní Dýní…  
Ilustrovala Katarina Gasko.  
Váz., 104 stran, barevné il., 16,5 x 23 cm 

EU042705 299,-

D. Krolupperová 

DĚVČÁTKO 
A VELKÝ 
ČERNÝ PES 
Marika je sirotek – 
má jen tetu, se 
kterou žije v ho-
rách. Teta ale jed-
noho dne v návalu 
zlosti vyhodí děv-
čátko z domu. Tak 
začíná Maričina 
výprava k moři…  

Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 

EU557345 269,- 

239 Kč

239 Kč

249 Kč

279 Kč

279 Kč

219 Kč
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Jan Lebeda  
POHÁDKY SKŘÍTKŮ 
MEDOVNÍČKA  
A BARVÍNKA 
Skřítek Medovníček z cha-
loupky pod vysokým dubem 
si našel nového kamaráda!   
Váz., 152 stran, barevné il.,  
19 x 22 cm 
EU042157 359,-  

Ondřej Sekora  
UPRCHLÍK NA PTAČÍM 
STROMĚ 
Barevný ptáček Modroušek 
uletěl chovateli z klece.  
Dokážou se o něj postarat 
ptáci z ptačího stromu?  
Váz., 224 stran, barevné il.,  
16 x 23,3 cm 
EU043265 359,-

Ester Stará, Milan Starý 
ŠEDÍK A BUBI 
Malé kotě najde na půdě no -
vou kamarádku – ztracenou 
čepici, kterou nikdo nehledá… 
Díky speciálnímu typu písma 
kniha usnadňuje čtení těm, 
kteří se potýkají s dyslexií.  
Váz., 96 s., bar. p., 21 x 24 cm 
EU039433 279,-

Petra Braunová  
TRAMVAJ PLNÁ  
STRAŠIDEL  
Audioknihu čte Viktor Dvořák. 
EU043369 CD (mp3) 299,- 

219 Kč

Petra Braunová  

TRAMVAJ PLNÁ 
STRAŠIDEL 
Davidovi rodiče pracují 
dlouho do noci, a on tak 
musí trávit večery v bytě  
pod Vyšehradem sám. Je 
rozmrzelý a strašně se nudí. 
To ovšem skončí ve chvíli, 
kdy se mu za oknem v pátém 

patře začne zjevovat… tramvaj plná duchů. A je  
po klidném spaní. Naštěstí přijdou prázdniny, David jede za bratranci a sestře-

nicemi do Uničova, a ti mu pomáhají záhadu tramvajového přízraku vyřešit. Podaří se dětem překonat 
strach a přijít věci na kloub? Ilustroval Vojtěch Šeda.  
Váz., 160 stran, barevné i černobílé ilustrace, 19,5 x 25,5 cm 

EU042731 299,-

VĚK 9+

VĚK 7+
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Tanya Stewnerová  
LILI VĚTROPLAŠKA 
Se slony se nemluví! 
Lili umí mluvit se zvířaty. Všech -
na ji nesmírně milují. Zato 
s dětmi je to horší. Lili se jich 
radši straní. Bojí se, že ji budou 
považovat za bláz na, a tak své 
tajemství velice dobře střeží. 
Ale pak se sezná mí s tím nej-
báječnějším klukem z celé školy 
a ukáže se, že i on něco tají! 
Váz., 136 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm 
EU043288 249,- 

Eva Papoušková  
SÁRA KALAMITA 
Sára, která jako miminko přišla o rodiče,  
putuje z jedné rodiny do druhé a za sebou 
zanechá vá úžasnou spoušť. Pomohou jí pan 
Ii a jeho věrný přítel a vynález ce čáp Křáp? 
Váz., 56 stran, barevné ilustrace, 20 x 22 cm 
EU042265 299,- 

Martin Šinkovský  
HVĚZDONAUTI 
Naděje 
Píše se rok 2071. Výstavba mezi-
hvězdné raketové plachetnice se 
blíží do finále. Kdo v ní poletí? 
Váz., 120 stran, barevné i čb. il., 
16,5 x 21,5 cm   
EU042726 349,- 

Lukáš Pavlásek 
BLÁZNIVÁ ŠKOLA 
Už jste někdy potkali paní učitelku, která 
po vás vše opakovala, nebo matematiká -
ře, který neumí počítat? Ne? Tak na této 
škole máte jedinečnou šanci!  
Váz., 168 str., barevné ilustrace, 15 x 21 cm 
EU043303 349,-

Martin Šinkovský  

HVĚZDONAUTI 
Vážná hrozba 
Skvěle sehraná posádka mezihvězdné raketové plachetnice Naděje se vydává na misi s cílem 
vypátrat obyvatelnou planetu. Úkolem číslo jedna je dosažení Řeky neboli mohutného proudu 
sarriaxu, nově detekovaných částic plujících vesmírem. Podaří se členům posádky během letu 
spojit s lunární základnou Pirx? A jak se vypořádají s masivními nálety výbušných bublin?  
Vyrazte spolu s Hvězdonauty do akce a smlsněte si cestou na neotřelých pokrmech jejich po-
ťouchlého robotího kuchaře! Ilustroval Ticho762.  
Váz., 112 stran, barevné i černobílé ilustrace, 16,5 x 21,5 cm 

EU042921 349,-

Julie Sykesová  

AKADEMIE JEDNOROŽCŮ 
Ariana a Šeptálek 
Ariana a její nádherný jednorožec Šeptálek si náramně uží-
vají společných chvil. Rázem je ale po klidu. Po pozemcích 
Akademie jednorožců se totiž zničehonic začnou potulovat 
lesní zvířata a chovají se dost podivně. Něco tady nehraje. 
Dokážou dívky z Diamantové ložnice zjistit, co se jim při-
hodilo? Podaří se Arianě potlačit svou přílišnou opatrnost 
a sebrat dost kuráže na to, aby ochránila své kamarádky  
a pomohla lesní zvěři vrátit se do svých domovů?  
Ilustrovala Lucy Trumanová. 
Váz., 120 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EU042962 259,-

279 Kč

199 Kč

2x Martin Šinkovský

obj. č.    
EU048392240,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet
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Penny Worms  

SČÍTÁME A ODČÍTÁME 
Odteď bude matematika vaše děti bavit! Otevřeme jim brány říše mate-
matiky a pomůžeme jim s prvními krůčky při sčítání a odčítání. Děti 
s námi zjistí, že matematika není nudná, 
a brzy si budou natolik jisté, že zvládnou 
řešit i složitější úlohy. Ilustrovala K. Dudziuk. 
Brož., 96 stran, barevná publ., 23 x 26 cm 

EU042591        299,-

Ladislav Špaček  
DĚDEČKU,  
VYPRÁVĚJ 
O PRAZE 
Knížka navazuje na 
ucelenou řadu knih 
o laskavém dědečkovi 
a jeho zvídavé vnučce. 
Tentokrát se vydáme 
na procházku Prahou. 
Váz., 184 stran, bar. il. + 
CD, 21,7 x 22 cm 
EU042318 379,- 

SUPER PŘÍRUČKA 
PRO MALÉ  
EKOLOGY 
Zachraňovat planetu můžeš 
každý den! S naší příručkou  
je to hračka! Je totiž plná  
jednoduchých návodů, tipů 
a receptů na to, jak se chovat 
k přírodě šetrně. Rozhlédni se 
doma po starých papírech, 
zbytcích látky či vlny a pusť se 
do vyrábění zápisníků, hraček 
a jiných užitečných drobností. 
Kroužková vazba, 128 stran, 
barevná publ., 16,5 x 20,5 cm 

EU043073 399,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 67.48
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Pavel Kolín, Jakub Kolín  
VOJÁČCI 
Vystřihni si vojáčky, sestav 
si dobové zbraně, opravdu 
střílející dělo, létající stí -
hač ky či pravý, nefalšova -
ný saloon. Stačí ti k tomu 
jen nůžky, pastelky, lepid -
lo a zábava může začít!  
Brož., 80 stran, bar. publ., 
22,5 x 29,7 cm 
EU043032 329,- 

Klára Smolíková  
ŘEMESLA 
Putování za tradičními  
řemesly 
Pronikněte do tajů dnes polo-
zapomenutých řemeslných  
postupů! Ilustroval H. Smolík.  
Váz., 64 str., barevná publikace, 
21 x 29,5 cm 
EU042085 249,-

Nikola Kucharská 
SVĚT  
ZAPOMENUTÝCH 
ZVÍŘAT 
Vydejte se společně  
na dobrodružnou expe-
dici! Úžasný atlas vyhy-
nulých a ohrožených 
druhů si zamilují nejen 
děti, ale i jejich rodiče. 
Váz., 64 stran, bar. publ., 
28 x 34 cm 
EU040688 299,-  

Penny Worms  

NÁSOBÍME A DĚLÍME 
Vydejte se s dětmi za dalším dobrodruž-
stvím do kouzelné říše matematiky! Děti si 
procvičí násobilku a naučí se různé techniky 
ke zvládnutí číselných příkladů. Ilustrovala 
Kasia Dudziuk. 
Brož., 96 stran, barevná publ., 23 x 26 cm 

EU042592 299,-

319 Kč

239 Kč

299 Kč

259 Kč

239 Kč

199 Kč

239 Kč

VĚK 7+

VĚK 6+

VĚK 7+
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Nancy Springerová  

ENOLA HOLMESOVÁ 
Případ zlověstných kytic
Každý ví, že doktor Watson je pravou 
rukou Sherlocka Holmese, takže když se 
ztratí, je to šok. Holmesova sestra Enola 
by tomu ráda přišla na kloub, stále se 
však skrývá před svými bratry a nechce 
riskovat odhalení. Když se ale dozví, že 
do domu Watsonových byla doručena 
podivná kytice, hodí obavy za hlavu. Jen 
ona totiž ví, že obsahuje květiny symbo-
lizující smrt! Je potřeba najít odesílatele 
– a to hned. Jinak hrozí, že doktora
Watsona už nikdy nikdo nespatří…
Váz., 152 stran, 14,5 x 20,5 cm 

EU557707 269,-

Pavlína Jurková  
TAJEMSTVÍ 
RODINY M.
Sourozenci Matylda, Maxmi-
lián a Kryštof jednoho dne 
zjistí, že rodiče něco tají. 
A tak rozjedou pát rací akci… 
Ilustroval Petr Korunka. 
Váz., 160 stran, barevné il.,  
14 x 21 cm 
EU042556 349,-   

Pavla Köpplová 
RODINNÝ PLÁNOVAČ 2023  
s ilustracemi Andrey Tachezy 
Jak vše stihnout a nepropadat panice? S Rodinným plánovačem
to jde snadno. Každý z rodiny má v kalendáři své políčko, a tak 
víte, co právě dělá a kde se nachází. Vlídně rozmarné ilustrace 
Andrey Tachezy navíc zútulní váš domov a čas rodiny poplyne 
už jen v rytmu poklidného blues.  
Nástěnný kalendář, 24 stran, 24 x 24 cm 
EU043636 299,-

Anica Mrose Rissiová 

ŽE MĚ NENAJDEŠ! 
Neradi se nudíte, ale zato se moc rádi bojíte? Pak je pro 
vás sbírka dvaceti hrůzostrašných příběhů jako dělaná! Při-
náší totiž pořádnou dávku napětí, děsu, ale i zábavy. Na-
jdete v ní příšery všeho druhu, které vám zaručeně nedají 
spát, a strašidelné černobílé ilustrace, z nichž se vám bude 
tajit dech. Každý příběh je navíc vyprávěný tak trochu jinak 
– formou divadelní hry, básně, dopisů nebo třeba jako cha-
tová konverzace. Při čtení vám bude jistojistě běhat mráz
po zádech. Že máte pro strach uděláno? Co si takhle ně-
jaký příběh přečíst s baterkou pod peřinou? Tak už se do
toho pusťte, pokud tedy máte dost kuráže…
Ilustrovala Carolina Godina.
Váz., 224 stran, černobílé ilustrace, 14 x 21 cm 

EU042651 299,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. ZÁŘÍ DO 31. ŘÍJNA 2022. 49
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Dominik Landsman  
LAPUŤÁK  
A KAPITÁN  
ADORABL
Váz., 248 stran, barevné il., 
17 x 24 cm   
EU039276 299,- 

Dominik Landsman  
KAPITÁN ADORABL 
a bambitka  
černokněžníka Vorána
Váz., 288 stran, barevné il., 
17 x 24 cm 
EU040877 359,-   

2x Dominik Landsman

obj. č. 
EU048283260,-

ušetříte

398,-
jen

Výhodný komplet

239 Kč
279 Kč

219 Kč

239 Kč

279 Kč

239 Kč

VĚK 11+
VĚK 10+

NOVINK
A

NOVINK
A
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!50
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Joel Jessup  

CSI 
Kriminálka v akci 
DETEKTIVNÍ HÁDANKY  
Navlékněte si rukavice a ochranný 
oděv, překročte pásku NEVSTUPOVAT 
a přidejte se k týmu forenzních detek-
tivů vyšetřujících sérii záhadných 
vražd, loupeží a podvodů. Je na vás, 
abyste jako dokonalí profesionálové 
shromáždili důkazy, odhalili lživé vý-
povědi a vyřešili tajný úkol. Ve stovce 
hádanek, detektivních případů  
a rébusů máte šanci předvést umění 
dedukce i pozorovací schopnosti. 
Váz., 224 str., barevné il., 15 x 21 cm 

EU042834 399,-  299,- 

Tim Dedopulos  

HÁDANKY A HLAVOLAMY  
SHERLOCKA HOLMESE 
Paměťový palác 
Sherlock Holmes s doktorem Watsonem jsou 
zpět, aby řešili kriminální zápletky a hádanky. 
V této knize se Watson podělí o několik lekcí 
velkého detektiva – o jeho techniky pro posílení 
paměti, jejichž zvládnutí vám pomůže myslet 
stejně jako proslulý Sherlock. Během Watsonova 
vzpomínání na dobu strávenou s váženým kole-
gou vás čeká více než sto zapeklitých rébusů 
a zkoušek paměti.  
Váz., 224 stran, barevné ilustrace, 17 x 23,8 cm 

EU042778 449,-  329,- 

150  
KŘÍŽOVEK 
Sto nejhezčích 
výletů  
po Česku 
a Slovensku 
Kde objevíme uni-
kátní železniční via -
dukty? Kudy vede 
nejstarší značená  
turistická stezka 
Broumovska? Odkud 
pochází jeden ze zá-
kladních kamenů 
Národního divadla 
a kde najdete pě-
chotní srub „Bene-
šák“, známý z filmu 
Obecná škola? Tato 
kniha nabízí nejen 

zábavné luštění, ale poskytne i odpovědi na řadu neméně zábavných kvízů, vypracovaných 
podle knihy 100 nejhezčích výletů po Česku a Slovensku. 
Brož., 152 stran, 14,5 x 21 cm 

EU043158 259,-  199,- 

Rjúta Kawašima  
TRÉNINK MOZKU 
Jedinečný šedesátidenní pro-
gram sestávající z kombinace 
jednoduchých mate matic kých 
výpočtů a slovních cvičení 
zlepší výkon vašeho mozku. 
Brož., 160 s. + 32 s. bar. příl. 

EU043328 299,- 239,- 

VELKÉ KŘÍŽOVKY  
NA KAŽDÝ DEN 
365 švédských křížovek 
Křížovky vás zavedou do růz-
ných kou tů naší vlasti. Dozvíte 
se řadu zajímavostí o kultur  - 
ních, přírodních i technických  
památkách. Brož., 368 stran 

EU037326 249,- 199,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Nepropásněte objednací termín 5. října 2022! 51

R
o

d
in

a,
 v

zt
ah

y
Harvey Karp  
NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ 
Harvey Karp, uznávaný pediatr a odborník na vývoj dětí,  
je autorem zcela ojedinělé a originální publikace, v níž  
s humorem, laskavostí i sympatickým zaujetím pro vádí  
rodiče situacemi každodenního života. Kniha je plná tipů, 
rad, metod, vtipných postřehů, citátů, příběhů ze života,  
veselých ilustrací a samozřejmě užitečných informací.  
Popisuje období vývoje dítěte od 12 do 48 mě síců, všímá si 
typických projevů chování a upozorňuje i na zažité chybné 
reakce rodičů. 312 stran, černobílé ilustrace  
EU040174 359,- 279,- 

Simone Daviesová,  
Junnifa Uzodikeová  

MONTESSORI 
MIMINKO 
Miminka se toho v prvních 
měsících spoustu naučí,  
což však bohužel vede  
ke snaze o zbytečné urych-
lování jejich vývoje. Naučte 
se s touto knihou lépe  
vnímat své novorozence, 
pozorujte je. Zpomalte 
a dopřejte miminku čas, 
aby se samo protahovalo 
a poznávalo své tělo… 
Váz., 288 stran, barevné il., 
16,8 x 23,8 cm 

EU043026 499,-  399,- 

Anna Stroganová & team 

ROZVODY SLAVNÝCH I NESLAVNÝCH 
Díky této knize budete vědět o rozvodech všechno! Rozebírá 
se jedenáct typů rozvodů: banální nevěra, odcizení manželů 
při výchově dětí, uspěchaná svatba, svazek s cizincem 
a mnoho dalších modelových situací. Po každém popsaném 
příběhu následuje krátký komentář elitní právničky a zná-
mého vztahového poradce – kniha tak slouží i jako poradna, 
díky níž naberete pro život užitečné informace. Na závěr 
každé kapitoly je uveden příběh z reálného života: konkrétní 
slavný pár, jemuž se daný typ rozvodu nevyhnul. 
Brož., 200 stran, barevné i čb. fotografie, 14,5 x 22,7 cm 

EU043309 359,-  279,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 

Antti Ervasti  

CHVÍLE  
PRO SEBE 
S tou to publikací 
zjistíte, jak se vypo řá -
dat s každodenními 
problémy: od ponděl-
ního rána přes nízké 
sebevědomí, vyhoření 
až po napětí na pra co -
višti. Kniha kombinuje 
humor, vřelost a moud-
rost a poskytuje prak-
tické rady, které vám 
pomohou zvládnout 
výzvy a požadavky  
moderního života.  
Váz., 224 stran, černobílé ilustrace, 14 x 16 cm 

EU043201 299,-  239,- 

Dvě nejběžnější  
příčiny rozvodů?  

Muži a ženy. 
  EDDIE CANTOR 

  NOVINKA 
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66. 52
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Karolína Fourová  

VÝŽIVNÁ KNIHA 
O JÍDLE 
Žijeme v době, kdy je jídlo nej-
bezpečnější v historii. Přesto se 
spotřebitelé přestávají oriento-
vat v tom, co je zdravé, co není, 
jak poznat pod barevným oba-
lem kvalitu a čemu ve spletité 
informační džungli uvěřit. Kniha 
vás bezpečně provede nekoneč-
nou galaxií surovin a odpoví 
vám na všechny otázky, které 
vás ve spojitosti s jídlem kdy 
napadly. Pomůže vám nahlížet 
na potraviny z hlediska výživy  
i kvality a naučí vás to nejdůle-
žitější – správně je skladovat  
a pracovat s nimi v kuchyni.  
V knize najdete i padesát jed-
noduchých receptů.   
Váz., 320 stran, barevná publ., 
17,5 x 24 cm 

EU042974 399,-  319,- 
V prodeji od 5. září 2022

Tim Anderson  
JAPONSKÁ KUCHYNĚ 
Skvostný japonský pokrm 
můžete vytvořit ze sedmi 
surovin, které koupíte 
v každém supermarketu!  
224 stran, barevná publikace 
EU040811 499,- 399,-

365 NÍZKO- 
SACHARIDOVÝCH  
RECEPTŮ  
Tato kuchařka vám poskyt -
ne nápady pro každý den 
v roce a pro každou příleži-
tost. Brož., 304 s., bar. publ. 
EU043317 499,- 399,-

Gabriela Peacock 

ÚŽASNĚJŠÍ ZA 2 TÝDNY 
Známá nutriční specialistka českého původu Gab-
riela Peacock, mezi jejíž klienty se řadí i členové 
britské královské rodiny, přichází s převratnou kni-
hou, která umožní cítit se skvěle každému z nás 
bez ohledu na to, jak hektickým stylem života žijeme. 
Součástí knihy je čtrnáctidenní stravovací plán zalo-
žený na přerušovaném půstu. Kromě toho se do-
víte, jak vyrovnat svou hormonální hladinu, zlepšit 
spánek a co udělat pro spokojenější a udržitelnější 
život. Není třeba být perfektní, hlavní je začít! 
Váz., 208 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm 

EU043251 399,-  319,- 

Knižnímu klubu  
k 30. narozeninám  
přeji mnoho skvělých  

knih a autorů,  
ale především nadšených 

knihomolů, protože  
bez nich by to nešlo. 

Karolína Fourová 

NENÍ TŘEBA BÝT  
PERFEKTNÍ.  

HLAVNÍ JE ZAČÍT!

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66. 53
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J. Hazebroek, L. Elenbaas  
GRILOVÁNÍ  
A MNOHEM VÍC 
Objevte kouzlo šťavnatých 
mas, lahodných zapečených 
jídel a pizzy s křupavou kůr-
kou! 160 stran, barevná publ. 
EU043353 379,- 299,-

Martina Slajerova  
RYCHLÉ  
KETO POKRMY 
Kuchařka se stovkou lahod-
ných pokrmů plných zdra-
vých tuků ke snídani, obědu, 
večeři i ke svačinám.  
Brož., 192 stran, barevná publ. 
EU041136 399,- 299,-

Z. Horecká, V. Horecký  
KLASICKÉ MOUČNÍKY 
Kdo by nemiloval opojnou 
vůni sladkých dobrot linoucí 
se z kuchyně? Úžasně zpra-
covaná barevná kuchařská 
kniha nabízí bohatý výběr  
receptů nejen na vynikající 
koláče, zákusky, moučníky  
a moučná jídla, dorty a de-
zerty, ale i na slané pečivo, 
chuťovky a jiné slané delika-
tesy. 304 stran, barevná publ. 
EU041718 359,- 279,-

Güldane Altekrügerová  
CHLÉB A KOLÁČE PRO ŠTÍHLOU POSTAVU 
Recepty pro každého, kdo se snaží zhubnout a mění 
proto jídelníček, zároveň se nechce obejít bez chleba, 
koláčů a jiného pečiva. Jednoduché a rychlé recepty 
jsou ideální nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé 
pekaře. Kombinací zdravých, nízkokalorických přísad 
s vysokým obsahem vlákniny a bílkovin vzniká zdravé, 
lehké a chutné pečivo. 128 stran, barevná publikace 
EU042064 299,- 239,- 

Erika Pilátová  

MÁM NAPEČENO 
Autorka svou vášeň pro sladké zdědila po babičce. O kariéře kuchařky 
dříve nikdy neuvažovala, ta si ji však našla sama. Dnes inspiruje 
mnoho domácností a přináší do nich kus sebe. Ať už chcete připravit 
výjimečné pohoštění pro rodinu či přátele, něco malého ke kávě, nebo 
se inspirovat krásnými fotografiemi, tato kniha je pro vás ta pravá. 
Váz., 192 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm 

EU043233 399,-  319,- 

Güldane Altekrügerová  

CHLÉB A KOLÁČE  
PRO JEŠTĚ  
ŠTÍHLEJŠÍ POSTAVU 
Foodblogerka a bestsellerová autorka 
řešila, jak shodit poporodní kila, aniž by 
se musela vzdát slaného i sladkého pe-
čiva, pizzy nebo těstovin. Své poznatky 
proměnila do jednoduchých a nesmírně 
lahodných receptů. Jejich základem jsou 
zejména plnohodnotné přísady s obsa-
hem vlákniny a spoustou bílkovin. Jsou 
to většinou základní recepty, které by 
vás měly povzbudit k vlastnímu experi-
mentování. Dopřejte si bez výčitek to,  
co máte rádi!  
Váz., 152 stran, barevná publikace,  
21,1 x 21,1 cm 

EU043325 349,-  279,- 

2x Güldane Altekrügerová

obj. č.   EU048393
230,- 

ušetříte

 418,- 
jen

Výhodný komplet

Provoňte svůj domov  
čerstvě upečeným  
pečivem! 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.54
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Louise L. Hay  

DAR VDĚČNOSTI 
Deník pro výčet vašich  
požehnání 
Život je velmi prostý: Co šíříme, to se 
nám vrací. Vesmír nám vždycky poskyt -
ne to, co si podle něj zasloužíme. Ať už 
čelíme jakémukoli problému, existuje 
jediné řešení, spočívající v tom, že 
sami sebe milujeme. Láska je zázračný 
lék. Máme-li sami sebe rádi, působí to 
v našich životech zázraky… 
Váz., 144 stran, barevné ilustrace,  
14 x 21,6 cm 

EU043179 299,-  239,- 

Mel Robbinsová  

JEDEN ZVYK VÁM 
ZMĚNÍ ŽIVOT 
Potýkáte se s pochybnostmi  
o sobě samých? Soustředíte se 
jen na to, co se vám nedaří? 
Nebaví vás sledovat, jak se 
všich ni ostatní dostávají  
dopředu, zatímco vy sedíte  
na gauči se svým psem? Tato 
kniha je jednoduchý, ale účinný 
nástroj, který změní váš postoj, 
myšlení i chování. Připravte se 
na to, že se budete smát, učit  
a zároveň podnikat kroky, 
které okamžitě zvýší vaše sebe-
vědomí a zlepší vaše výsledky.  
Váz., 256 stran, čb. fotografie, 
12,5 x 20 cm 

EU041203 359,-  279,- 

Klára Trnková 
LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NAŠICH BABIČEK 
2023 + PRAŽSKÝ PŘÍZRAČNÍK +  
ŠESTNÁCTÝ ROK S MĚSÍCEM 
Sada obsahuje: přehledný stolní kalendář 
(kroužková vazba, 60 stran, 30 x 15 cm), kníž -
ku o pražských strašidlech (váz., 80 stran,  
12 x 16,5 cm) a příručku plnou praktických  
rad (brož., 24 stran, 16 x 23 cm).  
EU557138 299,- 239,- 
 

John C. Parkin, Gaia Pollini  
CESTOU FAK* IT 
Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje jednoduchý 
návod, jak používat ve svém životě osvobozující 
mocné FAK IT. S důkladnou znalostí východních 
filozofií a zároveň s nadhledem shrnují autoři to 
nejlepší z východní moudrosti. 216 stran, čb. il. 
EU043051 259,- 199,- 

Lucie Ernestová 
MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023 
Originální dílo oblíbené autor ky  
a ilustrátorky. Inspirována průkop-
nickým dílem L. L. Hay nám uka-
zuje, jakou sílu má naše mysl.  
Ke kaž dému měsíci náleží moudrá 
myšlenka doplněná dechberoucí 
ilustrací a texty k zamyšlení.  
Nástěnný kalendář, 13 stran,  
30,5 x 30,5 cm  
EU557136 269,- 219,- 

Louise L. Hay  
BARVY A ČÍSLA 
Váš osobní průvodce  
k pozitivním vibracím  
v každodenním životě 
Všichni máme své osobní  
číselné vibrace a osobní  
vibrace barev. Barvy a čísla 
jsou pro nás důležité. Mohou 
vytvořit základ pro naše roz-
hodnutí… 104 str., barevné il. 

EU041826 249,- 199,- 

NAUČTE SE UDĚLAT RADOST TÉ  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OSOBĚ VE VAŠEM ŽIVOTĚ: 

          SOBĚ SAMÉMU!

LÁSKA JE LÉK…

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Soutěžte o 30 krásných cen! Více na str. 4–5. 55
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Anita Moorjani  

SÍLA CITLIVOSTI 
Empatičtí jedinci nejen vnímají emoce druhých 
lidí, ale také je vstřebávají – někdy ke své vlastní 
škodě, což často vede k ohromnému smyslovému 
přetížení a pocitům zmatku nebo nízkému sebevě-
domí. Jejich ochota pomáhat druhým a dělat jim 
radost z nich může učinit kořist oportunistů nebo 
způsobit, že rozdávají více energie, než si mohou 
dovolit. V této knize se dozvíte, jak tento nápor 
emocionální zátěže proměnit v mocný nástroj.   
Váz., 216 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EU043084 299,-  239,- 

James Norbury 
PANDA A DRÁČEK 
Dobrodružství pandy a dráč -
ka jsou inspirována buddhis-
tickou filozofií a spiritualitou 
a obsahují myšlenky, které 
autorovi pomohly překonat  
náročná životní období. 
160 stran, barevné ilustrace 
EU043054 399,- 319,- 

Cassandra Easonová 
WICCA 
Uznávaná duchovní spisova-
telka připravila srozumitelný 
úvod do umění wicca a záro-
veň i praktický přehled o tom, 
jak působí magie a jak ji lze 
využívat v každodenním  
životě. 136 stran, barevné il. 
EU040739 199,- 149,- 

DIÁŘ S CITÁTY Z DĚL 
NEJOBLÍBENĚJŠÍHO 
AUTORA NAŠÍ DOBY  

Paulo Coelho  

SÍLA  
Diář 2023 
Diář provází rokem 2023 téma „síla“. 
Obsahuje originální, půvabně vyjádřené 
a hluboce pravdivé myšlenky, které pro-
nášejí postavy jeho četných románů, ale 
také autor sám ve svých fejetonech, roz-
hovorech a přednáškách. Ideální dárek 
pro každého, kdo si přeje, aby ho slova 
tohoto věhlasného spisovatele provázela 
každým dnem nadcházejícího roku. 
Flexovazba, 264 str., bar. il., 13 x 20,5 cm 

EU043234 349,-  279,- 

Lorna Byrneová  

MŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ, 
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL 
Lorna Byrneová říká, že všichni vi-
díme anděly, když jsme malí, ale po-
stupně jsme zvyklí na ně zapomínat. 
V této knize světově proslulá duchov -
ní učitelka sepsala skutečné příběhy 
sedmi dětí. Jejich životy se díky kon-
taktu s anděly stráž nými radikálně 
změnily a zlepšily. 
Váz., 248 stran, barevné ilustrace, 
12,5 x 20 cm 

EU042669 329,-  259,- 
 

Skutečné příběhy 
sedmi dětí

  NOVINKA 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.56
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Adriana Krnáčová  

21 DNÍ 
Často se mluví o rakovině jako takové, méně už pak o tom, 
že v sedmi z deseti případů partner opustí nemocnou ženu, 
pro kterou se již tak náročná situace stává ještě tíživější. Při-
tom právě psychická pohoda i empatie blízkého člověka jsou 
pro úspěšné překonání nemoci neméně důležité jako samot -
ná léčba. Ocitne-li se někdo v takové nelehké životní pozici, 
potřebuje akutní pomoc v podobě tzv. přeprogramování 
mysli na pozitivní trajektorii myšlení. To sice chvíli trvá, ale 
při dodržení patřičných postupů přinese úspěch… 
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043413 299,-  239,- 

Radkin Honzák,  
Agáta Pilátová,  
Aleš Cibulka  

DEPRESE 
NENÍ DEPKA 
Víc se usmívej, jdi se 
projít, pusť si film… 
Tyto rady možná  
zaberou na špatnou 
náladu, depresi ale  

nevyléčí. Skutečná depresivní porucha je totiž mysl i tělo ochromující nemoc,  
kterou nepřelstíte svou vůlí. Kde jsou kořeny této choroby, jak se dá léčit a jak 
nemocnému můžou pomoct jeho blízcí? O tom pojednává populární psychiatr 
Radkin Honzák i řada známých osobností, které se nebojí svěřit s tím, jak deprese 
zasáhla do jejich života.  
Váz., 224 stran, 15,5 x 21,3 cm 

EU545623 369,-  295,- 

Emil Václav Havelka,  
Milan Koukal  
POVÍDÁNÍ  
S HVĚZDAMI  
A BYLINKAMI 
Přečtěte si o neduzích a ne-
mocech, které mohou trápit 
zrozence jednotlivých zna-
mení zvěrokruhu, a naučte 
se, jaké bylinky dokážou 
účinně pomoci. 328 stran, 
barevné i čb. foto a ilustrace 
EU042963 459,- 359,- 

M. Kačírková, Z. Rybová  
POHYBOVÝ VÝVOJ  
DÍTĚTE S LÁSKOU 
A RESPEKTEM 
Tato kniha vás provede po-
hybovým vývojem vašeho 
děťátka v prvních třech  
letech jeho života. Zjistíte, 
co je dob ré sledovat a proč, 
i to, jak můžete své dítě 
v jednotlivých obdobích  
rozvíjet. 168 s., bar. foto a il. 
EU043222 399,-  319,- 

David Vencl, Petr Bílek  
ZAČNI TEĎ!  
Otužování je cesta k uzdra-
vení a posílení těla i duše. 
Jak vstupovat do vody? Proč 
v těle oživit hnědý tuk? Co 
ledová voda dělá s naším 
organismem? Můžu otužo-
váním zhubnout? Na tyhle 
i mnoho dalších otázek  
na leznete v této knize od-
povědi. 200 str., bar. publ. 
EU042944 399,- 319,- 

Olivia Remesová  

JAK MÍT 
DOBROU  
NÁLADU 
Až vás přepadne pa-
nika, úzkost či stres, 
sáhněte po této pub-
likaci! Autorka v této 
stručné a čtivé knize 

představuje padesát jednoduchých, vědecky podložených 
řešení, jak bojovat s náladami, které nás všechny brzdí. 
Kniha je navržena tak, abyste se do ní mohli ponořit, 
když to nejvíce potřebujete. Pomůže vám zkrotit vaše  
starosti a umožní vám cítit se opět sebejistě.  
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 12,7 x 19,8 cm 

EU043163 299,-  239,- 
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Karel Felt  
120 LET  
FOTBALU U NÁS  
Novinář a autor řady fotba -
lových publikací přináší  
v této knize nejen přehled 
historických událostí spoje-
ných s naším fotbalem, ale 
hlavně vizitky 120 fotbalo-
vých osobností. 344 s., bar. p. 
EU042634 499,-  399,- 

Petr Hrubec  
FENOMÉN ŠIPKY 
Díky této poutavé knize poznáte život 
šipkařů zblízka, včetně dvou českých 
profesio nálů K. Sedláčka a A. Gawlase,  
a podíváte se také za oponu turna jů. 
240 stran, barevné fotografie 
EU042103 399,-  319,- 

Austin Current  
SILOVÝ TRÉNINK  
Z POHLEDU ANATOMIE 
Kniha odhaluje mechaniku pohybu, popi-
suje svalové a kloubní pohyby probíhající 
pod povrchem, takže můžete maximali-
zovat svůj trénink. Flexovazba, 224 s., b. p. 
EU042635 499,-  399,-

Milan Macho  
FOTBAL 
Renomovaný sportovní autor 
Milan Macho ve své knize 
popisuje historii fotbalu –  
od jeho počátků až po sou-
časnost. Publikace obsahu je  
i statistický přehled všech 
hlavních fotbalových turnajů. 
600 stran, barevná publikace 
EU040946 699,-  559,- 

V září 2022 by česká 
atletická legenda 
oslavila 100 let!
Olga Strusková, Ivana Roháčková  

DANA ZÁTOPKOVÁ 
Dana Zátopková nebyla jen legendární 
oštěpařkou, dvojnásobnou olympijskou 
medailistkou, světovou rekordmankou, 
trenérkou a ženou Emila Zátopka. Ráda 
zpívala lidové písničky. Hodně četla, 
přednášela básně, psala články a knihy, 
cestovala. Milovala pohyb a zvládala ně-
kolik sportů. To všechno dobře věděli její 
přátelé a kamarádi, kteří v knize vypráví 
o tom, jaká byla paní Dana doopravdy.  
Váz., 288 s., bar. i čb. foto, 14,5 x 20,6 cm 

EU043138 359,-  279,- 
V prodeji od 9. září 2022

Phil Jackson  

POSLEDNÍ SEZÓNA 
Po podpisu budoucích členů Síně slávy 
Karla Malonea a Garyho Paytona  
vyhlíželi fanoušci Los Angeles Lakers 
novou sezónu s velkým očekáváním. 
Ta však měla dramatický průběh. 
Vůbec nic nemohlo trenéra Phila Jack-
sona připravit na hollywoodský vele-
toč sezóny 2003–2004. V této knize 
se opírá o svou typickou upřímnost 
a nadhled a vypráví celý výbušný pří-
běh – od střetu ega a veřejných sporů 
až po spory o smlouvy a rozpad týmu. 
Kniha plná napětí a moud rosti  
od spor tovní ikony, která píše stejně 
dobře jako trénuje, je případovou  
studií vedení pod tlakem a je knihou 
plnou poučení, jež dalece přesahuje 
basketbalové hřiště. Kniha vychází 
v edici Českého olympijského výboru. 
Flexovazba, 208 stran, 16,5 x 23,5 cm 

EU042813 399,-  319,- 

Nahlédněte s geniálním 
trenérem Jacksonem  
do zákulisí hvězdného 
týmu NBA!
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Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.58
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Hape Kerkeling  

MOJE KOČKY, CIZÍ 
KOČKY A JÁ 
Co kočky cítí? Znají humor? Na co 
myslí? Jak mám svou kočku roz-
mazlovat a komunikovat s ní? 
A jsou naši pokojoví tygři jasno-
vidci? Těmto a mnoha dalším zají-
mavým otázkám se obšírně věnuje 
laskavá, vtipná i poučná kniha  
od milovníka koček, který se svými 
kočičími mazlíčky prožil třináct let 
a za tu dobu se jim naučil hodně 
rozumět.  
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043023 299,-  239,- 

ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ 2023 
Užitečný a přehledný diář nabízí 
celou řadu praktických rad, tipů 
a návodů, jak pečovat o zahradu  
po celý rok. Dozvíte se, kdy sít 
a sázet, jak hnojit a zalévat, kdy je 
nejlepší čas k prořezávání, výsadbě 
cibulovin nebo ovocných stromů 
a mnoho dalšího. Najdete zde  
i pranostiky, zajímavosti či inspiraci 
na zahradní výzdobu. 
Brož., 128 stran, barevné fotografie, 
16 x 23 cm 

EU042744 299,-  239,- 

Laskavá, vtipná  
i poučná kniha 

Elwyn Hartley Edwards  
VELKÁ ENCYKLOPEDIE KONÍ 
Výpravná publikace uvádí přes 150 plemen  
a typů koní z celého světa. 360 str., bar. publ. 
EU043273 699,-  559,- 

Lea Smrčková, Martin Smrček  
PSI 
Příruční atlas 
248 stran, barevná publikace 
EU039475 299,-  239,- 

Heiko Bellmann  
HMYZ 
Výpravná publikace obsa-
huje přes 450 druhů 
hmyzu z celé Evropy. Vý-
stižné barevné fotografie 
a přehledné popisky při-
bližují hlavní poznávací 
znaky jednotlivých druhů 
a mnoho dalšího. 
Brož., 256 stran, bar. publ. 
EU042920 399,- 319,- 

Rupert Hochleitner  
MINERÁLY 
Tato kniha obsahuje přes 
350 minerálů, dra hokamů 
a hornin, které spolehlivě 
určíte díky výstižným  
barevným fotografiím, 
kresbám a popiskům.  
Nechybí přehled nejkrás-
nějších drahokamů.  
Brož., 256 stran, bar. publ. 
EU042919 399,- 319,- 
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Dara Rolins  

ROK PODLE DARY 2023 
Velký diář 
Diář známé zpěvačky každý rok udává 
trendy a překvapuje. A jinak tomu není 
ani letos. Diář pro rok 2023 se dočkal 
nové grafické úpravy se zachováním 
základních prvků, na které byli  
fanoušci zvyklí. Kromě ročního 
kalendária přináší motivační 
texty i recepty a nechybí ani 
krásné barevné fotografie.  
Váz., 176 stran, bar. fotografie,  
13 x 21 cm 

EU043498
359,-  279,- 

Dara Rolins  

ROK PODLE DARY 2023 
Malý diář 
Váz., 176 stran, bar. fotografie,  
10,5 x 14,8 cm 

EU043499 299,-   239,- 

Ivona Knechtlová 

ZÁPISNÍK S AUTORSKOU ILUSTRACÍ  
IVONY KNECHTLOVÉ 
Slečna s věnečkem 
Objevte limitovanou edici originálních autorských bloků ilustrátor ky 
Ivony Knechtlové! Na vnitřních deskách je použita kontrastní bar -
va – růžová s puntíky. První list zaujme ozdobným okrajem, ostat -
ní listy jsou bílé. Blok jen čeká, až jej otevřete a vložíte do něj své 
myšlenky, zážitky, úkoly a sny. Pište, kreslete, vlepujte, tvořte… 
Kroužková vazba, 80 stran, 13,5 x 19 cm 

EU043397      V prodeji od 2. září 2022 249,-  199,- 

IVA HÜTTNEROVÁ 2023 
Tradiční nástěnný kalendář 
s krásnými barevnými obrázky 
známé české výtvarnice. 
Měsíční kalendář, 13 stran,  
25,2 x 34,6 cm 
EU554571 279,- 229,- 

JOSEF LADA 2023 
Kalendář s oblíbenými ilustra -
cemi zobrazujícími život  
na venkově za starých časů. 
Měsíční kalendář, 13 stran,  
33 x 46 cm 
EU552124 269,- 219,- 
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Elizabeth Kay  
SEDM LŽÍ 
Jane a její kamarádka  
si říkají všechno. Kromě 
pravdy… 368 stran 
EU040954 399,-  

Catherine Steadmanová  
PAN NIKDO 
On by si chtěl vzpome -
nout, ona se snaží za -
pomenout… 336 stran 
EU041554 359,- 

ROZSTŘEL 
Sestavil Lee Child 
Světově uznávaní autoři  
v nezapomenutelné 
anto logii! 504 stran 
EU040835 499,- 

Sean McFate  
POD ČERNOU 
VLAJKOU 
Autentický a akční špio -
nážní thriller. 328 stran 
EU041025 359,- 

Teresa Driscollová  
MÁM NAD TEBOU 
MOC 
Kam zmizela krásná 
dívka Anna? 280 stran 
EU040171 299,- 

C. J. Carver  
MRAZIVÉ 
ECHO 
Svěřili byste svůj 
život do rukou nejlepšího přítele? 272 stran 
EU041559 329,- 

Peter James  
CHCI TVOU SMRT 
Virtuální romance se 
změní v děsivou po sed -
lost. 400 stran 
EU041592 399,-  

Jodi Picoultová 
ZÁBLESK ŽIVOTA 
Thriller od autorky 
bestselleru Vypravěčka.   
352 stran 
EU040432 379,- 

Anne Tylerová  
BĚH ČASU 
Dojemný příběh od drži -
telky Pulitzerovy ceny.   
264 stran 
EU039862 299,- 

Susan Lewis  
O MINUTU 
POZDĚJI 
Některá tajemství je 
lepší nechat spát. 408 s. 
EU041445 299,- 

Jane O’Connorová  
PICHLAVÁ LÁSKA 
Sylvie miluje svého šéfa. 
Koho ale miluje on? 
320 stran 
EU041328 329,- 

Kate Mortonová  
HODINÁŘOVA 
DCERA 
Příběh vraždy, tajemství 
a krádeže. 432 stran 
EU040810 399,- 

Michel Houellebecq  
PLATFORMA 
Román kontroverzního 
francouzského spiso -
vatele. 304 stran 
EU040667 359,- 

Lizzie Page  
NOVÝ DOMOV 
Pearl je poslána z Lon dý -
na na venkov. Najde tam 
láskyplný domov? 368 s. 
EU041519 359,-  

Jakub Kohák  
KŮLY V PLOTĚ 
V knize najdete fejeto ny, 
které vycházely v deníku 
Metro. 280 stran, bar. il. 
EU040830 299,-  

Magdalena Mintová  
FALEŠNÝ POHŘEB 
Volné pokračování 
románu Falešný sňatek. 
392 stran 
EU041800 399,- 

Carol Masonová  
KDYŽ JSME SE  
VIDĚLI NAPOSLED 
Dá Celine druhou šanci 
své první lásce? 288 s. 
EU041326 329,- 

R. R. 
PORNOVLÁSKA 
Autobiografický ro mán 
z branže, ve které je ČR 
světová. 296 stran 
EU041480   299,-  

Jiří Hanibal  
ALEJ SMRTI 
Rozplete kriminalista 
Voral hustou síť orga ni -
zovaného zločinu? 384 s. 
EU041782 359,-

Gina LaManna  
KRÁSNÉ 
A PODEZŘELÉ 
Čtyři ženy tvrdí, že vraž -
dily. Které lžou? 336 str. 
EU040750 359,- 

Jana Ina 
Zarrellaová  

TĚLO SNŮ NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
V knize najdete tréninkové programy i výborné 
recepty. Brož., 160 stran, barevná publikace 
EU041309 329,- 

Grigorij Rodčenkov  
RUSKÝ DOPING 
Kniha vypráví otevřeně 
celý příběh o ruském 
dopingu. 280 stran 
EU042312 359,- 

Martina Freiová  
ZÁZRAČNÉ  
MEDICÍNSKÉ 
PŘÍPADY 
280 stran 

EU040773 299,- 

Petr Feldstein 
21 NÁVRATŮ  
DO OLYMPIJSKÉ 
HISTORIE 
240 s. + 16 s. b. i čb. foto 
EU042407 299,- 

Kitty Flanaganová  
488 PRAVIDEL  
PRO ŽIVOT 
Tato kniha má moc změ -
nit společnost! 320 stran 
EU042083 349,- 

Max a Liz Lowensteinovi 
JÓGA PRO LEPŠÍ  
FLEXIBILITU 
Brož., 160 stran,  
barevná publikace 
EU041257 359,-  

89 Kč
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Pavel Hrdlička  
POUŤ OBĚŠENCŮ 
Václav od Černého koně 
řeší další zapeklitý pří -
pad! 272 stran 
EU041843 299,- 

Caroline Montague  
TAJEMSTVÍ  
ITALSKÉ VILY 
Poutavý historický ro mán. 
448 stran 
EU040983   399,-  

Sabine Ebertová 
Meč a Koruna 
ČAS ZRADY 
Třetí svazek eposu  
o Barbarossovi. 528 s. 
EU040753 449,-

Minette Walters  
NEJTEMNĚJŠÍ 
PŮLNOC 
Pokračování románu 
Poslední hodiny. 392 s. 
EU041034 399,- 

Erich Maria Remarque  
ZASLÍBENÁ ZEMĚ 
V tomto díle se autor 
věnuje tematice němec -
kých uprchlíků. 376 s. 
EU042025 359,- 

Rainer M. Schröder  
DÁMA 
MĚSÍČNÍHO 
SVITU 
Příběh o lásce, osudu a smrtelné nenávisti. 512 s. 
EU040057 399,- 

Myla Goldberg  
PASTVA PRO OČI 
Román zachycuje krátký 
život vášnivé fotografky.  
352 stran 
EU041404 379,- 

Tomáš Sterneck   
ČAS KRKAVČÍCH 
HODŮ  
Napínavý historický 
román. 352 stran  
EU339193 319,-

R. Sára, L. Kvapil  
LUKÁŠ KVAPIL 
Slzy rytíře z Dakaru 
176 stran + 16 stran  
barevné fotopřílohy 
EU042427 329,- 

Tomáš Řepka  
DENÍK ZE DNA 
Syrová zpověď slavného 
českého fotbalisty.  
376 stran, barevné foto 
EU041692 399,- 

Radomír Zavadil  
NA OBRANU 
REPUBLIKY 
176 stran + 40 stran 
barevné i čb. fotopřílohy  
EU042227 359,-

Anna Bykova 
LÍNÁ MÁMA 
Hrajte si se svými dětmi 
a ukazujte jim, jak věci 
fungují! 264 stran, čb. il. 
EU041063 299,-

DĚTSKÉ 
NAHRÁVACÍ 
ALBUM  
Nahrajte si hlas svého 
miminka! 22 str., bar. il. 

EU040321 499,-  

Jeff Bezos  
VYMÝŠLEJ A BÁDEJ 
S předmluvou 
Waltera Isaacsona  
304 stran 
EU042332 399,-  

Jeff Rediger  
UZDRAVTE SE 
SAMI 
Přečtěte si rady zku še -
né ho lékaře. Brož., 400 s. 
EU039497 359,- 

Ilja Smitijenko  
IMUNITNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 
Když organismus ničí 
sám sebe 176 stran 

EU042324 279,-

L. Eldred Steinkopfová  
ROSTLINY  
NA TMAVÁ MÍSTA 
Pěstujte snadno stí no mil -
né rost   liny! 160 s., bar. p. 
EU041755 359,- 

Diana Royerová  
WESTERNOVÉ 
JEŽDĚNÍ 
Výcvik westernového 
koně Brož., 96 s., bar. p. 

EU041332 299,- 

Láďa Hruška  
PRŮŠVIHY DRZÉHO 
(ZÁ)ŠKOLÁKA 
Miky pátrá, radí,  
zachraňuje 176 s., čb. il. 

EU041246 259,-

Jiří Žáček 
JAK SE CHODÍ  
DO SVĚTA 
Ilustroval Josef Lada.  
80 stran, bar. ilustrace 
EU341364 299,-

Mary Sharrattová  
EXTÁZE 
Alma Mahler-Schindle -
rová. Oduševnělá múza,  
či nymfomanka? 408 s. 
EU317820 398,- 

Lucie Bílá 
POSÍLÁM TO DÁL 
Třetí knížka naší nej -
populárnější zpěvačky.  
Flexovazba, 256 stran 
EU505254 399,- 

Petr Macek   
VŽDYCKY 
UPŘÍMNÁ JIŘINA 
BOHDALOVÁ  
272 stran, čb. i bar. foto  
EU507448 349,- 

P. Zikmund, J. Drbohlav, 
I. Hubač   
ZLOČINY VELKÉ 
PRAHY  
424 stran  
EU514173 369,-

Michael R. McGowan, 
Ralph Pezzullo  
ŠPION 
Autor popisuje mise, kte -
rých se účastnil. 296 str. 
EU040828 379,- 

Josh Axe  
KETODIETA 
V knize naleznete 
lahodné recep ty, cvičební plány a mnoho dalšího. 
336 stran 
EU041305        359,-
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DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU 
ŠÍLENSTVÍ 
Vydejte se s Doctorem 
Strangem do nebezpeč-
ných paralelních světů 
mnohovesmíru!  
EU557111 DVD279,-

ENCANTO 
Film vypráví příběh ne-
obyčejné rodiny Mad -
rigalových, která žije 
ukryta v kouzelném 
domě v kolumbijských 
horách.  
EU557112 DVD279,-

Fantastická zvířata 
BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ 
Brumbál pověří magi -
zoo loga, aby vedl tým  
kouzelníků a čarodějek 
na nebezpečné misi.  
EU557115 DVD279,-

HARRY POTTER 
Návrat do Bradavic  
Retrospektivní speciál, 
ve kterém se setkají 
herci s filmařem  
Chrisem Columbem  
a dalšími členy štábu. 
EU559137 DVD199,-

Karel Černoch 
PÍSNĚ 1967–2007  
Píseň o mé zemi, Páteč -
ní, Drahá žena, Nářek 
převozníka, Vyznání, 
Ráno plný pohody, Voda 
ti v žilách protéká… 
EU557709 2 CD 399,-

PÍSNIČKY  
Z BALADY  
PRO BANDITU  
Křížem krážem, Tmavá 
nocka, Ani tak nehoří, 
Nepůjdu od tebe, Šibe-
ničky, Pod javorem… 

EU559146   CD 169,-

Miloš Kopecký 
ZNÁMÁ  
I NEZNÁMÁ TVÁŘ 
Na 2 CD uslyšíte skoro 
vše, co Miloš Kopec ký 
namluvil a nazpíval.  
EU557488 
       2 CD 379,-

Pavel Brycz  
CIRKUS SVĚT 
Audioknihu čtou P. Šplí-
chal, B. Rösner, J. Ada-
mová, T. Medvecká,  
V. Zawadská a další.  
EU043574 
       CD (mp3) 249,-

Daniel Defoe  
ROBINSON  
CRUSOE  
Audioknihu čte M. Strán -
ský. Délka nahrávky:  
13 hodin 11 minut.  
EU043315 
     2 CD (mp3) 299,-

Ivana Fexová 
TAJNÉ VÝLETY 
FANY A BERYHO + 
PO STOPÁCH  
FANY A BERYHO 
Čte Petr Lněnič ka.  
EU043245 

      CD (mp3) 249,-

Tyson Fury  
METODA  
ZBĚSILÉHO MUŽE 
Audioknihu čte O. Brou-
sek. Délka nahrávky:  
6 hodin 47 minut.  
EU042828 

      CD (mp3) 299,-

Jaromír Jindra  
BOJ SLEPÉHO 
KRÁLE 
Audioknihu čte oblíbený 
herec Radek Valenta.  
EU043143 
       CD (mp3) 249,-

Miloš Kratochvíl  
TRPASLÍCI,  
PRASNĚHURKA, 
DĚDA A JÁ  
Audioknihu čte L. Příkaz ký. 
EU043209 
        CD (mp3) 249,-

David Lagercrantz 
TEMNOTA  
Audioknihu čte herec  
L. Hlavica. Délka nahráv -
ky: 13 hodin 37 minut. 
EU041651 
       2 CD (mp3) 299,-

Pavel Šrut 
VELKÁ KNIHA  
ČESKÝCH POHÁDEK 
Audioknihu čtou M. Písa-
řík a A. Elsnerová.  
EU042857 
       CD (mp3) 299,-

Angela Marsonsová  
Případy  
Kim Stoneové 
OTEVŘENÝ HROB 
Čte Jitka Ježková.  
EU043338 
       CD (mp3) 299,-

Luca Di Fulvio 
CHLAPEC, KTERÝ 
ROZDÁVAL SNY 
Audioknihu čte oblíbený 
Libor Hruška.  
EU043210 
      2 CD (mp3) 349,-

Jana Bernášková  
COURA 
Audioknihu čte J. Jež-
ková. Délka nahrávky: 
12 hodin 25 minut.  
EU043106 
       CD (mp3) 299,-

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL  
Čtyři kamarádi se roz -
hod nou vyřešit krizi 
středního věku provo -
kativní hrou s téměř  
nesplnitelnými úkoly…   
EU551330 DVD 259,-

VYŠEHRAD 
Fylm  
Lavi už se zase řítí jak 
lavina – z jednoho 
problému do druhého! 
Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, 
O. Pavelka a další.    
EU559142 DVD199,-

TAJEMSTVÍ STARÉ 
BAMBITKY 2 
Příběh napraveného  
loupežníka Karaby, jeho 
odvážné dcery Aničky  
a trochu nešikovného 
prince Jakuba pokračuje! 
EU559141  DVD 199,-

PANSTVÍ DOWNTON 
Nová éra  
V minulosti babičky  
Violet se ukrývá tajem-
ství, které může otřást 
základy celého šlechtic-
kého rodu Crawleyů!  
EU559139 DVD279,-

SEVEŘAN  
Amleth býval synem 
mocného krále. Po jeho 
násilné smrti má jediný 
cíl – vlastnoručně zabít 
ty, kteří ho připravili 
o šťastnou budoucnost.  
EU559140 DVD 279,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
TRAMPSKÉ  
ROMANCE  
Třicet osm nejkrásněj-
ších trampských roman-
tických písní. Volání, 
Japonečka, Marta… 

EU559144 3 CD249,-

Hana Zagorová 
MALUJ ZASE  
OBRÁZKY  
Mys dobrých nadějí, Kdy -
by se vrátil čas, To by ne-
bylo fér, Ubohý beránek,  
Černý páv, Kapky… 
EU559145 2 CD 249,-

PROMĚNA 
Hlavní hrdinka Mei Lee 
prožívá náročné období 
dospívání. A aby toho 
nebylo málo, kdykoli se 
příliš rozruší, promění se 
v obří červenou pandu! 
EU557123 DVD 279,-

JEŽEK SONIC 2 
Robotnik je zpátky a má 
nebezpečného kámoše 
ježuru, se kterým pátrá 
po smaragdu, jež je klí-
čem k ovládnutí planety.  
Zvládne je Sonic zastavit? 
EU559138  DVD 279,-

ZLOUNI 
Málokteří hrdinové mají 
tak špatnou pověst jako 
Vlk, Had, Tarantule, Pira -
ňa a Žralok. Dokáže je 
profesor Marmaláda pře-
vychovat na dobráky?  
EU559143 DVD 259,-
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SAMOLEPKY NA ZEĎ 
Rozměry balení: 15,1 × 27 cm. 
EU547186  Harry Potter 349,- 269,- 
EU509280  Minecraft 349,- 269,-

Harry Potter 
DÁRKOVÁ 
SADA 
S PSACÍMI  
POTŘEBAMI 
Dárkový box 
obsahuje: zápisník (velikost A5), psací pero – hůlku, 2 tužky, pravítko, 
ořezávátko, gumu, 6 obálek, 12 dopisních papírů, 5 archů samolepek 
a 10 pečetních samolepek na dopis. Rozměry boxu: 25,3 x 29,3 x 6 cm. 
EU527637 599,- 479,-

D
ár

ko
vé

 z
b

o
ží

HERNÍ PODLOŽKA 
Materiál: mikrovlákno s gumovou protiskluzovou spodní stranou. Rozměry: 30 x 80 cm. 
EU547276  Marvel – Logo 449,- 349,- 
EU547275  Marvel – Avengers 449,- 349,- 
EU547306  Stranger Things – Arcade 449,- 349,- 
EU536871  Minecraft 449,- 349,-

HLINÍKOVÁ LÁHEV 
Láhev s praktickým uzávěrem.  
Objem: 710 ml. Výška: 23 cm. 
EU515633   Marvel 299,- 229,- 
EU515636   Minecraft 299,- 229,- 
EU538536   Pokémon 299,- 229,- 
EU547270   Sonic 299,- 229,-

Láhve, které  
udělají radost  

všem filmovým  
fanouškům!   

Stranger Things  
LAMPIČKA  
DEMOGORGON 
Výška: cca 10 cm. Materiál: 
plast. Napájení: 2 AA baterie 
(baterie nejsou součástí ba-
lení). 
EU547246 449,- 389,-

Harry Potter 
HRNEK 
LEKTVAR LÁSKY 
Krásný keramický hrnek 
v dárkové krabičce. Nali-
jete-li do něj horký nápoj, 
objeví se barevný obrázek. 
Objem hrnku: 320 ml.  
Rozměry dárkové krabičky:  
10,7 x 12 x 8,7 cm. 
EU553719 359,- 269,-
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Artist  
PASTELKY 
Dřevěné kulaté pastelky s vysokým 
podílem barev ných pigmentů. 
Baleno v praktic ké kovové krabičce. 
EU357973 24 barev 269,- 199,- 
EU357974 36 barev 389,- 299,- 

Artist  
SKICOVACÍ FIXY 
Oboustranné a trojhranné skicovací fixy (sada 12 kusů). Ideální 
pro zvýrazňování i vykreslení ploch díky dvěma různým hrotům. 
Šířka hrotů: seříznutý 7 mm, štětcový 1–3 mm. 
EU395610 světlé barvy      379,- 299,- 
EU502996 syté barvy         379,- 299,- 

Among Us  
FIGURKA 
Mix 16 motivů (motiv nelze vybrat). 
Rozměry balení: 9,3 x 13,3 x 3,2 cm. 
EU553289 129,- 109,- 

ZÁBAVNÉ RAZÍTKOVÁNÍ 
Zábavný set s razítky. Balení obsahuje: čtrnáct pěnových 
razítek, čtyři barevné podušky a blok plný aktivit. 
Rozměry balení: 23 x 29,4 x 2,9 cm. 
EU534488 Prasátko Peppa 249,- 179,- 
EU534491 Tlapková patrola 249,- 179,- 
EU534490 Dinosauři 249,- 179,- 

Pokémon TCG 
Sword and Shield  
ASTRAL RADIANCE 
Booster 
Vylepšete si svůj herní balíček! Balení 
obsahuje deset karet. Rozměry balení:  
6,6 x 12,3 cm. 
EU551380 139,- 115,- 
 

Among Us 
KLÍČENKA 
Mix 16 motivů (motiv nelze vybrat). 
Rozměry balení: 12,9 x 15,3 x 4,1 cm. 
EU553282 99,- 89,- 

Pokémon TCG 
POKÉMON GO 
Mini Tin 
Exkluzivní sada pro karetní sběratelskou 
hru Pokémon. Dárková kovová krabička 
obsahuje: 2 booster balíčky Pokémon 
GO, metalickou házecí minci a speciální 
kartu s obrázkem dané krabičky. 
Rozměry balení: 7,5 x 12,5 x 2,7 cm. 
EU558478 349,- 299,- 

V PRODEJI 

POUZE  

NA WEBU* 

V PRODEJI 

POUZE 

NA WEBU* 
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PRO  

VOLNÝ 
ČAS

Harry Potter 
WHOT!  
Skvělá a jednoduchá karetní 
hra typu UNO, vhodná  
pro děti od 5 let. Balení 
obsahuje: 53 karet s motivy 
oblíbených postav z Harryho 
Pottera, tabulku na zapiso -
vání skóre a návod. Rozměry 
balení: 14 x 9 x 2 cm. 
EU557811 169,- 139,- 

MALÍ SVĚTOBĚŽNÍCI 
S touto kooperativní rodinnou hrou poznáte 
kultury z celého světa. Balení obsahuje: hrací 
desku, 100 karet, cestovní pas s 12 odnímatelnými 
razítky, sáček, 40 cestovních žetonů, 7 jízdenek,  
6 herních postav s plastovými stojánky, kostku, 
nálepky a pravidla hry. Hra je vhodná pro děti  
od 5 let. Rozměry balení: 25,3 x 25,6 x 6,4 cm. 
EU551288 599,- 479,- 

SPOLEČENSKÁ TERAPIE  
Zahrajte si s kamarády či kolegy zábavnou společenskou hru, která 
vám pomůže zlepšit vzájemnou komunikaci a poznat lépe jeden 
druhého! Balení obsahuje: 240 karet, hrací kostku a návod.  
Rozměry balení: 16,3 x 10,6 x 4,2 cm.  
EU553456 679,- 549,- 

SHIT HAPPENS 
Karetní hra pro všechny 
fanoušky nekorektního 
humoru. Balení obsahuje:  
200 karet a pravidla hry. 
Tato společenská hra není 
vhodná pro děti. Rozměry 
balení: 10,2 x 16,7 x 5,1 cm. 
EU546496 449,- 359,- 

KNIŽNÍ ZÁLOŽKA 
Materiál: papír. Výška záložky: 16 cm.  
EU557358 Tarot 119,- 99,- 
EU557356 Hromada knih 119,- 99,- 
EU557357 Brk a inkoust 119,- 99,- 
EU557355 Carpe diem 119,- 99,- 

ABECEDA A ČÍSLA  
Zábavné vzdělávací hry pro předškoláky 
i školáky. Balení obsahuje: 52 velkých dílků 
z kvalitní laminované lepenky, 16 matiček, 
16 šroubů, 49 obou stranných karet s návo -
dy na skládání a ná vody na 5 her. Rozměry 
balení: 28,2 x 28,2 x 6 cm. 
EU559136 399,- 319,- 
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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                   Palackého tř. 2549                                               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

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-EU023456,EU124578-PP   

Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou:
12345678-EU023456,EU124578

Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu předem:
12345678-EU023456,EU124578-PP-IT

Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu dobírkou:
12345678-EU023456,EU124578-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 1500 Kč; při osobním odběru
v Zásilkovně s platbou předem nad 1000 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 VÁNOCE 5/2022 budeme rozesílat začátkem listopadu 2022. 67

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

Danielle Steel  

TICHÁ NOC 
Paige Wattsová, potomek hollywoodské smetánky, si realizuje 
své nenaplněné herecké ambice prostřednictvím vlastní dcery 
Emmy. Už v devíti letech hraje Emma hlavní roli v populárním 
televiz ním seriálu. Pak ale vše přeruší nepředvídatelná tragédie, 
která obrátí naruby život nejen malé Emmě, ale také její tetě 
Whitney… Přeložila Drahomíra Michnová.  
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043332 329,-  259,- 

  NOVINKA 

  NOVINKA 
Danielle Steel  

ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ 
Dvacetiletá stážistka Isabelle McAvoyová se v pařížské galerii 
seznámí s Putnamem Armstrongem. Osamocený milovník umění 
je dívkou okouzlen. Po pár setkáních ji pozve, aby s ním strávila 
měsíc na jeho normandském sídle. Snový románek brzy skončí  
a Isabelle se musí vrátit do Ameriky. Netuší však, že si s sebou 
veze malé tajemství… Přeložila Jaroslava Novotná.  
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EU043387 299,-  239,-

Danielle Steel  
BOD ZLOMU 
272 stran 
EU042549 299,- 239,-

Danielle Steel  
BEAUCHAMP HALL 
264 stran 
EU042548 299,- 239,-

Danielle Steel  
JAKO V POHÁDCE 
272 stran 
EU040263 299,- 239,- 

Danielle Steel  
V OTCOVÝCH STOPÁCH 
352 stran 
EU042547 399,- 319,-© Brigitte Lacombe
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Eduard Petiška 
STARÉ ŘECKÉ BÁJE  

A POVĚSTI 
Poutavé vyprávění o řeckých  

bozích a hrdinech vás zavede  
do rozmanitých starověkých  

krajů a seznámí vás s bájnými  
bytostmi i podivuhodnými tvory. 

Platnost akce od 1. 9. do 31. 10. 2022.

DE040594

499 Kč 
(běžná cena 998 Kč)   

SPOLEČNÍK CESTOVATELE 
ŘÍM + LONDÝN 

Komplet ilustrovaných encyklope-
dických průvodců. Nejvýznamnější 
památky a zajímavosti, přehledné 
mapky, jedinečné průřezy a plány, 

praktické informace k pobytu.

Platnost akce od 1. 9. do 31. 10. 2022.

DE048386

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. 9. do 31. 10. 2022.

199 Kč 
(běžná cena 499 Kč)

149 Kč 
(běžná cena 369 Kč)   

PENĚŽENKA 
Velká peněženka s dvanácti 
kapsami a malou kapsičkou  

na drobné. Praktické zapínání 
na zip, příjemný materiál.  

Rozměry: 19 x 11 cm. 

DE401424 Kolibříci 
DE401425 Kočka se srdíčky 
DE400743 Ptáček 
DE400738 Louka

  AKČNÍ CENA 

  AKČNÍ CENA 

  AKČNÍ CENA 

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 na-
bídce, 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 na-
bídce, 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 na-
bídce, 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, UN-
IVERSUM, 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. 
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VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu.  
Další informace o VIP programu naleznete na s. 66. 

VIP cena 279,- 
strana 10

VIP cena 279,- 
strana 19

VIP cena 349,- 
strana 20

VIP cena 349,- 
strana 26

VIP cena 279,- 
strana 29

VIP cena 279,- 
strana 41

Zvýhodněné  
tituly pro VIP 
členy -30 %

z běžné 
ceny

Vyhrajte 
čtecí koutek  
svých snů!

strana 5

00 priloz pro webOK.qxp  22.08.22  14:23  Stránka 2


	01 s prilozi
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	priloz pro web



