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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.2

Milí členové Knižního klubu, 
 
Knižní klub slaví letos na podzim kulaté narozeniny. Jsme s vámi již 30 let! Už v tomto katalogu 
najdete malý dárek: 30 knih s 30% slevou (str. 4–5). Další radostnou událostí je přílet S. Lapeny 
do Česka. Nechte si v Praze či Brně podepsat její novou knihu Nepříliš šťastná rodina (str. 7)!  
Chystáte se na dovolenou? Připravili jsme pro vás mnoho zajímavých titulů, které si můžete  
s sebou přibalit na cestu. Kdo může za zmizení tří chlapců v malé obci Lipová se dozvíte  
v detek tivce české autorky K. Trpkové Vesnice (str. 24). Známý pokračovatel série Milénium  
D. Lagercrantz přichází s novou detektivkou Temnota (str. 6), ve které po zločinci pátrá  
charismatický profesor Rekke. Pokud byste raději v létě četli něco romantičtějšího, doporu ču ji 
vám román C. Bomannové Sophiina naděje (s. 12), ve kterém se mladá žena ocitá ve světě 
newyorské módy a kosmetiky. Plánujete výlet? Inspirujte se v našich publikacích Památky Čech, 

Moravy a Slezska (str. 3), Výlety pro každého po Moravě (str. 38) nebo Alpami na kole II. (str. 39)!  
Na závěr bych vám ráda doporučila nádhernou výpravnou knížku Terezy Brodské Moje máma Jana Brejchová (str. 68).   
 
Přeji vám krásné léto s našimi knihami! 
 
 
 
 

Jana Beranová, ředitelka Knižního klubu

Přijďte si pro podpis! 

SVĚT KNIHY  
PRAHA 2022  

Více na str. 26

OTEVÍRÁME  
PRO VÁS NOVOU 

PRODEJNU  
V OSTRAVĚ!  

Více na str. 66
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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 549 Kč. 
Akce platí do 31. srpna 2022.

Pavel Juřík  

PAMÁTKY ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA 
Publikace poutavě přibližuje více než 300 vybraných 
hradů, zřícenin, zámků, paláců, klášterů a dalších 
paměti hodností, na něž jsou české země bohaté. 
Nechybí informace o význam ných osobnostech, 
zajímavých lidských osu dech nebo událostech 
z dějin měst a měste ček Čech, Moravy a Slezska. 
V knize najdete také erby šlechtických rodů, znaky 
měst a téměř 1200 fotografií. Kniha je též neoce ni -
telnou pomůc kou při plánování výletů. 
Váz., 464 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm 

DA043321        akční cena 349,- 

ER043321 699,-  549,- 
V prodeji od 2. 6. 2022

 

699,-   
AKČNÍ CENA  

 

 349,-

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2022.

Kniha pro milovníky 
památek a historie

NOVIN
KA

02 a 03.qxp_sablona lista  23.05.22  12:35  Stránka 3



Láska ke knihám má své výhody!4
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Anne Jacobsová alias Leah Bach  
NEBE NAD KILIMANDŽÁREM  
Charlotta Harmsenová sní o dalekém světě  
a cestách do exotických zemí a nijak nepospí-
chá s manželským svazkem. Je jí dvaadvacet 
let, když dostane nabídku k sňatku od mno-
hem staršího Christiana Ohlsena. Jeho obchod, 
kde se prodává exotické koření, tabák a zboží 
ze zámoří, ji fascinuje natolik, že nabídku při-
jme. Ale zanedlouho toho trpce lituje…  
464 stran 
ER041774 499,- 349,-

Elizabeth Acevedo  
SE ŠPETKOU  
SKOŘICE 
Emoni dělí svůj čas mezi 
školu, práci a výchovu 
holčičky… Brož., 336 s. 

ER042109 299,- 199,- 

Rachael Lippincottová, 
Mikki Daughtryová  
CELOU TU DOBU 
Román od autorky 
bestselleru Pět kroků 
od sebe. Brož., 296 s. 
ER042010 299,- 199,- 

Sandra Brown  
STŘEMHLAVÝ PÁD 
Co skrývá černá schrán -
ka, kterou má pilot Rye 
narychlo dopravit zákaz -
níkovi? 392 stran 
ER041101 399,- 279,- 

KUKAČKY 
Šest let dávali to nej-
lepší dítěti, které nade 
vše milovali. A pak zjis-
tili, že není jejich…  
312 s. + 24 s. bar. foto 
ER042653 359,- 249,-

Patrik Hartl 
15 ROKŮ LÁSKY 
Příběh o výjimečném 
štěstí a radosti, které 
zprvu vypadají jako vel -
ký průšvih. Brož., 496 s. 
ER536318 399,- 279,- 

Marek Eben  
MYŠLENKY  
ZA VOLANTEM 
Soubor originálních 
sloupků a fejetonů.  
Kroužková vazba, 84 str. 
ER042904 349,- 239,-

Jiří Walker Procházka,  
David Ondříček  
ZÁTOPEK 
Poznejte příběh sportov -
ní legendy! 216 stran + 
8 stran barevné fotopříl. 
ER042832 299,- 199,-

Pavel Kolář  
POSILOVÁNÍ 
STRESEM 
Naše tělo a duše v so bě 
skrývají obrovský po-
tenciál udělat nás odol - 
nými a šťastnými. Vy-
užijme ho! 376 s., b. il. 

ER042625 399,- 279,-

Ken Follett  
VEČER A JITRO 
Stavitel lodí, norman-
ská šlechtična a mnich 
se ocitnou v nebezpeč-
ném konfliktu s nemi-
losrdným biskupem…  
760 stran 
ER041803 599,- 419,-

Gilly Macmillanová  
PO PRAVDĚ 
Lucy je autorka bestsel-
lerů a manželka Dana 
– zneuznaného a žárli-
vého muže. Teď Dan 
zmizel. Má Lucy na jeho 
zmi zení podíl? 304 str. 
ER041986 299,- 199,-

Slavíme 30 let Knižního klubu!

Karel Gott 
MÁ CESTA ZA ŠTĚSTÍM 
Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry 
rozhodl zreka pitulovat svůj výjimečný  
životní příběh – napsat vlastní autobio-
grafii. Knihu dokončil ještě za svého  
života a intenzivně též pracoval na obra-
zové dokumentaci až do posledních dnů. 
Otevřeně hovoří o svém soukromí, dce-
rách, manželství, ale také o věcech, které 
byly doposud z různých důvodů zahaleny 
rouškou tajemství. Publikace obsahuje 
zhruba 1800 fotografií a jiných obrazo-
vých a dokumentačních materiálů.  
696 stran, barevná publikace 
ER527800 1399,- 959,-

Luca Di Fulvio  
VŠECHNY TOUHY 
VEDOU DO ŘÍMA 
Cirkusačka, kameraman 
a hraběnka se ocitají  
ve městě, kde probíhají 
boje o vznik nového ná-
rodního státu… 472 str. 

ER042026 499,- 349,-

Gill Thompson  
OCEÁN MEZI NÁMI 
V Londýně je nalezena 
zraněná žena, která trpí  
amnézií. Netuší, že její 
syn byl umístěn do sirot-
čince a poté odvezen 
do Austrálie… 312 str. 
ER041885 359,- 249,-

Laura Baldiniová  
MARIA  
MONTESSORIOVÁ 
Učitelka nové doby 
Nejtěžší rozhodnutí 
svého života udělala 
pro blaho dětí… 

280 stran 
ER042391 299,- 199,-
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Přinášíme vám radost již 30 let! 5
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30 knih s více než 30% slevou!

Paula Hawkins  
POMALU HOŘÍCÍ 
OHEŇ 
Román od autorky slav-
ného bestselleru Dívka 
ve vlaku. 304 stran 
ER042770 399,- 279,-

Andy Weir  
SPASITEL 
Úžasné meziplanetární 
dobrodružství od autora 
světo vého bestselleru 
Marťan. 464 stran 
ER042276 499,- 349,- 

C. J. Tudor  
UPÁLENÉ 
Další thrillerová lahůd -
ka s hororovou příchutí 
od autorky Kříďáka  
a Jámy. 408 stran 
ER042422 399,- 279,- 

Daniel Cole  
IMITÁTOR 
Vraždy jsou pro něj 
umění. Kdo bude jeho 
mistrovský kousek? 
336 stran 
ER042478 399,- 279,-

Samantha M. Bailey  
NA POKRAJI SIL 
Jeden krátký moment 
na nástupišti navždy 
změní dva osudy…  
240 stran 
ER040749 299,- 199,-

Agatha Christie  
MRAZIVÉ VRAŽDY 
Kolekci povídek pojí 
zim ní tematika – a ne-
odmyslitelná dávka na-
pětí. 320 stran 
ER042487 359,- 249,-

M. Černík, J. Lada  
ČESKÝ ROK  
JOSEFA LADY   
Obrázky a vzpomínky  
J. Lady doplňují verše 
M. Černíka. 80 s., bar. il. 
ER041059 299,- 199,- 

Amy Suiter Clarke  
ODPOČÍTÁVAČ 
Elle Castillová se ve svém podcastu už dvě de-
setiletí věnuje starým kriminálním případům. 
Teď se rozhodla otevřít asi nejpalčivější kauzu: 
případ vraha zvaného Odpočítávač. Ten kdysi 
unesl a krutým způsobem zabil celkem deset 
dívek. Jedenácté unesené, jedenáctileté Noře, 
se podařilo hrůzný řetězec přerušit. Únosy  
i vraždy ustaly. Policie měla zato, že vrah spá-
chal sebevraždu, ale Elle tomu nevěří a vyzývá 
k pátrání. A pak zmizí další dívenka… 368 s. 
ER041657 399,- 279,- 

Dav Pilkey  
DOGMAN 
Pán blech 
Nejlepší psolicajt na svě -
tě, jeho parťák Super-
kotě a kamarád robot 
opět vyráží do akce! 
256 stran, barevná publ. 
ER041979 299,- 199,- 

Tereza Pařízková  
STELA V ZEMI 
TUČŇÁKŮ 
Příběh vás zavede přes 
nejrozbouřenější moře 
až na kontinent, který 
nikomu nepatří…  
104 stran, barevné il. 
ER041604 259,- 179,- 

Karolína Fourová  
JEDINÁ KNIHA 
O JÍDLE, KTEROU 
POTŘEBUJETE 
Bestseller od odbornice 
na výživu i kvalitu pot ra -
vin a úspěšné blogerky.  
200 stran, barevná publ. 
ER042306 399,- 279,-

Jojo Moyesová  
JAKO HVĚZDY V TEMNÉ NOCI 
Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohled - 
ným Američanem unikne sešněrovanému  
životu v Anglii. Jenže ani její manželství, ani 
život v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí 
tak, jak si představovala. Nadšeně tedy uvítá 
možnost zapojit se do projektu takzvané Koň-
ské knihov ny, který má šířit literaturu a vzdě -
lanost v odlehlých oblastech Appalačských 
hor. Alici, Margery a tři další odvážné ženy 
čeká boj s předsudky místních lidí vůči ženám, 
přistěhovalcům i lidem jiné barvy pleti, ale 
také přátelství a láska… 400 stran 
ER041579 399,- 279,- 

Clare Nolanová  
KVĚTINY 
Kniha vám pomůže ne -
jen vypěstovat bohatou 
úrodu, ale i vyrobit 
sty lové dekorace, které 
prozáří váš domov bar-
vami. 272 str., bar. publ. 
ER042720 499,- 349,-

Hans-Werner Bastian  
UŽITKOVÁ  
ZAHRADA 
Tato publikace vám 
ukáže, jak můžete  
ze své zahrady udělat 
snadno kulinářský ráj.  
256 stran, barevná publ. 

ER042283 499,- 349,-

Kateřina Kuranova  
NAŠE 
Přes devadesát receptů, 
které vám dokážou  
u stolu vykouzlit oka-
mžitý úsměv na tváři  
a pocit blaha v žaludku.  
248 stran, barevná publ. 
ER043278 399,- 279,-
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66. 6
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Vždycky mě potěší, když se ukáže, že severští autoři  
thrillerů dokážou zase přijít s něčím novým. Duo hlavních 
hrdinů – profesor Rekke a policistka Vargasová – je nové 
a netypické. A mě si získali. Navíc v příběhu plném hudby, 
která knize dodá další rozměr, když si ji ke čtení pustíte. 

Karolína Kloučková, překladatelka 

David Lagercrantz  
TEMNOTA 
Hans Rekke je charismatický profesor s geniálním 
hudebním talentem a dokonalou pozorovací 
schopností. Z každého dostane, co potřebuje.  
Odhalí i ten nejskrytější motiv lidského jednání. 
A až příliš dobře rozumí temnotě v nitru každého 
člověka. Když Rekke upozorní policii, že ve vyšet -
řování zdánlivě vyřešené vraždy figuruje příliš 
mnoho zavádějících výpovědí a pochybných  
důkazů, ostřílení detektivové ho neberou vážně. 
Policistka Micaela Vargasová jako jediná tuší,  
že profesor má pravdu. Rekke a Vargasová by se 
nemohli lišit víc. Jenom oni dva společně však 
můžou vnést světlo do temnoty tohoto zločinu… 
Přeložila Karolína Kloučková.  
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER041650 499,-  399,-

06 a 07 bestsellery.qxp_Sestava 1  20.05.22  15:37  Stránka 2



Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 7
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Shari Lapena  

NEPŘÍLIŠ ŠŤASTNÁ RODINA 
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – 
opět dokonale drásavý a neodložitelný. Brec-
ken 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. 
Manželé Mertonovi byli brutálně zabiti pár 
hodin poté, co přivítali na velikonoční nedělní 
večeři své tři dospělé děti. Ty jejich smrt pocho-
pitelně těžce nesou. Nebo ne? Na každého 
z nich čeká pohádkové dědictví. Svého nálado-
vého otce nesnášeli a netečná matka se jich 
nikdy nezastala. Na jednoho z nich to bylo 
možná už příliš. Ale na koho? Je-li váš souro -
zenec vrah, chtěli byste to nejspíš vědět…  
Přeložila Naďa Špetláková.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER043037 399,-  319,-

Během pandemie jsme my autoři byli ochu-
zeni o tu nejpříjemnější část naší práce –  
setkávání se se čtenáři. I to je důvod, proč už 
se nemůžu dočkat návštěvy České republiky! 
Kromě autogramiád se těším, že si dám kávu 
s výhledem na Pražský hrad a projedu se 
také na elektrické koloběžce!  

Shari Lapena 

Shari Lapena  
NEPŘÍLIŠ  
ŠŤASTNÁ RODINA 
Audioknihu čtou známí 
herci: Libor Hruška  
a Martina Hudečková. 
Délka nahrávky: 9 hodin 
33 minut.  
ER042991   
    CD (mp3) 349,- 299,-

Shari Lapena  
JEDEN Z NÁS 
280 stran 
ER041532 329,- 259,- 

Shari Lapena  
JEJÍ KONEC 
296 stran 
ER042137 359,- 279,- 

Shari Lapena  
NEVÍTANÝ HOST 
256 stran 
ER040650 299,- 239,- 

Shari Lapena  
NĚKDO CIZÍ V DOMĚ 
272 stran  
ER038258 299,- 239,- 

NOVIN
KA

AUTOGRAMIÁDA  str. 26
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* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.8
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Emma Riedová  

SUĎTE SPRAVEDLIVĚ 
Případy mistra Petra 
Soubor detektivních případů ze stře-
dověku, které řeší bystrý a zkušený 
mistr Petr, je románově propojený 
a jeho hlavními ingrediencemi jsou 
tajemství, napětí a láska. V poutavém 
vyprávění dalších dvou detektivů,  
Jakuba a jeho sluhy Vítka, barvitě 
ožívá stará Praha a každodenní život 
dávných obyvatel Českého království. 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043024 399,-  319,- 

Detektivní  
případy  
ze středověku

Jaromír Jindra  
Zajatec osudů 
HOROSKOP  
PRO VALDŠTEJNA 
Z Jeleního příkopu se ozývá řev  
erbovního lva Českého království 
Mohameda a Rudolf II. se marně 
snaží zapomenout na neblahý  
horoskop, spojující jeho osud 
s osudem lva v jedno. Předpověď, 
vyslovenou před lety Tychonem 
Brahe, se mu přesto změnit nepo-
daří a císař umírá pouhé tři dny  
po Mohamedovi. Kepler odchází 
z Prahy, kde pochoval svého syna 
a ženu, a hledá štěstí v Německu. 
Snaží se, aby mu nový císař Ferdi-
nand II. vyplatil peníze, které mu 
zůstal dlužen Rudolf. Jak dopadne 
jejich setkání? 304 stran 
ER043030 359,- 279,- 

Jan Bauer 
KDO ZRADIL KRÁLE 
Královský soudce Melichar 
z Roupova je obviněn  
ze zrady, uvězněn na Kři-
voklátě a zřejmě ho čeká 
mučení a poprava. Jeho 
pomocník Božetěch usilov -
ně hledá někoho, kdo by 
pomohl soudce osvobodit 
a zbavil ho nařčení ze zra -
dy. Zachrání ho královna 
Eliška Přemyslovna? 232 s. 
ER040929 279,- 219,- 

Lori Banov Kaufmann  
VZPURNÁ DCERA 
Ester byla od malička zví-
davá a toužila po poznání. 
Přichází ale čas, kdy bude 
muset být především po -
slušnou dcerou, která ví,  
co se sluší a patří. Včetně 
toho, že přistoupí na do-
hodnuté manželství. Než se 
tak stane, Židé povstanou 
proti Římanům a říše tvrdě 
zakročí… 336 stran 
ER041943 359,-  279,- 
 

Rebecca Gablé  
DRUHÉ KRÁLOVSTVÍ 
Malého Cadmona otec po -
šle jako tlumočníka do nor-
manské vlasti jeho matky. 
O dva roky později se Cad-
mon vrací zpět s vítěz ným 
voj skem Viléma Dobyvate -
le. Despo tic ký král Vilém 
ne jed nou dá na jeho úsu-
dek. Ovšem jen do chvíle, 
než se do zví, koho Cad-
mon milu je… 704 stran 
ER041775 499,- 399,- 

Alison Weirová 

JANA  
SEYMOUROVÁ 
Jedenáct dnů po po-
pravě Anny Boleynové 
obléká Jana Seymourová 
svatební šat, aby se sta la 
třetí ženou Jindřicha VIII. 
Poslední dobou přitom 
zblízka sledovala, jak se 
králova vášeň k před-
chozí manželce rychle 
mění v ledový chlad  
a velkolepé dvorské 
slavnosti, hostiny, lovy  
i chodby královských  
paláců se náhle stávají 
kulisami děsivé tragédie. 
Jana ví, že musí porodit 
králi syna, jinak jí hrozí smrt… Přeložila Eva Křístková. 
Váz., 480 stran, 15,8 x 21,1 cm 
ER530663 399,-  319,- 
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Caroline Bernardová  
FRIDA KAHLO  
A BARVY ŽIVOTA 
Mexiko, rok 1925. Sedmnáctiletá 
Frida Kahlo se chce stát lékařkou. 
Strašlivá autobusová nehoda však 
její plány zhatí. Frida se však ne-
vzdává. Objeví malování a stane 
se jednou z nejproslulejších malí-
řek naší doby… 352 stran 
ER042552 399,- 319,- 

Angelo Longoni  
VELKOLEPÝ MODIGLIANI 
Pomíjivost života, citlivá duše i zdr-
cující nepochopení… To vše nám 
připomíná malíře „žen s dlouhým 
krkem“, křehkého Amedea Modi-
glianiho. Spolu s Modiglianim  
utečeme z Livorna, okouzlí nás 
Florencie a prožijeme s umělcem 
také jeho první lásky… 608 stran 
ER041665 599,- 479,-

Susanna Leonardová  

MARIE CURIE-SKŁODOWSKÁ 
Snít nestačí, je třeba si sny i plnit. Tímto heslem se řídila M. Curie-Skło-
dowská, která už v dětství toužila studovat na univerzitě, ale v devate-
náctém století musela jako dívka, která navíc pocházela ze skromné 
rodiny polského učitele, za svůj sen tvrdě bojovat. Nakonec se jí poda-
řilo získat stipendium na Sorbonně. Když v Paříži potká uznávaného  
fyzika Pierra Curieho, otvírá se před ní nový život… Biografický román 
zpracovává životní osudy ojedinělé ženy, která se podílela na objevu 
polonia a radia a obdržela dvakrát Nobelovu cenu. Přeložila J. Borecká.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042930 379,-  299,- 

NOVIN
KA

Audrey Blake  

V JEHO STÍNU 
Londýn, 1845. Sirotek Eleonora Beadyová, vychovaná výstředním chirur-
gem Horacem Croftem, toho o běžném životě moc neví. Ostatní mladé 
dámy jsou vychovávány, aby uměly vyšívat a malovat květiny, Nora se 
zdokonaluje v sešívání otevřených ran a anatomických ilustracích pitev-
ních nálezů. Jsou to časy, kdy ženy čelí drastickým následkům, pokud 
jsou přistiženy při praktikování medicíny, ale na Croftově soukromé kli-
nice je Nora jeho nejdůvěryhodnější – a ovšem také nejtajnější – asis-
tentkou. A to až do příchodu nového chirurgického rezidenta doktora 
Daniela Gibsona. Doktor Gibson netuší, že Croftova půvabná a bystrá  
schovanka je kvalifikovanější chirurg než on sám. Aby ochránila doktora 
Crofta a jeho kliniku před skandálem, musí se Nora naučit hrát roli řád -
né mladé dámy. Ale i přetvářka má jisté meze. Nora nedokáže ignorovat 
utrpení pacientů, i kdyby to znamenalo poskytnout Gibsonovi moc zničit 
všechno, na čem pracovala… Přeložila Anna Křivánková.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042942 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

 

NOVIN
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I přetvářka má  
jisté meze...

08 a 09.qxp_Sestava 1  20.05.22  12:26  Stránka 3



Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.10

H
is

to
ri

ck
é 

ro
m

án
y

NOVIN
KA

Mark Sullivan  

POSLEDNÍ ZELENÉ 
ÚDOLÍ 
Koncem března 1944, když se Stali-
novy jednotky tlačí na Ukrajinu, musí 
Emil a Adeline Martelovi učinit straš-
livé rozhodnutí: Budou čekat na 
vpád sovětského medvěda a risko-
vat, že skončí na Sibiři? Nebo budou 
neochotně následovat vlky – vra-
žedné nacistické důstojníky, kteří se 
zavázali chránit „čistokrevné“ Něm -
ce? Příběh Martelových, chycených 
mezi dvěma válčícími silami a pře-
konávajících hrůzné zkoušky, aby  
naplnili svou naději na emigraci  
na Západ, je brutálním příběhem, 
který osvětluje neobyčejnou sílu 
lásky, víry a neuvěřitelné vůle jedné 
rodiny přežít a dočkat se naplnění 
svých snů. Přeložil Petr Jiříček.  
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042754 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

 

Jeffrey Archer  

JEN ČAS UKÁŽE 
Román se odehrává v letech 1920 až 
1940 a představí se v něm pozoruhodné 
postavy, které britský deník The Times 
přirovnal k protagonistům slavné Ságy 
rodu Forsytů. První kniha sedmidílné 
Cliftonovy kroniky vás provede obdobím 
od zkázy způsobené Velkou válkou až  
do vypuknutí druhé světové války, kdy  
se hlavní hrdina Harry Clifton musí roz-
hodnout, zda začne studovat na Oxfor -
du, nebo se přidá k námořnictvu a půjde 
do války proti Hitlerovu Německu…  
Přeložil Dalibor Míček. 
Váz., 456 stran, 16,1 x 21,3 cm 

ER546102 429,-  343,- 

Ellen Marie Wisemanová  
TMAVÉ STĚNY  
WILLARDU 
Izzy je sedmnáct a je po-
loviční sirotek. Žije u pěs-
tounů a okolnosti smrti 
jejího otce jsou víc než 
tragické. Nešťastná dívka 
najde vítané vytržení, 
když v místním zrušeném psychiatrickém sanatoriu najde starý deník 
osmnáctileté Clary Cartwrightové… 352 stran 
ER043365 359,- 279,- 

Ken Follett  
SRŠEŇ LÉTÁ V NOCI  
Mistrovský válečný příběh byl 
inspirován skutečnou událostí: 
V červnu 1941 uprchli piloti 
Thomas C. Sneum a Kjeld Pe-
dersen z dánského ostrova 
Fyn, překonali Severní moře 
a připojili se k RAF. 432 stran 
ER042933 499,- 399,- 

Aimie K. Runyan  
PŘES ZÁKRUTY ŘEKY 
Beth tráví se svým otcem  
poslední měsíce jeho života. 
Jeho přáním je, aby s ním 
prošla fotografie a zápisky  
z druhé světové války. Beth 
nachází fotografii, která ob-
rátí její život naruby… 264 s. 
ER042382 329,- 259,- 

A. Jacobsová alias L. Bach  
OSTROV TISÍCE HVĚZD 
Píše se rok 1913 a mladá 
Paula žije v Berlíně. V matčině 
pozůstalosti nalezne zažlout -
lou fotografii z Německé  
východní Afriky. Zachycuje 
snímek jejího otce, kterého 
ni kdy nepoznala? 496 stran 
ER042605 499,- 399,- 

NOVIN
KA

PRO PŘEŽITÍ  
UDĚLAJÍ COKOLI...

TO
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Jasmin Schreiber  
TISÍCE METRŮ  
ODE DNA 
Paula toho moc nepotřebuje: 
Domov, trochu peněz na jíd -
lo a malého bratra, kterého 
miluje nade vše na světě. 
Pak ale dojde k hrozné ne-
hodě, která ji uvrhne do hlu-
boké depre se. Dostane ji  
z beznadějného stavu starý 
mrzout Helmut? 208 stran 

ER042466 299,- 239,-

Bethan Roberts  
MŮJ POLICISTA 
V tomto sugestivním portré -
tu Anglie 50. let B. Roberts 
představuje milost ný troj-
úhelník policisty Boba Buc-
kinghama, jeho ženy a spiso - 
vatele E. M. Forstera. Je to 
hluboce procítěný příběh 
o vášnivé vytrvalosti lásky 
a o zkáze, kterou způsobuje 
represivní společnost. 320 s. 
ER042845 399,- 319,- 

Sophie Hannah  
DOKONALÉ DĚTI 
Beth veze syna na zápas 
a dobře ví, že její bývalá  
kamarádka Flora, kterou  
12 let neviděla, bydlí neda-
leko hřiště. Zaparkuje před 
Flořiným domem a pozoruje, 
jak Flora a její děti vystupují 
z auta. Jsou to bezpochyby 
oni, ale zdá se, že děti ani 
o den nezestárly… 288 stran 
ER042794 399,- 299,- 

Maria Nikolai  
ČOKOLÁDOVNA 
Zlatá léta  
408 stran 
ER042275 449,- 359,- 

Maria Nikolai  
ČOKOLÁDOVNA 
První díl poutavé rodinné 
ságy.  376 stran 
ER041708 399,- 299,- 

Anne Prettinová  

PŘÍLIV A ODLIV 
Kiesslingovi patří k Juistu 
stejně jako přílivy a odlivy. 
Když patriarcha Eduard 
dostává spolkový záslužný 
kříž, sejde se celá rodina: 
Eduardova žena Adda, jeho  
tři dcery a babička Johanna.  
Do generální zkoušky náhle 
vtrhne Helen z Nového Zé-
landu, která tvrdí, že je s ro -
dem spřízněná. A skutečně,  
ta mladá žena je velice po-
dobná Addě. Záhadu svého 
původu řeší společně s ní. 

Adda totiž tuší, že klíč k prav dě je ukrytý v hotelu de Tiden, který patří rodině, tedy 
tam, kde před 75 lety všechno začalo… Přeložila Zlata Kufnerová.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042656 379,-  299,- 

Maria Nikolai  

ČOKOLÁDOVNA 
Osudová léta 
Stuttgart v létě 1936. Doba je nejistá, rodině Rothmanno-
vých hrozí vyvlastnění. Zatímco se mladá čokolatiérka Vik-
toria a její matka Judith brání všemi prostředky, objeví se 
ve Stuttgartu pohledný americký podnikatel Andrew Mil-
ler, který rozbouří nejen Viktoriin citový život, ale nabízí 
i východisko. Je však opravdu tím, kdo může firmu zachrá-
nit? Přeložila Libuše Staňková.  
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042838 449,-  359,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

3x Maria Nikolai

obj. č.    
ER048365480,- 

ušetříte

 817,- 
jen

Výhodný komplet

VYŘEŠÍ HELEN  
ZÁHADU SVÉHO PŮVODU? 

TO
P
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Corina Bomannová si získala srdce čtenářek v mnoha zemích 
svými příběhy, v nichž dominují ženy, které si jdou neochvějně  
za svým snem. Tak jako Sophia v autorčině nové třídílné sérii 
BARVY KRÁSY. Sophia si po smolném startu do života a ztrátě  
domova snaží vybudovat novou existenci v Paříži a posléze  
v New Yorku ve světě módy, kosmetiky a krásy. Věřím, že vás její 
nevšední osud zaujme stejně jako zaujal mě. 

Ivana Parkmanová, redaktorka 

Corina Bomannová  
Barvy krásy 
SOPHIINA NADĚJE 
Berlín 1926. Rozrušená, těhot -
ná Sophia opouští dům rodičů. 
Její otec ji už nechce vidět, 
matka se utápí v slzách. Když 
posléze Sophia stane před svým 
milencem, pochopí, že musí  
jejich dítě vychovávat sama. 
Navíc jako neprovdaná. Napros -
to zoufalá odjíždí s přítelkyní  
do Paříže, kde se jí naskytne  
jedinečná příležitost. Slavná  
Helena Rubinsteinová je Sophii -
ným šarmem a jedním z jejích 
vlastnoručně vyrobených kré mů 
nadšená. A nabídne jí, aby pra-
covala pro její impérium krásy  
v New Yorku. Sophia se plná 
naděje vydává na cestu…  
Přeložila Dagmar Hoangová.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042929 499,-  399,- 

Lucinda Riley  
ZTRACENÁ SESTRA 
Aby našly sedmou sestru,  
vydávají se dívky do Irska. 
Jejich jedinou stopou je 
zvláštní prsten ve tvaru sed-
micípé hvězdy… 668 stran 
ER536363 529,- 423,-

Cynthia Harrod-Eagles  
TAJEMSTVÍ  
ZÁMKU ASHMORE 
Román od autorky úspěšné 
Dynastie Morlandů potěší 
fanoušky Panství Downton. 
488 stran 
ER042772 399,- 299,-

Tabea Bachová  
DŮM HEDVÁBÍ 
Poslední tradiční tkalcovně 
hedvábí v ital ském Venetu 
hrozí zánik. Angela začne 
s tetou plánovat, jak by se 
dal dům zachránit… 288 s. 
ER042347 329,- 259,-

NOVIN
KA
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Julia Quinnová  
Bridgertonovi  
PREQUEL 
TROCHU  
JINÁ SLEČNA  
BRIDGERTONOVÁ 
Koho si vezme krásná 
a energická slečna 
Poppy Bridgertonová?  

Brož., 320 stran 
ER042800 359,- 279,-

Laurelin Paigeová  
NA VRCHOLU 
Scott Sebastian mě 
chce ve své posteli 
stejně, jako si já přeju 
v ní skončit. Jenže po -
kud se to stane, odhalí 
zdrcující pravdu – jsem 
totiž podvodnice…  
248 stran 
ER042521 299,- 239,-

Janna MacGregorová  
VÉVODA  
V PRAVÝ ČAS 
Po náhodné smrti své -
ho manže la se Kathe-
rine dozví, že si tajně 
vzal dvě dal ší ženy.  
Dokáže ji ze svízelné 
situace vysvobodit 
švagr Christian? 384 s. 
ER042618 379,-299,-

Samantha Youngová  
STRUNY LÁSKY 
Skylar bývala slavnou 
zpěvačkou, po rodinné 
tragédii se však rozhodla 
ze světa byz nysu zmizet. 
Jednoho dne jí ale vstou -
pí do života ambiciózní 
Killian… 448 stran 
ER041243 359,- 279,- 

Samantha Youngová 
BEZ ROZLOUČENÍ 
Když Noře do života 
vstoupí světa znalý a při-
tažlivý hu deb ní skladatel, 
probudí v ní vášeň a sílu 
nevzdávat se, navzdory 
ztrátám, které v minulosti 
utrpěla… 424 stran 
ER040011 359,- 279,- 

Sally Thorneová  

MÁ MĚ RÁD,  
NEMÁ MĚ RÁD  
Lucy Huttonová a Joshua Tem-
pleman se nemají rádi. Není to 
jen tak nějaké obyčejné nepřá-
telství. Nenávidí se celým srd-
cem a nebojí se dát si to pořád - 
ně najevo. A přitom jsou nuceni 
obývat společnou kancelář  
vydavatelského domu. Lucy  
nemůže vystát Joshuův perfek-
cionismus, on zas pohrdá jejím 
spontánním přístupem a oble-
čením. Jenomže hranice mezi 
láskou a nenávistí je tenká…  
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043181 359,-  279,- 

NOVIN
KA

3x Samantha Youngová

obj. č.    
ER048366420,- 

ušetříte

 679,- 
jen

Výhodný komplet

Samantha Youngová  
POMÝLENÉ 
SRDCE 
Pro děvčata McKennovy 
byla Jane jako sestra. 
Pro Jamieho McKennu 
byla vším. Když se 
Jamie ho svět začal 
hroutit, doufal, že právě  
láska Jane ho udrží po-
hromadě. Jane ho však 
opustila, když ji nejvíc 
potřeboval, a to jí Jamie 
nikdy neodpustí. Jane 
to nedokáže pochopit. 
Byl to přece on, kdo ji 
tehdy od sebe odehnal. 
Navzdory vzájemné ne-
vraživosti je pojí stejný 
cíl – chtějí, aby ti, kdo 
zničili McKen novy, za-
platili za své zločiny. 
A aby toho docílili, budou muset Jane a Jamie 
neochotně spojit síly… Přeložila Renata Heitelová.  
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042715 399,-  319,- 

Erotická romance  
od autorky bestselleru  
Dublin Street
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Kevin Hearne  
Kroniky železného druida 
ZNIČENÝ  
Téměř dva tisíce let chodil po zemi 
jen jeden druid, Atticus O'Sullivan. 
Teď jsou tři. Dokáží se vypořádat se 
spiknutím proti druidismu? A jakou 
roli budou hrát lišky s příliš mnoha 
ocasy, hinduističtí démoni, selkie za-
milovaná do Rembrandta, Ježíš Kris-
tus a dokonce med věd milující lososy 
z Aljašky? Přeložil Roman Tilcer.  
Brož., 392 stran, 11,8 x 18,5 cm 

ER042909 399,-  319,- 

Tad Williams  

ŘÍŠE TRAV 
Triumfální návrat do světa Východního 
Ardu a trilogie Jasný osten, Žal a Trn, 
jednoho z nejmilovanějších a nejoce-
ňovanějších fantasy cyklů, který inspi-
roval Christophera Paoliniho (Eragon) 
i George R. R. Martina (Hra o trůny). 
Nejvyšší král Východního Ardu, Simon, 
kdysi porazil draka a odvrátil hrozbu 
nemrtvého prince Sithů, Inelukiho, 
známého jako „Král bouří“. Jenže to 
bylo před dávnými časy. Staří přátelé 
zestárli nebo zemřeli, zatímco mocní 
nepřátelé zesílili. Východní Ard souží 
magií vyvolaná nemoc a děsivé ne-
stvůry… Přeložil Petr Kotrle.  
Váz., 416 stran, 14,3 x 20,5 cm 

ER041294 499,-  399,- 

VRAŤTE SE  
DO SVĚTA  
VÝCHODNÍHO 
ARDU! 

Vypořádá se Atticus  
se spiknutím  
proti druidismu? 

Dmitry Glukhovsky  
METRO 2033  
Arťom žije ve spletitém labyrintu 
moskevského metra, na jediném 
místě na světě, kde je lidstvo po ja-
derné válce schopné přežívat… 467 s. 
ER043258 499,- 399,- 

Blake Crouch  
TEMNÁ HMOTA 
Jason není průměrný profesor fy-
ziky, ale proslulý génius, jenž doká-
zal něco pozoruhodného. Dokáže 
žít ve dvou světech… Brož., 320 s. 
ER043189 399,- 299,- 

Jodi Taylor  
SYMFONIE OZVĚN 
Na Max a tým od sv. Mary 
čeká několik výletů do minu-
losti. Především ale budou 
muset čelit svému nepříteli, 
který je odhodlaný zničit 
nejen je, ale i historii. 336 s. 
ER043049 359,- 279,-

Hugh Howey  
PÍSEK 
Vítejte v Písku, dalším dech-
beroucím apokalyptickém 
thrilleru Hugha Howeyho, 
autora fenomenální bestsel-
lerové trilogie Silo, Turnus 
a Prach. 296 stran 
ER040937 359,- 279,- 
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Casey McQuiston  
POSLEDNÍ STANICE 
Nevšední LGBTQ+ romance. 
Třiadvacetiletá August nevěří 
v osudovou lásku a už vůbec 
nevěří v nic, co by jen vzdá-
leně zavánělo nadpřirozenem. 
Jenže pak potká v metru nád-
hernou punkerku, která je za-
kletá v čase… Brož., 424 str. 
ER042273 449,- 359,-

Neal Shusterman  
NIMBUS  
Rowan se rozhodl, že napra ví 
cech smrtek a podrobí jej 
zkoušce ohněm – a to do-
slova. Rozkol mezi „starou 
gardou“ a „novým řádem“ 
se vyostřuje a vzájemné sou-
peření přechází od slov 
k činům… Brož., 440 stran 
ER043137 449,- 349,- 

Jennifer Lynn Barnes  
HRA  
O DĚDICTVÍ 
Avery má jediný cíl – 
přežít střední školu, 
získat stipendium 
a vypadnout na vy-
sokou. Její plány 
však naruší smrt  
miliardáře Tobiase 
Hawthorna, který 
odkáže veškerý svůj 
majetek právě jí. 
V čem je háček? 
Avery ho nikdy  
v životě neviděla. 
Aby převzala své  
dědictví a zjistila, proč jí bylo odkázáno, musí se vydat do sídla rodiny 
Hawthornových. Bohužel pro Avery tam bydlí Tobiasova rodina a ta si 
připadá podvedená. Včetně Tobiasových čtyř vnuků… Brož., 352 stran 
ER042218 399,- 319,- 

Aiden Thomas 
KLUCI ZE HŘBITOVA 
Trans kluk Yadriel se rozhod -
ne se sestřenkou a kamarád-
kou provést rituál s cílem 
vyvolat ducha zavražděného 
bratrance. Místo něj ale vy-
volá ducha kluka z místní 
střední, který neměl zrovna 
nejlepší pověst… Brož., 392 s. 
ER042418 399,- 319,- 

PRO FANOUŠKY ROMÁNŮ  
SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA A CIZINKA

Rainbow Rowellová  
KAM TĚ VÍTR ZAVANE 
Simon Snow na své cestě napříč Amerikou zjistil 
jedno: S magií už nechce mít nic společného. 
Chce být obyčejný člověk, najít si obyčejnou 
práci a žít obyčejný život. Potíž je v tom, že  
má křídla a jeho kluk je upír. Než se ale stačí  
po návratu do Anglie obojího zbavit, zaplete se  
do dalšího magického dobrodružství, o které 
vůbec nestojí. Simon s Bazem budou muset 
ještě jednou do akce… Přeložila Jana Kunová.  
Brož., 576 stran, 12,5 x 20 cm 

ER041667 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Shanna Miles  

SPOLU NA VĚKY 
Strhující debutový román 
o dvou teenagerech, jimž ne-
zbývá než opakovaně prožívat 
svůj tragický příběh, dokud ne-
přijdou na to, jak změnit vlastní 
osud. Tamar a Fayard prožili  
tisíce životů. Byli u vzniku světa. 
Viděli ho umírat v občanské  
vál ce. Viděli lidstvo dosáhnout 
ke hvězdám. Všechny tyto životy 
však pojí jedna věc: jejich láska 
a boj za to, aby mohli být spolu.  
Má to však jeden háček. Nikdy 
se nedočkají šťastného konce. 
Dokud konečně nezjistí, jak se 
z nekonečného cyklu vymanit. 
Budou však ochotni učinit po-
třebnou oběť? Přeložila J. Jašová.  
Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043034 399,-  319,- 

NOVIN
KA
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Tim Weaver 

STÍN VE DVEŘÍCH 
Pro Conisterovy to byl večer 
jako každý jiný, dokud Paul 
nevyšel po schodech do prv-
ního patra. Dlouho se nevra-
cel, a tak se Maggie, jeho 
manželka, vydala nahoru  
za ním. U postele našla jeho 
peněženku a telefon, všech -
na okna byla zamčená ze -
vnitř. Po Paulovi se slehla 
zem. Případu se ujímá sou-
kromý vyšetřovatel Raker, 
který se specializuje na pá-
trání po pohřešovaných oso-
bách… Přeložila A. Lexová.  
Váz., 472 str., 14,5 x 20,5 cm 

ER540485 449,-  359,-

Anki Edvinsson  
SNĚŽNÝ ANDĚL 
Dívka, která beze stopy zmi-
zela. Žena zavražděná ve 
vlastním bytě. Chlapec, který 
skočil z mostu. Město Umeå 
svírá mrazivá zima, sněhu 
stále přibývá a detektivové 
Charlotte von Klintová a Per 
Berg musí co nejdříve zjistit, 
co případy spojuje… 288 s. 
ER042916 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Ursula Poznanski  

ŠEDÁ JAKO POPEL 
Carolin Bauerová je zpátky v kvě-
tinářství na vídeňském centrálním 
hřbitově. Její pronásledovatelé 
vědí, že je naživu, ale zdá se, že 
její stopu ztratili v Mnichově. 
Sotva si Carolin začne připadat 
trochu jistější, dojde na hřbitově  
k pohromě. Někdo v noci otvírá 
hroby, vynáší z nich na povrch  
pozůstatky mrtvých a maluje  
na náhrobky satanistické symboly. 
Netrvá dlouho a na jednom z hro -
bů leží čerstvá mrtvola. Že by 
někdo hanobitelům hrobů zkřížil 
cestu? Přeložila B. Pscheidtová.  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042973 329,-  259,-

Ursula Poznanski  
ANI MRTVÁ, ANI ŽIVÁ 
328 stran 
ER041941 359,- 279,-

NOVIN
KA

2x Ursula Poznanski

obj. č.   ER048368
260,- 
ušetříte

 428,- 
jen

Výhodný komplet

Mark Greaney  

NA MUŠCE 
Před čtyřmi lety Courta Gentryho zradili jeho šé-
fové ze CIA. Aby unikl, musel zlikvidovat i bývalé 
parťáky, ale přežil. Teď se coby špičkový zabiják 
s přezdívkou Šedý muž živí zabíjením lidí na objed-
návku. Když ho však začne pronásledovat bývalý 
kolega, o kterém si myslel, že je mrtvý, jeho život 
se rázem octne na mušce. Stát proti nelítostným 
nepřátelům je jedna věc, ale když po vás jdou 
i staří přátelé, je to výzva i pro Šedého muže… 
Přeložil Ivan Ryčovský.  
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042425 399,-  319,- 
V prodeji od 3. 6. 2022 

Mark Greaney  
ŠEDÝ MUŽ 
Ti, kdo číhají v temných zá-
koutích, mu pře zdívají Šedý 
muž. V říši tajných operací 
představuje legendu, ne-
hlučně přechází z akce  
do akce, dokáže nemožné 
a pak zmizí. A vždyc ky za-
sáhne cíl… 320 stran 
ER042424 399,- 299,-2x Mark Greaney

obj. č.    
ER048367300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Obstojí špičkový zabiják  
ve střetu s bývalým  
kolegou ze CIA?
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Jason Matthews  
PALÁC ZRADY 
Ruská tajná agentka Domi -
 ni ka Jegorovová se vrací  
do Mosk vy. Nikdo netuší,  
že pracuje pro Washington  
a stále miluje Natea Nashe, 
agenta ze CIA… Brož., 568 s. 

ER042550 399,- 319,-

Jason Matthews  
KREMELSKÁ  
KANDIDÁTKA 
Šéfka ruské kontrarozvědky 
Dominika a Nate ze CIA 
musí najít ruského agenta  
ve vládní administrati vě Spo-
jených států… Brož., 536 s. 
ER041478 399,- 319,- 

Jack Carr  
NA SEZNAMU SMRTI 
Tento konspirační politický 
thriller je strhující prvotinou 
Jacka Carra, bývalého snipera 
amerického námořnictva.  
424 stran 
ER040181 399,- 319,- 

Jack Carr  

PRAVÝ VĚŘÍCÍ 
Po pomstě za smrt své rodiny a bývalých parťáků z týmu SEAL 
se James Reece skrývá hluboko v divočině Mosambiku. Když je 
jeho identita odhalena, CIA ho přemluví ke spolupráci při pát -
rání po strůjcích děsivých teroristických útoků. Nyní Reece jako 
neochotný nástroj americké vlády cestuje po světě, zaměřuje 
se na teroristické vůdce a rozplétá spiknutí, které odhaluje ne -
jen zrádného důstojníka CIA, ale především zlověstnou hrozbu 
s celosvětovými důsledky… Přeložil Lumír Mikulka.  
Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042814 499,-  399,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Matthew Richardson  

V CIZÍM ZÁJMU 
Strhující špionážní thriller o vraždě, která může mít katast -
rofální následky. V londýnském hotelu je nalezena mrtvola 
ruského miliardáře. Jen pět lidí na světě vědělo, že praco-
val pro MI6. Někdo z těch pěti, nejvyšších britských před-
stavitelů národní bezpečnosti, tedy musí být zrádce, ruský 
krtek. Odhalit ho znamená vyšetřovat v absolutním utajení. 
Této mise se ujímá Solomon Vine, bývalý špičkový agent. 
Musí být rychlý a opatrný a nesmí se prozradit ani splést, 
protože budoucnost jeho vlasti visí na vlásku. A s ní patrně 
i osud celého světa… Přeložil Milan Lžička.  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

ER038236 329,-  259,-

2x Jack Carr

obj. č.    
ER048369350,- 

ušetříte

 548,- 
jen

Výhodný komplet

James Reece  
z týmu SEAL se vrací!
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Andreas Gruber  

VRAŽEDNÉ  
POHÁDKY 
V Bernu byla objevena 
umělecky inscenovaná  
mrtvola. Vrah vyryl do její 
kůže tajuplný znak. Nezů-
stane jeho jedinou obětí. 
Nizozemský případový 
analytik Maarten S. Sneij-
der a komisařka Spolko-
vého kriminálního úřadu 

Sabina Nemezová pronásledují pachate le, 
který jim zanechává krvavé nápovědy. Mezitím psycholožka 

Hannah narazí ve vězení na psychicky abnormálního zločince, kterého kdysi dostal Sneijder 
za mříže. Vězeň se stává klíčovou postavou v ďábelské hře… Přeložil Rudolf Řežábek.  
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042764 499,-  399,-

Hillary Rodham Clintonová, Louise Pennyová 

VLÁDA TERORU 
Po bouřlivém období v americké politice se k moci 
dostává nová vláda. Ministryně zahraničí Ellen Adam-
sová je rozhodnutá svůj úkol plnit zodpovědně. Když 
začne odhalovat devastující účinky předchozího pre-
zidentského období na mezinárodní politiku, objeví  
se znepokojivé otázky. Co když bývalý prezident zradil 
svou zemi? Strhující thriller společně napsaly Hillary 
Rodham Clintonová, bývalá ministryně zahraničí Spo-
jených států, a oblíbená spisovatelka Louise Pennyová.  
Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.  
Váz., 512 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042767 499,-  399,- 
V prodeji od 6. 6. 2022 

Ken Follett  
NIKDY 
Špionážně-poli-
tický thriller při-
náší poutavý, 
akční i hluboce 
lidský příběh,  
ve kterém se 
mírově smýšlející představitelé tajných služeb a špičky světo-
vých velmocí snaží zabránit katastrofě… 744 stran 
ER042648 599,- 479,- 

NOVIN
KA

Romy Hausmannová  
MILÉ DÍTĚ 
Čtrnáct let ji drží zamčenou 
v chatě bez oken v lese. Poro-
dila mu dvě děti. Psychopat 
skrývá svou rodinu před svě-
tem. A nikdo mu nemůže jeho 
ženu a děti vzít, protože ni -
kdo neví, kde jsou… 304 str. 
ER040865 359,- 279,- 

Matt Witten  
POPRAVA 
Susanina dcera byla před  
20 lety zavražděna – a Susan 
se nyní vydává přes půlku 
Spojených států na vrahovu 
popravu. Jenže během své 
cesty zjistí, že skutečný vrah 
je stále na svobodě… 328 s. 
ER042620 379,- 299,- 

Jack Heath  
LOVEC 
Další spletitý a napínavý pří-
běh bývalého konzultanta FBI, 
který za své služby požaduje 
vskutku zvláštní odměnu… 
Kniha potěší zejména fanou-
šky Dextera a Hannibala Lec-
tera. 328 stran 
ER041772 359,- 279,- 

Andreas Gruber  
VRAŽEDNÝ  
ROZSUDEK 
 496 stran 
ER040500 459,- 359,- 

TO
P
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Charlie Gallagher  
SLEDUJE TĚ 
V kontejneru leží tělo mla -
dé ženy. Vrah ji pozoruje 
přes kameru. Jenže ona 
není mrtvá. Pachatel se 
tedy vrátí, aby svou práci 
dokončil… 320 stran 
ER041271 359,- 279,- 

Charlie Gallagher  
ZABIJE TĚ 
Grace Hughesová leží zko-
paná na pod laze koupelny 
a snaží se popadnout dech. 
Je vězněm ve vlastním 
domě, má však plán, jak  
se osvobodit… 320 stran 
ER041272 359,- 279,-

Teresa Driscollová  
ZA TO MI ZAPLATÍŠ 
Zjistí novinářka Alice, kdo ji pronásleduje?  
344 stran 
ER042576 399,- 319,- 

Colleen Hooverová  
PRAVDA, NEBO LEŽ 
Co skrývá slavná spisovatelka a její atrak-
tivní manžel? 328 stran 
ER041119 299,- 239,- 

Anne Frasierová  

NAJDI MĚ 
Benjamin Fisher, usvědčený sériový vrah, se po letech ml-
čení rozhodne prozradit, kam pohřbil těla svých obětí. Pod 
jednou podmínkou: Cesty se musí zúčastnit i jeho dcera, 
kterou od svého zatčení neviděl. Reni Fisherová cítí, že obě-
tem něco dluží. Celý život se snažila vypořádat s tím, že je 
dcerou sériového vraha. Tahle skutečnost ji přesto proná -
sleduje na každém kroku a Reni doufá, že se jí teď podaří 
za děsivou minulostí konečně udělat tečku. Detektivové ale 
brzy zjišťují, že sériový vrah je mistr manipulátor a noční 
můra ještě zdaleka není u konce… Přeložila Jana Vlčková.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042400 359,-  279,-

Paul Herron  

ÚTĚK Z PEKLA 
Když na pobřeží USA udeří huri-
kán, dozorci nápravného zařízení 
Ravenhill v Miami se rozhodnou 
věznici opustit. Předtím však ote-
vřou cely, aby odsouzenci měli šan -
ci na záchranu. Keira Sawyerová je 
první den ve službě a jako jediná  
z dozorců se nestihla evakuovat. 
Spolu s bývalým policistou Jackem 
Constantinem, který si odpykává 
deset let za zabití jednoho z vra hů 
své manželky, se rozhodne dostat 
na místo, které by moh lo řá dě ní 
živlu odolat. To však znamená pro-
jít přes oddělení, v nichž vypukl 
chaos. A do věznice proniká stou-
pající voda… Přeložila J. Stárková.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER041580 329,-  259,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

2x Charlie Gallagher

obj. č.    
ER048370280,- 

ušetříte

 438,- 
jen

Výhodný komplet
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Cass Greenová  

VRAŽEDNÉ SKLONY 
Elliottovi k dokonalému životu po boku man-
želky chybí už jen vytoužené dítě. Anya se však 
z ničeho nic začne chovat divně a Elliottovi  
po ní druhého dne zbyde jen vzkaz, že se ne-
cítí dobře a že zůstane nějakou dobu u rodičů. 
Elliott má podezření, že Anya před ním něco 
tají, ale miluje ji a je odhodlaný jí pomoct.  
Do jejich života se však postupně začínají vra-
cet lidé z Anyiny minulosti a čím víc se toho  
Elliott o své ženě dozvídá, tím méně si je jí  
i jejich vztahem jistý. Měl by ji chránit, nebo  
by si na ni měl dávat pozor? Co když je Anya 
úplně jiná, než jaká se celou dobu zdála?  
Přeložila Šárka Kadlecová.  
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042703 379,-  299,- 
cena pro VIP členy 265,- 

 

Tahle autorka mě fasci-
nuje svojí všestranností – 
umí napsat romantické 
příběhy, historické romány 
i fantasy na motivy  
severských mýtů.  
Psychothrillery jí jdou 
také přímo skvěle, takže 
rozhodně její novinku doporučuji! 

Helena Frantová, PR manažerka

Joanne Harrisová  

JINÁ TŘÍDA 
Během třiceti let na základní škole St. Oswald’s 
viděl učitel Roy Straitley přicházet i odcházet 
různé typy chlapců. Každá třída vždy měla své 
klauny, rebely i patolízaly. Ale jednou za čas se 
zničehonic objevil chlapec, který nezapadal do 
žádné známé škatulky. Potížista. Chlapec se stí-
nem v srdci. Doba pokročila a školu zasáhla vlna 
modernizace. Nové technologie, nová móda a jiní 
žáci. Straitley se snaží svým osobitým způsobem 
přizpůsobit neodvratné budoucnosti, ale stále ho 
pronásleduje stín minulosti – chlapec, který mu  
již dvacet let nedá spát. Chlapec, jenž je schopen 
všeho… Přeložila Marcela Nejedlá.  
Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER041471 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

John Grisham  
VRAŽDA  
NA OSTROVĚ CAMINO 
Na ostrově Camino dojde 
během řádění hurikánu  
k vraždě… 264 stran 
ER042384 399,- 319,- 

Lucinda Berry  
ANDÍLEK 
Dítě, jež mělo být poutem, 
rodinu nenapravitelně roz-
vrátí… 360 stran 
ER041555 399,- 299,- 

NOVIN
KA

Emma Kavanagh  
DOKONALÁ OBĚŤ 
V londýnském parku je nale-
zena žena na pokraji smrti. 
Seržantka Parrová se vydává 
po pachatelových stopách. 
Mistrný manipulátor je však 
vždy o krok napřed… 368 s. 
ER041104 399,- 199,-

Alex Lake  
KATE MUSÍ ZEMŘÍT 
Kate se vrátí z dovolené 
a dozvídá se, že v jejím rod-
ném městě řádí sériový vrah. 
Všechny jeho oběti vypadají 
jako ona. Nejspíš je to ná-
hoda. Ale co když ne? 408 s. 
ER041455 399,- 199,- 

TO
P
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Andrew Mayne  

ČERNÝ KORÁL 
Sloan McPhersonová, vyšetřovatelka z Programu 
podvodního pátrání, objeví na dně kalného florid-
ského jezírka starou dodávku. V útrobách vozu se 
nacházejí mrtvoly čtveřice mladých lidí, kteří před  
třiceti lety zmizeli po návštěvě rockového koncertu. 
Úřady se domnívají, že šlo o tragickou nehodu,  
Sloan je ovšem přesvědčená, že se stali obětí vraždy. 
Důkazy navíc ukazují, že nešlo o ojedinělý případ, 
ale že souvisí s dlouhým řetězcem neobjasněných 
zmizení po celé Floridě. Stopu po stopě Sloan pro-
hledává teplé temné vody, kde loví přirození pre-
dátoři, přitom ovšem ví, že ten ze všech nejnebez - 
pečnější stále číhá kdesi v úkrytu nad hladinou… 
Přeložil Milan Lžička.  
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER043100 399,-  319,- 

Už když jsem četl Šelmu, věděl jsem, že Andrew Mayne bude 
můj spisovatel. Zhltl jsem všechny jeho příběhy s profesorem 
Theo Crayem a k srdci mi přirostla i Dívka pod hladinou.  
Nemůžu se dočkat, až se ponořím do Černého korálu, pro-
tože podle ohlasů čtenářů má jít o dosud nejlepší autorovu 
knihu! 

Radek Blažek, Community & Brand Manager 

Andrew Mayne  
DÍVKA  
POD HLADINOU 
Sloan se ocitla nejen 
v roli svědkyně, ale  
i podezřelé. Policie teď 
sleduje každý její krok – 
a vrah taky! 312 stran 
ER042235 399,- 299,- 

Andrew Mayne  
ČERNÝ KORÁL  
Audioknihu čte  
Barbora Kodetová. 
ER043126  
CD (mp3)  

349,- 299,- 
V prodeji  
od 8. 6. 2022

2x Andrew Mayne

obj. č.    
ER048371300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet
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Angela Marsonsová 

VRAŽEDNÁ MYSL
Samanthu Brownovou, mladou vysokoškolačku, nalezli doma
v posteli s proříznutým hrdlem a nožem v ruce. Bez zjevných
známek násilí či boje. Působí to jako jasný případ sebevraždy.
Podivná reakce dívčiných rodičů však tuto teorii zvrátí a inspek-
torka Kim Stoneová pochopí, že tady šlo o vraždu. Jak ji však
vyšetřit, když má tým kriminalistů k dispozici jen několik foto-
grafií těla a informace o Farmě jednoty, zdánlivě neškodném
uzavřeném společenství, v němž dívka žila? Přeložila J. Kunová.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

ER042475 459,-  359,-
V prodeji od 7. 6. 2022

Carol Wyerová 
Případy Kate Youngové
OKO ZA OKO
Inspektorka Kate Youngová bere léky a vyrovnává se s traumatem. Je sice
nejlepším detektivem u policie, ale poté, co její špatný úsudek málem za-
příčiní veřejnou katastrofu, její šéfové usoudí, že jediné, co potřebuje, je
dovolená. Když ji však vedení povolá zpět kvůli novému případu, Kate se
vrací tvrdší a ostražitější. Nemilosrdně se pouští do pátrání po sériovém
vrahovi, který své oběti mučí a zanechává stopy, prostřednictvím nichž se
vysmívá policii. Povzbuzována svým mužem reportérem Kate začíná tušit,
že nebezpečný pachatel je možná blíž, než si vůbec dokázala představit.
A při odhalování pravdy rozplétá síť tajemství a lží, přičemž co skrývat
mají i její nejbližší… Přeložila Naděžda Funioková. 
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

ER042872 399,-  299,-

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Tim Sullivan 
ZUBAŘ
První kniha z nové krimi série,
která má všechny atributy dobré
detektivky: excentrického protago-
nistu, zajímavou zápletku, spád
i špetku humoru. 320 stran
ER042900 399,- 319,-

Rob Ashman
JEDNO MALÉ PRASÁTKO
Kevin přišel o ženu, peníze, svůj
podnik i reputaci. Snažil se bojo-
vat, ale skončil ve vězení. Tam si
vyfantazíroval krutou pomstu… 
256 stran
ER042009 299,- 239,-

NOVIN
KASériový vrah je blíž,

než si Kate dovedla 
představit... 

TO
P
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4x Louise Pennyová

obj. č.   ER048372
660,- 
ušetříte

 1066,- 
jen

D
et

ek
ti

vk
y

Výhodný komplet

Cilla & Rolf Börjlindovi  
SKOČNÝ PŘÍLIV  
Student ka policejní akade-
mie otevírá po dvaceti le  tech 
případ ženy za vražděné na 
ostrovní pláži… Výjimečný 
debut, jehož tíživá severská 
atmosféra čtenáře okamžitě 
vtáhne do děje a odmění je 
nečekaným závěrem. 456 s. 
ER043285 499,- 399,- 

Stefan Ahnhem  
OBĚŤ BEZ TVÁŘE  
Stockholmský detektiv Fa-
bian Risk se právě vrací zpět 
do rodného Helsingborgu 
a nastupuje na místní krimi-
nální oddělení. Vzápětí 
dostává na starost případ 
dvou brutálních vražd… 
496 stran 
ER043262 499,- 399,- 

Louise Pennyová  
SKLENĚNÉ DOMY 
V Three Pines se ukáže zá -
had  ná postava v mas ce a čer -
 ném hábitu. A pár dní poté je 
nalezena mrtvola… 448 s. 
ER042213 429,- 329,-

Louise Pennyová  
VYSOKÝ ÚČET 
Jaké tajemství skrývá sto  
let stará, ručně nakreslená  
ma pa, nalezená v bistru  
ve Three Pines? 480 stran 
ER041522 399,- 319,- 

Louise Pennyová  
BŘICHO NESTVŮRY 
Armand Gamache, bývalý 
šéf oddělení vražd Sûreté  
du Québec, řeší další zají-
mavý případ. 464 stran 
ER041521 399,- 319,- 

David Glockner  

TAJEMSTVÍ RODU ROTTOVÝCH 
V ústavu pro duševně postižené v zapadlém koutě sever-
ních Čech žije již půl století František Stenio. Netuší, kdo 
jsou jeho rodiče. Nikdo za ním nikdy nejezdil. Až teď: dívka 
Zuzana a mladík Antonín. A hned druhý den je tu další ná -
vštěva, úžasná blondýna, která šokovaného Stenia odveze 
z ústavu. Zuzana s Antonínem zmizí a na mobilu Zuzanina 
otce Viléma Drozda se objeví zpráva s voláním o pomoc. 
Vilém zjistí, že Steniova bohatá matka právě zemřela a jeho 
bratr je proslulý spojením s mafiány. Boj o dědictví začíná… 
Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042732 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

NOVIN
KA

Louise Pennyová  
KRÁLOVSTVÍ SLEPÝCH 
Přestože je Armand Gamache stále suspendovaný, rozhodně nesedí s rukama v klíně. 
Horečně se snaží vystopovat zásilku nebezpečných drog, než se dostanou na ulici 
a začnou zabíjet lidi. Všechno se ještě víc zkomplikuje, když obdrží dopis s pozváním 
na starý opuštěný statek a zjistí, že ho cizí žena jmenovala likvidátorem své závěti – 
spolu s Myrnou Landersovou, majitelkou knihkupectví ve Three Pines, a neznámým 
mladíkem z Montrealu. Nikdo z nich zesnulou neznal. A její závěť odkazuje dědicům 
bohatství, které stará paní nikdy neměla. Nebo měla? Zatímco se Gamache snaží  
záhadu rozlousknout, ukazuje se, že nic není, jak se zdá, a situace v sobě skrývá ne-
tušené nebezpečí – zvlášť když se na scéně objeví mrtvola. Přeložila Lenka Uhlířová.  
Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042214 499,-  399,- 

NOVIN
KA

Inspektor 
Gamache 
řeší další 
zapeklitý 
případ!
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NOVIN
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Kristýna Trpková  

VESNICE 
V polích nedaleko obce Lipová jsou 
objeveny lidské ostatky. S největší 
pravděpodobností patří jednomu 
z pohřešovaných dětí, které zde 
během uplynulých let beze stopy 
zmizely. Nejenže vše nasvědčuje 
tomu, že chlapec byl dlouhé roky 
vězněn někde bez přístupu na denní 
světlo, dokonce se zdá, že i navzdo ry 
rozsáhlému pátrání a nejrůznějším 
hypotézám policistů vesnici nikdy 
neopustil. Kriminální komisařka 
Laura Linhartová a její kolega Adam 
Beneš znovu otevírají dávno odlo-
žený případ a pouštějí se do dalšího 
napínavého vyšetřování. Je možné, 
že se pachatel ukrývá mezi zdejšími 
obyvateli? A existuje naděje, že jsou 
zbylé dvě děti ještě naživu? 
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043095 329,-  259,- 

Peter James  

TO JE TVÁ SMRT 
V Brightonu je při návratu z práce unesena z parko-
viště u svého domu mladá žena. Policie podezírá je-
jího přítele, ale dojde k dalším únosům i náhodnému 
objevu mrtvých těl mladých žen. Roy Grace a jeho 
tým si musí připustit to nejhorší – v Brightonu 
a okolí řádí sériový vrah… Přeložil Stanislav Pavlíček.  
Váz., 416 stran, 14 x 20,5 cm 

ER043020 399,-  319,- 

Martin Goffa  

BEZ TĚLA 
Když se zlodějíček Krajka 
při obyčejné vloupačce 
rozhodne otevřít i dveře 
koupelny, netuší, jaká 
hrůzná podívaná na něj 
čeká. O několik týdnů 
později po brutálním úto -
ku sám umírá a detekti-
vům zanechá jen několik 
zmatených vět o tom, co 
tehdy viděl… 296 stran 

ER042587  
299,-  239,- 

Josef Klíma  

HŘEBEC A KRÁSKA 
Populární žurnalista a spisovatel  
přichází s novými kriminálními pří-
pady vyšetřovatelky Kláry Radové. 
V centru dění je oddělení vražd 
v čele se šéfem Sloupem a případy 
pojmenované Hřebec a Kráska. 
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043099 329,-  259,- 

Jan Horníček  

KAPITÁN  
STELLWERTHER 
Ve volném pokračování Čarostřel -
ce se na scéně objevuje nejen uči-
tel a kněz Vilém, ale i doktor Šulc, 
všudypřítomná tajná policie a hlav-
ně nový zašmodrchaný případ. 
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043141 399,-  319,- 

Tess Gerritsenová 

HLAVNÍ PODEZŘELÁ 
Když reportérka Miranda najde  
v po steli tělo svého bývalého milen -
 ce, bohatého a ženatého vyda vatele 
novin, všechny důkazy ukazují na ni. 
Miranda se pustí do pát rání na 
vlastní pěst… Přeložil H. Vrchlický. 
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm 

ER548736 349,-  279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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AUTOGRAMIÁDA  str. 26
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Dick Francis  
ZA TREST 
Benedikt Juliard je amatérský 
dostihový jezdec. Jeho otec, 
ambiciózní politik, s nímž má 
více než problematický vztah, 
ho chce mít ve volební kam-
pani po svém boku. Kampaň 
ale nabere dramatický spád 
– tajemný noční výstřel, po -
škozený vůz, požár… Oprav -
du to byly jen náhody? 200 s. 

ER039776 279,- 219,-

Helen Fieldsová 

DOKONALÁ 
TMA 
Šestý případ Luca Calla-
nacha a Avy Turnerové. 
Inspektor se vydává do 
Francie, aby s Interpolem 
rozkryl síť obchodníků 
s bílým masem… 376 s. 

ER546161 
499,-  399,- 

Robert Galbraith 

NEKLIDNÁ KREV 
Pátý případ Cormorana Strika a Robin Ellacottové. Soukro-
mého detektiva Cormorana Strika osloví s prosbou o pomoc 
žena, jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela za podivných 
okolností. I přes malou šanci na objasnění odloženého pří-
padu se Strike a jeho parťačka Robin Ellacottová pouštějí 
do vyšetřování. Záhy pochopí, že před sebou mají ďábelsky 
složitou záhadu související s tarotovými kartami, pochyb-
nými svědky a psychopatickým sériovým vrahem…  
Přeložil Ladislav Šenkyřík. Váz., 976 stran, 14,5 x 20,5 cm 

ER549291 699,-  559,- 

NOVIN
KA

Anders de la Motte, Måns Nilsson 

SMRT PŘICHÁZÍ NA PROHLÍDKU 
Jednoho slunného dne v poklidném venkovském kraji na jihu Švédska je  
v nově postaveném, moderním domě nalezena mrtvá realitní agentka  
Jessie Andersonová. Byla to úspěšná a tvrdá obchodnice – a ně kdo ji za-
vraždil. Naštěstí sem právě přijel stockholmský inspektor Peter Vinston,  
věhlasný svou pečlivostí… a také mrzoutstvím. Místní šéf detektivního  
oddělení ho požádá o pomoc s vyšetřováním. K ruce dostane policistku 
Espingovou. Jejich spolupráce vázne, nicméně bez ní se případ nepohne. 
Idylická zákoutí voňavých luk a úrodných zahrad totiž skrývají vraha…  
Úvodní díl nové švédské detektivní série v nestárnoucím a stále oblíbeném 
stylu klasické krimi Agathy Christie. Přeložila Helena Matocha.  
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042912 399,-  319,-

NOVIN
KA
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SLUNNÉ MĚSTEČKO 
SKRÝVÁ TEMNOU 

HROZBU…

NOVIN
KA
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA SVĚT KNIHY PRAHA!
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2022
se koná v nových prostorách na Výstavišti v pražských Holešovicích. 
Více informací naleznete na www.svetknihy.cz.

PÁTEK 10. 6. 2022

12:00 T. Ferjančeková, Z. Kašparová: Vyhonit ďábla
Z podcastu na pulty knihkupectví 
(Stánek Luxor HB006) 

13:00 Červená propiska aneb Nebojte se češtiny!
(Stánek Luxor HB006) 

14:00 Dita Krausová: Život s Otou
(Velký sál) 

16:00 J. Houdek, P. Houdek: Moderní sebeobrana 
(Stánek Luxor HB006) 

17:00 T. Kula, A. Lebeda, E. Vyhnánková, V. Wolfová,
J. Žáček 
Projekt Reknihy a nové trendy v knižním byznysu  
(Stánek Luxor HB006) 

SOBOTA 11. 6. 2022

11:00 Shari Lapena
Královna psychothrillerů ze sousedství 
(Velký sál)

13:00 Setkání čtenářů s influencery
(Stánek Luxor HB006) 

14:00 Tereza Brodská: Moje máma Jana Brejchová 
(Velký sál) 

16:00 Karla Kubíková, Jan Horníček
Čím nás lákají historické romány?
(Stánek Luxor HB006)

17:00 M. Fryč, B. Nesvadbová, K. Trabulsi 
Antikvariát versus udržitelné knihkupectví  
(Stánek Luxor HB006)

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

T. Ferjančeková, Z. Kašparová Červená propiska – Karla a Sabina

Dita Krausová Jasmína Houdek, Pavel Houdek

Shari Lapena Tereza Brodská

Karla Kubíková Jan Horníček
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Julie Tottmanová 
VEZMI MĚ DOMŮ
Fenka jorkšíra Pickles strávila
několik let života na nelegál -
ní chovné stanici, kde živo -
řila v otřesných podmínkách,
ale pak ji šťastná náhoda
svedla dohromady s autor-
kou knihy, která trénuje zví-
řata na natáčení… 200 stran
ER042419 259,- 199,-

Kate Mooreová 
FELIX
Plnou parou vpřed
Řada veselých i napínavých
příhod se sympatickou kočičí
hrdinkou si uchovává poho-
dovou atmosféru předchozí
knihy Felix z nástupiště č. 1.
320 stran + 8 stran barevné
fotopřílohy

ER041470 329,- 259,-

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

být už jako štěně osudově spojený. Společně se vydá-
vají na další dobro druž nou cestu, aby přinesli svým
páníčkům radost, útěchu a neochvějnou věrnost…
Brož., 376 stran
ER041456 299,- 239,-

Skutečný příběh 
filmové hvězdy
Julie Tottmanová 

ZACHRAŇ MĚ
Hlavní hrdina příběhu je obrovský
neapolský mastif, kterého rodina
odložila poté, co jim z roztomilého
štěňátka nečekaně vyrostl. Vyhlado-
vělého a zuboženého ho v útulku
objeví autorka, když pátrá po psím
hrdinovi do role Tesáka ve filmu
Harry Potter a Ohnivý pohár. Jde
o lásku na první pohled, avšak 
do natáčení filmu zbývá už jen pár
měsíců a výcvik na filmovou hvězdu
není hračka…
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

ER042941 329,-  259,-

NOVIN
KA

Frauke Scheunemannová 

JEZEVČÍKOVA LÁSKA
All you need is love. To se pokouší
jezevčík Herkules vysvětlit svému
novému příteli, malému kocouru
Schröderovi. Protože jen tak je
možné pochopit podivné chování
babičky Hedwig a vnučky Luisy.
Zatímco Hedwig si užívá své
druhé jaro, Luisa prožívá první 
milostné trápení. Ale láska není
vyhrazena jen lidem. Také Herku-
les už jednou věnoval srdce krás -
né retrívřici Cherie, na kterou
nedokáže zapomenout… 
Přeložila Blanka Pscheidtová. 
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

ER043056 299,-  239,-

NOVIN
KA

Kate Spicerová 
ZTRATIL SE PES
Kate je úspěšná novi-
nářka, kte rá píše člán -
ky do luxus ních mód -
 ních časopisů. Jedno -
ho dne se rozhodne,
že udělá něco nečeka-

ného, a pořídí si psa. Lurcher, veliký, chlupatý, dob-
rácký a roztomilý kříženec chrta a terié ra, převrátí
naruby nejen Katein přepychový byt, ale i celý její 
dosavadní život… 408 stran
ER041565 379,- 179,-

Láska není 
vyhrazena 
jen lidem…

AKČNÍ C
EN

A
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František Ringo Čech  

GENERACE BEATLES 3 
aneb Než zaklapnou víko 
Čtenáře opět pobaví koláž satirických 
komentářů, osobitých postřehů, vzpomí-
nek na různé osobnosti kulturní scény, 
bilancování vlastní umělecké tvorby 
a deníkových záznamů. Součástí knihy 
jsou fotografie z cest po Mongolsku 
a reprodukce Ringových obrazů.  
Váz., 208 stran + 16 stran barevné  
fotopřílohy, čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 

ER038940 399,-  319,- 

Barbora Černohlávková Večeřová  

TANEC MEZI VEJCI 
ANEB ŽIVOT  
S INŽENÝREM 
Inženýr a jeho sestra Iva jsou zpět! 
A s nimi i spousta neotřelých ná-
padů, inovací a zlepšováků světo-
vého formátu. Tentokrát se zorien - 
tu jete v meziná rodních vztazích  
slepic v kurníku, zjistíte, jak vyzrát 
na kasino v Las Vegas, koho mů -
žete potkat na ces tě do Santiaga 
de Compostela nebo kolik váží  
nejlehčí nepromokavé ponožky.  
Příběhy takové „normální rodinky“ 
z pera autorky Barbory Černohláv-
kové Večeřové jsou tu pro ty, kteří 
se chtějí od srdce zasmát nebo se 
třeba jen dozvědět spoustu bizar-
ností, o kterých by je ani zdaleka 
nenapadlo přemýšlet. 
Váz., 320 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

ER042850 329,-  259,- 

ZÁVĚREČNÝ  
DÍL TRILOGIE  

Ester Geislerová, Josefina Bakošová  
TERAPIE SDÍLENÍM 
#rozchodovevety 
Instagramová senzace v knižním podání.    
Brož., 304 stran, barevná publikace 

ER039921 349,- 259,- 

Dominik Landsman  
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
Kultovní kniha, ve které otec na mateřské 
dovolené odhaluje strasti rodičovství,  
o kterých se obvykle nahlas nemluví. 
200 stran + 8 stran barevné fotopřílohy 

ER042201 299,- 239,- 

Michal Viewegh  
DĚRAVÉ PAMĚTI 
Šedesát báječných let  
pod psa 
Michal Viewegh slaví šedesáté 
narozeniny a první dárek si 
rozhodl nadělit sám – vlastní 
životopis, psaný s nadhledem. 
232 str., barevné i čb. fotografie 

ER043151 379,- 259,- 

Michal Viewegh  
BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA 
Jeden z nejčtenějších polisto-
padových českých romá nů.  
Satiricky pojatá rodinná kro-
nika zachycuje období od pa-
desátých let přes roky nejtužší 
normalizace až k sametové re-
voluci. 264 stran  
ER040185 329,- 249,- 
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Zuzana Součková
PO SCHODECH NAHORU,
PO ČUMÁKU DOLŮ
Nezkrotná autorka tentokrát na-
psala živelnou knihu, která popírá
veškerá pravidla psa ní. Prolíná se 
v ní humorný fejeton ze života, fik-
tivní povíd ka i romantická úvaha. 
200 stran

ER043016 299,- 239,-

Kolektiv autorů
DNES JEŠTĚ NE
Devět povídek oblíbených
soudobých českých autorů.
168 stran, černobílé ilustrace
ER043121 299,- 239,-

Kateřina Tučková
BÍLÁ VODA
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje
vesnice skrytá ve stínu pohraničních
hor, kam si kdysi přicházely zástupy
poutníků vyprosit pomoc u zázrač né
sošky Panny Ma rie. Právě sem přijíž-
dí Lena, aby se tu skryla před svou
minulostí… 688 stran
ER520494 599,- 479,-

Marcela Mlynářová 
BEZ BONTONU, 
BEZ KONVENCÍ
216 stran, černobílé ilustrace
ER042311 279,- 219,-

Kolektiv autorů
JEDEME 
NA DOVOLENOU 
Audioknihu čtou J. Ježková, S. Lau-
rinová, M. Preiss a další.
ER043308   CD (mp3) 249,- 199,-

Marcela Mlynářová 

ZODPOVĚDNĚ LEHKOMYSLNÁ
Oblíbená autorka řady populárních knih (Chalupářkou z donucení, Důchod-
kyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Asi nejsem ženská, Z lodiček do ho -
lin, Dvakrát dole, jednou nahoře aj.) přichází s novým titulem. Opět v něm
otevřeně a bez servítek komentuje dění kolem sebe i ve světě a vypráví ne -
napodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných
cestách po krásách naší země, o radostech a strastech prožívaných na své
chalupě, o životních vrcholech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že není
podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba
vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. Kniha je vyzdobena půvabnými
ilustracemi Terezy Budilové.
Váz., 216 stran, černobílé ilustrace, 11,5 x 18,5 cm

ER043091 299,-  239,-

NOVIN
KA

Kateřina Tučková, Petra Soukupová, Petra Dvořáková, 
Alice Nellis, Anna Bolavá, Jakuba Katalpa, Viktorie Hanišová,
Dora Čechova, Markéta Pilátová, Boris Dočekal

JEDEME NA DOVOLENOU
Na Šumavu, do Itálie, Kalifornie nebo na Warnemünde. Autem,
vlakem, lodí nebo letadlem. S rodinou, čerstvou známostí, za-
městnavateli, ale i sama, jen tak s batohem. Míst, kam se vydat
na dovolenou, způsobů, jak se tam dostat, a možností, s kým 
onen čas strávit, je skoro nepřeberně. Co ale mají společného 
hrdinové povídek deseti českých autorů, je fakt, že si svůj výlet
představovali úplně jinak, a kdyby jen tušili, jak to dopadne, 
dost možná by zůstali doma…
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm

ER043272 299,-  239,-
V prodeji od 7. 6. 2022
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Češi v Česku vědí překvapivě málo o životě Čechů
v zahraničí. A já mám po patnácti letech tlumočení
v Anglii hlavu narvanou stovkami příběhů lidí, jaké
za běžných okolností nepotká te. Některé jsou
úsměvné a naivní, jiné kruté a srdceryvné. Nabízím
čtenářům několik z nich.

Iva Pekárková

Iva Pekárková 

S ORLEM NA ZÁDECH
Román přináší zasvěcený a psycholo-
gicky propracovaný vhled do jednoho
z případů, jaké se v Anglii, a nejen
v Anglii, dějí každou chvíli. Šikovní
„podnikatelé“ si vyhlédnou oběti
mezi sociálně vyloučenými krajany,
nastěhují je k sobě domů, najdou jim
práci – a jejich výdělek si strkají 
do kapsy. Mnohé z obětí snad ani 
nechtějí vědět, že je něco v nepořád -
ku. Co si počnou, když jsou jejich
otrokáři zatčeni?
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

ER042896 359,-  279,-

Vlasta Dušková 

TŘINÁCTÉ OKNO
Albína se narodila jako dcera
bohatého a oblíbeného sed-
láka, macecha jí ale udělala 
ze života peklo. Oporu nenašla
v poblouzněném otci, ani
v bratrovi, kterého nenávist 
zahnala do rukou prospěchář-
ských právníků. Macecha 
Albínin život ztrpčovala stov -
kami drobných ústrků, a nako-
nec dohodla i manželství bez
lásky a připravila ji o dědictví.
Přesto se Albína nevzda la. Svou
vůli napřela k tomu udržet no -
vou rodinu pohromadě a šťast-

nou. Třinácté okno je rodinnou ságou klenoucí se přes polovinu 20. století. 
Od konce monarchie po léta komunistické diktatury sleduje nelehký osud sta-
tečné ženy, která se odmítla sklonit a dokázala být příkladem dalším. Venkov-
skou amazonkou, díky jejíž síle a vůli jiní zvítězili, i když se to zdálo nemožné.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

ER042795 399,-  299,-

Kristína Hušeková 
NEŽ VYBLEDNE DEN
Nora si v seniorském věku
najde přítele Josefa. Josef
je ale vypočítavý muž,
kterému jde jen o to zís-
kat Nořin majetek a co
nejrychleji se jí zbavit.
Nora mu však slepě věří.
Dokáže dcera Ema zami-
lovanou Noru dostat 
z jeho područí? 184 stran
ER042050 259,- 199,-

Zuzana Hubeňáková 
POSTŘEHY 
TEPLÁKOVÉ BOHYNĚ
Odpovědi na otázky,
na které se nikdo 
neptal
Nový originální příspěvek
k de batě o ženách, 
mu   žích a dětech žijících
pod jednou střechou 
v instituci zvané rodina. 
208 stran, čb. ilustrace

ER038695 229,- 189,-

René Decastelo 
SLUNEČNÁ /5
Pokračování 
vašich oblíbených 
příběhů
Přeneste se zpět na váš
oblíbený statek s vašimi
oblíbenými hrdiny a užijte
si jejich životní příhody
v knižní podobě! 
344 stran + 16 stran 
barevné fotopřílohy

ER043028 359,- 279,-
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RODINNÁ SÁGA 
klenoucí se od konce monarchie
po léta komunistické diktatury
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Iva Pekárková 
KULATÝ SVĚT
Najde v sobě Jitka po
emigraci z Českosloven-
ska sílu překonávat 
životní překážky? 248 s.
ER042367 299,- 239,-
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Marek Epstein 
NEREZ
Hrdinové povídek Marka
Epsteina jsou zdánlivě 
sebejistí a stabilní jedinci
uchlácholení drobnými
lidskými sny. Jejich jistota
ale není víc než pouhé
očekávání pádu. Jsou zra-
zováni tam, kde se cítili
nejsilnější… 184 stran
ER043053 299,- 239,-

Daniel Hradecký 
TŘI KAPITOLY
Trojici jazykově vybrouše-
ných próz naplňuje svě-
dectví o souboji jedince 
s existencí na okraji. Oč
vypravěčův svět zužují so-
cioekonomické okolnosti,
o to širší záběr má jeho
mysl při ironické analýze
okolního světa. 168 stran
ER041453 229,- 179,-

Jaroslav Hašek 
OSUDY DOBRÉHO 
VOJÁKA ŠVEJKA
S obrázky Josefa Lady
Tato knížka by nemě la
chybět v žádné rodin né
knihov ně! Dobrý voják
Švejk je jedna z nejzná-
mějších a nejoblíbeněj-
ších postav světové
literatury. 656 stran, čb. il. 
ER040423 499,- 399,-

Milena Štráfeldová  

KRYCÍ JMÉNO STUDENTKA 
Odpudivá husákovská normalizace nás nutila
k přetvářce, předstírané loajalitě, kompromisům
a lhaní, jen abychom mohli vést jakžtakž normální
život. Otevřeně se proti ní postavil jen málokdo.
K těmto odvážným patřila i chartistka Lilian Lan-
dová, studentka jednoho z pražských gymnázií,
kterou však StB v roce 1979 dohnala k sebevraždě.
Její příběh se stal volnou inspirací pro román Krycí
jméno Studentka. Život románové Lídy se od jejího
reálného předobrazu v mnohém liší, obě se však
staly obětí stejného režimu. Obě žily v době, o kte -
ré jsme si naivně mysleli, že je už minulostí. Histo-
rie se ale ráda vrací a totalitní režimy minulostí
rozhodně nejsou. Osud Lilian či Lídy by tak měl být
i varováním, abychom návrat totality nedopustili. 
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

ER042895 319,-   319,-
V prodeji od 6. 6. 2022

NOVIN
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Josef Fousek

SLEČNA ZE ZÁMKU KOZEL
Stejně jako ve všech svých knihách,
i v této se Josef Fousek dotýká prožívané
skutečnosti, nemíjí neduhy nás lidí a spo-
lečnosti, ale především hledá laskavost
a naději. Ačkoli autor tvrdí, že čím více
stárne, tím méně světu rozumí, z jeho
textů vyzařuje láska k životu prožitému 
plnými doušky. Svěřování se jeho čtyřnohé
psí kamarádce Fíbí posouvá vyprávění 
napříč časem – rodina, práce, životopisné
momenty, písně, přátelé z divadla, kum-
štýři, cesty po Evropě i za oceány, láska 
ke křivoklátskému kraji…
Váz., 348 str. + 24 str. barevné fotopříl.,
14,5 x 20,6 cm

ER042875 359,-  289,-

NOVIN
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Psaní této knihy mi přinášelo klid do duše, 
uprostřed světové nejistoty. Já totiž stále, 

i ve svém pozdně zralém věku, věřím, že život 
se má žít a nikoli přežívat!

JOSEF FOUSEK

3x Josef Fousek

obj. č. 
ER048373360,-

ušetříte

647,-
jen

Výhodný komplet

Josef Fousek 
PUSA NA ŠPACÍR
Neobyčejné fejetony,
z nichž mnohé byly
odvy sílány v Českém
rozhlase Plzeň.
176 stran + 24 stran 
barevné fotopřílohy
ER041678

299,- 239,-

Josef Fousek 
BEZSTAROSTNÉ
CESTY
Kniha J. Fous ka obsa-
huje autorovy pří běhy
z tu lác kých cest křivo-
klátským krajem. 
248 str. + 32 str. čb. foto
ER041757

349,- 279,-

30 a 31 ceska.qxp_Sestava 1  23.05.22  8:52  Stránka 3



* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.32

O
d

eo
n

, s
vě

to
vá

 li
te

ra
tu

ra

NOVIN
KA*

Pavel Kohout  

LETOROSTY SAMOMLUV 
Legendy i pravda o rocích 1928–2022 
Ve svém čtyřiadevadesátém roce se autor několika desítek diva-
delních her, románů, memoárománů a filmových scénářů  
Pavel Kohout rozhodl pod „anonymním pseudonymem“ Pako 
naskočit znovu do nekončícího štafetového závodu – už se čtvr-
tou generací literátů a čtenářů doma i ve světě. Zvolil k tomu 
náročnou „svěrací kazajku“ dramatických i anekdotických  
monologů, které se vážou ke každému z roků jeho života,  
a esemeskově stručných poznámek, které doplňují každý text 
a současně mapují lidský, občanský, umělecký i osobní stav 
autora Letorostů samomluv v dané době. 
Váz., 208 stran, 13 x 20 cm 

ER042856 359,-  279,-

Maxim Gorkij 

ZROZENÍ  
ČLOVĚKA 
Maxim Gorkij je jednou 
z nejpozoruhodnějších 
postav ruské literatury. 
Tento skutečný „muž 
z lidu“ právě mezi oním 
lidem čerpal témata pro 
svá malá i velká díla – 
a tak je i hodnocení jeho 
tvorby velmi rozmanité: 
Jedni ho označují za gé -
nia a mistra literární 
epiky, jiní zase za pou-
hého sběratele laciných 
banalit. Zvláštní místo 
v jeho uměleckém od-
kazu zaujímají povídky, 
jimiž začínal a jejichž 
psaní se věnoval po celý 
život. Jak se zdá, ze-
jména autorovy povídky 
hravě překonávají pro-

past času, která dělí dobu jejich 
vzniku a dnešek. Výbor nazvaný Zrození člověka 

vychází v novém překladu Libora Dvořáka. 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043012 399,-  319,- 

Mieko Kawakami  
PRSA A VAJÍČKA 
Co byste dělali, kdyby vám 
rodiče řekli, že jste byli po-
čati ve zkumavce a dono-
šeni v cizí děloze? Román 
vypráví nejen o etických di-
lematech a rozčarováních, 
rodinných poutech a rozko-
lech, ale také o (ne)porozu-
mění vlastnímu tělu, jeho 
potřebám a smyslu. 544 s. 
ER040419 599,- 479,- 

Erich Maria Remarque  
JISKRA ŽIVOTA 
Koncentrační tábor Mellern 
slouží jako odkladiště vězňů, 
kteří již nejsou schopni prá -
ce. Téměř všichni již ztratili 
svou osobnost, minulost  
a individuál ní lidské rysy. 
Přesto se mezi nimi najdou 
i tací, kteří si dokázali za-
chovat své „já“… 368 str. 
ER043257 399,- 319,-

Sandro Veronesi 
KOLIBŘÍK 
Román uznávaného ital-
ského spisovatele klade čte-
náři řadu otázek a všechny 
se dotýkají tajemství a iro-
nie lidského osudu, pomíji-
vosti našich životů i snahy 
zabránit tomu, aby se chví -
le, jež jsme prožili, „neztra-
tily v čase jako slzy v dešti“. 
344 stran 
ER042077 399,- 299,-

Dmitry Glukhovsky  
POVÍDKY O VLASTI 
Autor z různých úhlů rentgenuje 
ruskou „demokracii“ z počátku 
90. let 20. století. Toto dru hé vy-
dání povídkového souboru obsa-
huje dvě nové povíd ky. 240 stran 
ER043412 299,- 239,

Dramatické i anekdotické  
monology a poznámkyNOVIN

KA
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Jonathan Littell  
LASKAVÉ BOHYNĚ 
Za svůj monumentální ex-
kurz do duše válečného zlo-
čince získal Jonathan Littell  
prestižní Goncourtovu cenu. 
872 stran 
ER043215 699,- 559,- 

Michel Houellebecq  
PODVOLENÍ 
Známý francouzský provo -
katér Michel Houellebecq 
napsal román o tom, jak se 
z Francie stane islámský 
stát… 248 stran 
ER043253 399,- 319,- 

NOVIN
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Haruki Murakami  

PRVNÍ OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA 
Pro autora bylo dlouho typické, že psal v první osobě. Třetí vyprávěcí osobu začal po-
užívat až v pozdních dílech. Nejen tímto prvkem, ale i stylem a tématy se teď vrací 
ke kořenům. Máme tu osm textů, které si můžeme labužnicky vychutnat. Murakami 
píše o studentském životě v 60. letech minulého století, hovoří o lásce k jazzu nebo 
o obdivu ke skupině Beatles; ostatně spisovatel už dvě starší povídky nazval podle 
jejich písní. V povídkách se dostávají ke slovu náhodná i záhadná setkání, autor po-
pustí uzdu fantazii. Murakami v povídkovém souboru také bilancuje. Nečekejte po-
selství, vysvětlení nebo rozuzlení, ba ani překvapivé pointy ne. Povídky mají jinou 
schopnost – zůstanou vám v hlavě nadlouho… Přeložil Tomáš Jurkovič.  
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042793        V prodeji od 3. 6. 2022 329,-  259,- 

David Grossman  

ŽIVOT SI SE MNOU ZAHRÁVÁ 
Devadesátiletá Vera se společně se svou dcerou a vnučkou vy-
dává na chorvatský ostrov Goli otok, kde strávila tři roky nuce-
ných prací v Titově gulagu… Nový román nositele Man Booke - 
rovy ceny přináší komorní rodinné drama na pozadí velkých 
dějin 20. století – příběh tří generací silných žen, jejichž osudy 
se pohybují mezi současným Izraelem a Titovou Jugoslávií. Pří-
běh o boji za zachování paměti, ale také o odvaze a lásce, se  
zakládá na skutečných osudech jugoslávské národní hrdinky 
Evy Panićové Nahirové. Přeložila Lenka Bukovská.  
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

ER042578 379,-  299,- 

NOVIN
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Haruki Murakami  
NORSKÉ 
DŘEVO 
V poutavém  

románu se skrý vá fantastický, romantický 
i tragický milostný příběh. 304 stran 
ER042792 329,- 259,-

Haruki Murakami  
TANCUJ,  
TANCUJ,  
TANCUJ 

Volné pokračování Murakamiho bestselleru 
Hon na ovci. 648 stran 

ER041620 499,- 399,- 
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Pavel Juřík 

CHOTKOVÉ
Ve službách státu
Publikace vás seznámí s významným staročeským šlechtic-
kým rodem, který se díky Václavu Antonínovi Chotkovi
(1674–1754) dostal mezi politicky nejvýznamnější rody
říše. Jeho synové se stali předními spolutvůrci reforem
Marie Terezie. Karel Chotek byl nejvyšším purkrabím praž-
ským a nechal v Praze vybudovat první nábřeží a druhý
most přes Vltavu. Podporoval budování železnic, cest, škol
a nemocnic. V roce 1945 byl majetek Chotků zkonfis ko ván
a členové rodiny byli odsunuti. Historie Chotků se uzavřela
v roce 1970 úmrtím posledního člena rodu.
Váz., 160 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm

ER042459  399,-  319,-

Pavel Juřík 
SCHWARZENBERGOVÉ
Nic než rovně 
168 stran, barevná publikace
ER039104 349,- 279,-

Antonín Novák 
MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE 
V ZRCADLE SVÉ DOBY
Výjimečná publikace přibližuje čtenáři dílo
mistra „krásného slohu“ jak z hlediska umě-
novědného, tak v kontextu doby, v níž autor
žil. 208 stran, barevná publikace
ER042837 449,- 349,-

Hana Kneblová 
ŠLECHTA V ČESKÝCH ZEMÍCH
Kniha mapuje osudy aristokracie v českých ze-
mích od dob českých králů až do současnosti.
Vypráví o výjimečných mužích a ženách, o čer-
ných ovcích rodiny, nevydařených manželstvích
a mnohém dalším. 264 str. + 8 str. bar. foto
ER042722 349,- 279,-

Jan Bauer
VÁLKY BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ
Kniha nás provází složitým obdobím husitských
válek. Nechybí portréty nejvýznamnějších
osobností té doby, jako byli např. Jan Želivský
či Jan Žižka z Trocnova, a chronologický pře-
hled významných bitev. 272 s. + 16 s. b. a čb. il.
ER040634 299,- 239,-
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Michaela Lindingerová 
HEDY LAMARR
O Hedy Lamarr koluje spousta le -
gend. M. Lindingerová vyvrací za-
žitá klišé a vykresluje nový obraz
bývalé „nejkrásnější ženy světa“.
256 stran, černobílé fotografie
ER042946 359,- 279,-

Billie Eilish 

BILLIE EILISH
O sobě
Hvězdná zpěvačka a skladatelka Billie Eilish umožňuje
fanouškům nahlédnout do svého života – do toho
soukromého i toho na jevišti – v úchvatné knize plné
fotografií. Jednotlivé snímky pečlivě vybírala samotná
Billie a zachycují její opravdu nejintimnější chvíle. Pro-
střednictvím úvodního textu a osobitých popisků Billie
sdílí své myšlenky na divoké cestě, kterou dosud prožila. 
Váz., 336 stran, barevná publikace, 20 x 23,7 cm

ER043196 599,-  479,-

NOVIN
KA

Andrew Morton 

DIANA
Tato biografie po svém prvním vydání
v roce 1992 navždy změnila způsob,
jakým veřejnost pohlížela na britskou
monarchii. Stala se jedinečnou lite-
rární klasikou nejen pro svůj výbušný
obsah, ale i proto, že se Diana na 
vydání podílela. Žádný člen královské
rodiny nikdy předtím nepro mluvil tak
otevřeně o svém manželství, vztazích
s královnou a ostatními členy královské rodiny, o svých
obavách i snech. V této plně revidované biografii Morton
představuje nový materiál pořízený z na hraných rozhovorů
s princeznou a pokračuje v úvahách nad Dianiným od ka -
zem a významem pro královskou rodinu v dnešní době.
Váz., 384 str. + 16 str. barevné fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm

ER042503 499,-  399,-
cena pro VIP členy 349,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Thilo Wydra 

LÁSKA V PAŘÍŽI
Romy Schneiderová a Alain Delon byli ve své době
považováni za pár snů. Když se v roce 1958 setkali
v Paříži při natáčení filmu Kristýna, zamilovali se do
sebe a toto mimořádné partnerství, poznamenané
četnými vzestupy a pády, vydrželo pět let. I po odlou-
čení stanuli znovu před kamerou jako milenci v kul-
tovním filmu Bazén. A vzniklo přátelství, které trvalo
až do předčasné smrti Romy Schneiderové.
Váz., 328 str. + 8 str. čb. fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm

ER042739 399,-  299,-
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NOVIN
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Mikkel Borch-Jacobsen 

PACIENTI SIGMUNDA
FREUDA
38 životopisných portrétů
Seznamte se s pacienty věhlasného
Sigmunda Freuda, česko-rakouského
neurologa a psychologa. Naleznete
mezi nimi řadu prominentních uměl-
ců, filozofů, lékařů nebo vědců, kteří 
nebyli sužováni pouze duševními 
poruchami, ale také závislostí na opiu
a kokainu. Jejich pohnuté osudy jsou
svědectvím doby na přelomu devate-
náctého a dvacátého století a zároveň
těžkých počátků moderní psychiatrie.
Váz., 328 stran, 13,5 x 20,5 cm

ER551158 399,-  319,-

Juan Pablo Escobar
Můj otec
PABLO ESCOBAR
Až dosud se zdálo, že o vzestupu a pádu
nejslavnějšího drogového bosse všech
dob Pabla Escobara bylo řečeno vše.
Pokaždé to ale byla historie vyprávěná
zvenčí, nikdy ne z intimity jeho vlast-
ního domova. Více než dvě desetiletí
poté, co krále kokainu po letech zuři-
vého stíhání dostihla spravedlnost, se
jeho syn Juan Pablo Escobar vydává 
do minulosti, aby odhalil celý příběh
svého otce – muže schopného s ex -
t rémní krutostí páchat nelidské činy
a současně věrně zachovávat nekoneč-
nou lásku ke své rodině. Není to vyprá-
vění dítěte, které pro svého otce hledá
vykoupení, je to šokující pohled na dů-
sledky násilí a na silnou touhu po míru
a odpuštění.
Váz., 440 str., čb. foto, 14,5 x 22,7 cm

ER042505 499,-  399,-
V prodeji od 3. 6. 2022

W. Holdenová, E. A. Ismailová 
DAR ŽIVOTA
Kniha zachycuje osudy E. A. Ismailové,
která jako první somálská dívka získala
stipendium na ošetřovatelskou školu 
ve Velké Británii. 360 s. + 8 s. bar. foto
ER041939 399,- 319,-

Jiří Tauchen 
LÍDA BAAROVÁ 
Návraty
Obrazová publikace tvořená převážně
unikátními fotografiemi z osobního ar-
chivu herečky L. Baa rové. 240 s., bar. p.
ER042386 359,- 279,-

Jiří Křivánek
NA STRÁŽI MÍRU
Jak to chodilo na vojně 
za časů reálného socialismu?
Autor vypráví s nadhledem
o všem, co realita tehdejšího
vojenské ho života obnášela.
248 stran, černobílé fotografie
ER041887 259,- 199,-

Sigrid-Maria Größingová 
TRAGÉDIE 
V HABSBURSKÉM
DOMĚ
Autorka představuje život
Marie Antoinetty, Leopoldiny
Brazilské, Maxmiliá na Mexic-
kého a Karla I. 192 s., čb. foto

ER041499 259,- 199,-

NOVIN
KA

Vzestup a pád 
nejslavnějšího 
drogového bosse 
očima jeho 
syna Juana
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Stephan Talty 
SMRT ŘEZNÍKA Z RIGY
Herberts Cukurs zavraždil asi třicet
tisíc lotyšských Židů. Vyhnul se norim-
berským procesům a uprchl do Jižní
Ameriky. Dopaden byl až v roce
1965… 304 str. + 8 str. bar. fotopříl.
ER042835 399,- 319,-

Hans-Joachim Lang 
ŽENY Z BLOKU 10 
V Osvětimi se prováděly lékařské po-
kusy na židovských ženách. Autor líčí,
co se se ženami dělo a s jakými ná-
sledky se ty, které přežily, musely 
vyrovnávat. 328 stran, čb. fotografie 
ER039787 299,- 239,-

Judy Batalionová 
DCERY VZDORU
Po obsazení Polska Němci daly židov -
ské ženy své síly do služeb protinacis-
tického odboje. Jejich zásluhy i oběti
byly nesmírné… 472 s. + 16 s. čb. foto
ER040495 499,- 399,-

Dita Krausová 

ŽIVOT S OTOU
Dita Krausová, jejíž válečné zážitky inspirovaly španělského autora A. Iturbe -
ho k bestselleru Osvětimská knihovnice a která své osudy shrnula v autobio-
grafii Odložený život, přibližuje životní pouť svého manžela. Váleč né události
zavedly Otu B. Krause (1921–2000) nejprve do terezínského ghetta, pak 
do osvětimského pekla, kde jako vychovatel působil na dětském bloku, a ná-
sledně do pracovního tábora ve Schwarzheide, odkud se s pochodem smrti
dostal zpět do Československa. V roce 1949 emigroval s Ditou do Izraele,
kde řadu let pobývali v kibucu Giv’at Chajim a poté pracovali jako učitelé
angličtiny v Hadassim. Ota za život vystřídal celou řadu zaměstnání, srdcem
však zůstal až do své smrti především spisovatelem. Jeho knihy byly přelo -
ženy do mnoha světových jazyků. Biografii provází bohatá obrazová doku-
mentace a ukázky z jeho deníku, prózy a poezie.
Váz., 296 stran, černobílé fotografie a kresby, 12,5 x 20 cm

ER043330 359,-  279,-
V prodeji od 3. 6. 2022

Dita Krausová 
ODLOŽENÝ ŽIVOT
Skutečný příběh 
osvětimské knihovnice
336 str. + 24 str. bar. i čb. foto
ER039286 359,- 279,-

Přirovnávám holocaust, ten svůj
holocaust, ke stromu, ze kterého
opadává listí. Spadne lísteček,
nic hrozného se neděje, pak dru -
hý, pořád je všechno v pořád ku,
pak je půlka stromu holá, no
co… půlka stromu. A nakonec je
ten strom úplně holý, bez jedi-
ného lístečku…

Ota B. Kraus

NOVIN
KA

Skutečný příběh mladého 
básníka, který přežil Osvětim…

AUTOGRAMIÁDA  str. 26
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NOVIN
KA

Ivo Paulík 

VÝLETY  
PRO KAŽDÉHO  
PO MORAVĚ 
Další kniha z cyklu Výlety pro kaž -
dého přináší inspirativní výlety  
po krásách východní části naší 
vlasti. Trasy jsou navrženy tak, 
aby je zvládly i rodiny s dětmi. 
Kromě základního popisu je kaž dý 
výlet doplněn mapou, infor macemi 
o trase, možnostmi občerstvení  
a odkazy na kulturní i přírodní  
zajímavosti. V terénu se můžete 
nechat vést moderní navigací  
a trasu si do ní stáhnout pro-
střednictvím QR kódu. 
Flexivazba, 152 stran, bar. publ., 
17 x 24 cm 

ER043127 399,-  299,- 

INSPIRATIVNÍ VÝLETY  
            pro celou rodinu

2x Josef Káďa Kadeřábek

obj. č.    
ER048375330,- 

ušetříte

 568,- 
jen

Výhodný komplet

Jan Hocek  
ČESKEM OD SEVERU K JIHU 
Známý cestovatel se tentokrát vydal od našeho 
nejsevernějšího bodu po bod nejjižnější. Vznikla 
tak přes 600 kilometrů dlouhá trasa pro pěší  
i cyklisty vedoucí podél toků řek, přes kopcovité 
úseky i mezi kulturními památkami. 184 s., bar. p. 
ER043260 499,- 399,- 

Jan Hocek 
SEVERNÍ STEZKA  
Českem od západu k východu 
První ucelená trasa pro pěší i pro cyklisty postu-
puje napříč zemí. Severní stezka vede severními 
pohraničními horami mezi nejzápadnějším 
a nejvýchodnějším bodem ČR. 272 str., bar. publ.  
ER041949 449,- 359,- 

Jan Hocek  
JIŽNÍ STEZKA  
Českem od východu k západu 
Po Severní stezce se J. Hocek vydal na jih naší 
země a dokončil okruh kolem Česka. Trasy jsou 
rozděleny na logické úseky, s uzlovými body do-
stupnými veřejnou dopravou. 248 str., bar. publ. 
ER042432 449,- 359,- 

Josef Káďa Kadeřábek  
MOTORKÁŘSKÝ PRŮVODCE PO MORAVĚ 
Nadšený motorkář svým osobitým stylem zpracoval nej-
krásnější trasy po Moravě. Texty doplnil mnoha fotogra-
fiemi. Brož., 264 stran, barevná publikace 
ER043213 449,- 359,- 

Josef Káďa Kadeřábek  
MOTORKÁŘSKÝ PRŮVODCE PO ČECHÁCH 
V publikaci plné barevných fotografií naleznete mnoho 
tipů na krátké i celoden ní výlety na moto cyklu po Če-
chách. Brož., 240 stran, barevná publikace 

ER040942 449,- 359,-

TO
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KRKONOŠE  
ZNÁMÉ  
I NEZNÁMÉ 
Kniha, představující 
netradičním pohle-
dem známá a obje-
vující „neznámá“ 
místa, se věnuje 
našim nejvyšším 
horám a jejich blíz-
kému podhůří.  

224 stran, barevná publikace 
ER040881 349,- 279,- 

Alena Zárybnická  
ALPAMI NA KOLE 
Alena Zárybnická víc než dvacet let létala na větroních, teď chodí  
na ski alpech a jezdí po kop cích na horském kole. Průvodce obsahuje 
část jejích výprav do všech koutů Alp. Najdete v něm popis trasy,  
převýšení či informaci o náročnosti túry, ale i tipy, jaká místa v okolí 
navštívit, co ochutnat a kde si odpočinout. Alena vás všemi 
místy provede se svou přirozenou laskavostí a při -
dá i pár osobních vzpomínek. 224 s., bar. publ. 
ER042559 359,- 269,- 

NOVIN
KA

Ivan Klich  
VÝLETY PODÉL  
BEROUNKY 
Publikace s tipy  
na výlety je urče na 
pro rodinné i indivi-
duální toulky, pro 
příz nivce delších 
i kratších výletů, 
pro milovníky histo-
rických památek 
i přírodních pozoruhodností. 144 stran, bar. publ.  
ER040606 259,- 199,- 

Jana Jůzlová 
TOULKY  
POJIZEŘÍM 
Jednotlivé kapitoly 
popisují pamětihod -
nosti různorodých 
měst na Jizeře 
a na bízejí konkrétní 
trasy pro výlety ma-
lebnou krajinou či 

tipy na další fascinující lokality. 144 str., bar. publ. 
ER041573 259,- 199,- 

Adam Gebrian  
TŘI MĚSÍCE 
V BARCELONĚ 
Architekt A. Ge-
brian vyrazil se 
svou ženou a sy -
nem na tři měsíce 
do Barcelony. Kni -
ha obsahuje zá-
znam společného 
soužití a popis  
66 míst, na kterých spolu pobývali. 272 s., bar. foto 
ER042120 349,- 279,- 

Alena Zárybnická  

ALPAMI  
NA KOLE II. 
Alena Zárybnická vás pro-
vede dalšími místy Alp. 
U každého výletu najdete 
nejen detailní popis trasy, 
převýšení či informaci  
o náročnosti túry, ale i tipy, 
jaká místa v okolí navštívit, 
co ochutnat a kde si odpo-
činout. A samozřejmě 
nesmí chybět ani meteoro-
logické okénko. Každou 
trasu si navíc můžete po-
mocí QR kódu nahrát do 
navigace nebo telefonu. 
Váz., 240 stran, bar. publ., 
19,5 x 23,3 cm 

ER043293 499,-  399,- 
 V prodeji  
od 8. 6. 2022 

37 tipů od populární 
meteoroložky
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Karla Tchawou Tchuisseu,  
Sabina Straková 
100 PERLIČEK  
PRO (NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY 
Seznamte se s nejčastějšími pravopis-
nými a grama tic kými chybami, které 
Češi dělají! Brož., 160 stran, barevné il. 
ER041984 259,- 199,- 

Karla Tchawou Tchuisseu,  
Sabina Straková 
100 PŘEŠLAPŮ  
PRO (NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY 
V druhé knize úspěšného projektu  
Červená propiska odhalíte další stovku 
jazykových přešlapů. Brož., 144 str., b. il. 
ER042566 259,- 199,- 

Andrea Frieseová, Bettina M. Jasperová  
TRÉNINK PAMĚTI 
Praktická příručka k trénování paměti uka-
zuje, jak si pomocí fyzické aktivity a jednodu-
chých paměťových cvičení udržovat mozek 
v dokonalé kondici. Aktivity lze snadno začle-
nit do každodenního života a podle potřeby 
kombinovat. Doplňují je tipy na obohacení či 
změnu životního stylu a výživy. Kniha je skvě-
lým pomocníkem pro každého, kdo si chce 
hravou formou trénovat mozek. 248 stran 
ER042798 299,- 239,-

Karla Tchawou Tchuisseu, Sabina Straková 

E-MAILY A JEJICH (NE)PRAVIDLA 
Váháte, co napsat do předmětu e-mailu? Oslovujete adresáta ve formál-
ním e-mailu „dobrý den“? Necháte v textu sem tam hrubku či překlep? 
Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, tak je tato publikace 
ideální právě pro vás. Užitečná příručka neobsahuje pouze pravidla for-
mální e-mailové korespondence, ale i rady, jak zlepšit psaný projev, jak se 
vyhnout nejčastějším chybám a jak efektivně komunikovat. 
Brož., 176 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 

ER043300         V prodeji od 8. 6. 2022 279,-  219,- 

150 SUDOKU 
Tradice této logické hry 
sahá až do 18. století.  
Její princip spočívá v do-
plňování čísel do částeč- 
ně předvyplněné tabulky. 
Hra po máhá nejen tréno-
vat mozek a soustředění, 
ale zároveň pobaví 
a ukrátí dlouhou chvíli.  
Brož., 176 str., 11 x 15 cm 

ER043140 
199,-  159,- 

Vladimír Socha  

NEJVĚTŠÍ  
DINOSAUŘÍ 
ZÁHADY 
Může se zdát, že díky 
filmům a knihám už 
o dinosaurech víme 
téměř vše. Opak je však 
pravdou. Tato podivu-
hodná zvířata stále 
obestírá množství  
nevyřešených záhad. 
Na někte ré z hádanek 
hledá odpověď už de-
sátá generace paleon-
tologů, jiné jsou dosud 
čerstvé. Kniha vám 
představí největší 

a nejpoutavější záhady světa druhohorních dinosaurů. 
Váz., 248 stran, černobílé ilustrace, 15 x 22 cm 

ER042719 399,-  319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Kapesní vydání 
vhodné na cesty

AUTOGRAMIÁDA  str. 26
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Lukáš Pavlásek 
NEUVĚŘITELNĚ ŠÍLENÉ  
PŘÍBĚHY 
Ilustroval Lukáš Fibrich.  
Váz., 152 stran, barevné ilustrace,  
15 x 21 cm 

ER042070 279,- 

LÉTO 3/2022

Lukáš Pavlásek 

BLÁZNIVÁ ŠKOLA 
Tahle škola vás bude bavit! Je totiž bláznivá! No uznejte sami, 
kde jinde byste si mohli při hodině přírodopisu vše vyzkoušet 
na vlastní kůži? Třeba strčit hlavu do lví tlamy. Nebo vypěstovat 
na školní zahradě smradlavku bláznivku obecnou. Už jste někdy 
potkali paní učitelku, která po vás vše opakovala, nebo šprta, 
který vyšprtal všechny učebnice, až v nich nezbylo ani jedno 
písmenko? Ne? Tak na této škole máte jedinečnou šanci!  
Pan školník je sice tak trochu nemehlo, ředitel se bojí vycházet 
z ředitelny, ale zato si můžete skvěle zalyžovat na školních 
chodbách nebo si na hřišti postavit vlastní dům. Paní kuchařka 
vaří parádní blivajzy a matematikář neumí počítat, ale může  
se zeptat chlapečka, který ví všechno nejlépe. V téhle škole se 
prostě nudit nebudete! Ilustroval Lukáš Fibrich. 
Váz., 168 stran, barevné ilustrace, 15 x 21 cm 

ER043303 349,-

279 Kč

219 Kč
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Joséphine Sauvage 
PROČ KRÁVA DÁVÁ MLÉKO? 
Proč rostliny na polích rostou v řádcích, jak se  
dělají balíky slámy nebo proč nejsou kuřátka  
ve všech vejcích? Odpovědi na tyto a další otázky 
najdeš uvnitř této knihy s odklápěcími okénky.   
Barevné leporelo, 32 stran, 20,6 x 20,7 cm 
ER358701 229,-

Barbara Cantini  
Puf a Brunhilda 
KOLO OSUDU 
Puf je černý kocourek, tedy pokud nepočítáte bílou špičku ocásku. Když 
zavře oči a vydechne, dějí se magické věci. V ten samý okamžik, kdy Puf 
zoufale hledá domov, se malá čarodějka Brunhilda připravuje na nejdůle-
žitější okamžik svého mladého života: první let na koštěti. Má to ale há -
ček. Kočku. Brunhilda nemůže letět bez kočky! Taková jsou pravidla. Osud 
tomu však chtěl a Brunhilda a Puf se setkávají tváří v tvář. Stačí mrknutí, 
široký úsměv a už se spolu připravují na velkou událost. Nebyl by to 
ovšem zajímavý příběh, kdyby se věci tak trochu nevymkly kontrole…  
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 17 x 24,5 cm 

ER042846 299,-

Anna Milbourneová 
CO SE DĚJE V HMYZÍCH OBYDLÍCH? 
Tato roztomile ilustrovaná knížka tě seznámí 
s různými zajímavostmi z „domácího“ života  
bezobratlých tvorů. Odklop všechna okénka 
a zjisti, co se děje doma u bezobratlých! 
Barevné leporelo, 14 stran, 16,7 x 19,7 cm 
ER397905 219,-

159 Kč

179 Kč

183 Kč 175 Kč
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Anne Suessová  
CO SE DĚJE  
NA STATKU 
Zavítejte na statek a objevte 
tam spoustu zajímavostí!  
Barevné leporelo, 8 stran,  
21 x 29,5 cm 
ER043076 199,-

Andrea Popprová  
KUK DO OŘÍŠKU 
Nakoukni dírkou do malinka-
tého oříšku a od hal jeho tajem-
ství. Kdopak v oříšku bydlí? 
A co se v oříšku skrývá? 
Bar. leporelo, 12 str., 20 x 20 cm 
ER042476 259,-

VĚK 1+ VĚK 3+

239 KčNOV
INK

A

VĚK 7+
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Libuše Radová  

PRASÁTKA  
JDOU DO SVĚTA 
Na jednom statku žijí spokojená 
zvířátka. Kvočna s kuřátky a kohou-
tem, pejsek, ovečky, koně a krávy. 
A hlavně dvě malá zvědavá pra-
sátka, bráškové Flíček a Knoflík. 
Jsou to nezbedové, kteří mívají 
spousty divokých nápadů. Když se 
doslechnou o krásné zemi, kde do -
broty lítají přímo do rypáčku, je roz-

hodnuto. Utečou do světa. Při bloudění cizí krajinou prožívají řadu zajímavých setkání… 
Váz., 112 stran, barevná publikace, 20 x 20 cm 

ER043152 329,- 

Tlapková patrola 
TLAPKY CHRÁNÍ PŘÍRODU 
Když Adventure Bay zasáhne strašlivá bouře, 
parta statečných štěňat přispěchá, aby podala 
pomocnou tlapku každému, kdo je v nouzi. Jak  
si oblíbení hrdinové poradí s popadanými stromy 
nebo odpadky vyplavenými na pláž? Podaří se 
jim napravit všechny škody a ochránit kamaráda 
před nebezpečím? Na odvážné tlapky čeká napí-
navé dobrodružství i největší výzva ze všech:  
pomáhat přírodě a udělat ze světa lepší místo. 
Váz., 48 stran, barevná publikace, 21,8 x 21,8 cm 
ER545624 299,-

David Sundin  

OPOVAŽ SE MĚ ČÍST! 
Tato kniha plná smíchu je určena dětem, kterým ještě čtou 
rodiče. A jelikož vážně nechce být přečtena, tak to s ní roz-
hodně nebudete mít jednoduché. Bude se snažit sama se 
zavřít, vykroutit se vám, nebo vás dokonce spálit. Jedno-
duše udělá vše, co bude v jejích silách, abyste to vzdali. 
Přesto je úžasným společníkem pro společné chvilky rodičů 
s dětmi. Zažijete s ní spoustu zábavy a určitě se budete 
smát od začátku až do konce. Každý dospělák se najednou 
stane hravým dítětem plným kreativity a uvědomí si, jak je 
důležité říkat věty, na které se v běžném životě tak často 
zapomíná, jako například: Miluji tě. 
Váz., 40 stran, barevná publikace, 24,6 x 20,1 cm 

ER042812 329,-
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Lucy & Leo  
PTÁCI A KOČKY 
Zábavná hra, která rozvíjí logické myšlení i jemnou 
motoriku. Balení obsahuje: dřevěnou hrací desku 
a šest oboustranných karet. Tato skvělá hra je 
vhodná pro děti již od 3 let. Rozměry hrací desky: 
22 x 7 x 15 cm.   
ER533681 349,-

Lucy & Leo  
TVARY A EMOCE 
Dřevěná skládačka, která bude vaše děti 
bavit! Balení obsahuje: základnu s kolíky, 
10 geometrických tvarů, 24 předloh a lát-
kový pytlík. Hra je vhodná pro děti od 3 let. 
Rozměry základny: 14,5 x 2,5 x 4,5 cm. 
ER533683 599,- 

499 Kč
299 Kč

VĚK 3+

VĚK 3+

VĚK 5+

42 a 43 KLUBKO.qxp_Sestava 1  23.05.22  9:20  Stránka 3



SUPERTAJNÝ  
ZÁPISNÍK HRÁČE 
Myslíš jen na hraní počítačových her, 
epické tahy a ta nejvyšší skóre? Pak  
určitě potřebuješ tento kreativní deník! 
Zaznamenej si všechna vítězství  
i geniální nápady „mimo obrazovku“. 
Najdeš tu odpovědi na své otázky, 
skvělé kvízy a místo pro své supertajné 
seznamy. Tvoř po stavy, vymýšlej super -
hry a hlav ně… buď krea tiv ní! Jak udr-
žíš svá tajemství před zraky slídilů? 
Použij pero s nevidi tel ným inkoustem! 
Skryté písmo pak jen stačí nasvítit  
baterkou s ultrafialovým světlem. 
Váz., 96 s., bar. p., 15 x 19,1 cm + pero 
s neviditelným inkoustem a UV světlem 

ER042906 299,-

Edita Plicková, Jaroslava Pechová 
JAK SE KRESLÍ ZVÍŘÁTKA 
Knihu ilustrovala E. Plicková, básnič -
ky napsala J. Pechová. V knize najde -
te podrobné nákresy 20 zvířá  tek, 
básničky, úkoly a grafomotoric ká cvi-
čení. Brož., 64 s., b. il., 20,9 x 29,9 cm 
ER545266 249,-

Pavel Kolín, Jakub Kolín  

VOJÁČCI 
Vydej se s námi na dobrodružnou výpravu 
do světa chrabrých hrdinů Divokého zá-
padu či druhé světové války. Seznam se  
s výzbrojí moderní armády a poznej, jak 
byli vojáci a bojovníci vybaveni do bitev, 
čím se bojovalo v minulosti a které zbraně 
se používají dnes. Sestav si sám dobové 
zbraně, opravdu střílející dělo, létající  
stí hačky, či pravý, nefalšovaný saloon. 
Stačí ti k tomu jen nůžky, pastelky, lepidlo 
a zábava může začít. Nechce se ti právě 
teď stříhat a lepit? Nevadí, můžeš si s ro-
diči nebo kamarády zahrát deskovou hru. 
Brož., 80 stran, bar. publ., 22,5 x 29,7 cm 

ER043032 329,-

Honza Smolík  
10 DOBRODRUŽNÝCH  
ÚNIKOVEK 
Váz., 96 str., bar. publ., 19,5 x 25,5 cm 
ER042947 259,- 

Thomas Canavan  
ČISTIL SI  
PRAČLOVĚK ZUBY? 
Kolik krve vypije komár? Proč 
je modřina fialová? To a mno-
hem více se dozvíš v této 
knize. Váz., 128 stran, čb. il., 
12,9 x 19,8 cm 
ER042461 299,-   

Víctor Escandell  
ZÁHADY 
Zapoj mozkové závity 
a vyřeš 25 záhad vědy 
Staň se opravdovým vědcem! 
Všímej si detailů, používej 
mozek a vyřeš všechny záhady.   
Váz., 64 s., bar. p., 24 x 29,5 cm 
ER042090 359,-

259 Kč

239 Kč

199 Kč

199 Kč

279 Kč
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Alena Mornštajnová 

KAPKA ÁJA 
Jmenuji se Ája, jsem kapka a bydlím v nebeském rybníku. To jako v nebi? Ale 
kdepak! Nebeský se říká všem rybníkům, do kterých nepřitéká žádný potok  
a napájejí se jen a jen vodou padající z nebe. To ovšem znamená, že my kap -
ky se máme co ohánět, aby rybník nevyschl a dobře se v něm žilo. A proto 
jsem letos začala chodit do školy, abych se tam všechno potřebné naučila. 
Třeba přeměňování – v páru, led nebo sněhové vločky. A taky splývání  
po proudu, skákání ze splavu, odrážení a plavání. Všechno mi sice nejde  
na jedničku, ale i tak je to ve škole prima. Jen kdyby nebylo té protivné Dáji. 
Nevím proč, ale tahle kapka si na mě zasedla. Každou chvíli se mi posmívá  
a dělá mi naschvály. A to ještě nevíte, co se mi přihodilo na konci školního 
roku na vodní olympiádě! 
Váz., 72 stran, barevná publikace, 19,3 x 20,7 cm 

ER542769 369,-

Gerald Durrell  
MLUVÍCÍ BALÍK 
Penelopka, Petr a Šimon si hrají  
na pláži, když se k nim náhle po vl-
nách přiblíží balík, z něhož se ozývají 
záhadné hlasy… Ilustroval A. Born. 
Váz., 200 stran, barevné il., 17 x 24 cm 
ER041586 359,-

An Leysenová  
BABA JAGA 
Oblíbený dobrodružný příběh o sta-
tečné holčičce a zlé ježibabě ožívá  
v této kníž ce díky nádherným ilus- 
t racím An Ley  se nové.  
Váz., 56 stran, bar. publ., 25 x 26 cm 
ER043319 279,-

Antje Herdenová  

BARVÍNKOVI 
Poklad, který přišel poštou 
Seznamte se s devítiletou Miou Barvínkovou. Její rodina je sice úžasně 
milá, ale na druhou stranu i trochu bláznivá. A kdopak jsou Barvínkovi? 
Jeden velký bratr, dvě divoká dvojčata, jedna láskyplně chaotická 
matka, nevrlý dobromyslný dědeček a nakonec Miina sestra a nejlepší 
kamarádka Lisbeth. Není divu, že se v této rodině pořád něco děje 
a o dobrodružství tu není nouze. Náš příběh začíná ten den, kdy k Bar-
vínkovým dorazí sto let starý dopis z Londýna. Popisuje cestu k tajem-
nému pokladu… Ilustrovala Florentine Prechtelová.  
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 

ER042935 299,-

219 Kč
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W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH MAXE 
Ačkoliv je Max nejmenším pejskem v celém 
parku, v New Yorku se rozhodně neztratí.  
Jakmile spatří holčičku jménem CJ, hned je mu 
jasné, že k sobě patří. A jeho život dostává nový 
smysl: Musí jí ukázat, jak se má v tak velkém 
městě orientovat a pohybovat. Max se od CJ  
na oplátku naučí, že si nemusí vždy hrát na drs-
ňáka. Někdy může být k ostatním psům laskavý, 
a dokonce si mezi nimi najít přátele…  
Váz., 176 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

ER043063 329,-

Jan Lebeda 
MEDULÍNEK  
A VLAŠTOVIČKA JŮLINKA 
Medulínek najde na zemi malou vlaštovičku 
vypadlou z hnízda. Dokáže se o ni postarat? 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 
ER042750 329,-  

Julie Sykesová  
Akademie  
jednorožců 
RÓZA A KŘIŠŤÁL 
Róza je štěstím bez sebe, začíná 
totiž studovat na Akademii jed-
norožců. Nemůže se dočkat, až 
vyrazí na svém úžasném jedno-
rožci Křišťálovi za dalším dobro-
družstvím! Věří, že tajná výprava 
do Třpytivé jeskyně přinese vy-
toužený výsledek. Jenže s kou-
zelnou mapou je cosi v nepo- 
řád ku, a tak aby jeskyni našli, 
musí se s Křišťálem naučit fun-
govat jako tým – a to rychle! 
Ilustrovala Lucy Trumanová. 
Váz., 112 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm 

ER042961 249,-

Karla S. Sommer  
NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚHY  
O ZVÍŘÁTKÁCH 
Příběhy doprovází ilustra ce Anne Suessové.  
Váz., 128 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm 
ER042894 259,- 
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W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH ELLIE 
Najde Ellie ztracené 
dítě? Váz., 208 s., čb. il., 
12,5 x 20 cm 
ER041442 259,- 

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH BAILEYHO 
Napínavý příběh retrív ra 
Baileyho. Váz., 200 stran,  
čb. il.,12,5 x 20 cm 
ER041443 259,- 

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH MOLLY 
Dojemný příběh fenky 
Molly. Váz., 208 stran, 
čb. il., 12,5 x 20 cm 
ER041444 259,- 4x W. Bruce Cameron

obj. č.    
ER048374430,- 

ušetříte

 676,- 
jen

Výhodný komplet

KAŽDÝ PES MÁ NA SVĚTĚ SVŮJ ÚKOL...

199 Kč

259 Kč

VĚK 8+

VĚK 8+

199 Kč 199 Kč 199 Kč

259 Kč
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Miloš Kratochvíl  
PRÁZDNINY  
BLBCE ČÍSLO 13 
Tadeášovi učení prostě ne-
leze do hlavy. Naštěstí si 
o prázdninách trochu od-
frkne. U dědy a babičky  
na něj čekají noví kamarádi. 
A spousta bláznivých zážit ků! 
Váz., 152 stran, čb. ilustrace, 
13 x 20 cm 
ER042442 249,-

Daniela Krolupperová  
TADY STRAŠÍ NAŠI 
Anetka bydlí v Novém Strašecí a chodí 
do první třídy. Netuší, že její babička 
není jen tak obyčejná babička. Je totiž 
kouzelná! A kdyby jenom babička! 
Anetka zjišťuje, že má velkou rodinu 
plnou strašidel! Knížka plná krásných 
ilustrací Lucie Dvořákové je vhodná  
pro čtení genetickou metodou.  
Váz., 40 stran, barevné il., 20 x 21 cm 
ER041581 229,- 

Tanya Stewnerová  

LILI VĚTROPLAŠKA 
Tučňák by se rád proletěl 
Od té doby, co se tučňáci z různých koutů světa nastěhovali do zoo-
logické zahrady, má zvířecí tlumočnice Lili plné ruce práce: V pavilonu 
nastane pěkný povyk a někteří tučňáci si příliš nepadnou do noty. 
Největší starosti jí ale dělá Yuki, maličký tučňák brýlový. Touží totiž 
létat. Jenže tučňáci přece létat neumějí! Podaří se i přesto Lili a Lu-
kášovi splnit jeho přání? Ilustrovala E. Schöffmannová-Davidovová. 
Váz., 248 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 

ER042931 259,-

Pavel Brycz  

CIRKUS SVĚT 
Bylo nebylo, jedné děsivé noci se po temné cestě řítí ve svém mňoukomobilu straš-
livý černokněžník Raven se svým šoférem Netopiriusem. Míří na slet čarodějnic, který 
se koná vždy jednou za sto let. Pomocí věštby poradního ohně má být předpovězeno, 
kdo se stane vládcem temnot na příštích sto let. Oheň však pronáší velmi neurčitou 
věštbu: Vládcem se stane ten, kdo odříká správné zaklínadlo ve chvíli, „kdy se děti 
všech barev pleti chytí za ruce a obejmou celý svět“. Ovládne strašlivý černokněžník 
Raven svět? Pohltí vše temné síly? Ilustroval Peter Stankovič. 
Váz., 160 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm 

ER042685 329,-

199 Kč

259 Kč
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JEDNÉ DĚSIVÉ NOCI...

46 a 47 KLUBKO.qxp_Sestava 1  23.05.22  9:28  Stránka 3



Luděk J. Dobroruka,  
Jana Dobroruková  

MALÁ TAJEMSTVÍ  
PŘÍRODY 2 
Příroda doma  
a v blízkém okolí 
Miluješ přírodu a chceš se o ní do-
zvědět co nejvíce? Autoři druhého 
dílu Malá tajemství přírody vzpomí-
nali, co je bavilo, když byli malí. Jen 
přírodu pozorovali? Kdepak! Nejenže 
všechno chtěli vzít do ruky a pořádně 
prozkoumat, ale často si to chtěli vzít 
i s sebou domů. A tak se rozhodli, že 
ti ve své knížce poradí, co všechno z přírody můžeš zkoumat přímo u sebe v pokojíčku. Už nemusíš 
za deštivých dnů pozorovat přírodu jen z okna. Teď za tebou přijde až domů! Ilustroval Petr Rob.  
Váz., 128 stran, barevná publikace, 20 x 23,5 cm 

ER041987 399,- 

Ladislav Špaček  

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O PRAZE 
Knížka navazuje na ucelenou řadu knih o laskavém 
dědečkovi a jeho zvídavé vnučce Viktorce. Tentokrát 
se vydáme na procházku Prahou. Dědeček vypráví 
Viktorce a jejím kamarádům o našich dějinách, jak 
těch nejstarších, tak i nejnovějších. Děti poznávají 
Staré Město, Malou Stranu, Nové Město a Hradčany 
s Pražským hradem. Dědečkovo vyprávění není jen 
historickým výkladem, je oživováno pověstmi, pří-
běhy, hravou formou seznamuje děti s důležitými 
osobnostmi našich dějin, s místy a událostmi, které 
by měl každý znát. Jednotlivé kapitoly slouží jako 
námět na vycházku. Součástí knihy je audiokniha. 
Ilustrovala Sylva Francová. 
Váz., 184 str., barevné ilustrace, 21,7 x 22 cm + CD 

ER042318 379,- 
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Susanne Riha  
ZVÍŘATA A JEJICH 
ÚKRYTY 
Veverka bydlí v hnízdě na 
stromě a bobr si postavil hrad 
v rybníku. Ale jak to vypadá 
uvnitř? V této knize nahléd-
nou malí milovníci přírody  
do skrytých obydlí zvířat. 
U popisu každého zvířete se 
nachází půlstránka, která jeho 
úkryt ukazuje zvenčí. Po jejím 
otočení si čtenáři mohou 
dané obydlí prohlédnout 
i zevnitř, včetně jeho obyvatel.  
Váz., 48 s., bar. p., 23,8 x 30 cm 
ER042288 259,- 

Ester Stará, Milan Starý  
NAUČ EDU ABECEDU 
S touto knížkou se děti hravě naučí 
všechna písmenka. Čeká na ně 
mnoho zábavných úkolů (obtaho-
vání písmenek, hádání počátečních 
písmen jednotlivých slov, vybarvo-
vání, vyprávění) a aktivit zaměře-
ných na slovní zásobu a vyjadřo - 
vání, sluchové a zrakové rozlišo-
vání, grafomotoriku, kreativitu, 
matematické představy i porozu-
mění úkolům a další dovednosti.   
Brož., 128 stran, barevná publikace, 
20,5 x 25 cm 
ER042146 299,-

Luděk J. Dobroruka,  
Jana Dobroruková  
MALÁ TAJEMSTVÍ  
PŘÍRODY 
Co můžeš pozorovat  
v lese, u rybníka  
i v městském par ku 
Příroda je všu de ko lem nás, 
stačí se jen rozhlédnout. Zkus ji 
pořádně prozkoumat! Poradíme 
ti, co a jak sledovat – v lese,  
na louce, u vody – a upozorní -
me tě, na co si můžeš sáhnout. 
Ukážeme ti také, jak můžeš  
přispět k ochraně přírody.  
Váz., 128 s., bar. p., 20 x 23,5 cm 
ER041953 279,- 

NOV
INK
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Ladislav Špaček  
DĚDEČKU,  
VYPRÁVĚJ  
O PRAZE 
Audioknihu čte  
Ladislav Špaček. 
ER042323 
CD (mp3) 349,- 

299 Kč

299 Kč199 Kč

219 Kč

239 Kč

299 Kč

PRO MALÉ I VELKÉ  
MILOVNÍKY PŘÍRODY

VĚK 8+

VĚK 8+
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Martin Vopěnka  
SPÍCÍ SPRAVEDLNOST 
Dobrodružství sourozenců  
ze Spícího města pokračuje!  
Váz., 304 stran, čb. ilustrace, 
14,5 x 20,5 cm 
ER042676 359,-

Lucy a Stephen Hawkingovi  
JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ 
K VESMÍRU 
Váz., 304 stran + 32 stran  
barevné fotopříl., čb. ilustrace, 
15,3 x 21,6 cm 
ER041812 359,-

Iva Petřinová 

HRAVÝ  
PRŮVODCE 
ČESKEM I. 
Dvacet čtyři jedineč -
ně ilustrovaných  
výletů od autorů 
bestselleru Hravý 
průvodce Prahou. 
Čekají vás prázdniny 
nebo volný víkend? 
Tak nazujte toulavé 

boty a objevujte spolu se svými dětmi krásy naší vlasti! Během pu-
tování vás čeká spousta zajímavostí, pověstí, úkolů i kvízů! 
Brož., 208 stran, barevné ilustrace, 16,7 x 23,9 cm 

ER547966 349,-  

Pavlína Jurková  

TAJEMSTVÍ RODINY M. 
Matylda, Maxmilián a Kryštof jsou sourozenci, kteří jednoho dne zjistí, že před nimi 
rodiče něco tají. A tak rozjedou pátrací akci. V jednu chvíli se ale všechno zvrtne 
a život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama. Matylda se proto rozhodne běžet svůj 
životní závod a rodinu zachránit. Podaří se jí ale vyhrát? Ilustroval Petr Korunka. 
Váz., 160 stran, barevné ilustrace, 14 x 21 cm 

ER042556 349,-  

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 13. ČERVENCE 2022! 49
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SPÍCÍ KRÁLOVNY  
Deluxe 
Palačinková královna, Beruš-
ková královna a jejich nejbližší 
přátelé byli prokleti spícím 
kouzlem a vaším úkolem je 
probudit je… V této edici na-
jdete nové královny a krá le 
a samolepky. Balení obsahuje: 
osmdesát pět karet v plecho -
vé krabičce, samolepky a pra-
vidla. Hra je vhodná pro děti 
od 8 let. Rozmě ry krabičky:  
12 x 14,5 x 5 cm.  
ER546497 399,-  

279 Kč

279 Kč

339 Kč

279 Kč

VĚK 9+

279 Kč
VĚK 6+
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Hedvig Montgomeryová  

ŠŤASTNÝ  
TEENAGER 
Abyste mohli najít svou vlastní 
identitu, potřebujete získat  
od těch, kteří jsou vám nejbližší, 
určitý odstup. Vaše dítě se  
od vás musí oddálit a vstoupit 
do širého světa… Tato publi-
kace se zabývá obdobím dospí-
vání dítěte, a to až do dne, kdy 
se váš potomek odstěhuje a pro 
všechny členy rodiny tak začíná 
naprosto nová životní kapitola.   
Váz., 224 stran, barevné il.,  
15 x 21 cm 

ER040409 329,-  259,- 

Denisa Prošková  

ZNÁTE JEJICH  
PŘÍBĚHY? 
Kdo vlastně jsou „děti vyrůs-
tající v dětských domovech“? 
Odkud do dětských domovů 
přicházejí a proč? Co mají  
za sebou? Jaká mají přání 
a sny? Jak to v běžném dět-
ském domově vypadá? Mezi 
veřejností přežívá názor, že 
dětský domov je to nejhorší, 
co může dítě potkat. Pro 
mnoho skvělých a šikovných 
mladých lidí však znamenal 
záchranu, a to v mnoha pří-
padech doslova. Organizace 
Dejme dětem šanci si dala  

za cíl zažité mýty vyvracet. Autentické příběhy dětí a mladých lidí, kteří strávili část života v dět-
ském domově, vám poskytnou odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem víc… 
Váz., 184 stran, černobílé fotografie a ilustrace, 17 x 24 cm 

ER043318 299,-  239,- 

Kolektiv autorů 
ROZVOD  
ŠESTKRÁT JINAK 
Odborně komentované 
povídky inspirované 
zkušenostmi profesora 
psychologie R. Ptáčka.   
Váz., 160 stran,  
14,5 x 20,5 cm 
ER549534 369,- 295,- 

Temple Grandin  
JAK TO VIDÍM JÁ 
Autorka na základě 
vlastních dlouholetých 
zkušeností a spolupráce 
s předními světovými  
odborníky ukazuje, jak 
u autistických dětí pod-
nítit motivaci a využít ji 
ke vzdělávání a integraci. 
Brož., 472 stran 
ER043075 499,- 399,- 

NAŠE DĚŤÁTKO 
Tato kniha je plná 
roztomilých ilustrací 
a originálních dět-
ských říkanek. Ne-
chybí samozřejmě 
také místo na foto-
grafie a spousta  
otázek k vyplnění. 

Obálka slouží zároveň jako fotorámeček, do kterého si 
můžete vložit fotku vašeho děťátka. 46 stran, bar. publ.  
ER041258 359,- 279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Simone Daviesová  
MONTESSORI BATOLE 
Tato kniha nabízí jednodu-
ché, praktické rady, jak vy-
chovat z dítěte zvídavé ho  
a odpovědného člověka.  
256 stran, barevná publikace 
ER041230 399,-  319,- 

Elizabeth Fenwicková  
VELKÁ KNIHA  
O MATCE A DÍTĚTI 
V této publikaci plné krásných  
barevných fotografií nalez nete 
praktická řešení běžných prob-
lémů. 264 stran, barevná publikace 
ER041135 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Když se  
„děcák“  
stane  
domovem…
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66. 51
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Tamara Klusová  
KNIHA ŽIVOTA 
Kniha pojednává o prvních 
sedmi letech života děťátka. 
Je výzvou k popsání všech 
emocí, které tančí ve vašem 
srdci. 112 stran, bar. publ. 
ER040481 600,- 479,- 

Jo Fosterová  
MŮJ RODOKMEN 
Tato kniha s prostorem pro 
záznamy týkající se celé  
rodiny (tradice, události,  
foto grafie) se stane vaším 
rodinným pokladem. 152 s. 
ER040355 359,- 279,- 

A. Tachezy, P. Köpplová 
PŘÍBĚH NAŠÍ RODINY 
Okořeňte každé rodinné 
setká ní! Díky této zábavné  
a podnětným způsobem 
zpracované kronice předáte 
svým potomkům to pod-
statné z vašeho rodinného 
života. Užijte si radost  
ze společného dotváření!  
132 stran, barevná publikace 
ER041845 449,- 249,-

James Norbury 

PANDA A DRÁČEK 
Vychutnejte si uklidňující vliv pandy, která vám připomene širší souvislosti a naučí vás ocenit jednoduchost všedních 
okamžiků. Podívejte se na své okolí zvídavým okem dráčka, přítele, který je možná malý, ale zato má velké srdce.  
Přátelé panda a dráček společně putují ročními obdobími. A přestože občas sejdou z cesty, vždy tak objeví úžasné věci. 
Prožívají radosti i strasti, které nás všechny spojují. Učí se žít v přítomnosti, smířit se s nejistotami a společně nacházejí 
sílu k překonání životních překážek. Dobrodružství pandy a dráčka jsou inspirována buddhistickou filozofií a spirituali-
tou a obsahují myšlenky, které autorovi pomohly v těch nejtěžších časech. 
Váz., 160 stran, barevné ilustrace, 17 x 20,8 cm 

ER043054 399,-  319,- 

Kniha, která vám zaručeně zvedne 
náladu. James Norbury se inspiruje 
buddhistickou filozofií a svou kni -
hu doprovodil krásnými, osobitými 
ilustracemi. Panda a dráček vás 
naučí žít v přítomnosti a radovat 
se z maličkostí. Pokud se vám líbila 
kniha Chlapec, krtek, liška a kůň, 
tahle knížka by vám v knihovně 
rozhodně neměla chybět!  

Jana Balharová, redaktorka

NOVIN
KA

Kniha, která 
vám zaručeně 
zvedne náladu!

AKČNÍ C
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Kateřina Pechová, Renata Stiborová 

KUDRNATÁ PŘÍRUČKA
Knížka plná fotek a barevných ilustrací nabízí užitečné rady, tipy a triky,
po kterých budou všechny vlny, lokny i kudrliny vypadat naprosto božsky
a hlavně budou zdravé a plné síly. Informace a postupy, jak s kudrnatými
vlasy zacházet a starat se o ně, jsou inspirované světoznámou Curly girl
metodou Lorraine Masseyové, ale zakládají se především na letitých zku-
šenostech a postřezích autorek. Jak herečka a zpěvačka K. Pechová, tak
odbornice R. Stiborová si prošly mnoha starostmi a trápeními, aby se na-
konec staly hrdými majitelkami zdravých kudrnatých vlasů.
Brož., 160 stran, barevné fotografie, 14 x 17 cm

ER043160                          399,-  299,-

Megan Hess 
COCO CHANEL
Ilustrovaný svět 
módní ikony
Tato poutavá kniha mezi-
národně uznávané módní
ilustrátorky Megan Hess je
ilustrovaným příběhem ži-
vota Coco Chanel – náhle-
dem do jejího magického
světa, na ikonické návrhy,
které vytvořila, a na říši
módního domu Chanel. 
208 stran, barevné ilustrace

ER043176 399,- 319,-

Josephine Kirschová 
MAKRAMÉ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Makramé neboli drhání je jednou
z nejstarších tradičních technik vá-
zání uzlů. Dnes se používá zejména
k výrobě dekorací a doplňků. Tato
kniha vám ukáže, jak můžete uplést
různé předměty, počínaje přívěskem
na klíče přes závěsnou síťku na kvě-
tináč až po závěsy na stěnu. Všech -
ny projekty i návody jsou koncipo -
vané tak, aby je zvládl i začátečník.
112 stran, barevná publikace
ER042910 359,- 279,-

Táňa Havlíčková 
MÓDA MÁ DUŠI
Vládne vám v šatníku chaos 
a hledáte svůj osobitý styl?
Autorka, módní návrhářka 
a designérka, přišla s průlo -
movou metodou osmi stylo-
vých typů OCTO CODES, která
pomáhá ženám objevit jejich
pravé já a pochopit vlastní
styl. Těchto osm stylových typů
vám pomůže kupovat už jen
to, co vám sluší a v čem se cí-
títe skvěle. 184 stran, bar. publ.
ER041385 329,- 259,-

Alexandra Veresová 
Zvládnu to sám 
DRDOLY ZA 5 MINUT
Líbí se vám nápadité účesy z vlasů stočených do dr-
dolů? S touto skvělou knihou se naučíte vytvá řet
mnoho originálních účesů krok za krokem! 
Brož., 32 stran, barevná publikace
ER048126  cena za obě publikace 118,- 89,-

Alexandra Veresová 
Zvládnu to sám 
COPY ZA 5 MINUT
Tato kniha plná barevných fotografií vám ukáže, jak
za pouhých pár minut vytvořit úžasný účes s copy. 
Brož., 32 stran, barevná publikace

Naučte se pečovat o vlnité a kudrnaté vlasy!
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Mirka van Gils Slavíková 
DEZERTY JEDNA BÁSEŇ
Makronky, madlenky, 
financiers a spol. 
Tato báječná kniha je plná oprav-
dových delikates! Společně
s mist ryní cukrářkou je snadno
připravíte i doma. S pomocí po-
drobných postupů a návodných
fotografií upečete vynikající fran-
couzské dezerty! 128 str., bar. publ.

ER041733 299,- 239,-

Martha Elefteriadu 
ŘECKÁ KUCHYNĚ
Pojďte si doma uvařit jídla,
která jste ochutnali na dovo -
le né! S jednoduchými a sro -
zumitelnými recepty pro vás
nebude problém vše zvlád-
nout. Zároveň se také do-
zvíte mno ho zajímavostí
z řecké gastronomie. 
200 stran, barevné fotografie
ER042240 399,- 299,-

Jason Fung 

DEJTE SBOHEM OBEZITĚ
Počítáme kalorie, pravidelně se hýbeme, ale ručička na váze
stále neklesá. V této čtivé knize přichází doktor Jason Fung
s převratnou teorií – totiž že obezita má co do činění s našimi
hormony, a ne s absencí sebedisciplíny. Dozvíte se, jak souvisí
přemíra inzulinu s nárůstem váhy a nemocemi jako je cukrovka
druhého typu. Je důležité nejen co, ale i kdy jíme? Kniha obsa -
huje pět základních kroků, které vám pomohou zapracovat na
zdraví a osvojit si zdravé návyky pro optimální hladinu inzulinu.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

ER043025 399,-  319,-

NOVIN
KA

Martina Kynstlerová

SLADCE, SLANĚ, BOUBELATĚ
Veselá, ukecaná, poctivá a boubelatá. Martinu Kynstlerovou, vítězku populární
soutěže Peče celá země, jste v televizi nemohli přehlédnout. A tak jako se 
Martina ráda směje, se stejným nadšením se vrhá do nových i vyzkoušených 
receptů. V její první kuchařce najdete všechno, co má ráda. I tu nivu s hruškami
a ořechy. Do každého pokrmu, třeba i do zažité klasiky, se autorka snaží otisk-
nout kus sebe. Martininým cílem nebylo předat vám manuál na patrové dorty
a stavby z perníku. V kuchařce se s vámi podělí o jednoduché, efektní recepty,
které obsahují vždy jednu ingredienci. Vlastně dvě – radost a kus srdce…
Váz., 144 stran, barevné fotografie, 16,7 x 24 cm

ER552377 399,-  319,-
V prodeji od 24. 6. 2022

NOVIN
KA

TAHLE JÍDLA VÁS 
BUDOU SVÝMI 

KOMBINACEMI BAVIT! 

Na každý týden 
jeden hřích pro každého…

Martina Kynstlerová
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Zuzana Čižmáriková,  
Ladislav Kužela 

ZDRAVÍ BEZ LÉKŮ 
Snažíte se žít zdravě, cvičíte, 
pestře se stravujete, a přesto 
jste stále unavení, chybí vám 
energie a máte zažívací po-
tíže? Příčinu je třeba hledat 
mimo jiné i ve svých střevech 
a střevních mikrobech. Právě 
ve střevech je třeba hledat 
příčiny civilizačních chorob 
i mnoha závažných onkolo-
gických diagnóz. Rovněž  
ve střevech je třeba hledat 
i cestu ke zdraví…  
Váz., 144 str., 16,8 x 23,8 cm 

ER543208 399,-  319,-

Michaela Kačírková,  
Zuzana Rybová  

POHYBOVÝ VÝVOJ 
DÍTĚTE S LÁSKOU 
A RESPEKTEM 
Cílem této knihy, sepsané 
dvěma fyzioterapeutkami 
a zároveň maminkami malých 
dětí, je srozumitelně, přehled -
ně a prakticky provést rodiče 
pohybovým vývojem jejich  
děťátka v prvních třech letech 
jeho života. Zjistíte, co je dob -
ré sledovat a proč, kdy už je 
vhodné navštívit odborníka, 

i to, jak můžete své děti v jednotli-
vých obdobích rozvíjet. Publikace zároveň usnadňuje orien-

taci v často nepřeberném množství dětských pomůcek, které dnešní trh nabízí. 
Pomůže vám i s výběrem správného kočárku či nosítka a později i vhodné dětské obuvi. 
Váz., 168 stran, barevné fotografie a ilustrace, 18 x 23 cm 

ER043222 399,-  319,-

T. Ferjančeková, 
Z. Kašparová  
VYHONIT 
ĎÁBLA 
Autorky úspěš-
ného podcastu 
Vyhonit ďábla 
přicházejí se 
stejnojmennou 
knihou, která se 
věnuje choulos-

tivým tématům, o kterých se nám těžko mluví.  
Zu zana a Terézia s upřímností a humorem bourají 
stereotypní představy (nejen) o intimitě a otevřeně 
sdílejí vlastní zkušenosti. 200 str., barevné ilustrace 
ER042502 379,- 299,- 

KÁMASÚTRA 
EXPERT 
Tato vzrušující 
kniha vás krok 
za krokem  
provede všemi 
smyslnými pozi-
cemi, se kterými 
dosáhnete ne-
konečné rozkoše. Součástí knihy jsou i názorné ba-
revné fotografie a podrobné popisy každé polohy, 
stejně jako tipy a rady k ještě hlubšímu prožitku.  
Brož., 240 stran, barevná publikace 
ER043192 399,- 319,- 

Jaroslav Flegr  
MILÝ MICÍKU, ANEB 
COVID V KOCOURKOVĚ 
S humorem pojaté výklady o zá-
konitostech epidemie a návody, 
jak ji zvládnout, doplňují aktuál ní 
komentáře a rozhovory, které 
vedl kocour Micík se svým maji-
telem. 208 stran, barevná publ. 
ER043122 359,- 279,- 

Wolfgang Hätscher-Rosenbauer  
CVIKY PRO OČI 
Chcete lépe vidět a intenzivněji vnímat 
bar vy? Máte unavené a podrážděné oči? 
Tato praktická příručka přináší terapii na 
základě barevných tabulek, které mohou 
využít jak lidé s bezproblémovým zrakem, 
tak ti, kteří řeší zrakovou vadu, včetně dět-
ských pacientů. Brož., 80 stran, bar. foto 
ER042066 549,- 399,- 

NOVIN
KA

Věříme, že knížka bude pro ro-
diče užitečným průvodcem vý-
vojem jejich děťátka. Snažily 
jsme se, aby v knížce zazněly 
všechny podstatné informace 
a zároveň, aby byla psaná lid-
sky, s láskou a respektem 
k dětem i jejich vývoji. Protože 
na dobrém začátku záleží! 

Michaela Kačírková  
a Zuzana Rybová
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Alice Lily Neradová  
PŘÍBĚHY NAŠEHO  
KRASOBRUSLENÍ 
Publikace se vydává 
po stopách našeho 
krasobruslení. Každá 
kapitola se zaměřuje 

na určitý úsek dějin a na nejvýznamnější re pre -
zentanty. Kniha obsahuje i osobní výpovědi  
krasobruslařských hvězd. 160 s. + 40 s. bar. foto 
ER042785 329,- 259,- 

M. Hamilton  
FORMULE 1 
Oceňovaný od-
borník a žurna-
lista v knize líčí 
sedmdesátiletou 
historii závodů. 
Připomenete si 
legendární pi-

loty, dočtete se o nejzajímavějších závodech, 
průlomových pokrocích ve vývoji monopostů 
a mnoho dalšího. 272 str., barevná publikace 
ER042392 799,- 599,- 

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify! 55
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Tyson Fury  

METODA  
ZBĚSILÉHO MUŽE 
Tyson Fury, mistr světa v těžké 
váze, který v profesionálním boxer-
ském ringu nepoznal porážku. 
Dlouhodobě se ale také potýkal 
s depresemi, sebevražednými 
sklony, panickými atakami a těž-
kou nadváhou. Tato kniha dává 
čtenářům nahlédnout za oponu 
jeho života a současně přináší 
cenné rady, jak je možné se  
s podobnými situacemi vypořádat 
vlastními silami a kdy je lepší  
vyhledat odbornou pomoc.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ER042827 399,-  319,- 

Golf je krásná hra. Je ladný, svým pohybem  
elegantní, hraje se v příjemné přírodě. Češi si 
golf v uplynulých desetiletích oblíbili a snad 
každý z těch mnoha desítek tisíc hráčů najde 
v této knize otisk sebe sama. Psal jsem ji ale 
i tak, aby oslovila široké vrstvy všech sportov-
ních příznivců. Navíc je nejen příběhem vze-
stupu českého golfu, ale i příběhem celé naší 
společnosti po sametové revoluci. Věřím, že se 
kniha i díky stovkám atraktivních fotografií 
bude opravdu líbit. Může dobře sloužit i jako 
unikátní dárek…  

Andrej Halada

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Andrej Halada  

ČESKÝ GOLF 
První a zároveň komplexní zpracování novodobé historie českého golfu. Publikace při-
bližuje práci České golfové federace, sportovní soutěže i ekonomickou problematiku. 
Zachycuje život golfových klubů, představuje významné osobnosti a hráče, trenéry či 
architekty hřišť. Text doplňuje cca 800 fotografií, nechybí ani statistické přehledy.  
Váz., 408 stran, barevná publikace, 22,9 x 27,6 cm 

ER043148 1290,-  990,- 

Jasmína Houdek, Pavel Houdek 

MODERNÍ  
SEBEOBRANA 
Tato kniha vás naučí poznat své hranice 
i to, jak si je hájit. Jak použít svůj hlas 
jako zbraň. Naučí vás ozvat se v práci, 
když má na vás šéf na poradě sexistický 
vtip. Ve škole, když vás spolužák plácne 
po zadku. Na ulici, když jste terčem 
vulgárního pokřikování. Naučí vás, 
jak předcházet napadení. Jak 
poznat, že si vás vybírá útoč-
ník. Jak jednat s člověkem, 
který vás ohrožuje, a také 
jak zpacifikovat útočníka  
a ubránit se hrubému násilí. 
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

ER043115      379,-  299,- 
V prodeji od 6. 6. 2022
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Rolf Dobelli 

UMĚNÍ DOBŘE ŽÍT
Již od starověku, nejméně 2500 let, si 
lidé opakovaně kladli otázku po dobrém
životě: Jak mám žít? Co je to dobrý život?
Jakou roli hraje osud? Je dobrý život otáz-
kou postoje, nebo jde spíše o dosažení 
životních cílů? Odpovědi jsou v podstatě
vždy zklamáním. Proč? Svět je příliš kom-
plikovaný na to, abychom ho mohli pocho-
pit jednou velkou myšlenkou. K pochopení
světa potřebujeme sadu mentálních mo-
delů. Je načase sestavit si takovou sadu
nástrojů i pro praktický život. Zde je 
52 nástrojů, které vám nezaručí dobrý
život, ale zvýší jeho pravděpodobnost.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

ER041975 379,-  299,-

Sarah Crosbyová 

PĚTIMINUTOVÁ
TERAPIE
Kdo jsem? Co vůbec zname -
ná věta „Buď sám sebou“?
Co znamená být „auten-
tický“? Psychoterapeutka
Sarah Crosbyová vám pomůže
najít odpovědi na tyto velké
otázky pomocí psychologic-
kého zkoumání, cvičení a ná-
vodů, které můžete postupně
aplikovat na svůj vlastní život.
Tato kniha vám pomůže najít
dlouhodo bé štěstí, sebedů-
věru a klid ve svém nitru 
i ve svých vztazích.
Váz., 240 stran, čb. ilustrace,
15 x 19 cm

ER042943 349,-  279,-

Renata Herber 
POSELSTVÍ RUN 
Publikace se věnuje význa mu jednotlivých
znaků a ty pům věštění, ale obsahuje i zá-
klady severské mytologie. 144 stran + karty
ER038630 399,- 299,-

Eckhart Tolle 
MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
Nemá smysl trápit se minulostí, když oprav-
dový život se odehrává právě nyní a pouze
teď s ním můžete něco udělat… 184 stran
ER038717 249,- 199,-

Dagmar Kludská 
VELKÝ SNÁŘ
Obnovené vydání Snáře, nej-
úspěšnější knihy známé kar-
tářky a astroložky. Svůj Snář
obohatila abecedním přehle-
dem snové symboliky a vý-
kladem řady snů. 432 s., čb. il.
ER041566 399,- 319,-

Don Jose Ruiz 
ŠAMANSKÝ VÁČEK
V knize naleznete rady od
syna světoznámého autora
Čtyř dohod. Pokud uctívá me
přírodní svět, očistíme své
srdce a jsme schopni uzdra-
vit sami sebe… 184 stran
ER041639 259,- 199,-

NOVIN
KA

CENNÉ RADY 
ZNÁMÉ PSYCHOTERAPEUTKY
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Louise L. Hay 
SÍLA JE VE VÁS
Tato kniha úspěšné autorky
vznikla jako doplnění jejích
bestsellerů Miluj svůj život
a Uzdrav své tělo. Podle 
L. L. Hay je třeba, abychom 
si uvědomili, že síla, kterou
hledáme ve vnějším světě, je 
v nás a že ji můžeme kdykoli
pozitivním způsobem použít.
V textu najdete zná mé autor -
činy myšlenky, doplněné
o no vé poznatky. 184 stran
ER042956 299,- 239,-

Louise L. Hay, 
Alberta Hutchinson 
AFIRMACE
Omalovánky
Světoznámá učitelka a nosi-
telka pozitivního myšlení
Louise L. Hay už pomohla
milionům lidí najít sebe sa ma
a zbavit se stresu, strachu
a depresí. Promaluj si nyní 
i ty svou cestu k hluboké
změ ně s afirmacemi L. L. Hay
a krásnými kresbami A. Hut-
chinson! Brož., 96 str., čb. il. 
ER042055 199,- 159,-

Jan Menděl 
UPRDELISMUS
Autor poznal všechny možné
příručky k lepšímu životu, 
k němuž mají pomáhat různé
meditace či cviky. Proti to-
muto trendu se však obrátil
a našel jiné řešení. Až se po-
stupně naučíte věci okolo
nevnímat tak vážně a doká-
žete se nad ně jednoduše
povznést, teprve tehdy 
docílíte opravdové osobní
svobody. 224 stran
ER042176 259,- 199,-

M. Kondo, S. Sonenshein 
RADOST Z PRÁCE 
Slavná Marie Kondo přenesla
svou inspirativní metodu
úklidu na oblast zaměstnání!
Nezáleží na tom, zda pracu-
jete z domova, máte vlastní
kancelář nebo jen vyhrazené
místo. Jakmile si vše náležitě
uspořádáte, získáte potřeb-
nou sílu, sebedůvěru, energii
a motivaci, abyste si vybudo-
vali kariéru, která vám bude
přinášet radost. 200 stran

ER040644 279,- 219,-

Jim Kwik 
NESPOUTANÁ MYSL
Mezinárodně uznávaný od-
borník na zlepšování funkcí
mozku, paměti a rychlého
učení během posledních dva-
ceti pěti let pomáhal špičko-
vým sportovcům, politikům 
či celebritám. Ve své knize
vám představuje metody, jak
zdokonalit svůj mozek, zlep-
šit paměť, soustředění, rych-
leji se učit a také rozhodovat. 
336 stran, čb. foto a ilustrace
ER041935 349,- 279,-

Sarah Proutová 

MILÝ VESMÍRE
Cítíte se bezmocní, osamělí nebo smutní? Stačí si přečíst jednu ze 100 minimedi-
tací a povznést se nad strach, abyste mohli prožívat své pocity a směřovat k tomu,
po čem toužíte. Chcete se cítit bohatší, šťastnější, sebevědomější nebo inspirova-
nější? Pak se ponořte do jedné ze 100 minimeditací, které vás přivedou k lásce,

abyste mohli okamžitě změnit své pocity. Kniha Milý vesmíre, plná
praktických návodů, oduševnělých cvičení a moudrosti, je po-

zvánkou k tomu, po čem vaše srdce touží.
Váz., 288 stran, barevné ilustrace, 15,2 x 20,3 cm

ER042968                               399,-319,-

NOVIN
KA

S touto knihou 
překonáte 
svůj strach
a naleznete lásku...
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Elwyn Hartley Edwards  

VELKÁ  
ENCYKLOPEDIE 
KONÍ 
Výpravná obrazová publi-
kace uvádí přes 150 plemen 
a typů koní z celého světa. 
Podává základní informace, 
jako je historie koňovitých, 
chody, odznaky, barvy, cho-
vání a komunikace nebo 
vznik plemen. Zároveň za-
chycuje stopu těchto ušlech-
tilých zvířat v legendách  
a kultuře i jejich využití  
ve válečnictví či hipoterapii. 
Nejobsáhlejší kapitola se  
věnuje podrobnému popisu 
jednotlivých plemen a typů.  
Váz., 360 str., barevná publ., 
25,2 x 30,1 cm 

ER043273 699,-  559,- 

Frank Grindrod, Jared Leeds 
TÁBOŘENÍ V LESE I NA ZAHRADĚ 
Příručka o kempování v přírodě shrnuje základní do-
vednosti, které využijete při táboření v lese i na za-
hradě. Dozvíte se, jaké mít vybavení a správné oble  - 
čení, jak rozdělat oheň, vybudovat přístřešek, vyrobit 
přírodní provaz a mnoho dalšího. 160 stran, bar. publ. 
ER042628  349,- 279,- 

Tanja Askani  
VLČÍ POUTO 
Hlavní hrdinkou této knihy je bílá polární vlčice. 
Sotva přišla na svět, zemřela jí matka i oba souro-
zenci. Ona jediná ještě dýchala, když byla nalezena 
a v beznadějném stavu, podchlazená a polomrtvá 
hlady, předána Tanje… 152 stran, barevná publ. 
ER042680 399,- 299,- 

Joyce Russellová  
MODERNÍ ZAHRADA 
Pěstovat vlastní ovoce a zeleninu je nejen praktické 
a výhodné, ale je to zároveň i dob rodruž ství. Každý 
nový projekt znamená vzrušující výzvu. Tato kniha 
obsahuje projekty pro malou i velkou zahradu.  
192 stran, barevná publikace  
ER041188 399,- 299,- 

Heiko Bellmann  

HMYZ 
Výpravná publikace obsahuje přes 450 druhů hmyzu z celé 
Evropy. Výstižné barevné fotografie, přehledné popisky a po-
drobné texty podávají mnoho zajímavostí a přibližují hlavní 
poznávací znaky jednotlivých druhů, stavbu těla a vývoj, způ-
sob výživy, velikost i období výskytu a mnoho dalšího. 
Brož., 256 stran, barevná publikace, 
11,5 x 19,3 cm 

ER042920           399,-  319,- 

Rupert Hochleitner  

MINERÁLY 
Tato publikace obsahuje přes  
350 minerálů, drahokamů a hor-
nin, které spolehlivě určíte díky  
výstižným barevným fotografiím, 
kresbám a přehledným popiskům. 
Podrobné texty u jednotlivých 
hesel uvádějí mnoho zajímavostí 
a ve zvláštní příloze najdete i pře-
hled nejkrásnějších drahokamů. 
Brož., 256 str., barevná publikace, 
11,5 x 19,3 cm 

ER042919 399,-  319,- 
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Roman Pavela 

SVĚTEM BYLIN  
S ROMANEM PAVELOU 
Pohybové ústrojí 
Praktické rady i osvědčené domácí recepty! 
Váz., 176 stran, 16,5 x 23,5 cm 

ER549272 399,- 319,- 

Bärbel Oftringová  
PŮDA VE ZDRAVÉ  
ZAHRADĚ 
Autorka popisuje, jak půda vzni -
ká, jak ji rozlišovat podle textury, 
které rostliny je vhodné kombi-
novat, jak poznat, že jsou rost-
liny přehnojené, či mají málo 
živin… Brož., 128 str., bar. publ. 
ER042971 329,- 259,- 

Jarmila Mandžuková  
BYLINKY 
Léčivá moc přírody 
Jedinečná kniha o léčivých bylin-
kách přibližuje fascinující moc 
a kouzlo přírodního léčitelství. 
224 stran + 16 stran bar. ilustrací, 
černobílé ilustrace v textu 
ER041533 299,- 239,-

Joachim Mayer  
PĚSTOVÁNÍ  
A ŘEZ MALÝCH  
OVOCNÝCH DŘEVIN 
Tato praktická příručka při-
bližuje nejlepší odrůdy a po-
pisuje jejich vhodnou péči 
a správný řez. 
Brož., 96 stran, barevná publ.  
ER041917 259,- 199,- 

NOVIN
KA

Ortrud Griebová  

NEJRYCHLEJŠÍ ÚRODA 
Ředkvičky, saláty a špenát patří v zeleninové zahradě mezi sprintery – klíčí během několika 
hodin a od sklizně vás dělí jen pár týdnů. Podobně rychlých a chutných druhů je možné 
mezi zeleninou najít mnohem více. Autorka ukazuje, jak mohou mít netrpěliví zahradníci, 
kteří chtějí ctít principy přírodní zahrady, rychle zasazeno a bez námahy a chemie vypěsto-
váno. Jak postupovat, aby se jim splnil sen o zeleném talíři. Dozvíte se, jakou roli hraje 
světlo a teplo, kdy vysévat uvnitř a kdy venku, jak plodiny střídat, které smíšené kultury jsou 
nejvýhodnější a mnoho dalšího. 
Brož., 112 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm 

ER042972 359,-  279,- 

58 a 59 priroda.qxp_Sestava 1  23.05.22  9:35  Stránka 3



Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 60

K
n

ih
y 

se
 s

le
vo

u

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Rob Hart  
PRODEJCE 
Kyber-thriller o nebez -
pečné i nebezpečně blíz -
ké budoucnosti. 376 str. 
ER040372 399,-

Kathryn Croftová  
VAROVÁNÍ 
Myslela si, že ví, co se 
jejímu synovi stalo. Ale 
mýlila se… 312 stran 
ER041031 299,-  

Robert Harris  
DRUHÝ SPÁNEK 
Strhující thriller od 
autora kultovního 
románu Otčina. 304 s. 
ER041600 359,-

Lauren North 
DOKONALÁ 
ZRADA 
Nervy drásající thriller.   
376 stran 
ER040933 399,-

Eliza Maxwell 
VE VLASTNÍM 
STÍNU 
Touha je někdy silnější 
než rozum… 336 stran 
ER041151 359,-

Charlie Donlea  
DLOUHÉ STÍNY 
Pravda se někdy 
lehko přehlédne, i když ji máme přímo před očima. 
256 stran 
ER040876 299,-

Melanie Golding  
ZLATÍČKA 
Lauren udělá cokoliv, 
aby své děti ochránila…   
344 stran 
ER041032 399,- 

Dreda Say Mitchell  
POKOJ PRO HOSTY 
Nikdy nevíš, co se děje 
za zavřenými dveřmi… 
264 stran 
ER041115 329,-

Jess Ryder  
BÝVALÁ 
MANŽELKA 
Pro čtenáře Zmizelé  
a Dívky ve vlaku. 328 s. 
ER041035 359,- 

Amber Cowie  
PÁD DO HLUBIN 
Cara skrývá tajemství, 
jehož odhalení změní 
její sestře život. 248 s. 
ER040781 299,- 

Shalini Boland  
PRAVÁ MATKA 
Mrazivý psychologický 
thriller, který vás nene -
chá usnout. 248 stran 
ER040820 299,-  

Lisa Wingate 
KNIHA 
ZTRACENÝCH 
PŘÁTEL 
384 stran 
ER041796 399,- 

Frances Liardet  
MUSÍME BÝT 
STATEČNÉ  
Poutavý historický 
román. 432 stran 
ER041237 399,-

Hendrik Winter  
SPLNIT SI SVÉ SNY  
Jessi zbývá pár týdnů 
života. Dokáže jí Adam 
splnit sen? Brož., 392 s. 
ER041139 349,-

T. Greenwoodová  
ZŮSTAT S LUCY 
Získá Cinny zpět svou 
dcerku, která strádá  
v ústavní péči? 320 s. 
ER041296 329,- 

Lene Woldová  
ZLOČINY BEZE CTI 
Autorka popisuje přes 
sto případů vražd jor -
dán ských žen. 224 stran 
ER040643 279,-

Eva Ondřejová  
JAK SE VYHNOUT 
VÁLCE 
ROSEOVÝCH 
152 stran 

ER041948 249,- 

Øyvind Torp,  
Geir Stian Ulstein  
JAK UTÉCT 
RAKOVINĚ 
168 stran 
ER041788 259,-

Ivana Ašenbrenerová  
MENOPAUZA 
Praktické tipy, jak zvlá -
dat nejčastější příznaky 
menopauzy. 216 stran 
ER041686 299,-

Doreen Virtue  
ANDĚLÉ 

Kniha představuje role andělů v různých duchov -
ních textech a náboženstvích a ukazuje způsoby, 
jakými nám andělé pomáhají a radí. 144 str., bar. p. 
ER039120 259,- 

Don Miguel Ruiz ml., 
HeatherAsh Amara 
SEDM TAJEMSTVÍ 
pro zdravé a šťastné 
vztahy 280 stran 
ER040645 349,-

Iris Warkusová 
KONEČNĚ DŮCHOD 
Sto dobrodružství ve 
vašich nejlepších letech.  
Brož., 128 stran, bar. il. 
ER041241         259,-

Zig Ziglar  
101 RAD PRO 
ÚSPĚŠNÝ PRODEJ  
Staňte se úspěšným 
obchodníkem! 136 stran 

ER041954 199,-

Eva Bešťáková  
ZTRACENÉ 
POHÁDKY 
Ilustrovala B. Kyšková. 
Brož., 96 stran, bar. il. 
ER041145 199,-

Sam Lomanová  
Maluj si a hraj si 
JEDNOROŽCI  
a jejich úžasní přátelé 
Brož., 96 stran, bar. publ. 

ER041621 199,- 

Debbie Cenziper  
OBČAN 865 
Kniha popisuje úsilí OSI 
najít a vyhostit bývalé 
nacisty z USA. 328 stran 
ER041795 359,-

89 Kč
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Heidi Perksová  
JAK JSI MOHLA 
Unesené dítě. Dvě 
tvrzení. Jedna pravda… 
336 stran 
ER040013 359,-

Jeff Abbott  
TŘI ŽENY 
Podaří se Mariah vy pá -
trat, kdo unesl její mat -
ku Beth? 344 stran 
ER040771 379,-

John Grisham  
PŘIZNÁNÍ 
Zápletka tohoto romá -
nu vychází ze skuteč né -
ho případu. Brož., 416 s. 
ER041764 329,-

John Grisham  
ODVOLÁNÍ 
Mistrný příběh zpochyb -
ňující nestrannost soudu. 
Brož., 368 stran 
ER041763 299,-

Christof Weigold  
MUŽ, KTERÝ 
NEDRŽEL BASU 
První případ detektiva 
Hardyho Engela. 520 s. 
ER040239 399,-

Petra Hülsmannová 
KDYBY TO 
BYLO TAK 
SNADNÉ, 
DĚLAL BY TO KAŽDÝ Brož., 504 stran 

ER040682 399,-

Cynthia Harrod-Eagles  
Za války, 1917 
CESTA BEZ KONCE 
Volné pokračování 
rodinné ságy. 344 stran 
ER041527 359,- 

Colleen McCulloughová  
HOŘKOSLADKÝ 
ŽIVOT 
Podmanivá, romantická 
i napínavá sága. 400 s. 
ER037561  399,-

Jennifer Cody Epstein  
ŘÍŠE DIVŮ 
Proč Ilse nechala dceru 
na konci války v němec -
kém sirotčinci? 448 str. 
ER374524 429,-

Natálie Kocábová  
NEPATRNĚ 
SMUTNÁ ŽENA 
Ilustrovala Myokard.  
168 stran, barevné il. 
ER040859 259,- 

Adam Folta  
ROZHOVORY  
NA HRANĚ ZÍTŘKA 
Co si myslí známé osob -
nosti? 384 stran 

ER368139 348,-

Oliver Sálus 
KARLOS VÉMOLA 
Životní příběh plný 
vzestupů a pádů.  
320 stran 
ER508784 360,- 

J. Benedict, A. Keteyian 
TIGER WOODS 
Portrét jedné z největ -
ších ikon světového 
sportu. 512 stran 
ER348078 498,-          

Olin Jurman  
ŠPIÓN A LHÁŘ 
Příběh inspirovaný 
skutečnými událostmi.  
280 stran 
ER397355 349,-

Vendula Krejčová, 
Anetta Kubalová 
OBJEKTIV 
OBJEVUJE SVĚT 
256 stran, barevná publ. 
ER279454 399,- 

K. Svoboda, M. Štourač 
NAHORU A DOLŮ 
HEDVÁBNOU 
STEZKOU  
Brož., 224 str., bar. publ.  

ER320058 269,-

Jiří Štekl  
ROZHLEDNOVÝM 
RÁJEM 2019 
Vzhůru na rozhledny!  
Brož., 80 stran, bar. p. 
ER348671 249,- 

Tereza Willoughby  
BISTRO DOMA 
Recepty, které z vás 
udělají hvězdu kuchyně.  
184 stran, bar. publ.  
ER039863 379,-

LETNÍ KUCHAŘKA 
60 neodolatelných 
receptů pro radost  
z léta 
Brož., 144 str., bar. foto 

ER041093 299,- 

Vlasta Libotovská  
CESTA KE KRÁSE 
ANEB NIKDY 
NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH 
Brož., 120 str., bar. publ. 

ER040127 299,-

Katie Viggersová   
JAK SE ŽIJE 
MEDVĚDŮM 
V RŮZNÝCH 
ČÁSTECH 
SVĚTA  

Není medvěd jako medvěd… 32 stran, barevné il. 

ER040846 259,-

Sandra Brezina 
Vyškrabávací obrázky 
MOJE KNIHA 
KRASOPSANÍ  
Brož., 28 stran, bar. il. 

ER041683 199,-

Vyškrabávací 
obrázky 
SECESNÍ SNY 
Zábava i relaxace zaru -
čena! Brož., 28 stran 
ER039187 199,-

Geert-Jan Roebers  
TVOŘIVÁ KNÍŽKA 
O PTÁCÍCH 
Vybarvování, rébusy, 
hádanky… 64 s., bar. p. 
ER040866 299,-

R. R. Russellová 
MAXOVY TRABLE 
Škola vzhůru 
nohama 
242 stran, čb. ilustrace 

ER310713 279,-

R. R. Russellová 
MAXOVY TRABLE 
Zamčený ve školní 
skříňce 
312 stran, čb. ilustrace 
ER299335 299,-
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MYŠI PATŘÍ  
DO NEBE  
Myška Šupito a lišák 
Bělobřich se dostanou 
do zvířecího nebe, kde 
zažívají nejrůznější do -
brodružství.  
ER552495 DVD 179,-

COCO  
Miguel, který se touží 
stát uznávaným hudeb-
níkem, se souhrou ne-
uvěři telných okolností 
ocitne v překrásné říši 
svých předků.  
ER365557 DVD 99,-

TLAPKOVÁ  
PATROLA  
VE FILMU  
Psí záchranáři, které mi-
lují děti po celém světě, 
se dočkali svého prvního 
filmu! 
ER551337 DVD 259,-

ZPÍVEJ 2  
Dokáže koalák Buster 
přesvědčit největší žijící 
hudební legendu, lva 
Claye Callowaye, aby 
vystoupil v jeho skvělé 
show?  
ER551349 DVD 259,-

Ewa Farna 
UMAMI  
Nové album úřadující 
zlaté slavice Ewy Farné. 
Umami, No ne, Ztraceno 
v překladu, Tělo, Vařím  
z vody, Smutná píseň… 
ER552492  CD 299,-

Dalibor Janda 
MOMENT  
Bílý karavan, Moment, 
Jsi můj sen, Dál ti zpí-
vám, Sbírka starých věcí, 
Houpačky lásky, Venuše, 
Milion… 
ER552494  CD 329,-

Felix Slováček 
NÁDHERNÁ LÁSKA  
Po desetileté pauze na-
točil fenomenální muzi-
kant Felix Slováček se 
svým bigbandem sólové 
album!  
ER552493  CD 219,-

Josef Zíma 
KRÁL ČESKÉ  
DECHOVKY  
Kolekce krále dechovky. 
Krákorala vrána, Když 
jsem já šel tou Putim-
skou branou… 
ER552490 4 CD 299,-

Spirituál kvintet  
ZPÍVAT  
SE NEPŘESTANE 
To nejlepší 
Za svou pravdou stát, 
Mlýny, Zelené pláně, 
Válka růží, Batalion… 
ER548749  CD 289,-

Rammstein 
ZEIT  
Příznivci německé meta-
lové kapely najdou  
v tomto albu 11 písní. 
Armee der Tristen, Zeit, 
Schwarz, Giftig… 
ER551159  CD 449,-

Božena Němcová 
PODIVUHODNÉ 
POHÁDKY  
Pohádky Boženy Něm-
cové čtou A. Geislerová 
a A. Kameníková.  
ER548207 
     CD (mp3) 299,-

Martin Vopěnka  
SPÍCÍ MĚSTO 
Audioknihu čte herec  
J. Ho lík. Délka nahrávky: 
8 hodin 43 minut. 
ER043089 
       CD (mp3) 249,-

Miloš Kratochvíl  
MODRÝ POŤOUCH 
Audioknihu čte herečka 
K. Oltová. Délka nahráv -
ky: 1 hodina 59 minut. 
ER043180 
       CD (mp3) 249,-

Mario Puzo  
SICILIÁN 
Audioknihu čte herec  
M. Vašut. Délka nahráv -
ky: 13 hodin 46 minut. 
ER043094 
     2 CD (mp3) 299,-

Jean de la Fontaine  
LA FONTAINOVY 
BAJKY 
Audioknihu čtou T. Vili-
šová, J Meduna a další. 
ER042716 
      CD (mp3) 199,-

Martin Vopěnka  
POSLEDNÍ  
STANICE HAMBURK 
Audioknihu čte F. Švarc. 
ER043368 
       CD (mp3) 249,- 
V prodeji od 2. 6. 2022

Eva Dolejšová  
BABIČKOU PROTI 
SVÉ VŮLI 
Audioknihu čte herečka 
Marika Procházková. 
ER043420 
      CD (mp3) 299,-

Tomáš Padevět  
CARMEN 
Skutečný život  
Hany Hegerové 
Audioknihu čte P. Kubes. 
ER043193 

     2 CD (mp3) 449,-

BATMAN (2022)  
Zastaví Batman a jeho 
spojenci zločince řádí-
cího v Gotham City? 
Hrají: Robert Pattinson, 
Zoë Kravitz, Colin Farrell, 
Jeffrey Wright… 
ER551304 DVD 279,-

Avengers 
ENDGAME  
Vaši oblíbení hrdinové 
se vrací! Hrají: Robert 
Dow ney Jr., Chris Evans, 
Chris Hemsworth, Mark 
Ruffalo a další.  
ER358317  DVD 99,-

SPENCER  
Během vánočních svát -
ků s královskou rodinou 
na panství Sandringham 
se Diana rozhodne 
ukon čit své manželství  
s princem Charlesem…   
ER551335 DVD279,-

Jan Vyčítal / Greenhorns 
HONZA VYČÍTAL 80 
& GREENHORNS 55   
Áčko, Venca Štych má 
dva, Začni větře dout, 
Mašlička černá jak noc, 
Štěrk a sůl s pepřem… 
ER551161 3 CD 399,-

PÍSNĚ  
TRAMPSKÝCH 
BARDŮ 
Soubor písní oblíbených 
trampských bardů.  
Mar ta, Bessie, Sosna, 
Bílé skály, Rikatado… 

ER552491 5 CD 299,-

Miro Žbirka 
POSLEDNÉ VECI  
Album obsahuje dvanáct 
nových písní, které slav -
ný zpěvák Miro Žbirka 
natočil před svou smrtí.  
Nejsi sám, Ríša snov… 
ER551160   CD 379,-

Petr Janda 
ASI SE MI NEBUDE 
CHTÍT  
Petr Janda si ke svému 
kulatému životnímu jubi-
leu nadělil mimořádné 
sólové album! 
ER549305   CD 349,-

HLEDÁ SE NEMO  
Legendární animovaný 
film o rybce jménem 
Nemo. Nechte se do-
jmout příběhem o od-
vaze, přátelství a pev - 
ném rodinném poutu.  
ER551311  DVD 99,-

PRINCEZNA  
ZAKLETÁ V ČASE  
Král Robert VIII., vládce 
Aspánie, slíbí, že dá půl 
království princi, který 
zbaví jeho dceru Ellenu 
prokletí… 
ER522745  DVD 99,-

FANTASTICKÁ  
ZVÍŘATA 
Grindelwaldovy  
zločiny  
Hrají: Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, 
Jude Law a další. 

ER366600  DVD 99,-
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HARRY POTTER 
Škola čar a kouzel 
Balení obsahuje: 4 kartičky se znaky bradavic-
kých kolejí, 44 kartiček s předměty ze Školy  
čar a kouzel, 4 kartičky se znakem Bradavic 
a 4 kartičky s Obracečem času (žolík). Hra je 
vhodná pro děti od 6 let. Rozměry krabice:  
32 x 21,5 x 5,5 cm. 
ER549231 399,- 299,-

HARRY POTTER 
Famfrpál – KVINTETO 
Balení obsahuje: 80 kartiček s hřištěm pro famfrpál,  
12 kartiček s camrálem, 4 kartičky s potloukem a kartičku 
se zlatonkou. Hra je vhodná pro děti od 6 let. Rozměry 
krabice: 32 x 21,5 x 5,5 cm. 
ER549230 399,- 299,-

 
ER507205       Stranger Things 199,- 159,- 
ER538487       Zaklínač 139,- 109,-

ZÁPISNÍK 
Linkovaný zápis-
ník s gumičkou. 
Kroužková vazba, 
80 listů,  
14,8 x 21 cm

SVĚTLO  
Harry Potter 9 a 3/4 
Světlo lze postavit na stůl či přimontovat na stěnu. 
Výhodou jsou také dva režimy intenzity svícení.  
Napájení: pomocí přiloženého USB kabelu nebo  
3x AAA baterie (baterie nejsou součástí balení).  
ER550893 799,- 649,-

NÁSTĚNNÉ HODINY 
Stranger Things  
Průměr hodin: cca 24,5 cm. Materiál: plast. Napájení:  
1x AA baterie (baterie není součástí balení). 
ER507301 299,- 239,-

KERAMICKÝ HRNEK 
Stranger Things 
Objem: 410 ml. Výška: 10 cm.  
ER538518 249,- 199,-

KERAMICKÝ HRNEK  
Zaklínač  
Objem: 315 ml. Výška: 10 cm. 
ER544993 199,- 159,- 

SADA 4 PODTÁCKŮ  
Stranger Things 
Rozměry podtácku: 10 x 10 cm.  
Materiál: korek. 
ER512490 199,- 159,-

SADA 4 PODTÁCKŮ  
Zaklínač 
Rozměry podtácku: 10 x 10 cm. Materiál: 
korek. 
ER538578 199,- 159,-
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Hrajte si 
doma i venku!

CHYTRÝ PROVÁZEK
Spojujte dvojice pomocí provázku a na rubové straně vám
provázek ukáže, zda jsou odpovědi správné. Rozměry hry: 
7,6 x 28,3 x 2,5 cm. Hra je vhodná pro děti od 4 let. 
ER548927 Auta 249,- 199,-
ER548926 Roční období 249,- 199,-
ER548925 Můj svět 249,- 199,-
ER548924 Hrátky s časem 249,- 199,-

Sport & Fun 
DO ROZTRHÁNÍ TĚLA 
Hra pro 2 až 4 hráče. Děti se pohybují po hrací ploše, sbírají
fitness žetony, ale především dělají fyzické cviky. Vítězem je
ten, kdo jako první složí všechny kousky skládačky z fitness
žetonů. Hra je vhodná pro děti od 4 let. Balení obsahuje: 
třicet šest žetonů cviků, padesát pět karet s cviky, hrací plán,
přesýpací hodiny, čtyři figurky, hrací kostku a návod. Rozměry
krabice: 19,7 × 29,1 x 5 cm.
ER389622 449,- 349,-

PHLAT DISC 
Set s míčkem
Balení obsahuje: dva disky a míček.
Materiál: plast, textil. Průměr disku:
cca 30 cm. Hračka je vhodná pro děti
od 5 let. 
ER550932 499,- 249,-

Ciky Caky 
BLÁZNIVÝ MÍČ
Hoď míč a zkus ho chytit! Mix 6 motivů
(motiv nelze vybrat). Hračka je vhodná 
pro děti od 3 let. Materiál: plast. 
Průměr míče cca 10 cm.
ER545519 249,- 199,-

PHLAT BALL 
Chameleon Junior
Hoďte disk, chyťte míč, který mění barvu! Mix motivů (motiv nelze vybrat).
Materiál: plast. Rozměry krabice: 15 x 20 x 5 cm. Hračka je vhodná pro děti
od 5 let. 
ER523325 299,- 249,-

ROBORYBA
Připlouvá k vám úžasná roboryba! Umí plavat několika různými směry, potopit se do
hloubky až 2,4 metrů a měnit rychlost, kterou plave. Sama se ve vodě aktivuje, mění
barvu a dokáže i usnout. Balení obsahuje: roborybu, návod a 2x LR44 baterii. Materiál
ryby: plast. Rozměry krabičky: 7 x 7 x 7 cm. Hračka je vhodná pro děti od 3 let. 
ER523582 349,- 299,-
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Jedinečný set nejen
pro předškoláky!

PŘÍPRAVA PRO PŘEDŠKOLÁKY
Tato sada udělá radost všem budoucím školákům. Balení obsa -
huje: sešit plný zábavných úkolů (brož., 120 stran, 41 x 28 cm)
a stíratelnou tabuli k procvičování psaní písmen a čísel.
ER353237 399,- 319,-

KREATIVNÍ KUFŘÍK 
Tlapková patrola
Kufřík obsahuje: deset barevných fixů, pět dvoubarevných
pastelek, dva gelové fixy, sešit s omalovánkami, samolepky 
a skicák. Rozměry kreativního kufříku: 28 x 21,5 x 5,8 cm.
ER546963 459,- 359,-

Kores 
SET ŠKOLNÍCH POTŘEB
V KUFŘÍKU
Kufřík obsahuje: lepicí tyčinku,
pastelky, ořezávátko, plastelínu,
vodové barvy, gumu, tužku,
temperové barvy, papírové
pravítko, záložku a 2 rozvrhy
hodin. 
ER552563 499,- 399,-

ŠKOLNÍ SET DELUXE
Harry Potter
Školní set pro všechny fanoušky Harryho
Pottera. Balení obsahuje: pastelky, pravítko,
propisku, tužku, zápisník a gumu.  
ER547193 199,- 159,-

MEGABUBLINA
Sady obsahují vše, co potřebujete pro tvoření
těch největších bublin! Balení obsahuje: lahev
s bublifukem (1 litr) a šňůrku na výrobu
megabublin, či plastový kroužek s talířkem.
ER353067 sada se šňůrkou 249,- 199,-
ER353065 sada s kroužkem 249,- 199,-

MEGABUBLINA
Koncentrát
Z koncentrátu připravíte 
4 litry bublifuku!
ER353058 349,- 279,-

PISTOLE NA VÝROBU BUBLIN
Tlapková patrola
Stačí stisknout spoušť a léto plné bublin může
začít! Materiál pistole: plast. Hračka je vhodná 
pro děti od 3 let. Balení obsahuje: pistoli a bubli fuk.
Rozměry balení: 18,5 × 23,9 x 5 cm.
ER521879 249,- 199,-
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BRNO
Knihkupectví Luxor
Starobrněnská 16/18 
tel.: 532 199 891

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

BŘECLAV
Knihkupectví Luxor
Sady 28. října 431/17a
tel.: 519 371 473

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihkupectví Luxor
U Černé věže 15    
tel.: 389 058 910-1

Knihkupectví Luxor
OC Čtyři Dvory
Milady Horákové 1498
tel.: 380 070 718

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

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

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

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

CHRUDIM  
Knihkupectví Luxor  
Široká 117 
tel.: 730 514 451

JIHLAVA
Knihkupectví Luxor
Citypark
Hradební 1
tel.: 567 770 004  

Knihkupectví Luxor
Masarykovo nám. 47
tel.: 567 308 158

KLADNO
Knihkupectví Luxor  
Central Kladno
Petra Bezruče 3388
tel.: 321 338 985   

Kde nás najdete?

Ochrana soukromí

Dostanete-li nedopatřením vadné výtisky nebo jiné než objednané knihy, pošlete
je co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu:
Euromedia Group, a. s. – reklamace MO zásilek, U Rybníka 1161, 
271 01 Nové Strašecí. (Na této adrese není možné vyřídit reklamaci zboží
osobně.) Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný
titul vám zašleme obratem.
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického ser visu máte právo 
do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a video-
nahrávek, pokud jste poru šili jejich originální obal.

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP,
a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny podle 
nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpra cování,
jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, nalez -
nete na www.knizni klub.cz/ochranasoukromi.

Reklamace

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu týkajícího 
se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním 
řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto
spo t řebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou 
obsaženy v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI 
nejpozději do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží. 
Mimo soudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stra nami sporu, 
nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí
resp. zánikem strany sporu, marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, 
nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimo soudní řešení spotřebitelských sporů
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

PRAHA 2
Knihkupectví Luxor
Hlavní nádraží 
Wilsonova 300/8 
tel.: 296 110 405

PRAHA 3 
Knihkupectví Luxor 
OC Atrium Flora 
Vinohradská 151/2828 
tel.: 296 110 800 

PRAHA 4
Knihkupectví Luxor  
Westfield Chodov
Roztylská 2321/19, 1. patro 
tel.: 296 110 750

Knihkupectví Luxor 
Novodvorská Plaza
Novodvorská 1800/136 
tel.: 296 110 456 

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

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

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

PRAHA 9
Knihkupectví Luxor 
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a 
tel.: 296 110 460 

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

TÁBOR
Knihkupectví Luxor
OD Dvořák
9. května 2886 
tel.: 381 251 678

Knihkupectví Luxor 
9. května 517/5 
tel.: 381 252 638

ZLÍN
Knihkupectví Luxor  
Zlaté jablko
nám. Míru 174 
tel.: 576 201 901 

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

MLADÁ BOLESLAV
Knihkupectví Luxor  
Bondy Centrum
tř. Václava Klementa 1459 
tel.: 326 509 970-1

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

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

OSTRAVA 
Knihkupectví Luxor 
OC Avion Shopping Park
Rudná 114/3114
tel.: 597 490 990-1

OSTRAVA 
Knihkupectví Luxor 
OC Forum Nová Karolina
Jantarová 3344/4
tel.: 771 253 531

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

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

PRAHA 1 
Knihkupectví Luxor
OC Quadrio 
Spálená 2121/22 
tel.: 296 110 701

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

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

Knihkupectví Luxor 
Florentinum
Na Florenci 2116/15 
tel.: 296 110 510

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

V knihkupectvích LUXOR trvale 20% slevu z běžné ceny na tituly 
nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly a neknižní 
sortiment.

Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický servis 
zpravidla 20% slevu z běžné ceny všech titulů (výběr z více než 
140 000 titulů).

5x ročně katalog zdarma.

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

Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách.

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

VIP program
Každý člen programu PREMIUM, který za předchozí kalendářní rok 
nakoupil zboží v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok
zakoupil v období platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden
titul), bude zařazen do VIP programu na následující kalendářní rok.

VIP člen získává 30% slevu z běžné ceny na tituly označené jako
VIP v daném katalogu a výhodnější poštovné. Na VIP člena se 
nevztahuje pravidlo zasílání bestselleru.

Členem Knižního klubu PREMIUM se může stát pouze osoba starší 18 let.

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

Výhody a podmínky 
KK PREMIUM

Při každém nákupu v knihkupectví Luxor prosím 
předkládejte svou zákaznickou kartu. 

Nově
otevřeno

66 a 67 servis.qxp_Sestava 1  23.05.22  9:01  Stránka 2



Katalog PODZIM 4/2022 budeme rozesílat začátkem září 2022. 67

Jak objednat?

Kolik zaplatíte za dopravu?

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.  
Kontaktujte náš zákaznický servis! 

www.knizniklub.cz

296 536 660 

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete  
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů 
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás  

obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny 
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.  

Vzor SMS: 
        Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-ER023456,ER124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-ER023456,ER124578 
        Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu předem: 12345678-ER023456,ER124578-PP-IT 
        Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu dobírkou: 12345678-ER023456,ER124578-IT

Příjem objednávek: 296 536 660    
Informace: 296 536 662     
info@knizniklub.cz 
Reklamace: 296 536 661 

Po–Pá 8–20 hod.  

Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

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

E-knihy

Doprava zdarma:
Na výdejní místa ZÁSILKOVNY  
při platbě předem a nákupu nad 1000 Kč 
(pro VIP členy nad 799 Kč)

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY  
při nákupu nad 1500 Kč

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM:  
2113348520/2700 

Sledujte také naše webové stránky www.knizniklub.cz,  
kde najdete zajímavé akce i aktuální informace. 

Česká pošta 
Při platbě předem: 69 Kč 
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Výdejní místa Zásilkovny 
Při platbě předem: 49 Kč 
Při platbě dobírkou: 79 Kč

PPL KURÝR 
Při platbě předem: 79 Kč 
Při platbě dobírkou: 109 Kč

Doručení domů Zásilkovnou 
Při platbě předem: 69 Kč 
Při platbě dobírkou: 99 Kč

WE|DO KURÝR 
Při platbě předem: 79 Kč 
Při platbě dobírkou: 109 Kč

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           
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Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00  Praha 5 

NOVIN
KA

Tereza Brodská  

MOJE MÁMA JANA BREJCHOVÁ 
Životní příběh jedné z největších českých hereček Jany Brejchové, zachycený 
dcerou Terezou Brodskou. Kniha přibližuje filmovou kariéru slavné hvězdy,  
jež v šedesátých letech zářila též na evropské scéně. Jana Brejchová vypráví  
o spolupráci s filmovými kolegy, kteří byli součástí její profesní kariéry i osob-
ního života, například o Jiřím Krejčíkovi, Miloši Formanovi, Pierru Briceovi  
nebo Janu Werichovi. Kniha je také neobvykle otevřenou výpovědí o soukromí 
slavné herečky, o jejích partnerstvích i složitých rodinných vztazích. 
Váz., 408 stran, barevná publikace, 17 x 23 cm 

ER043337        V prodeji od 6. 6. 2022 599,-  479,- 
 
Kniha vychází ve spolupráci s nakladatelstvím WWA photo.

Moje maminka si přála udělat knihu ze svých filmových 
i soukromých fotografií. A jak jsme nad těmi fotkami 
seděly, začala vyprávět a vzpomínat. Tak vznikla tato 
kniha mých otázek, komentářů a maminčiných odpo-
vědí, které dávají nahlédnout i do jejího soukromí, 
včetně našeho vztahu. Chtěla jsem především připome-
nout maminčinu výjimečnou kariéru, během níž nato-
čila na stovku filmů a stala se evropskou filmovou 
ikonou. A pokud vás, milí čtenáři, naše vyprávění inspi-
ruje ke zhlédnutí některého z máminých filmů, tak 
kniha splnila svůj účel. To bych si moc přála. 

Tereza Brodská

AUTOGRAMIÁDA  str. 26
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Vláďa Kadlec 
VODOPÁD

Seznamte se s Vodopádem! Před
páníčkem se tváří jako roztomilý

retrívr, sotva ale za Vláďou 
zaklapnou dveře, stává se z něj
neohrožený psí agent a vůdce

psího komanda…

Platnost kuponu od 1. 6. do 31. 8. 2022.

DE041981

199 Kč
(běžná cena 797 Kč)

Dominik Landsman 
DOVOLENÁ S MODERNÍM

FOTREM + KARANTÉNA 
S MODERNÍM FOTREM +

D. Landsman, Z. Hubeňáková
DENÍČEK MODERNÍHO

PÁRU 
Komplet tří humoristických knih,

které vás zaručeně pobaví. 

Platnost kuponu od 1. 6. do 31. 8. 2022.

DE048376

Dárek k narozeninám 

Kupon 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 kuponu od 1. 6. do 31. 8. 2022.

99 Kč
(běžná cena 279 Kč)

99 Kč
(běžná cena 249 Kč)

TRITANOVÁ LAHEV
Praktická lahev v originálním
designu. Do lahve je možné
nalít nejen studené, ale také

horké nápoje (do 90 °C). Objem
lahve: 700 ml. Rozměry: výška
24,5 cm, průměr dna 7,5 cm. 

AKČNÍ C
EN

A

DE400455  Kočka a slečna  
DE400457  Srdíčko a pruhy
DE400450  Květiny 

AKČNÍ C
EN

A

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

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

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

Kupon 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
296 536 662. Slevový kupon platí již týden před vašimi narozeninami
a týden po nich. Platnost kuponu od 1. 6. do 31. 8. 2022. Nelze ho 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 9

VIP cena 349,-
strana 10

VIP cena 265,-
strana 20

VIP cena 349,-
strana 20

VIP cena 349,-
strana 23

VIP cena 349,-
strana 35

Zvýhodněné 
tituly pro VIP
členy -30%

z běžné
ceny

Nepříliš
šťastná 
rodina

Od autorky 
bestselleru Ma-

nželé odvedle

strana 7

Království 
slepých
Vrchní inspektor
Gamache řeší další 
neobvyklý případ!

strana 23

První osoba
jednotného
čísla
Osm brilantních
povídek

strana 33
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