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Vaše TOP 10 z katalogu 1/2022  

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.2

Milí členové Knižního klubu, 
 
události posledních měsíců nejsou příliš optimistické a je potřeba najít malé radosti, které nám 
pomůžou zlepšit náladu. Abychom vám s tím pomohli, připravili jsme pro vás nový katalog se 
spoustou knižních novinek pro vaši rodinu, příbuzné i přátele. 
Nahlédněte do počátku 20. století a sledujte příběh rodu Staintonových v románu Tajemství 
zámku Ashmore od C. Harrod-Eagles (str. 9) nebo si vychutnejte pohodovou atmosféru malého 
italského městečka a držte palce Angele při její snaze o záchranu staré tkalcovské dílny v knize 
Dům hedvábí od T. Bachové (str. 11). Není romantika nic pro vás a raději byste si přečetli něco 
napínavějšího? Pak vám doporučuji thriller Za to mi zaplatíš od T. Driscollové (str. 19). Pokud vás 
baví podivínští detektivové, se kterými není snadné vyjít, ale jejich svérázné metody jim pomohou 
vyřešit každý případ, nenechte si ujít detektivku z nové krimi série Zubař od T. Sullivana (str. 23). 

Nezapomeňte také na české autory! M. Viewegh letos slaví šedesáté narozeniny a ve své knize Děravé paměti (str. 31) vzpo-
míná na to, co všechno za ta léta prožil. V knize Hájovna (str. 29) od K. Kubíkové si přečtete, jak náhodná tragédie zcela 
změní život mladé Češky Lindy, která bydlí v době sovětské okupace s manželem a dcerkou v ruském vojenském prostoru.  
V katalogu samozřejmě najdou knížky i malí čtenáři. Doporučuji jim krásný příběh o Medulínkovi a vlaštovičce Jůlince (str. 43). 
 
Přeji vám klid, pohodu a odpočinek s našimi knihami! 
 
  
 

Jana Beranová, ředitelka Knižního klubu
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VÝHODNÁ AKCE 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

3

Akční cena platí pro členy  
Knižního klubu PREMIUM, kteří  
si jednorázově zakoupí další tituly 
(na prodejnách z nakladatelství 
Euromedia, na www.knizniklub.cz  
z kompletní nabídky) v celkové  
hodnotě nad 499 Kč. 
Ostatní zájemci si mohou  
publikaci zakoupit za plnou  
klubovou cenu 399 Kč. 
Akce platí do 31. května 2022. 

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 kultur-
ními památkami Česka. 
Váz., 184 stran, barevná publikace, 22 x 26 cm 

DA043260     akční cena 249,- 

ET043260 499,-  399,- 

 

499,-   
AKČNÍ CENA  

 

 249,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2022.

Pro pěší  
i cyklisty!

NOVIN
KA
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!4
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Donna Douglasová  
SESTŘIČKY A ZUŘÍCÍ VÁLKA 
Dora je oddanou matkou dvojčat, ale odhodlaná po-
moci válečnému úsilí se vrací do práce v nemocnici 
Nightingale. Jennifer a Cissy, pravidelné návštěvnice 
podniků ve West Endu, se přihlásí jako dobrovolnice 
v naději, že budou pečovat o pohledné vojáky. Brzy 
však zjistí, že ošetřovatelství není úplně to, co čekaly. 
Pro plachou a ustaranou Evu je nemocnice únikem 
z domácího prostředí, ale časem pochopí, že život  
zdravotní sestry není jednoduchý, obzvlášť v době války. 
Dokážou se sestry semknout, zatímco kolem nich zuří 
válka? A přežije nemocnice Nightingale bombardování? 
Přeložila Petra Klůfová.  
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042310 399,-  319,- 

Donna Douglasová  
SESTŘIČKY  
NA PŘÍJMU 
Jess Jagová má velké plá-
ny. Chce se dostat co nej-
dál od své nechvalně pro- 
slulé rodiny z East Endu 
a zařídit si vlastní život. 
Také další nováček, Effie 
O’Harová, se těší na nový 
začátek, poté co opustila 
svou rodnou vesničku 
v Irsku… 400 stran 
ET040805 299,-  239,-
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Nepropásněte objednací termín 27. dubna 2022! 5
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John Grisham  
OCHRÁNCI 
Quincy je odsouzen na doživotí 
za vraždu. Po 22 letech vyjde 
najevo, že vraždu mají na svě-
domí mocní lidé… 360 stran 
ET041765 359,- 299,- 

John Grisham  
PODFUK 
Když dojde k vraždě soudce 
a jeho milenky, FBI se nepo-
daří vraha dopadnout. Proč 
zemřeli? 344 stran 
ET042403 379,- 299,- 

John Grisham  
AMATÉŘI 
Porazí mladý absolvent Har-
var du u soudu obří farmaceu-
tickou firmu? 384 stran 
ET042402 379,- 299,-

NOVIN
KA

John Grisham  

VRAŽDA  
NA OSTROVĚ  
CAMINO 
Bruce Cable, majitel knihku-
pectví na floridském ostrově 
Camino, se připravuje  
na návrat úspěšné spisova-
telky Mercer Mannové, když 
hurikán Leo nečekaně změ-
ní směr a míří přímo na ostrov. 
Úřady nařídí evakuaci a většina obyvatel 
prchne na pevninu, avšak Bruce zůstává. Hurikán je de-
vastující a mezi oběťmi je i Nelson Kerr, Bruceův přítel 
a autor thrillerů. Povaha jeho zranění ovšem naznačuje, 
že nezemřel kvůli řádění živlu. Protože policie je zane-
prázdněná řešením následků bouře, rozhodne se Bruce 
pátrat po vrahovi na vlastní pěst – a to v divokém, ale 
chytrém stylu, který si čtenáři J. Grishama tolik oblíbili. 
Přeložila Irena Steinerová.  
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042384 399,-  319,- 

John Grisham se opět vrací 
na místo činu – na ostrov 
Camino, kde se již odehrá-
val děj románu Obchodník. 
Pokud toužíte po napětí, 
chcete se znovu setkat 
s ostrovní „literární mafií“, 
sledovat, jak hurikán Leo 
zcela rozvrátí poklidný 
život v oáze klidu, a spo-
lečně s knihovníkem Bru-
cem Cablem rozmotávat 
spletité nitky zločinu, pak 
je tato detektivka určena 
přímo pro vás! 

Irena Steinerová 
překladatelka

John Grisham  
VRAŽDA  
NA OSTROVĚ 
CAMINO 
Audioknihu čte he-
rec Aleš Procházka.  
ET042385 CD (mp3) 

349,- 299,- 
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66. 6
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Janna MacGregorová  

VÉVODA 
V PRAVÝ 
ČAS 
Po náhodné smrti 
svého manžela se 
Katherine Verick 

dozví, že si tajně vzal dvě 
další ženy. Pokud se tato informace dostane k ve-

řejnosti, zruinuje to celý Katherinin podnik i životní šanci stát se doda-
vatelem královské rodiny. Pomoci by snad mohl švagr Christian, vévoda z Randfordu. Ten se 
ovšem celý život zbytku své rodiny vyhýbal, a z dobrých důvodů. A navíc je tu krásná Katherine, 
do které se coby vdovy po bratrovi přece nemůže zamilovat! Nebo snad ano? Přeložil Jiří Kábrt.  
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042618 379,-  299,-

Laurelin Paigeová  

NA VRCHOLU 
Sebastianovi ovládají celé město. Dost možná celý svět! 
Já z něj chtěla jen kousek… který nikdy nestačí. Takže 
když se má šéfka vydala „nalézt sebe samu“, chopila 
jsem šanci za pačesy a vrhla se do prostředí luxusu 
a výzev. A všechno šlo dobře, dokud jsem nenarazila  
na něj. Modroočka. Chlápka na vrcholu potravního  
řetězce. Scotta Sebastiana. Byl to arogantní floutek, 
playboy a pracháč, jehož rty a jazyk mi nedaly spát. 
A tenhle člověk mě chce ve své posteli stejně, jako si já 
přeju v ní skončit. Jenže pokud se to stane, odhalí zdr-
cující pravdu – jsem podvodnice… Přeložil Pavel Musiol.  
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042521 299,-  239,-

Valerie Bowmanová  
LOKAJ A JÁ 
Tři urození džentlmeni založí klub 
lokajů a přestrojí se za služebnictvo. 
Hrabě z Kendallu se však jako lokaj 
zamiluje do krásné dámy… 256 s. 
ET042304 299,- 239,- 

Johanna Lindseyová  
MILÁČKOVO POKUŠENÍ 
Zvládne Vanessa, kterou otec  
ve Skotsku vychovával svobodně 
jako chlapce, vstup do vyso ké  
anglické společnosti? 312 stran 
ET041351 279,- 219,- 

Rebecca Serleová  
ZA PĚT LET 
Špičková manhattanská právnička 
Dannie žije spokojený a klidný život 
se svým přítelem Davidem. Za pět 
let ale bude všechno jinak… 232 s. 
ET041438 329,- 259,- 

Vi Keelandová  
NEVHODNÉ! 
Grant je zvyklý střídat ženy a na 
žádnou z nich se nevázat. Peprný 
mail od Ireland v něm ale probudí 
nečekaný zájem… 288 stran 
ET041874 299,- 239,- 

NOVIN
KA

TO
P

06 a 07 romany o lasce new.qxp_Sestava 1  21.03.22  9:46  Stránka 2



Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 7
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Julia Quinnová 
Bridgertonovi  
PREQUEL 
FALEŠNÁ MANŽELKA 
Aby zachránila život brat-
rova nejlepšího přítele, 
důstojníka Rokesbyho,  
musí si vymyslet malou 
lež… Brož., 312 stran 
ET042799 299,- 239,- 

Julia Quinnová  
Bridgertonovi  
PREQUEL 
SKANDÁL  
NA SPADNUTÍ 
Může se manželství  
z rozumu změnit v dech-
beroucí vášnivý vztah?  
Brož., 280 stran 

ET041970 299,- 239,- 

Julia Quinnová  
Bridgertonovi 

NEČEKANÁ LÁSKA 
Když londýnský hejsek 
Michael Stirling spatřil 
Francesku, okamžitě se 
do ní zamiloval. Fran-
cesca je však zadaná… 

Brož., 296 stran 

ET042803 299,- 239,-

Julia Quinnová  
Bridgertonovi /1–3 
VÉVODA A JÁ +  
VIKOMT, KTERÝ  
MĚ MILOVAL +  
NEVHODNÝ NÁVRH 
Přeneste se do tanečních 
sálů regentského Londýna!   
Dárkový box: 3x brož., 304 str. 
+ 320 str. + 320 str. 
ET042886 699,- 549,- 

Julia Quinnová 
Bridgertonovi 
ČEKANKA 
Jaká tajemství skrývá 
jeden obyčejný floutek 
a dívka, kterou každý 
považuje za starou pan-
nu? Mohou mít něco 
společného? Brož., 336 s. 

ET042801 299,- 239,- 

Julia Quinnová  
Bridgertonovi 
S LÁSKOU, ELOISE 
Ovdovělý sir Phillip po-
třebuje matku pro své 
děti a nejvhodnější mu 
připadá Eloise Bridgerto-
nová. Získá si její srdce?  
Brož., 280 stran 

ET042802 299,- 239,- 

Julia Quinnová  
Bridgertonovi: PREQUEL 

TROCHU JINÁ SLEČNA BRIDGERTONOVÁ 
Poppy Bridgertonová je energická mladá dáma s jasnými názory. Z pohledu společnosti má věk 
na vdávání, a tak by se co nevidět měla zasnoubit. Jenomže Poppy se rozhodne, že její nastáva-
jící musí mít stejné zájmy a podobně dobrodružnou povahu jako ona. Problém však je, že žádný 
z jejích nápadníků tyto požadavky nesplňuje. Při návštěvě svých známých v Dorsetu objeví Poppy 
při průzkumu pobřeží skrytou pašeráckou jeskyni. Její radost se však velice rychle změní ve zdě-
šení, protože narazí i na pašeráky, kteří ji svázanou a s roubíkem zanechají přímo v kapitánově 
kajutě. Kapitán Rokesby tajně přepravuje pro britskou vládu citlivé dokumenty a právě se vydává 
do Portugalska. Aby ho Poppy neprozradila, vezme ji s sebou… Přeložila Lenka Tichá. 
Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042800 359,-  279,-
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.8
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Lucinda Riley 

SESTRA 
SLUNCE 
Electra má 
zdánlivě vše. 
Je krásná,  
bohatá top-
modelka.  
Po rozchodu s přítelem a otcově smrti však 
začne utápět svůj smutek v alkoholu. Její život 
se změní ve chvíli, kdy se z dopisu od cizinky 
dozvídá, že pisatelka je její babičkou. Při hle-
dání svých kořenů se Electra dostává z Man-
hattanu až do Keni… Přeložila Jana Jašová. 
Váz., 704 stran, 14,5 x 21 cm 

ET524291 499,-  399,-

Romantický příběh o silné, odvážné mladé ženě, 
která si chce splnit svůj sen a žít si po svém, ale 
do cesty se jí staví nejen plány jejích rodičů a oče-
kávání společnosti, v níž vyrůstala, ale taky válka. 

Petra Diestlerová  
zástupkyně ředitele nakladatelství  

Ella Carey 

STALO SE V NEW YORKU 
1942, New York. Lily Rose si užívá perfektního života pod dohledem milujících 
rodičů i práce snů, kterou má ve vyhlášené secesní restauraci Valentino’s. 
V srdci ji to však táhne do bohémské sicilské komunity v Green Village, kde 
voní čerstvé cannoli svádějící k hříchu. Částečně za to může Tom Morelli,  
talentovaný kuchař s hlubokýma hnědýma očima. Lilyina matka však vztah 
s Tomem neschvaluje. Chce, aby se Lily dobře provdala, vychovávala děti  
a byla součástí smetánky. Nic víc. Dokonce dá dceři ultimátum, že vztah musí 
skončit. Ovšem srdci nelze poručit… Přeložila Zdeňka Zvěřinová.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042553 399,-  299,-

Colleen Hooverová  
9. LISTOPAD 
Fallon se v L. A. seznámí 
se začínajícím spisovate-
lem Benem. Pro Bena je 
Fallonin život přesně tou 
inspirací, kterou pro své 
psaní hledal. Rozhodnou 
se proto zůstat v kon-
taktu. Vedou sice oddě-
lené životy, každý rok 
v ten samý den se však 
setkávají… 336 stran 
ET042536 349,- 279,- 

 
 

Danielle Steel  
BOD ZLOMU 
Úspěšný lékař Bill Brow-
ning je s kolegy pozván  
do Paříže, kde se mají 
zúčastnit prestiž ního pro-
jek tu zaměře ného na ško-
lení zdravotníků pro pří- 
pady hromadných neštěstí. 
Pobyt v Paříži se pro ně 
stane časem rozhodnutí, 
jejichž následky ponesou 
po celý život… 272 stran 
ET042549 299,- 239,-

Arthur Golden  
GEJŠA 
Díky svému půvabu se Čijo 
ne stala obyčejnou prosti-
tutkou, ale nastoupila ne-
lehkou cestu k po stavení 
profesionální gejši. Pře-
konala všechny překážky 
i nástrahy své sokyně  
a nakonec se z ní stala 
slavná gejša Sajuri. Zradi-
lo ji však vlastní srdce…  
448 stran 
ET039488 299,- 239,-

Annette Hessová  
OSVĚTIMSKÝ  
PROCES 
Tlumočnici Evu agen tura 
nečekaně požádá, aby pře-
kládala u mezinárodního 
tribunálu vý po vědi býva-
lých polských vězňů, kteří 
přežili vyhlazovací tábor 
v Osvětimi. Eva netuší, že 
proces století změní nejen 
její zemi, ale i její život… 
288 stran 
ET040510 359,- 279,- 

NOVIN
KA

TO
P
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66. 9
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Marie Lamballe  
HORTENZIOVÁ  
ZAHRADA 
Do životů dvou 
rodin nečeka ně 
zasáhne světová 
válka. Fran cii ob-
sadí Němci, muži 

odcházejí bojovat a ženy se musí postarat o hospo-
dářství. Ale i v této těžké době proží vají Maelle a Se-
ma své tragické milostné příběhy… 448 stran 
ET040755 399,-  319,-

Cynthia Harrod-Eagles  

TAJEMSTVÍ ZÁMKU ASHMORE 
Nový román od autorky úspěšné Dynastie Morlandů se odehrává na samém počátku dvacátého 
století v jižní Anglii na svazích malebného údolí řeky Ash, s majestátní budovou zámku, jemuž 
místní lidé stále ještě říkají hrad a kde sídlí několikátá generace váženého hraběcího rodu Stainto-
nových. Historie rodiny a jejího služebnictva začíná tragickou smrtí lorda Staintona na lovu, po níž 
se musí ujmout titulu a rodinného majetku nejstarší syn Giles. Zjišťuje, že nezdědí jen majetek, ale 
i tajemství, která rodinu tíží, a obrovské dluhy. Nezbývá mu než se bohatě oženit, aby zachránil 
panství a postaral se o matku a sourozence. V románu, který se čte jedním dechem, nechybí ro-
mantika ani jemný anglický humor. Přeložila Marie Macháčková.  
Váz., 488 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042772 399,-  299,-

NOVIN
KA

Marie Lamballe  
HLUBOKÁ  
MODŘ MOŘE 
Když Kateřina 
najde na půdě 
v domě svých  
rodičů akvarely 
zobrazující sídlo 
uprostřed nádherné zahrady, je fascinována. Pátrání 
po původních majitelích ji zavede do Bre taně, kde 
objeví zchát ralý zámeček ze svých obrazů. Panství 
patří Ewanovi, atraktiv ní mu Bretaňci… 560 stran 

ET040925 459,- 359,-

Marie Lamballe  
MAJÁK  
NA ÚTESECH 
Susanne po auto-
nehodě dočasně 
ztratila paměť. 
Když najde v kap-
se svého kabátu 
pozvání do Bre-
taně, adresované 

Anne-Marie LeBarsové, rozhodne se tam vydat.  
Malebné místo nad strmými útesy si okamžitě za-
miluje… 480 stran 
ET041288 459,- 359,- 

3x Marie Lamballe

obj. č.    
ET048140490,- 

ušetříte

 827,- 
jen

Výhodný komplet
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Jasmin Schreiber  

TISÍCE METRŮ ODE DNA 
Paula toho k životu moc nepotřebuje: 
Domov, trochu peněz na jídlo a malého 
bratra Tima, kterého miluje nade vše  
na světě. Pak ale dojde k hrozné nehodě, 
která ji uvrhne do hluboké deprese. Z bez-
nadějného stavu ji dostane teprve Helmut, 
starý mrzout, který jí paradoxně vlije do žil 
novou chuť do života. Nakonec se Paula 
a Helmut společně vydávají na dobrodruž-
nou cestu, která je oba vede k sebepo-
znání… Přeložila Michaela Řeřichová.  
Váz., 208 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042466 299,-  239,-

Jojo Moyesová  
JEDEN PLUS 
JEDNA 
Jess najde v taxí-
ku svazek banko-
vek, který patří 
arogantnímu 
milio náři, u něhož 

doma uklí zí. Pro něj je to be ze sporu jen pár drob-
ných, pro Jess by ale ony peníze znamenaly mož-
nost, jak dceři zaplatit školné… 360 stran 
ET042821 399,- 319,- 

Jojo Moyesová  
JAKO HVĚZDY 
V TEMNÉ 
NOCI 
Alice Wrightová 
doufala, že sňat-
kem s pohledným 
Ame ri čanem Ben-
nettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu 
v Anglii. Jenže ani její manželství, ani život v zapad-
lém koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak si předsta-
vovala… 400 stran 
ET041579 399,- 299,- 

Jojo Moyesová  
SCHOVEJ MĚ 
V DEŠTI 
Tři generace žen, 
jeden příběh… 
Sabine se rozhod-
ne navštívit svou 
babičku, s níž se 

dosud ni kdy nesetkala. Shledání na irském venkově 
v ní záhy vyvolá touhu odhalit dávná rodinná tajem-
ství… 376 stran 
ET041578 379,- 299,- 

3x Jojo Moyesová

obj. č.    
ET048357430,- 

ušetříte

 747,- 
jen

Výhodný komplet

Přestože autorka 
přichází s velmi zá-
važným tématem, 
dokázala do pří- 
běhu vnést spoustu 

nadhledu, humoru a naděje. Tisíce metrů ode dna 
je román, který vás dojme, ale i pobaví, zahřeje  
u srdce a zůstane ve vás ještě dlouho poté. Je to 
přesně ten typ knihy, se kterou se za zimního  
večera zachumláte pod deku. Nelze jinak než  
doporučit. 

Nicole Škorpilová, redaktorka
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Kelly Rimmerová  
UTAJENÁ DCERA 
„Adoptovali jsme tě.“ Tato 
krátká věta obrátila Sabině 
život naruby. Zdá se jí nepo-
chopitelné, jak by nějaká 
matka mohla dát své dítě  
k adopci. A proč jí o tom ro-
diče již dávno neřekli? Sabi-
na se roz hodne, že ženu, kte- 
rá ji odložila, najde… 312 s. 
ET040892 299,-  239,-

Hannah Sunderlandová  
SKORO ÚPLNĚ  
NORMÁLNÍ 
Effie se v životě nic nedaří. 
Zatímco její kamarádky bu-
dují kariéru a oslavují zásnu-
by, Effie stále bydlí u rodičů. 
A pak potká Thea. Ani on 
není dokonalý, společně jim 
to ale docela funguje. Jenže 
Theo něco skrývá… 336 s. 
ET041847 359,- 279,- 

Sara Paborn 

MED Z BODLÁČÍ 
Léto 1955: Do rodinného penzionu se na-
stěhuje mladý nadějný sochař Bo a sedm-
náctiletá Veronika prožívá první velkou 
lásku. Léto 2019: Novinářka a expertka 
na partnerské vztahy Ebba si po veřejném 
skandálu vydělává na živobytí hlavně tvor-
bou křížovek. Ve volných chvílích však 
navštěvuje poloostrov Bjäre, kde zpovídá 
osmdesátiletou ženu – jenže ta Ebbě vy-
práví poněkud jiný příběh, než čekala.  
Příběh o mladé, intenzivní, avšak nenapl-
něné lásce. Osudy těchto dvou žen jsou 
vzájemně propojené a postupně vznika-
jící přátelství pomalu boří generační hra-
nice… Přeložila Vendula Nováková.  
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042031 359,-  279,-

NOVIN
KA

Tabea Bachová  

DŮM HEDVÁBÍ 
Po smrti manžela přijme Angela pozvání své 
tety a navštíví ji v Asenze v italském Venetu. 
Během pobytu ale dojde k překvapivému zvra-
tu, když místnímu Domu hedvábí, poslední tra-
diční tkalcovně hedvábí, hrozí zánik. Angela 
začne s tetou plánovat, jak by se dal dům za-
chránit. Majitel by Angele tkalcovnu prodal, ale 
má několik podmínek. A ona pak nečekaně 
potká muže, do něhož se na první pohled zami-
luje… Je ale připravená na nový začátek v Itálii 
a na novou lásku? Přeložila B. Pscheidtová.  
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042347 329,-  259,-

NOVIN
KA

Tabea Bachová  
NÁVRAT NA OSTROV  
KAMÉLIÍ 
Sylvie a Maël čekají narození 
vytouženého dítěte. Maëla 
však náhle dostihne rodinná  
minulost. Jeho matka, s níž 
už téměř třicet let neudržuje 
kontakt, těžce onemocněla. 
Přestože Sylvie nemá dobrý 
pocit, Maël odcestuje. O pár 
dní později začne nad bre-
taňským pob ře žím zuřit ni-
čivá bouře se záplavami, 
během níž se Sylvie zraní…  
328 stran 
ET041128 349,- 279,- 

Závěr  
třídílné 
bretaňské 
ságy
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Bethan Roberts  

MŮJ POLICISTA 
50. léta, Brighton. Tom učí Marion plavat, jemně ji ve vodě nadnáší ve stínu slav-
ného městského mola a ona se do něho při tom zamiluje. Je přesvědčená, že pro 
fungování jejich vztahu to bude stačit. O několik let později potkává Tom poblíž 
brightonského muzea Patricka. Patrick je okouzlen a otevírá Tomovi bránu do no-
vého, fascinujícího a sofistikovaného světa umění, cestování a krásy. Jenže Tom je 
policista a v této době je pro něj bezpečnější oženit se s Marion a s Patrickem se 
setkávat tajně. Marion a Patrick se o Toma dělí tak dlouho, dokud to jednoho z nich 
nezlomí. V tomto sugestivním portrétu Anglie 50. let Bethan Roberts znovu před-
stavuje skutečný milostný trojúhelník policisty Boba Buckinghama, jeho ženy a spi-
sovatele E. M. Forstera. Je to hluboce procítěný příběh o vášnivé vytrvalosti lásky 
a o zkáze, kterou způsobuje represivní společnost. Přeložila Magdaléna Farnesi.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042845 399,-  319,- 

Skutečný příběh o zakázané lásce 
policisty a spisovatele E. M. Forstera 

Charlie Jonas 
KOČIČÍ KAVÁRNA 
Leonie slíbí své sousedce, že 
se na dva týdny postará 
o její kočku Mimi. Mimi se 
však nový domov nelíbí  
a Leonie začíná být zoufalá. 
Pak ale přijde spásný nápad 
– svěří divoké zvíře kama-
rádce Maxie, která si právě 
otevřela kavárnu. Maxie je 
nadšená a ještě větší radost 
mají hosté… 256 stran 
ET042417 329,- 259,- 

Sandra Brown  
LEST 
Agent FBI Drex Easton ne-
únavně sleduje jediný cíl:  
vypátrat sério vého vraha, 
známého jako Weston Gra-
ham. Za posledních třicet let 
Weston použil mnoho jmen 
a nespočet převleků, což mu 
umožnilo okrást osm boha-
tých žen, než zmizely beze 
stopy. Jejich rodiny marně 
čekají na odpovědi… 416 s. 
ET042499        399,- 319,-

Sandra Brown 
ZUŘIVOST 
Televizní reportérka Kerra 
Baileyová se rozhodla udělat 
rozhovor s majorem Trappe-
rem, který se proslavil jako 
hrdina, když před čtvrtstole-
tím vyvedl z trosek hotelu 
v Dallasu hrst ku lidí po bom-
bovém útoku. V tu chvíli 
ještě netuší, že právě vykro-
čila na cestu za dávným zlo-
činem… 384 stran 
ET040476 399,- 299,-

Sian O’Gorman  
STÁLE S TEBOU 
Když přijde Milly o svého  
milovaného otce a přítele, 
zhroutí se jí svět. Z jejího po-
klidného života se stane ne-
konečný chaos a zoufalství, 
ale když se do Dublinu neče-
kaně vrátí známá tvář, Milly 
konečně věří, že se všechno 
obrací k lepšímu. Časem ji 
však čeká důležité rozhod-
nutí… 360 stran 
ET042465 399,- 319,-

Catherine Miller  
99 DNÍ S TEBOU 
Emmin život je tichý. Pracuje 
v knihov ně a stará se o hen-
dikepovanou matku. Oprav-
dový život na ni čeká jen 
mezi stránkami milovaných 
knih. Nathan tráví dny kilo-
metry nad zemí jako instruk-
tor sky divingu, miluje adre- 
nalin a žije naplno. Když ty 
dva osud spojí, všechno se 
změní… 264 stran 
ET041330 299,- 239,- 

Příběh napsaný s lehkostí Jojo Moyesové, ale přitom tak nezapo-
menutelný jako legendární Pokání. Přeneste se do Anglie 50. let 
a prožijte tenhle silný příběh o lásce a pocitu viny. Nemůžu se do-
čkat filmu! 

Radek Blažek, Community & Brand Manager 
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Charlotte Linková  
ZMIZENÍ 
Na vrchovišti Nordenglands je nale-
zena mrtvola čtrnáctileté Saskie Morri-
sové, která před rokem beze stopy 
zmize la. Zanedlouho je pohřešovaná 
další dívka, Amelie Goldsbyová. Policie 
ve Scarborough má pohotovost. Jde 
v obou případech o stejného pachate-
le? Do Scarborough v tu dobu přijíždí 
v soukromé záležitosti Kate Linvillová 
ze Scotland Yardu. Čirou náhodou se 
seznámí s naprosto zoufalou rodinou 
pohřešované Amelie a nedobrovolně 
se stane prostředníkem v dramatu. 
A pak zmizí beze stopy další dívka…  
416 stran 
ET040909 399,- 319,- 

Sally Hepworthová  
TCHYNĚ 
Lucyina tchyně zemřela.  
V dopisu na rozloučenou 
napsala, že raději zemře 
hned, než aby sváděla boj  
s rakovinou. Jenže při pitvě 
se žád ná rakovina nenajde. 
Místo toho patolog odhalí 
stopy jedu a dušení… 272 s. 
ET041635 299,- 239,- 

Barbara Erskinová  
DŮM OZVĚN 
Joss zdědila starodávný dům 
na anglickém venkově. Když 
se s manželem a malým syn-
kem do bývalého rodinného 
sídla přistěhují, začnou se dít 
záhadné věci. Joss postupně 
odhaluje dávná tajemství 
historie rodu, na němž ulpělo 
prokletí, a snaží se ochránit 
své blízké… Brož., 400 stran 
ET041865 299,- 239,- 

Barbara Erskinová  
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
Kunsthistorička Lucy se roz-
hodne odhalit tajemství 
obestírající obraz slavné ma-
lířky Evelyn Lucasové. Bezdě-
ky tak probudí dávno zasu- 
tou historii, o níž se záměrně 
mlčí, a přivolá na sebe zlobu 
těch, kdo nemají zájem na 
tom, aby nevyřčená pravda 
vyplula na povrch. 440 stran 
ET042779 399,- 319,-

SETKÁNÍ DVOU BÝVALÝCH  
KAMARÁDEK ODHALÍ  
ŠOKUJÍCÍ TAJEMSTVÍ…

Sophie Hannah  

DOKONALÉ DĚTI 
Beth veze syna na zápas a dobře ví, že 
její bývalá nejlepší kamarádka bydlí ne-
daleko fotbalového hřiště. Avšak nevi-
děla ji celých dvanáct let, tak proč by 
jezdila kolem a riskovala, že v sobě oživí 
bolestné vzpomínky? Jenže si nemůže 
pomoct. Zaparkuje před Flořiným domem 
a přes silnici pozoruje, jak Flora a její 
děti vystupují z auta. Něco je strašně 
špatně. Před dvanácti lety bylo Thoma-
sovi a Emily pět a tři roky. Dnes vypadají 
přesně jako tehdy. Jsou to bezpochyby 
oni, ale vůbec se nezměnili. Zdá se, že 
nevyrostli ani o píď a ani o den neze- 
stárli… Přeložila Hana Vališová.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042794 399,-  299,- 

NOVIN
KA

Sally Hepworthová  

HODNÁ SESTRA 
Fern pracuje v knihovně. Má pečlivě uspořá-
daný život, do něhož patří i tři večery v týdnu, 
které tráví na večeři se svým dvojčetem Rose. 
Když Rose zjistí, že nemůže otěhotnět, vidí Fern 
šanci, jak jí oplatit vše, co pro ni kdy její sestra 
udělala. Mohla by přece pro Rose to dítě poro-
dit ona sama. Jen musí najít otce. Jednoduché. 
Jenže narušení její rutiny by mohlo být… ne-
bezpečné. Přeložil Martin Urban.  
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042601 359,-  279,- 

NOVIN
KA

Příběh o dvou sestrách, 
které pojí nejen stejná krev, 
ale také spousta lží…

12 a 13 spolecnost.qxp_Sestava 1  21.03.22  10:13  Stránka 3



* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.14

H
is

to
ri

ck
é 

ro
m

án
y

NOVIN
KA

Jaromír Jindra  
Zajatec osudů 
HOROSKOP PRO VALDŠTEJNA 
Z Jeleního příkopu se ozývá řev erbovního lva Českého království Moha-
meda a Rudolf II. se marně snaží zapomenout na neblahý horoskop, spo- 
jující jeho osud s osudem lva v jedno. Předpověď, vyslovenou před lety  
Tychonem Brahe, se mu přesto změnit nepodaří a císař umírá pouhé tři dny 
po Mohamedovi. Kepler odchází z Prahy, kde pochoval svého syna a ženu, 
a hledá štěstí, obživu i nové manželství v Německu. Snaží se, aby mu nový 
císař Ferdinand II., kdysi štýrský arcivévoda, vyplatil peníze, které mu zůstal 
dlužen Rudolf. Jak dopadne jejich setkání? Proč byla astrologova matka  
obviněna z čarodějnictví? Neblahé události se dávají do pohybu, Kepler se 
znovu setkává s Albrechtem z Valdštejna a vytváří pro něj nový horoskop, 
v němž čte vojevůdce datum svého vlastního konce… 
Váz., 304 stran, 12 x 20 cm 

ET043030 359,-  279,- 

Alison Weirová 

KRÁLOVNA ALŽBĚTA 
Román odehrávající se na pozadí 
oslnivé nádhery tudorovského 
dvora. Přeložila Eva Křístková. 
Váz., 400 stran, 15,7 x 21,2 cm 

ET533445 399,-  319,-

Angelo Longoni  

VELKOLEPÝ MODIGLIANI 
Pomíjivost života, citlivá duše i zdrcující nepochopení… To vše 
nám připomíná malíře „žen s dlouhým krkem“, křehkého Ame-
dea Modiglianiho. Spolu s Modiglianim utečeme z Livorna, 
okouzlí nás Florencie a prožijeme s umělcem také jeho první 
lásky. Navštívíme samozřejmě i Paříž, která Modiglianiho lákala 
svým bohémským životem. V jejích uličkách, kavárnách a kaba-
retech potkáme Picassa i Soutina, ale také Anny Achmatovovou, 
Beatrici Hastings nebo slavnou divu Kiki de Montparnasse…  
Přeložila Helena Lergetporer. Váz., 608 stran, 12,5 x 20 cm 

ET041665 599,-  479,- 

Dirk Husemann  
LEDOVÍ PIRÁTI 
Středomoří, léta Páně 828. 
Viking Alrik a jeho posádka, 
nejrychlejší mořeplavci Stře-
dozemního moře, dostávají 
od benátského dóžete za 
úkol propašovat z Alexand-
rie ostatky svatého Marka… 
400 stran 
ET043080 499,- 399,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA*

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ ROMÁNU 
DCERA MAGISTRA KELLEYHO 
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Sabine Martin  
SLZY KATOVY 
SCHOVANKY 
Rottweil 1332. Když Meli-
sanda objeví ve svém domě 
předměty ze své minulosti 
městského kata, její muž se 
od ní odvrátí a její dcera je 
unesena. Kdo za vším stojí?   
392 stran 

ET042333 399,- 319,- 
 

Uwe Klausner  
POSLEDNÍ CESTA CÍSAŘOVNY 
SISI 
Co se událo v Ženevě v září roku 1898?   
240 stran 
ET042554 299,- 239,- 

Hana Whitton  
ZIMNÍ KRÁLOVNA 
Když se Alžběta Stuartovna provdala  
za Fridricha Falckého, netušila, jakému 
dobrodružství vychází vstříc… 296 stran 
ET042531 329,- 259,- 
 

Claire Heywood 
DCERY SPARTY 
Klytaimnéstra a Helena. Prv-
ní se stala symbolem zrádné, 
kruté manželky. Kvůli té dru-
hé vytáhlo Řecko do války. 
Jejich osud zná celý svět. 
Přesto jejich příběh nikdo 
opravdu nevyprávěl. Je nača-
se dopřát hlas i jim… 336 s. 
ET041992 359,- 279,- 

Závěr versailleské 
trilogie

Sally Christie  

PLETICHY VE VERSAILLES 
Vláda Ludvíka XV. se chýlí ke konci.  
Na scénu přichází poslední ze slavných 
milenek poživačného krále – překrásná 
Jeanne du Barry, která si stárnoucího 
muže záhy omotá kolem prstu. Jenže 
čím větší je její triumf, tím zuřivější ne-
návisti se jí dostává od mnohých dvo-
řanů, zejména od zahořklé princezny 
Adelaidy, která by svého otce ráda při-
vedla zpět k bohabojnému životu…  
Přeložila Anna Křivánková.  
Váz., 480 stran, 12,5 x 20 cm 

ET041638 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

 

NOVIN
KA

Iny Lorentzová  

VANDROVNÍ  
APATYKÁŘKA 
Durynsko na prahu 18. století. Klára je 
dcerou vandrovního apatykáře Marti-
na, který se na cestě beze stopy ztratí. 
Rok nato zmizí i Klářin bratr Gerold 
a rodina se octne v obrovské nouzi. 
Mladá Klára se srdnatě vypraví ke kní-
žeti, aby ho požádala o pomoc. Chce 
se stejně jako její otec vydat na cesty 
a prodávat léky. Ale cesta je drsná 
a plná nebezpečí. A to největší hrozí 
z vlastní rodiny: Strýc Alois se chce 
zmocnit pokladu, který jeho bratr,  
Klářin otec, údajně schoval. Vrchnost 
a církev mladou ženu dokonce nařknou 
z čarodějnictví. Klára však není sama, 
neboť jí po boku stojí vynalézavá ka-
marádka Marta, a kromě toho je zde 
i Tobias, kterého Klára tajně obdivuje 
a miluje… Přeložil Vítězslav Čížek.  
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042467 399,-  319,- 
 

NOVIN
KA

NOVÝ ROMÁN 
VAŠÍ OBLÍBENÉ 
AUTORKY
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P
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KA

C. D. Major  

MEZI DVĚMA SVĚTY 
Když se mladá novinářka Ava rozhodla 
odhalit temná tajemství Overtounské 
usedlosti, netušila, co všechno tím 
způsobí. Zprvu vřelé přivítání se brzy 
změnilo ve studenou sprchu odmítání 
a ústrků. Když ale Ava narazí na tra-
gický příběh dívky, která v usedlosti 
kdysi žila, pochopí, že není cesty zpět. 
Dům má svá tajemství a udělá cokoliv, 
aby si je udržel. Ale Ava dá všanc svůj 
život, aby je odhalila… Dokáže však 
obětovat i své nenarozené dítě?  
Přeložila Ingeborg Fialová.  
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042492 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-

Aimie K. Runyan  

PŘES ZÁKRUTY ŘEKY 
Napínavý román se odehrává ve dvou ze-
mích a časových rovinách, které se vzá-
jemně prolínají – v nacistickém Německu 
za války a v současné Kalifornii. Zachycuje 
osudy Maxe, Metty a její sestry Johanny. 
Novomanžele Johannu a Haralda brzy 
rozdělí válka. Harald musí narukovat  
do wehrmachtu, i když nenávidí nacisty, 
Johanna je pilotka, pracuje v německém 
leteckém průmyslu, a ačkoliv je loajální, 
musí prchnout z Německa, neboť se Ha-
rald zapletl do atentátu na Hitlera. Její 
sestra Metta se provdá za vysokého dů-
stojníka SS, pracuje však v odboji, seznámí 
se s americkým vojákem Maxem a zami-
lují se do sebe. Metta otěhotní, ale válka 
milence rozdělí… Přeložila R. Tetřevová.  
Váz., 264 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042382 329,-  259,- 

Colleen McCulloughová  
PTÁCI V TRNÍ 
Podmanivý příběh okouzluje od své-
ho vzniku miliony čtenářů. Austral-
ská prozaička v něm líčí více než 
půlstoletí v životě farmářského rodu 
Clearyů, jehož členové přicházejí 
z chudých poměrů na bohatou used-
lost v australském vnitrozemí. 528 s. 
ET042984 499,- 399,- 

Colleen McCulloughová  
PTÁCI V TRNÍ 
Audioknihu čtou známí čeští herci 
Dana Černá a Lukáš Hlavica.  
ET042865  3 CD (mp3) 499,- 399,- 

Andreas Izquierdo  
STÍNY SVĚTA 
Thorn, Západní Prusko. Když 
vypukne světová válka, Artur 
s Carlem musí narukovat. 
Daleko od domova se oba 
stávají součástí nelidské  
mašinérie, jejíž rozměry si 
nedovedl ani jeden z nich 
představit. Až boje skončí, 
bude svět jiný… 440 stran 
ET042169 499,- 399,- 

David Glockner  
PROKLETÍ RODU 
AUERSPERGŮ 
Kněžna Vilemína se jednoho 
dne setkává s hadačkou  
z ruky, která jí prorokuje, že 
se seznámí s mužem, jenž jí 
přinese štěstí, ale také smrt. 
Kněžna nepřikládá kletbě 
žádný význam, ale to se má 
brzy změnit… 464 stran 
ET041890 399,- 319,- 

NOVIN
KA

Druhá světová 
válka krutě  
zasáhla do života 
milenců…
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Ruth Druart  
KDYŽ PAŘÍŽ SPALA 
Jean-Luc je donucen praco-
vat na železniční stanici, od-
kud odjíždějí vlaky do kon- 
centračních táborů. Právě 
zde jednou potká ženu, která 
mu vtiskne do náruče to nej-
cennější, co má… 416 stran 
ET042695 459,- 359,- 

Ariel Lawhon  
KRYCÍ JMÉNO HELENA 
Píše se rok 1936 a Austra-
lanka Nancy žije v Paříži.  
Po pádu Francie do nacistic-
kých rukou se stává Lucienne 
Carlierovou. Pod touto iden-
titou pašuje lidi a dokumenty 
přes hranice… 496 stran 
ET042341 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Anne Jacobsová alias Leah Bach  

OSTROV TISÍCE HVĚZD 
Píše se rok 1913 a mladá Paula von Dahlen žije v Berlíně. Nenadále 
získá z matčiny pozůstalosti zažloutlou fotografii z Německé východní 
Afriky. Zachycuje snímek jejího otce, kterého nikdy nepoznala? Paula  
se odvážně vypraví do přístavního města Tanga a vydává se po stopách 
dávného obrázku. Cesta ji zavede až ke Kilimandžáru a později na ost-
rov Zanzibar. V pátrání jí pomáhá novinář Tom a vzájemné sympatie 
přerůstají v milostný cit. Jenže v Evropě vypuká válka a Tom se zapojí 
do ozbrojených bojů. Paule tedy nezbývá než si poradit na vlastní 
pěst… Přeložila Iva Daňková. 
Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042605 499,-  399,- 

Nancy Revell  

HOLKY Z LODĚNICE 
Sunderland, 1940. Velká Británie je ve válce a do zdejších lodě-
nic poprvé nastupují i ženy, aby své vlasti pomohly. Polly se nikdy 
ani nesnilo, že by mohla pokračovat v rodinné tradici a pracovat 
v loděnicích jako muži. Hlavní svářečka Rosie žije dvojí život. 
Přes den zaučuje hejno mladých stážistek novému řemeslu, po 
nocích se musí prodávat. Gloria se přihlásila, aby unikla svému 
brutálnímu manželovi. Polly, Rosie a Gloria se potkají až v lodě-
nicích, ale i když přišly z úplně jiných světů, v těch nejtěžších ča-
sech si vytvoří ta nejpevnější pouta… Přeložil Petr Jiříček.  
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042789 359,-  279,- 

NOVIN
KA

Na Zanzibaru  
se její sny stanou 

skutečností…
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NOVIN
KA

Alexandra Oliva  

OTISK 
Linda Russellová strávila dvanáct let odříz-
nutá od okolního světa na odlehlé farmě 
jen se svou matkou a sestrou-dvojčetem. 
Pak jednoho dne přelezla zeď a začala  
hledat pravdu. Čím víc odpovědí však  
objevuje, tím víc si přeje, aby všem kromě 
ní zůstaly skryty. Ve světě, který ovládají  
sociální média a moderní technologie, je 
však nemožné ukrýt cokoli. Svou minulost, 
svou identitu ani svou snahu nalézt v něm 
místo. Zvlášť když někdo, komu by na Lin-
dě mělo záležet nejvíc, by nejvíc ze všeho 
uvítal její smrt… Přeložila L. Faltejsková.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET041646 399,-  319,- 

Rick Mofina  

HLEDEJTE JI 
Když čtrnáctiletá Riley Jarrettová zmizí z ro-
dinného karavanu, sen o novém začátku se 
rozplyne a život se změní v noční můru.  
Obrovské rušné parkoviště kamionů v nevad-
ské poušti je místo, kde není těžké zmizet 
nebo někoho unést. Detektivové sledují 
všechny stopy, jenže podezření padá hlavně 
na dívčinu rodinu, která má za sebou tragic-
kou minulost. A její členové nejsou ani zda-
leka dokonalí. Všichni – od Rileyiny matky 
přes otčíma až po jejího nevlastního bratra – 
něco skrývají. A jejich tajemství se mohou 
ukázat jako smrtelně nebezpečná. Čas ne-
úprosně běží a naděje, že se Riley najde živá, 
je stále menší… Přeložil Martin Urban.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 
ET042880 399,-  319,- 

Lia Middleton  
AŽ JI NAJDOU 
Byl to jeden z nejkrásnějších 
dnů jejího života. Dokud ne-
zmizela její dcerka… 336 s. 
ET041967 379,- 299,- 

Leah Montgomeryová  
HNED VEDLE 
Nikdy nemůžete vědět, co se 
děje za zavřenými dveřmi… 
304 stran 
ET041850 359,- 279,- 

Helen Cooperová  
ŠPINAVÁ TAJEMSTVÍ 
Emma ze svého bytu na 
předměstí Londýna často 
slýchá každodenní život  
rodiny bydlící o patro výš. 
Jednoho dne uslyší něco 
znepokojivého… 368 stran 
ET041525 399,- 319,- 

Samantha Lee Howe  
CIZINEC  
V NAŠÍ POSTELI 
Ewan obrátil můj život 
vzhůru nohama a zmizel. 
Evidentně používal falešné 
jméno a nenechal po sobě 
jedinou stopu… 296 stran 
ET041902 299,- 239,-

NOVIN
KA

Doporučujeme čtenářům  
J. P. Delaneyho!  

Zvědavost  
pohřbila  
její život  
v nevědomí.  
Navždy…
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Julie Clark  
OTEC NEZNÁMÝ 
Paigein osmiletý syn se za-
číná ptát na svého biologic-
kého otce. Pravda by ale 
mohla zničit vše, co pro ni 
dosud bylo cenné… 328 s. 
ET041834 399,- 319,- 

Ashley Audrain  
DRUHÁ TVÁŘ 
Den narození mé dcery Vio-
let měl být tím nejhezčím 
dnem mého života. Něco se 
ale pokazilo, přísahám. Je 
to v ní? Ve mně? 280 stran 
ET041547 299,- 239,- 
 

NOVIN
KA

Anne Mette Hancock 

KVĚT SMRTI 
Annu Kielovou nikdo nespatřil od chvíle, co ubodala 
mladého právníka. O tři roky později od ní novinářka 
Heloise Kaldanová dostane dopis, který spustí řadu 
znepokojivých událostí. Detektiv Erik Schäfer by novi-
nářce rád věřil, ale stojí před složitou otázkou: Proč 
všechny nové důkazy ukazují na ni? Heloise zjišťuje,  
že kvůli sepsání Annina příběhu se bude muset vrátit 
na temná místa své minulosti… Světový bestseller  
od hvězdy severské krimi. Přeložila Kristina Václavů. 
Váz., 296 stran, 13 x 20 cm 

ET544529 449,-  359,- 

NOVIN
KA

Teresa Driscollová  

ZA TO MI ZAPLATÍŠ 
Byla to jen další obyčejná středa, dokud v redakci 
nezazvonil telefon a ze sluchátka se neozvala dě-
sivá výhružka: „Vezmu na tebe ocelovou strunu.“ 
Novinářka Alice Hendersonová je přesvědčená, že 
to není osobní. Že se jedná o útok na celé noviny. 
Brzy však pochopí, že opak je pravdou. Policejní 
vyšetřování nikam nevede, a tak Alicin přítel na-
jímá soukromého detektiva Hilla, aby na ni dával 
pozor. Situace se i tak s každým dnem vyostřuje. 
Někdo ji pronásleduje, ale proč? Někoho se do- 
tkla v některém ze svých článků? Alice je rozhod-
nutá zachovat chladnou hlavu, někdy je ale strach 
silnější než zdravý rozum… Přeložila I. Nuhlíčková.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042576 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-

Teresa Driscollová  
CHLADNÁ JAKO LED 
Byla přesvědčená, že může 
kamarádce věřit. A to byla 
osudová chyba… 344 stran 
ET040172 399,- 299,- 

V knize se prolíná více časových rovin – přítom-
nost a minulost hlavní hrdinky a minulost jejího 
stalkera. Příběh má díky tomu rychlý spád. A konec? 
Naprosto nepředvídatelný! 

Lucie Novotná, manažerka marketingu 
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NOVIN
KA

Matt Witten  

POPRAVA 
Dcera Susan Lentigové byla před dva-
ceti lety zavražděna – a nyní se Susan 
konečně vydává přes půlku Spojených 
států na vrahovu popravu. Jenže bě-
hem své cesty objeví nové šokující dů-
kazy, že odsouzený muž nejspíš onen 
děsivý čin nespáchal – a skutečný vrah 
je stále na svobodě. Bez peněz a v ča-
sové tísni se Susan pokouší zjistit prav-
du, avšak FBI odmítá případ znovu 
otevřít. A tak Susan s pomocí dvou ne-
pravděpodobných spojenců – cynické 
dívky a vysloužilého policisty – svádí 
boj, aby se skutečný vrah dostal  
za mříže dřív, než bude popraven ne-
vinný… Přeložila Simona K. Kučerová.  
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042620 379,-  299,- 

Dirk Rossmann  

DEVÁTÉ  
CHAPADLO  

CHOBOTNICE 
Klimatické změny mohou v nej-

bližší budoucnosti způsobit přírodní 
katastrofu netušených rozměrů. Zdá 

se, že zkáze planety již nelze zabránit. 
Ale supervelmoci Čína, Rusko a USA se 

v poslední chvíli rozhodnou k radikálnímu 
zásahu – vytvoří klimatickou Alianci, která 

je jedinou možností záchrany Země. Poža-
davky kladené Aliancí dramaticky zasahují  

do životů každého jednotlivce. Ne všichni jsou 
však ochotní se podrobit, smířit se bez boje 

s novým trendem a obětovat něco ze svého  
pohodlí nebo dosavadní moci. Protivníci využijí 

všechny prostředky ke zvrácení vývoje. Situace se  
vyhrocuje a náhle leží osud lidstva v rukou poněkud 

ustrašeného kuchaře a nenápadné agentky tajné služby. 
Přeložil Tomáš Kurka. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042774                                         379,-  299,- 

Simon Conway  
NEZNÁMÝ 
Špionážní thriller pro fanoušky knih Fre-
dericka Forsytha či megahitu Já, Poutník. 
336 stran 
ET042389 379,- 299,-

Jasper DeWitt  
PACIENT 
Každý, kdo se mu pokusil pomoci, buď 
zešílel, nebo spáchal sebevraždu. Proč?  
208 stran 
ET041968 259,- 199,- 

Rosamund Luptonová  
TŘI HODINY 
Tři hodiny, to je ranní vyučo-
vání, generálka Macbetha  
a putování po zasněženém 
lese. Je to celá věčnost vy-
plněná čekáním na zprávy 
nebo odpočítáváním času 
před něčím strašným… 352 s. 
ET041761 359,- 279,- 

Anders de la Motte  
JARNÍ OBĚŤ 
Valpuržina noc, rok 1986. 
Magické oslavy nástupu jara 
v lesích kolem zámku Boke-
lund v jižním cípu Švédska 
vydaly svou oběť – šestnácti-
letou Elitu, zabitou na rituál-
ním místě…  448 stran 
ET040776 399,- 319,- 

NOVIN
KA
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2x Robert Pobi

obj. č.    
ET048345300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Frederick Forsyth 
LIŠKA 
Do počítačových databází Penta-
gonu, americké Národní bezpeč-
nostní agentury a CIA se dostal 
hacker. Zdánlivě neproniknutelné 
firewally překonal neznámý ne-
přítel zvaný Liška. Ještě překvapi-
vější je pro bývalého britského 
tajného agenta Adriana Westo na 
zjištění, že pachatelem je britský 
mladík Luke Jennings. Ten nic 
konkrétního nesleduje, nemá 
žádná tajemství, jen nesmírně 
brilantní mozek. Zdá se, že vy-
dání do Spojených států ho ne-
mine – dokud Weston nedostane 
jiný nápad: Jestliže Luke dokáže 
tohle udělat nám, co všechno 
může udělat našim nepřátelům?  
264 stran 
ET040901       359,- 279,-

Victor Methos  
NEČISTÁ HRA 
Mentálně postižený teenager 
Teddy je obviněn z distribuce 
drog. Když jeho advokátka 
zjistí, že se ho žalobci snaží 
soudit jako dospělého, po-
stupně v ní začne sílit pode-
zření, že je Teddy využíván 
jako pěšák v jakési zlověstné 
hře… 368 stran 
ET041668 349,- 279,- 
 

Robin Cook  
GENEZE 
Když se na pitevním stole 
doktorky Laurie Montgome-
ryové objeví tělo sociální pra-
covnice Kery Jacobsenové, 
zpočátku se zdá, že je obětí 
tragického předávkování dro-
gami. Ale Laurie při dalším 
ohledávání zjistí něco šokují-
cího… 384 stran 
ET041838 399,- 319,-

David Gilman 

ANGLIČAN 
Tajná válka na pouštní hranici Mali a Al-
žírska. Vražda a únos na předměstských 
ulicích Londýna. Moskevská policistka 
vyšetřující vraždu čtyř kolegů ruskou 
mafií. Sekční šéf MI6 čelící hrozbě, že 
dlouho plánovaná operace bude zma-
řena. Všechny případy spojuje Angli-
čan: Dan Raglan, outsider, exulant, 
bývalý člen francouzské cizinecké legie, 
plně vycvičený zabiják. Ve hře jsou lid-
ské životy, ve vzduchu visí teroristická 
hrozba. Autor v tomto špionážním 
thrilleru, plném akce, soubojů a drs-
ných scén, velmi věrně popisuje tech-
niky bojů, zbraně a všechny reálie 
z bojového a špionážního prostředí. 
Přeložila Jana Jašová.   
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042501 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

NOVIN
KA

Robert Pobi  

POD TLAKEM 
Jednoho říjnového dne otřese New Yorkem výbuch 
v Guggenheimově muzeu, kde se právě konal večírek. 
Budova zůstane téměř nepoškozena, zato více než sedm 
set lidí uvnitř se doslova uškvaří. Nebyla to náhoda, ale 
precizně provedená hromadná vražda. Ale kdo za ní stojí? 
Teroristé, nebo nějaký šílenec? Kvůli velkému počtu obětí 
je ve hře příliš mnoho neznámých. Navíc krátce poté do-
jde k dalšímu výbuchu, opět zdánlivě bez motivu. Existuje 
jen jedna osoba, která dokáže najít neexistující souvis-

losti. Člověk s mozkem génia 
a s povahou na zabití… Lucas 
Page! Přeložil Ivan Ryčovský. 
Váz., 392 s., 14,5 x 22,7 cm 

ET042614 399,-  319,- 
Robert Pobi  
MĚSTO PLNÉ OKEN 
Lucas Page, bývalý agent FBI a nyní univerzitní 
profesor, už nechce mít se svým dřívějším za-
městnáním nic společného. Jednoho dne je 
však zavražděn jeho tehdejší parťák… 368 str. 
ET040882 399,- 319,- 

NOVIN
KA

THRILLER PLNÝ 
ADRENALINOVÉ AKCE 
A ORIGINÁLNÍHO  
HUMORU
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2x D. Bruns, J. R. Olson

obj. č.   ET048346
290,- 
ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Anki Edvinsson  

SNĚŽNÝ ANDĚL 
Dívka, která beze stopy  
zmizela. Žena zavražděná  
ve vlastním bytě. Chlapec, 
který skočil z mostu. Tři tra-
gické události, jež spolu zpo-
čátku vůbec nesouvisely. 
Město Umeå svírá mrazivá 
zima, sněhu stále přibývá 
a detektivové Charlotte  
von Klintová a Per Berg musí 
co nejdříve zjistit, co tyto 
případy spojuje… Sněžný 
anděl je svižná a strhující  
severská krimi, jejíž protago-
nisté v mnohém působí jako 
vzájemné protiklady, ale do-
hromady tvoří neporazitelný 
tým. Přeložil Radovan Zítko. 
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042916 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

David Bruns, J. R. Olson 
PRAVIDLA NASAZENÍ 
Dopadne Don Riley ze CIA 
jednoho z nejhledanějších 
teroristů? 288 stran 
ET041552 349,- 279,- 

Brian Freeman  
NOČNÍ PTÁK 
Nejděsivější vzpomínky 
jsou ty, které si nepama-
tuješ… Úvodní díl série 
případů s oblíbeným  
inspektorem Eastonem.  
336 stran 
ET039215 349,- 279,-

Brian Freeman  
VNITŘNÍ HLAS 
Vraha Frostovy sestry 
propustili z vězení. De-
tektiv Frost Easton však 
hodlá chybu justice co 
nejrychleji napravit…  
336 stran 
ET040034 379,- 299,- 

Brian Freeman  
KLIKATÁ CESTA 
Dopadne Frost Easton 
sériového vraha, který 
řádí v San Francisku?  
Pachatelovy oběti spojuje 
jediná věc – obrázek čer-
veného hada… 352 s. 
ET041051 379,- 299,-

David Bruns, J. R. Olson  

VIRUS PANDORA 
Don Riley z Kybernetického velitelství v Pen-
tagonu dostane příležitost řídit nový tým 
operací CIA. Tvoří ho především tři nadaní 
námořní důstojníci a analytici, jimž se spo-
lečně podaří objevit novou teroristickou sku-
pinu zvanou Mahdí, která působí ve výbuš- 
ném geopolitickém prostředí v povodí Nilu.  
K její strategii nepatří sebevražedné bom-
bové atentáty ani nepředvídatelné útoky. 
Chystá se použít ten nejhorší druh biologické 
zbraně – virus Pandora se stoprocentní smrt-
ností. Tým nemá za úkol jen odhalit osobu, 
která skupinu řídí, ale především musí zabrá-
nit tomu, aby nebezpeční teroristé vychýlili 
z rovnováhy rozložení moci na Blízkém vý-
chodě a uskutečnili dlouho připravovaný 
útok… Přeložila Jiřina Stárková.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042325 399,-  319,-

3x Brian Freeman

obj. č.    
ET048113460,- 

ušetříte

 647,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA
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Tim Sullivan  

ZUBAŘ 
George Cross je podivín a není snadné s ním 
vyjít. Ovšem díky své posedlosti logikou, de-
taily a systémem je současně i skvělý detektiv. 
Což mu nepřidává na popularitě u kolegů či 
nadřízených. Každopádně pokud jde o objas-
něnost případů, drží u místní policie prim. Když 
je nalezen zavražděný bezdomovec, Crosse 
tento případ zaujme. Snad proto, že i on je 
outsider. A poté, co se objeví spojitosti mezi 
mrtvým mužem a starým nevyřešeným přípa-
dem, upoutá ho ještě víc. Kromě toho brzy  
vyjdou najevo podezřelá pochybení a trhliny 
v původním vyšetřování… Zubař je první  
knihou z nové krimi série, která má všechny 
atributy dobré detektivky: excentrického pro-
tagonistu, zajímavou zápletku, spád i špetku 
humoru. Přeložila Naďa Špetláková.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042900 399,-  319,- 

TIM SULLIVAN je uznávaný scenárista, který se 
podílel mimo jiné na filmech Hrst plná prachu 
s Kristin Scott Thomas, Kam se i andělé bojí 
vstoupit s Helen Mirren a Helenou Bonham 
Carter, Jack a Sarah (který zároveň režíroval) 
s Richardem E. Grantem, Judi Dench a Ianem 
McKellenem a Dopisy pro Julii s Amandou Sey-
fried. Je také televizním režisérem, spolupraco-
val mimo jiné na seriálech Z deníku Sherlocka 
Holmese či Šest v tom. Často píše i pro holly-
woodskou produkci, jak hranou, tak animova-
nou; spolupracoval třeba s Ronem Howardem 
a Scottem Rudinem, s Jeffreym Katzenbergem 
pak na čtvrtém filmu Shrek.  
Tim žije v severním Londýně s manželkou Ra-
chel Purnell, která je držitelkou Emmy a také 
producentkou.  
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Jean-Luc Bannalec  

BRETAŇSKÉ SPECIALITY 
Devátý případ  
pro komisaře Dupina 
První letní dny v bretaňském Saint-Ma-
lo, kdysi městě korzárů a nyní kulinář-
ském ráji… Mohl by to být báječný 
výlet, kdyby se tam nekonal otravný  
policejní seminář, kterého se musí ko-
misař Dupin zúčastnit. Když o přestávce 
bloumá tržnicí na Starém Městě, dojde 
přímo před jeho zraky k vraždě. Pacha-
telka uprchne. Je to sestra oběti, obě 
ženy jsou slavné šéfkuchařky působící 
na Smaragdovém pobřeží. A to ještě 
není vše: Regionem otřese série dalších 
zákeřných vražd… Přeložil J. Pondělíček.  
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042251 329,-  259,- 

Rob Ashman  

JEDNO MALÉ 
PRASÁTKO 
Kevin přišel o ženu, pe-
níze, svůj podnik i repu-
taci. Snažil se bojovat, 
ale skončil ve vězení. 
Tam si vyfantazíroval 
krutou pomstu, a když 
ho poslali pracovat  
na jatka, poslední dílek 
skládačky zapadl na své 
místo. Jenže pak mu 
osud zasadil ještě jednu 
ránu, a ta všechno  
změnila… Inspektorce 
Krayové na stole přista-
ne nový případ. Odkryje 

Krayová děsivý vzorec, kterým se řídí 
zvrácený zabiják? Přeložila Markéta Polochová.  

Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042009 299,-  239,- 

Rob Ashman  
Případy  
Rosalind Krayové 
BEZ TVÁŘE 
Pravda je blíž, než se zdá… 
304 stran 
ET042007 299,- 239,- 

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÉ  
TAJEMSTVÍ 
Bróceliandský les je se svými 
malebnými jezery a zámky 
považován za poslední říši 
víl. Dokud nedojde k vraž dě 
badatele, který se zabýval 
postavou krále Artuše…  
376 stran 
ET040364 359,- 279,- 

Agatha Christie  
A PAK NEZBYL ŽÁDNÝ 
Do moderního sídla na osamělém 
ostrově se sjíždí několik hostů.  
U večeře se dozvídají děsivou prav-
du o tom, proč sem byli pozváni: 
Desítka přítomných včetně sluhy  
a kuchařky zde má stanout před 
tváří spravedlnosti. A ta s nimi 
účtuje – den co den ubude na stole 
v jídelně figurka a s ní vyhasne 
život některého obviněného. Nikdo 
jiný na ostrově není. Je tedy jisté, 
že vraždí jeden z nich. Ale kdo? 
224 stran 
ET042482 259,- 199,-

Agatha Christie  
DŮM NA ÚSKALÍ 
V chátrajícím domě na úskalí se 
dějí podivné věci: Ze stěn padají 
těžké obrazy, ze skal se valí obrov-
ské balvany, brzdy auta náhle  
nefungují… a mladá majitelka  
nemovitosti několikrát jen taktak 
vyvázne životem. Nakonec do hry 
vstoupí střelná zbraň – a krátce 
poté i Hercule Poirot. Když má ne-
známý záškodník tolik drzosti, že 
se pokusí dívku zastřelit téměř před 
jeho očima, nemůže to slavný de-
tektiv nechat jen tak… 224 stran 
ET041344 259,- 199,- 

2x Rob Ashman

obj. č.   ET048347
220,- 
ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA
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Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové  
PRVNÍ KREV 
Přečtěte si prequel k úspěšné britské krimi-
sérii! 336 stran 
ET042474 399,- 299,- 

Joy Ellisová  
ČTVRTÝ PŘÍTEL 
Tento román plný napětí  
a nečekaných zvratů potěší 
zejména čtenáře a čtenářky 
Angely Mar son sové či Patri-
cie Gibneyové. 264 stran 
ET042441 329,- 259,-

Stefan Ahnhem  
MOTIV X 
Helsingborská poli-
cie řeší případ vraž-
dy syrského uprch- 
líka… 440 stran 
ET040493 

399,- 319,- 

Stefan Ahnhem  
X ZPŮSOBŮ 
SMRTI 
Čisté zlo motiv  
k vraždě nepotře-
buje… 424 stran 
ET040499  

399,- 319,- 

Bernard Minier 

LOV 
Kriminalistu Martina Serva-
ze přivolají na místo neho-
dy, kde auto srazilo nahého 
muže s jelení hlavou. Muže, 
který má na hrudi vypálené 
slovo „spravedlnost“. Ať už 

to znamená cokoli, jedno je jasné – v lesích francouzského Ariege se stal 
lovnou zvěří člověk. A to je pouze začátek děsivých událostí, které se daly 
do pohybu… Přeložil Jiří Žák.  
Váz., 472 stran, 14,5 x 20,5 cm 

ET542885 549,-  439,-  

NOVIN
KA

Amy Suiter Clarke  

ODPOČÍTÁVAČ 
Elle Castillová se ve svém podcastu 
Opožděná spravedlnost už dvě  
desetiletí úspěšně věnuje starým 
kriminálním případům. Teď se  
rozhodla otevřít asi nejpalčivější 
kauzu: případ sériového vraha zva-
ného Odpočítávač. Ten kdysi unesl 
a krutým způsobem zabil vždy tro-
jici dívek, každou o rok mladší než 
předchozí. Jedenácté unesené, je-
denáctileté Noře, se však podařilo 
hrůzný řetězec přerušit. A únosy  
i vraždy ustaly. Policie měla zato,  
že vrah spáchal sebevraždu, ale 
Elle tomu nevěří a vyzývá k pátrání. 
A pak zmizí další dívenka…  
Přeložil Jan Jirák.  
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET041657 399,-  319,- 

Podcasty jsou dnes čím dál tím 
větším trendem. Amy Suiter 
Clarke se podařilo fenomén pod-
castu bravurně zakomponovat 
do thrilleru! Originální prvek  
v podobě podcastu byl skvělým 
osvěžením, zápletka byla ne-
předvídatelná a já byla napjatá 
až do poslední strany.  

Karolína Skácelová 
Marketing Brand Manager

NOVIN
KA

2x Stefan Ahnhem

obj. č.    
ET048348300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

SEDMÝ  
PŘÍPAD 
kriminalisty 
Servaze
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P
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Jodi Taylor  

SYMFONIE 
OZVĚN 
Na May a tým od sv. Mary 
čeká několik výletů. Ve vik-
toriánském Londýně obhléd-
nou Jacka Rozparovače, 
stanou se svědky vraždy  
arcibiskupa Becketta a zjistí, 
jaký zvuk vydává pták dodo, 
když se vrhne na sendvič 
s okurkou. Především ale 
budou muset čelit svému 
úhlavnímu nepříteli, který je 
odhodlaný zničit nejen je, 
ale i samotnou historii.  
Přeložil Roman Lipčík.  
Váz., 336 s., 14,3 x 20,5 cm 

ET043049 359,-  279,-

Charlotte Nicole Davisová  

SESTRY 
ZÚČTOVÁNÍ 
Asteřina sestra a její ka-
marádky žijí nový život 
za hranicemi Ferronu, 
zatímco Aster zůstala 
v Arkettě, aby pomáhala 
dalším dívkám k útěku. 
Když se však rozšíří 
zpráva o novém domě 
radosti, Aster se rozhod-
ne, že pomáhat jednotli-
vým dívkám už nestačí. 
A nečekané setkání jí 
vnukne nápad, který vy-
klíčí v plán na osvobo-
zení všech otrokyň. 

Clementine a ostatní se zatím stá-
vají srdcem neohrožené skupiny, jejímž úkolem je sjednotit 

dostatek odvážlivců a přesvědčit je, aby se zapojili do boje. Jejich cestu budou provázet 
nepravděpodobná přátelství i nečekaná láska… Přeložila Hana Vlčinská.  
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

ET039952 399,-  299,- 

Kevin Hearne  
INKOUST & PEČEŤ 
Al MacBharrais umí sesílat 
kouzla pomocí pečetí nakres-
lených inkoustem. Svými za-
klínadly chrání náš svět před 
vpády bytostí odjinud a vy-
máhá úmluvy s veškerými 
zná mými božstvy. Své učně 
však ochránit nedokáže… 
Brož., 360 stran 
ET042366 399,- 319,- 

Jodi Taylor  
JEDNA ZATRACENÁ 
POHROMA  
ZA DRUHOU 
376 stran 
ET042037 359,- 279,- 

John Jackson Miller  
Star Trek Discovery 
VÁLKA O ENTERPRISE 
Když se kapitán Pike dozvídá o vy-
puknutí konfliktu mezi Spojenou  
federací planet a Klingonskou říší, 
rozhodne se zamířit s U. S. S. Enter-
prise domů, aby svou loď zapojil  
do bojů. Avšak v záhadné mlhovině 
známé jako Pergamum místo toho 
nachází válku vlastní, v níž proti 
sobě stojí dávní nepřátelé a v níž se 
Enterprise a její posádka stávají vá-
lečnou kořistí… Přeložil J. Marek.  
Brož., 416 stran, 11,8 x 18,5 cm 

ET042823 399,-  319,-

NOVIN
KA

Charlotte Nicole Davisová  
ŠŤASTNÉ DÍVKY 
Žijí životy, které by si samy 
nikdy nevybraly. Jako malé 
děti byly prodány mamá 
Fleur a staly se tak majet-
kem „domu radosti“…   
Brož., 344 stran 
ET039951 299,- 239,- 

2x Charlotte N. Davisová

obj. č.  ET048349
260,- 
ušetříte

 438,- 
jen

Výhodný komplet

2x Jodi Taylor

obj. č.   ET048350
270,- 
ušetříte

 448,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Šťastné dívky jsou 
zpět a tentokrát  
to myslí vážně!
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T. Addair, S. Vůchová,  
E. Pospíšilová, S. Xabyssus, 
A. Bílková, L. Zelinková,  
H. Hartman, K. Skácelová,  
M. Walter, R. Blažek,  
K. Pospíšilová, M. D. Antonín  
VŠECHNY  
BARVY DUHY 
Jedenáct českých autorů, je-
denáct young adult povídek 
o odvaze, přátelství, prvních 
láskách i síle a odhodlání být 
skutečně sám sebou. Vedle 
známých young adult autorů, 
jakými jsou Theo Addair nebo 
Alžběta Bílková, představuje 
kniha i řadu debutantů… 
Brož., 248 stran, barevné il. 
ET042296 349,- 279,- 

Juno Dawson 

TAHLE KNIHA  
JE TEPLÁ 
Tato otevřená a zábavná knížka vám 
ukáže, jaké to je být gay, lesba, ne-
binární či transgender. Juno Dawson, 
trans autorka bestsellerů, nabízí po-
vzbudivé necenzurované rady ohled-
ně coming outu, sexu a vztahů.  
Přeložila Olga Xaverová.  
Brož., 280 stran, 12,9 x 19,8 cm 
ET042954 359,-  279,-

Aiden Thomas 

KLUCI ZE HŘBITOVA 
Trans kluk Yadriel by se rád zavděčil 
své latinskoamerické rodině, která 
má problém přijmout jeho gender. 
Rozhodne se proto se sestřenkou 
a kamarádkou provést rituál s cílem 
vyvolat ducha jejich zavražděného 
bratrance. Místo něj ale vyvolá jiné-
ho ducha… Přeložila K. Stupková.  
Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042418 399,-  319,-

Rick Riordan 

DCERA HLUBIN 
Anu od prázdnin dělí už jen jedna 
zkouška na moři. Cestou na loď se 
ale odehraje tragédie a Ana s přá-
teli odhalí, že jejich akademie je už  
150 let ve válce s konkurenční ško-
lou. Dokáže Ana s přáteli čelit nepřá-
telům, nebo se z nich stane krmení 
pro žraloky? Přeložila D. Chodilová.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 20,5 cm 

ET542837 399,-  319,-

Jennifer Lynn Barnes  

HRA O DĚDICTVÍ 
Avery Grambsová má jediný cíl – přežít 
střední školu, získat stipendium a vypad-
nout. 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 a nemá 
ani tušení, co byl zač. Aby převzala své dě-
dictví a zjistila, proč jí bylo odkázáno, musí 
se vydat do sídla rodiny Hawthornových. 
Bohužel pro Avery bydlí v tomto sídle To-
biasova rodina a ta si připadá podvedená. 
Včetně Tobiasových čtyř vnuků: Geniálních 
a nebezpečných kluků, kteří žili celý život 
v domnění, že jednoho dne zdědí dědeč-
kův majetek… Přeložila V. Volhejnová.  
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042218 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Casey McQuiston  

POSLEDNÍ STANICE 
Nevšední LGBTQ+ romance. Třiadvacetiletá Au-
gust nevěří v osudovou lásku a už vůbec nevěří 
v nic, co by jen vzdáleně zavánělo nadpřiroze-
nem. Je odhodlaná procházet životem sama. 
Jenže pak potká v metru nádhernou punkerku, 
která je zakletá v čase… Přeložila P. Florianová.  
Brož., 424 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042273 449,-  359,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Petr Macek  

SHERLOCK HOLMES & HITLERŮV POSEL 
SMRTI 
Je jaro roku 1937. Sherlock Holmes a jeho věrný druh doktor  Wat-
son se v pokročilém věku těší dobrému zdraví a odpočívají na brit-
ském venkově. Pak ale za dramatických okolností zahyne Holmesův 
mladý chráněnec, a slavný detektiv se tak vrací do Londýna. Nitky 
vedou až do vládních kruhů a jejich tajných služeb… 
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm 

ET043066 299,-  239,- 

Martin Goffa  
DĚVČÁTKO 
Uprostřed květnového dne 
je přepadena banka v centru 
Prahy. Střelec v ní zadrží ně-
kolik osob jako rukojmí. Je 
ochoten je propustit pouze  
v případě, že se s ním set ká 
novinář Vráz… 192 stran 
ET039660 249,- 199,- 

Martin Vopěnka  
POSLEDNÍ STANICE  
HAMBURK 
Marek žije v ochladlém manželství  
a práce makléře ho neuspokojuje. 
Když potká bývalého spolužáka, který 
produkuje porno v Hamburku, neváhá 
a odjede do Německa také… 360 str. 

ET042791 359,- 279,- 

Petr Macek  
SHERLOCK HOLMES & GOLEMŮV 
STÍN 
Sherlock Holmes se na přání doktora Wat-
sona začne zabývat zdánlivě banálním sňat-
kovým podvodem. Záhy se však ukáže, že 
případ obyčejného podvodníčka má mno-
hem závažnější pozadí, vedoucí až na starý 
kontinent… 224 stran 
ET041854 249,- 199,- 

David Urban  
TŘI OPICE  
Všechny ústřední postavy povídek 
mají jedno společné – touží po po-
mstě. Na světě není staršího a častěj-
šího motivu pro zločin. Pro vraždu. 
Vraždu promyšlenou a do detailu na -
plá  novanou… 168 stran 
ET041760 279,- 219,- 

Martin Goffa  

ČLOVĚK ZA OPONOU 
Novináře Marka „Terence“ Vráze osloví s nabídkou doživotně odsouzený 
dvojnásobný vrah zvaný Rys. Chce, aby Terence objasnil nedávnou smrt jeho 
bratra Fritze, kterou policisté odložili jako sebevraždu. Rys policejní verzi ne-
věří a tvrdí, že Fritz by si dobrovolně život nevzal. Pokud se prý Terencovi 
podaří zjistit pravdu, zodpoví mu za to jakoukoli otázku o podsvětí, ve kte-
rém se uplynulých třicet let pohyboval. Terence na Rysovu nabídku přistoupí, 
aniž ovšem tuší, do jak nebezpečných vod se ve skutečnosti vydává… 
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

ET040053 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Kdo se moc ptá…
Kdo zabil chráněnce 
slavného detektiva? 
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Martin Rosocha  
STRÁŽCE STROMŮ 
a jiné povídky 
Soubor padesáti krátkých 
povídek, vystavěných na hra-
nici fantazie a skutečnosti. 
Jsou inspirovány britským 
spisovatelem Roaldem Dah -
lem. 176 stran 

ET042268 259,- 199,- 

Iva Pekárková  
KULATÝ SVĚT 
Jitka nevěří komu-
nistům v socia listic-
kém Českosloven- 
sku snad ani to, že 

Země je kulatá. Kvůli bezvýznamné příhodě má 
zavřenou cestu ke studiu. Rozhodne se, že zkusí 
štěstí na Západě. Stráví rok v proslulém Traiskirche-
nu, kde se setká s panoptikem postaviček, o je-
jichž existenci se jí v Čechách ani nesnilo… 248 s. 
ET042367 299,- 239,- 

B. Nesvadbová  
ILUZE 
Karla potkala Mar-
tina v těžkém ob-
dobí svého života. 
Doposud dokonalý 
vztah s jejím synem 
začal dostávat trhliny. Syn se snaží vyrovnat 
s vlastní identitou a začne experimentovat s dro-
gami. Martin se Karle stane záchranným kruhem. 
Přátelství záhy přeroste v lásku… 152 s., čb. foto 
ET041698 259,- 199,- 

Hana Marie Körnerová  
DŮM U TŘÍ BOROVIC 
Zanedbaný statek, na němž 
bez nadšení hospodaří bý-
valý právník s hrstkou slu-
žebnictva a postiženým 
synem. Tak vypadá místo, 
kam se uchýlí mladá žena 
prchající z domova… 304 s. 
ET040037 299,- 239,-

Poučí se ženy ze svých omylů 
a najdou to, po čem touží? 
Jana Woleská  

DOBRÁ NEBO ŠPATNÁ 
ROZHODNUTÍ 
Hlavní hrdinky jednotlivých příběhů 
pocházejí z nejrůznějších společen-
ských vrstev a různé jsou i jejich osu-
dy, zasazené do horizontu posledních 
třiceti let. Protagonistky často bojují 
o přízeň lidí, kteří si jejich pozornost 
nezaslouží. Dostávají se do víru nej-
různějších událostí a jsou někdy vlá-
čeny životem směrem, který nikam 
nevede. Přesto se snaží ze svých omy-
lů poučit a najít to, po čem touží… 
Váz., 112 stran, bar. il., 14 x 17,8 cm 

ET043096 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Karla Kubíková  

HÁJOVNA 
Píše se rok 1985. Linda žije na há-
jovně, která je součástí vojenského 
prostoru, v němž jsou umístěni ruští 
vojáci. Nemá je ráda a obává se jich, 
ale se svým osobním životem mladé 
manželky a matky je spokojená. 
Jedné noci změní hloupá legrace  
nezvaných hostů její osud v tragédii 
a Linda se ocitne ve vězení. Musí se 
vyrovnat s tvrdým trestem a mnoha-
letým odloučením od manžela Voj-
těcha a teprve čtyřměsíční dcery 
Aničky. Oporou jí je mimo manžela 
i kamarádka Hanka. Po propuštění 
z vězení se vrací na hájovnu, kde ji 
pomalu, ale definitivně nahradila 
Hanka. Linda se rozhodne, že bude 
o manžela i dceru bojovat, ale tento 
boj s nejistým výsledkem je ze všech 
nejtěžší… 
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042608 279,-  219,- 
 

NOVIN
KA

Jaký byl život české rodiny v ruském  
vojenském prostoru za sovětské okupace?
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René Decastelo  
SLUNEČNÁ /4 
Pokračování vašich  
oblíbených příběhů  
Kniha volně navazuje na prv-
ní tři díly. Samozřejmě ne-
chybí ani krásné barevné 
fotografie hlavních hrdinů. 
304 stran + 16 stran barevné 
fotopřílohy 
ET042747 359,- 279,- 

René Decastelo  

SLUNEČNÁ /5 
Přeneste se zpět  
na váš oblíbený sta-
tek s oblíbenými  
hrdiny a užijte si je-
jich životní příhody  
v knižní podobě!  
Váz., 344 stran +  
16 stran bar. fotopříl., 
15 x 20,5 cm 

ET043028  
   359,-  279,- 

Zuzana Součková 

PO SCHODECH  
NAHORU,  
PO ČUMÁKU DOLŮ 
Zuzana Součková se po vydání 
čtvrté knihy fejetonů Diagnóza 
žena zařekla, že už nebude psát  
o svém životě. Prý si uvědomila,  
že její čtenáři o ní vědí víc než  
ona sama. Tak dlouho si odříkala 
krajíc, až napsala knihu pátou. 
Život je prý natolik zajímavý, že je 
škoda o něm nepsat, a jak napo-
vídá název, na životní pouti nikdy 
není nouze o vzestupy a pády.  
Nezkrotná autorka tentokrát na-
psala živelnou knihu, která popírá 
veškerá pravidla psaní. Knihu  
Po schodech nahoru, po čumáku 
dolů nelze žánrově zařadit. Bez 
upozornění se zde prolíná hu-
morný fejeton ze života, fiktivní 
povídka i romantická úvaha.   
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

ET043016 299,-  239,- 

Marcela Mlynářová  
POŽITKÁŘKA 
Jak už jsme u popu-
lární české autorky 
Marcely Mlynářové 
zvyklí, i tato knížka 
s názvem Požitkář-
ka nabízí úsměvné 

zážitky a neobyčejné postřehy z obyčejného života. 
Díky tomu, že popisuje svým originálním a vtipným 
způsobem události většině z nás blízké, získala si  
tato česká autorka zvláště mezi čtenářkami nezměr-
nou oblibu. Knihu ilustrovala Tereza Budilová.  
184 stran, černobílé ilustrace 
ET042714 279,- 219,-

Marcela Mlynářová  
CHALUPÁŘKOU  
Z DONUCENÍ 
Nejedna žena zů-
stala po rozvodu 
sama s dětmi a kaž -
dá, která to zažila, 
ví, že to není žádný 
med. Populární 
autorka líčí příhody, 

slasti a strasti rozvedené ženy se třemi dětmi, která 
se sama pustila do budování rekreačního objektu, 
kde by mohla trávit víkendy hrabáním v zemi a úkli-
dem poté, co celý týden gruntovala doma v bytě. 
184 stran, černobílé ilustrace 
ET042713 259,- 199,- 

Marcela Mlynářová  
ZAČ JE ŽIVOTA 
LOKET 
M. Mlynářová se  
v této knize vrací  
do doby svého 
mládí. Líčí radosti  
i strasti při hledání 
partnera, svá manželství, jak „vydýchávala“ partnery, 
které si děti přivedly, svatbu svého syna a nezapomí-
ná ani na výlety, které absolvovala se svou matkou.  
184 stran, černobílé ilustrace 
ET042712 259,- 199,- 

Každého posílí, vyjde-li z komfortní zóny. Proto jsem napsala 
knihu, která vás nenechá v klidu, neukolébá vás, ale určitě  
pobaví, rozesměje a možná i rozpláče. Takže se pohodlně 
usaďte, zachovejte si nadhled a bavte se! 

Zuzana Součková

NOVIN
KA
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Michal Viewegh  
PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ LEOPOLD 
Leopold má nutkavou potřebu vyjadřo-
vat se ve verších a za všech okolností  
zůstávat zdvořilý, což ho často dostává  
do velice prekérních situací… 272 stran 
ET041448 349,- 279,- 

NOVIN
KA

Michal Viewegh  

DĚRAVÉ PAMĚTI 
Jak se z nesmělého kluka ze Sázavy dočasně stal hédonistický  
seladon a nadlouho i nejpopulárnější porevoluční spisovatel?  
Co dělal 17. listopadu 1989 a na čem psal Báječná léta pod psa? 
Jaký byl vrátný, voják, učitel a redaktor, jaký je otec, bratr, syn 
a dědeček a kolik milenek bohužel pozval na oslavu svých pade-
sátin? A proč pak hned neumřel? Michal Viewegh slaví šedesáté 
narozeniny a první dárek si rozhodl nadělit sám – vlastní životopis, 
psaný s nadhledem… 
Váz., 232 stran, barevné i čb. fotografie, 14 x 17,8 cm 

ET043151 379,-  259,-

Michal Viewegh  

ANDĚLÉ  
VŠEDNÍHO DNE 
Pro Karla z pražských Nuslí je 
úterý 5. září roku 2006 po-
sledním dnem jeho života, 
což ovšem vědí jen andělé… 
Mladá vdova, učitel autoško-
ly, sebevrah a čtyři andělé – 
to jsou protagonisté knihy  
M. Viewegha, který s fabu-
lační a kompoziční bravurou 
vypráví příběh jediného dne, 
na jehož konci se tři lidské 
osudy spojí v jeden. 152 s. 

ET042193 329,-  259,- 

Michal Viewegh  

NÁZORY  
NA VRAŽDU 
Knižní debut Michala Vie-
wegha se odehrává ve 
dvou letních dnech v kuli-
sách českého maloměsta, 
kde je na pouti zavraždě-
na mladá tělocvikářka. 
O incidentu i zdejších po-
měrech čtenáři vypráví její 
kolega. Dílo s detektivními 
prvky perfektně vykresluje 
atmosféru malého města 
i osmdesátých let. 144 s. 

ET043136 359,-  279,-

Michal Viewegh  
MÝM VRSTEVNÍKŮM  
A JINÉ FEJETONY 
Fejetony o tom, jak je prospěšné vést 
kores pondenci s mrtvými, o 4D realitě, 
o Brně… 168 stran, černobílé ilustrace 
ET041033 259,- 199,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA*

Michal Viewegh  

DĚRAVÉ  
PAMĚTI 
Audioknihu čtou S. Ra-
šilov a M. Hudečková.  

ET043162 CD (mp3)  

349,-  299,-
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Marek Epstein  

NEREZ 
Hrdinové povídek scenáristy 
M. Epsteina jsou zdánlivě sebe-
jistí a stabilní jedinci uchlácho-
lení drobnými lidskými sny. 
Jejich jistota ale není víc než 
pouhé očekávání pádu. Jsou 
zrazováni tam, kde se cítili nej-
silnější: rodinou, přírodou, ro-
zumem i láskou. Okolnosti je 
strhávají z cesty a ponechávají 
rozhodnutí, jestli se chtějí na-
vrátit do bývalé rovnováhy. 
A zda to vůbec ještě dokážou… 
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

ET043053 299,-  239,- 

2x Edgar Dutka

obj. č.    
ET048351230,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet

Edgar Dutka  
LETNÍ VALČÍKY 
Sedmnáctiletý Bo-
houš zvaný Čurin už 
dlouho přemýšlel, 
jaké to asi je, dělat to 
s holkou, a pak se 
jednou v létě rozhodl, 
že to musí konečně 
zkusit. O víkendu vy-
jede do přírody, kde 
jsou určitě holky, fůra 
holek, z nich si jednu 
vybere a bude to… 
232 stran 
ET042200 279,- 239,- 

Marta Kučíková  
Z MÉHO  
SEVEROITALSKÉHO  
DENÍKU 
Autorčiny postřehy a zážitky 
z roku 2020 jsou psány ze-
jména z prostředí za pultem 
podhorské ho krámku, který 
se stal po dobu několikamě-
síčního zákazu vycházení je-
diným centrem dění. 208 s. 

ET042220 279,- 219,-

Hana Hřebejková  
AŤ ŽIJÍ PADESÁTNICE 
H. Hřebejková nabízí ve sbír-
ce povídek Ať žijí padesát-
nice humorný pohled na 
zdánlivě všední problémy, 
v nichž se leckdo pozná. 
Snad i proto, že inspirací 
k jejich napsání byl sám 
život, který by se neměl brát 
tak vážně. 128 stran 
ET041934 199,- 159,- 

Zuzana Hubeňáková  
NEJHEZČÍ  
MEZI KRÁVAMI 
Knihy Z. Hubeňákové přiná-
šejí odlehčený pohled na 
věci nezvyklé, ale i ty běžné. 
Nadhled, smysl pro humor 
a pozorovací talent je zá-
kladním stavebním prvkem 
i u tohoto soubo ru publicis-
tických tex tů. 248 stran, čb. il. 
ET042253 279,- 219,- 

NOVIN
KA*

Edgar Dutka  

U ÚTULKU 5 
U útulku 5 – tak zní adresa dětského domova,  
do něhož je umístěn sedmiletý Ben se svou sest-
rou poté, co je jejich matka v roce 1948 zatčena 
a odsouzena… Nové, rozšířené vydání sbírky po-
vídek, jež byla sice napsána již v roce 1963, ale 
kterou tehdy všechna nakladatelství odmítla, a tak 
čekala na své vydání až do roku 2003, aby byla 
následně nominována na cenu Magnesia Litera. 
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042199 329,-  259,- 

OD SPOLUAUTORA 

BESTSELLERU  

ŠARLATÁN!

Každý obyčejný 
den nám může 
změnit život…
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Alena Mornštajnová, Petra Soukupová, Jan Němec, 
Bianca Bellová, Petra Dvořáková, Markéta Pilátová, 
Marek Epstein, Irena Hejdová, Ondřej Neff 
DNES JEŠTĚ NE 
Audioknihu čtou Martin Preiss, Martin Hronský Krupa, 
Radek Valenta a Jitka Ježková.  
ET043161         CD (mp3) 249,- 199,- 

Klára Janečková  
FRANCOUZSKÝ  
MANŽEL 
Když slavnou spisovatelku 
Kamilu osloví mladá žena 
Nadja, pátrající po své zmi-
zelé kamarádce Laně, spi-
sovatelka souhlasí, že ženě 
pomůže. Aby zjistila, kam 
se Lana poděla, musí se 
Kamila sblížit s podivín-
ským Albertem… 256 stran 
ET042209 279,- 219,- 

A. Mornštajnová, B. Bellová,  
P. Soukupová, P. Dvořáková,  
M. Pilátová, M. Epstein,  
J. Němec, I. Hejdová, O. Neff 

DNES JEŠTĚ NE 
Radomír nemá pocit, že by 
mu v životě něco scházelo, 
dokud nepotká Jarmilu. Milan 
Gábinu miluje, ale jeden ve-
čer by potřeboval strávit bez 
ní. Jarek by Annu a jejich dvě 
děti nejraději neopustil už ani 
na vteřinu – a nic by neměnil, 
zatímco rodinu Tomáše čeká 
úplně nový začátek a místo 
života ve městě stará chalupa 
na venkově. Viky si odmítá vy-
bírat mezi Jerrym a Vaškem. 
Dnes ještě ne… 
Váz., 168 stran, čb. ilustrace,  
14 x 17,8 cm 

ET043121 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Kolektiv autorů 
VŠECHNY  
ZA JEDNU 
Daniel a David, 
podivíni z povídek  
B. Bellové a A. Bo-
lavé, mají něco 
společného. Oba 

hlavním hrdinům ukazují, co je to opravdové 
přátelství, které vás formuje na celý život –  
ostatně dávné kamarádské věrnosti se dovolává 
i hrdina textu Marka Epsteina… 176 stran, čb. il. 
ET042700 279,- 219,- 

Kateřina Tučková 

BÍLÁ VODA 
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje vesnice skrytá 
ve stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zá-
stupy poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky 
Panny Marie. Právě sem o několik století později 
přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou 
minulostí, která ji přivedla na pokraj sebevraždy. 
Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou  
tu však najde pouze několik řádových sester, vede-
ných svéráznou řeholnicí Evaristou, která byla roku 
1950 nasazena na nucené práce a vystavena poni-
žování v komunistickém kriminálu i mučení, aby se 
vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím 
Evaristin dramatický příběh pouze začal…  
Váz., 688 stran, 13,5 x 20,5 cm 

ET520494 599,-  479,- 

CO SKRÝVÁ  
STARÝ KLÁŠTER? DEVĚT NOVÝCH POVÍDEK  

VAŠICH OBLÍBENÝCH AUTORŮ 

Kolektiv autorů 
MÁ MĚ RÁDA, 
NEMÁ MĚ 
RÁDA 
Deset současných 
českých prozaiků 
a deset povídek 
plných nejistot, 

pochyb a toužebného čekání. Stále ten stejný cit 
– a vždy nový a nezaměnitelný příběh. Ať už 
končí štěstím, neštěstím, manželstvím, kytičkou, 
hubičkou… 168 stran, černobílé ilustrace 

ET042504 279,- 219,- 

NOVIN
KA
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Daniel Defoe  

ROBINSON CRUSOE 
Příběh „zvláštních podivuhodných dobrodružství ná-
mořníka z Yorku“ přesahuje svou éru: Čteme ho jako 
nesmrtelný příběh o lidské odvaze, nezdolnosti i zví-
davosti. Do češtiny byl přeložen poprvé roku 1797, 
důvěryhodný překlad však vyšel až o století později. 
Nyní vychází v novém překladu Martina Pokorného. 
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042379 399,-  319,- 

Romain Rolland  

ŽIVOT  
BEETHOVENŮV 
Po dlouhé době vychází 
v češtině přepracované kri-
tické vydání překladu dnes 
již klasického muzikologic-
kého díla z pera slavného 
Romaina Rollanda. Tato 
kniha se ve Francii své doby 
stala naprostým bestselle-
rem a podnítila znalce  
Beethovenova díla k disku-
sím, které jsou stále aktuál-
ní i přes nespočet nových 
knih a interpretací. Samot-
ného Beethovena zde spat-
říte jak v syrové podobě 
zlomeného a nemocného 
génia, tak v širším kontextu 
jeho doby díky mnoha kritic-
kým poznámkám a obsáhlé 
korespondenci. 
Přeložil Pavel Eisner. 
Váz., 160 str., 13,4 x 19 cm 

ET042451 299,-  239,- 

Honoré de Balzac  

ELIXÍR ŽIVOTA 
V povídkách z let 1830–1835 využívá autor témata 
typická pro tehdy oblíbenou literaturu: nesmrtelnost, 
smlouva s ďáblem, elixír mládí. Je ironický, vyzývavý, 
místy rouhačský, filozofuje nad unikajícím smyslem 
života, děsí svou schopností nahlédnout do temných 
stránek lidské duše… Přeložila Dana Melanová. 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042958 379,-  299,- 

Guy de Maupassant  
MILÁČEK 
Tento satirický román má 
skvělou atmosféru, která nás 
vrací do doby, kdy se spole-
čenská smetánka vozila 
v drožkách a z venkovana se 
mohl stát lev salonů. 336 str. 
ET043059 399,- 319,- 

Oscar Wilde  
OBRAZ DORIANA 
GRAYE 
Slavný román obsahuje faus-
tovský motiv i hororové prvky, 
dotýká se také tématu homo-
sexuality. Populární dílo bylo 
mnohokrát zfilmováno. 264 s. 
ET039592 299,- 239,-

Arthur Conan Doyle  
BASKERVILLSKÝ PES 
Jedinečné líčení atmosféry 
tajemství činí z Baskervill-
ské ho psa nejslavnější Doy-
lův detektivní román. Geniál- 
ní dílo v no vém překladu  
R. Podaného. 200 stran 
ET042223 299,- 239,-
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Novodobé vydání Rollandova 
bestselleru  
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Anthony Burgess  
MECHANICKÝ POMERANČ 
Vůdce mladých londýnských násilníků 
Alex tráví většinu svého času konzu-
mací drog, přepadáním bezbranných 
obětí a poslechem Beethovenovy 
hudby. Pak je však zatčen a donucen 
podstoupit krutý „terapeutický“ expe-
riment… Přemíra násilných scén není 
v Burgessově díle prvkem samoúčel-
ným – tvoří pevnou součást vyprávění, 
které je stejně strhující jako originální.  
248 stran 
ET042825 299,- 239,- 

Carlos Ruiz Zafón  
NEBESKÝ VĚZEŇ 
V Nebeském vězni se dokonale prolí-
nají dějové linky Stínu větru, mistrov-
ské kombinace historického, gotického 
a detektivního románu, který se stal 
bez přehánění i kultem, a Andělské 
hry, bestsellerů tvořících volný romá-
nový cyklus mnohovrstevnatých příbě-
hů o záhadách, jež skrývá magický 
svět takzvaného Pohřebiště zapome-
nutých knih – a které společně s hlav-
ními hrdiny odhalují čtenáři ve více než 
50 jazycích po celém světě. 288 stran 
ET043107 399,- 319,- 

Doireann Ní Ghríofa  
PŘÍZRAK V HRDLE 
Prozaický debut irské básnířky splétá příbě-
hy dvou žen, žijících ve stejné krajině v růz-
ných dobách. V 18. století najde šlechtična 
tělo zavražděného manžela a složí neoby-
čejnou báseň. Dnešní mladá matka v básni 
nachází ozvěny vlastního života a začne 
pátrat po osudu její autorky… Fascinující 
příběh o tom, jak je možné najít svůj hlas 
tím, že osvobodíte hlas toho druhého. 280 s. 
ET042787 359,- 279,- 

Bernhard Schlink  
BARVY LOUČENÍ 
Barvy loučení tvoří devět povídek, jejichž 
tématem jsou závažné události či momenty 
ve vztazích, které mají pů vod v minulosti, 
ale vyjdou na povrch až po letech. Teprve 
tehdy nastává rozloučení buď přímo s do-
tyčným člověkem, nebo s vlastní mylnou 
představou o něm. Někdy nás loučení hlu-
boce zasáhne. A někdy nás osvobodí… 
200 stran 
ET042149 299,- 239,- 

Diane Cook  

NOVÁ DIVOČINA 
Bea s pětiletou Agnes žije v přelidněném Městě zahlceném smogem. 
Agnes trpí úporným kašlem a chřadne Bee před očima. Znečištění 
vzduchu přesáhlo únosnou mez, ale zdravotní problémy s tím souvise-
jící už nikdo neřeší. Kam totiž jinam jít, když kromě Města existuje už 
jen Divočina, poslední pás divoké přírody? Jedinou nadějí je ale změna 
prostředí, a proto se Bea odhodlá k extrémnímu řešení – tím je účast 
ve výzkumu, který má zjistit, zda lidé mohou žít v divoké přírodě, aniž 
by po nich zůstávaly nevratné stopy. Nová divočina předkládá apoka-
lyptickou vizi světa vychýleného z rovnováhy, který se potýká s násled-
ky klimatické změny a přelidněnosti. Zároveň je empatickou studií 
vztahu matky a dcery za vyhraněných okolností a fungování lidské po-
vahy v podmínkách, kdy jde o přežití. Přeložila Dominika Křesťanová.  
Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042378 599,-  479,- 
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OBSTOJÍ LIDSKOST  
V BOJI O PŘEŽITÍ?
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Antonín Novák  

MISTR TŘEBOŇSKÉHO 
OLTÁŘE V ZRCADLE  
SVÉ DOBY 
Historie sice má svou paměť, zná však 
i osudy úplného zapomnění. Do úplné-
ho zapomnění upadlo na stovky let 
také dílo neznámého anonyma z konce 
14. století, dnes označovaného zástup-
ným jménem Mistr třeboňského oltáře. 
Výjimečná publikace přibližuje čtenáři 
dílo tohoto mistra „krásného slohu“ 
jak z hlediska uměnovědného, tak 
v kontextu doby, v níž autor žil, a při-
náší také řadu působivých ilustrací. 
Váz., 208 stran, barevná publikace, 
16,5 x 23,5 cm 

ET042837 449,-  349,- 

Caroline Bernardová  

FRIDA KAHLO 
A BARVY ŽIVOTA 
Mexiko, rok 1925. Sedmnáctiletá 
Frida Kahlo se chce stát lékařkou. 
Strašlivá autobusová nehoda  
však její plány zhatí. Pak potká 
Diega Riveru, proslulého malíře 
a lamače ženských srdcí, a po uši 
se do něho zamiluje. Když ji 
Diego požádá o ruku, okamžitě 
souhlasí. Jenže on jí nedokáže  
být věrný, a navíc se zdá, že její 
touha po dítěti zůstane nenapl-
něná. Navzdory překážkám se 
Frida nevzdává svého ideálu bez-
břehé lásky a života podle svých 
představ. Objeví malování a svými  
obrazy vypráví o svých snech.  
Přímočarostí, pestrým oblečením, 
mayskými šperky a originální 
tvorbou se stane jednou z nej-
proslulejších malířek naší doby.  
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042552 399,-  319,- 

Fascinující příběh 
mexické malířky

Milena Štráfeldová  
TO JE ON!  
O té, co si říkala Toyen 
Beletrizovaný životopis Marie Čermí-
nové, rodačky z pražského Smíchova. 
360 stran 
ET042538 399,- 319,- 

Consuelo de Saint-Exupéry  
PAMĚTI RŮŽE 
Nahlédněte do neznámých koutů osob-
nosti slavné ho francouzského spisovate-
le Antoina de Saint-Exu péryho!  
280 stran + 8 stran černobílé fotopřílohy 
ET041415 299,- 239,- 

IMUCHA 
Komiks doprovázející gran-
diózní show M. Dvořáka vě-
novanou A. Muchovi. Mladý 
kreslíř přijíždí do Paříže, aby 
zde našel záhadnou ženu, 
která jakoby vystupovala pří-
mo z obrazů… 80 str., bar. p. 
ET042934 349,- 279,- 
 

Michelle Marly  
MADAME PIAF 
A PÍSEŇ LÁSKY 
Beletrizovaný životopis slav-
né francouzské šansoniérky 
Édith Piaf. Než se stala legen-
dou, musela překonat mno-
ho temných chvil… 344 s. 

ET041468 379,- 299,- 
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Tomáš Padevět 
CARMEN 
Hana Hegerová poprvé otevřeně 
vypráví o svém dětství, o pobytu 
v utečeneckém táboře, komunis-
tickém kriminálu…  504 stran + 
16 stran barevné fotopříl., čb. foto 
ET042881 499,- 399,- 

Radůza 
ZPĚVNÍK 
Zpěvník obsahuje texty a notové 
zápisy padesáti dvou písní oblí-
bené české zpěvačky, harmoni-
kářky a hudební skladatelky 
Radůzy. Brož., 120 stran 
ET042882 299,- 239,- 

Tato kniha rekapituluje, co jsme jako kapela  
zažili od svého zrodu skoro až do dneška. Věříme, že lidi 
prožili tohle období s námi a že jim kniha nostalgicky 

připomene jejich silné životní momenty a atmosféru let, 
během kterých fotky vznikaly. Ale historie se píše i teď a my 
se rádi setkáme s fanoušky nejen prostřednictvím knihy, ale 

i osobně. A tak plánujeme letní turné, během kterého 
objedeme celou republiku a možná se zastavíme  
i ve vašem městě. Chceme vás totiž zase vidět!

Michaela Lindingerová  

HEDY LAMARR 
Hedy Lamarr se proslavila prvním zobrazením ženského orgasmu 
v dějinách filmu. Její cílevědomost a doslova nadpozemská krása 
nakonec našly své uplatnění v Hollywoodu, kde se stala obdivova-
nou bohyní filmového plátna. Do širokého povědomí se ale zapsala 
také jako vynálezkyně. Její práce na frekvenčním přelaďování, které 
se stalo „pradědečkem“ technologie Bluetooth, byla významnou 
součástí protinacistického odboje. O Hedy Lamarr koluje spousta  
legend. M. Lindingerová na základě nových zdrojů vyvrací zažitá 
klišé a vykresluje zcela nový obraz bývalé „nejkrásnější ženy světa“. 
Váz., 256 stran, černobílé fotografie, 15,4 x 22,5 cm 

ET042946 359,-  279,- 
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David Koller, Michal Dvořák, Robert Kodym, P. B. CH. 

LUCIE 
Tato unikátní fotokniha přináší čtenářům řadu jedinečných snímků  
kapely, z nichž mnohé z nich se nikdy nedostaly na veřejnost – na inter-
netu je zaručeně nenaleznete. Fanoušci mají možnost nahlédnout do zá-
kulisí koncertů i nahrávacích studií, seznámí se s počátky kapely a připo- 
menou si její slavné koncerty. Z bezmála 10 000 fotografií pořídili členo-
vé kapely výběr téměř 800 snímků, které doprovázejí výstižné komentáře 
od samotných členů kapely. K jednotlivým oddílům knihy napsal shrnující 
úvody renomovaný hudební publicista Honza Dědek. Kniha potěší všech-
ny příznivce špičkové populární hudby. 
Váz., 528 stran, barevná publikace, 25 x 30 cm 

ET042118 1399,-  1099,-

36 a 37 bio.qxp_Sestava 1  21.03.22  12:07  Stránka 3



Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.38

D
ěj

in
y,

 o
su

d
y

NOVIN
KA

Šlechta byla silou, s níž musel český panovník počítat. Někdy svými činy ovlivňovala běh 
dějin, jindy byla její moc výrazně omezena. K mým oblíbeným šlechticům patří Karel 
starší ze Žerotína a Jan Harrach. Doufám, že také vy si u některé z osobností, které na-
jdete v této knize, řeknete, že to byl skvělý člověk a že byste ho chtěli osobně poznat. 

Hana Kneblová 

Hana Kneblová  

ŠLECHTA V ČESKÝCH ZEMÍCH 
Kniha mapuje osudy aristokracie v českých zemích od dob českých králů až  
do současnosti. Vypráví o výjimečných mužích a ženách, ale také o černých  
ovcích rodiny, o významných diplomatech, vojevůdcích a cestovatelích, šťastných 
a nevydařených manželstvích. Obsahuje rovněž spoustu zajímavostí, například 
proč místodržící vyhození z oken Pražského hradu přežili pád bez vážných zra-
nění, proč Albrechta z Valdštejna pohřbili třikrát, kolikrát se vdala a kolik měla 
milenců Kateřina Zaháňská, kterou známe jako paní kněžnu z Babičky, proč 
byla Kateřina Bechyňová z Lažan odsouzena k smrti hladem a jak zemřel kníže 
Adam František ze Schwarzenberga. Možná překvapí, že za první republiky bylo 
zakázáno používat šlechtické tituly a byla provedena pozemková reforma, která 
značně zmenšila majetek aristokracie. 
Váz., 264 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 14 x 20,5 cm 

ET042722 349,-  279,- 

Pavel Juřík  
KRÁLOVNA BITEV 
Tato bohatě ilustrovaná publi-
kace předkládá čtivou formou 
nedávno objevená fakta 
o vzniku moderního evropské-
ho dělostřelectva, které se  
zasloužilo o mnoho porážek 
slavné pruské armády. Novou 
výzbroj a taktiku postupně 
převzaly všechny evropské  
armády a setkáváme se s ní 
dodnes. 352 str., barevná publ. 
ET042862 499,- 399,- 

Wilhelm J. Wagner  
RAKOUSKO-UHERSKO 
Monarchie a lidé  
slovem i obrazem 
Výpravná publikace přibližuje 
život v habsburské monarchii  
od napoleonských válek po vy-
puknutí 1. světové války. Autor 
pomocí fotografií z archi vů, his-
torických map či dobových kari-
katur představuje mnohotvárnost 
každodenního života v Rakous-
ku-Uhersku. 160 stran, bar. publ. 

ET040411 499,- 399,- 

Eckart Conze  
VELKÁ ILUZE 
Versailleská smlouva a Paříž-
ská mírová konference vtisk-
ly světu pečeť až do dneš- 
ních dnů. Ve své znamenitě  
napsané a na podrobném 
zkoumání založené knize 
ukazuje renomovaný histo-
rik, proč se všechny naděje, 
spojované s Versailleským 
mí rem, ukázaly jako velká 
iluze. 464 stran 
ET041140 499,- 399,- 

R. D. Rosen  
DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY 
Osud ukrývaných  
židovských dětí  
za 2. světové války 
Snad každý zná příběh Anne 
Frankové, jejíž deník doku-
mentuje nelidskost nacistic-
kého režimu. Anne Franková 
holocaust nepřežila, ale jiné 
děti ano. Právě jim a jejich 
osudům je věnována tato 
kniha. 312 s. + 16 s. čb. foto 

ET042595 349,- 279,- 

Gerry a Janet Souterovi  
ARMÁDA DUCHŮ 
Jak spojenci obelstili 
třetí říši  
Gerry a Janet Souterovi měli 
možnost z první ruky vyslech-
nout vyprávění válečných  
veteránů a také dostali k dis-
pozici nově odtajněné zá-
znamy. Vyprávějí nám půso- 
bivé příběhy o podfucích 
a kouzlech zděděných od 
lstivých Britů. 256 s., čb. foto 

ET041340 299,- 239,- 

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH  
ŠLECHTICKÝCH RODŮ V ČESKÝCH  
ZEMÍCH OD STŘEDOVĚKU  
PO SOUČASNOST
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Jeremy Black  
HISTORIE 20. STOLETÍ 
Publikace předního světového his-
torika Jeremyho Blacka přináší 
přehledné a bohatě ilustrované  
dějiny dvacátého století. Zachycuje 
události, postavy, ideologie, ale  
také kulturní proměny a dramatic-
kou politiku této bouřlivé doby.  
256 stran, barevná publikace 
ET042765 599,- 479,-

Jung Changová  
DIVOKÉ LABUTĚ 
V autobiografické knize se snoubí věcné vy-
líčení historie Číny 20. století s pohnutou 
osobní historií tří žen. 520 s. + 16 s. čb. foto 
ET041614 499,- 399,-

Jung Changová  
VELKÁ SESTRA, MALÁ SESTRA, 
RUDÁ SESTRA 
Poutavý příběh tří sester ze Šanghaje. 
368 str. + 32 str. barevné i čb. fotopřílohy 
ET041615 499,- 399,- 

Heather Dune Macadamová   
999 
Příběh žen z prvního 
transportu do Osvětimi 
Z Popradu roku 1942 vyjíždí 
transport s necelou tisícov-
kou nicnetušících žen, které 
čeká postupná likvidace.  
Jejich osudy mapuje tato 
kniha. 512 stran, čb. fotografie 

ET041428 499,- 399,- 

Dan Hrubý 

PRAŽSKÉ MORDY 
Kniha popisuje nejen dnes již zapome-
nuté případy, ale také události, které 
se staly součástí kolektivní paměti, 
jsou však zkreslené nánosem mýtů 
a fiktivního vyprávění. Patří mezi ně 
příběh smíchovské vražednice se zla-
tým chrupem, vražda knihaře Tyla  
na Malé Straně i tragický osud rodiny 
hostinského z Karlovy ulice či záhadná 
úmrtí pražských prostitutek. K první 
republice a její skutečné i předstírané 
eleganci patří také sňatkoví podvod-
níci… Pražské mordy provázejí své  
vyprávění přesným určením míst, kde 
se popisované skutky odehrály. 
Váz., 408 stran, čb. foto, 16,2 x 23 cm 

ET535966 499,-  399,-
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Stephan Talty  

SMRT ŘEZNÍKA Z RIGY 
Herberts Cukurs, známý jako Řezník 
z Rigy, zavraždil asi třicet tisíc lotyš-
ských Židů. Dokázal se vyhnout norim-
berským procesům a uprchl do Jižní 
Ameriky. V roce 1965, kdy hrozilo, že 
vyprší promlčecí lhůta všech nacistic-
kých válečných zločinů, eskalovalo  
globální pronásledování nacistických 
zločinců. Velkou roli v tomto procesu 
hrál Mosad, izraelská zpravodajská 
služba. Jeho agent Jaakov Meidad, 
který o tři roky dříve unesl Adolfa Eich-
manna, vedl misi s cílem Cukurse za-
vraždit. V napínavé tajné operaci, se 
kterou se nemohou srovnávat ani ty 
nejambicióznější špionážní romány, 
odcestoval Meidad v propracovaném 
přestrojení do Brazílie, aby Cukurse 
našel a zjednal spravedlnost… 
Váz., 304 stran + 8 stran bar. fotopříl., 
14,5 x 22,7 cm 

ET042835 399,-  319,- 
V prodeji od 7. 4. 2022 
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2x Jung Changová

obj. č.   ET048225
350,- 

ušetříte

 648,- 
jen

Výhodný komplet

KDYŽ PRÁVNÍ SYSTÉM  
SELHAL, VZAL AGENT  
MOSADU SPRAVEDLNOST 
DO SVÝCH RUKOU…
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Napsal jsem knížku vzpomínek na první objevitelská  
setkání s Japonskem. Přijel jsem tam na rok studovat 
a bydlel v domku u japonské rodiny. Totálně jiný svět. 
Mohl bych zvolit titul knížky Japonsko: Země údivů. 
Tehdy jsem den za dnem nevycházel z údivu a úžasu. 
Všechno bylo naprosto jiné, neznámé, nepředstavitelné – 
vztahy mezi lidmi, zvyky, tradice, náboženství, záliby,  
jídlo – prostě všechno. I vůně a chutě. Nemluvě o japon-
štině a znacích. Od té doby se japonštinou bavím a živím 

už přes padesát let. Japonsko mi přirostlo k srdci. Je to úžasná země!  
Martin Vačkář 

Martin Vačkář  

S JAPONSKEM V SRDCI 
Dobrodružné setkání s duchem Japonska 
Odhalte krásu Japonska očima našeho předního japanologa, publicisty, 
překladatele a tlumočníka z japonštiny Martina Vačkáře. Přeneste se v jeho 
knize do Země vycházejícího slunce na konci šedesátých let 20. století, kdy 
byla tamější společnost stále ještě velmi zakořeněna ve své tradiční minu-
losti, ale zároveň už otevírala náruč překotné modernizaci, tak typické pro 
současné Japonsko. Příběhy, které autor vypráví, vám představí Japonsko 
zcela jiné – zemi zakořeněnou v dávných tradicích, zemi zajímavého jazyka, 
zemi milých lidí se zcela odlišnou mentalitou a zkušenostmi. A nezapomíná 
ani na dodnes platné praktické tipy a postřehy, které jistě ocení každý 
správný cestovatel. 
Váz., 320 str. + 40 str. barevné fotopřílohy, čb. foto v textu, 14,5 x 22,7 cm 

ET041858 399,-  319,- 

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová  
POSLEDNÍ ZAPÁLÍ VESNICI 
27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán 
na oblast Ná hor ního Karabachu.  
L. Klicperová a M. Kutilová se do 
Karabachu několikrát vypravily.  
Jejich kniha, doplněná doslovem  
politologa T. Šmída, je uceleným 
svědectvím o hrůzách moderní 
války. 216 stran, barevná publikace 
ET042631 299,- 239,- 

Adam Gebrian  
DVA MĚSÍCE V LISABONU 
V dubnu 2019 se architekt A. Gebrian 
vydal se svou ženou a tříletým synem 
do Lisabonu. Kniha obsahuje celkem 
šedesát devět kapitol, ve kterých A. Ge-
brian poutavě popisuje stovky zajíma-
vých míst, jež se svou ženou a sy nem  
v Lisabonu navštívil. 312 stran, bar. foto 
ET042967 349,- 279,- 

Lucie Výborná  
MEZI SVĚTY 
Pravidelně ji slýcháte z rozhla su.  
To je ale jen jeden svět Lucie Výbor-
né. V tom druhém světě fouká ostrý 
vítr. Mezi světy je výběr z deníků, 
v nichž nás autorka zavede do mra-
zivých oblastí Antarktidy, na vrchol-
ky hor, mezi vo jáky do Afghánistá- 
nu či na Havaj. 312 stran, bar. publ.  
ET042212 495,- 395,- 

Christine Thürmerová  
DALEKÉ CESTY 
Ch. Thürmerová absolvovala mnoho dál-
kových túr, některé trvaly dokonce šest 
měsíců. V knize popisuje dobrodruž ství, 
která zažila na Pacifické hřebenovce či 
v Austrálii. Zkušená autorka v knize radí, 
co si vzít s sebou, a přidává spoustu dal-
ších dobrých rad a tipů z oblasti turistiky. 
224 stran + 16 stran bar. i čb. fotopřílohy 
ET042042 299,- 239,- 

Alena Zárybnická  
ALPAMI NA KOLE 
V průvodci najdete detailní po-
pis trasy, převýšení či náročnost 
túry, ale i tipy, jaká místa v okolí 
navštívit, co ochutnat a kde si 
odpočinout. Alena Zárybnická 
vás všemi místy provede se 
svou přirozenou laskavostí  
a přidá i pár osobních vzpomí-
nek. 224 stran, barevná publ. 
ET042559 359,- 269,- 
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Jan Hocek  
100 NEJHEZČÍCH VÝLETŮ  
PO ČESKU A SLOVENSKU 
V publikaci naleznete pestrou mo-
zaiku krajinných i přírodních krás. 
Pěšky vystoupáte na vyhlídkové 
vrcholy, na kole projedete rovina-
tější a mírně zvlněné oblasti, na 
kanoi nebo kajaku splujete roman-
tické řeky a na běžkách prozkou-
máte nejvyšší oblasti hor. Vyzkoušíte 
si také méně obvyklé aktivity, jako 
je například výlet na koních, plavba 
na mořském kajaku nebo skialpinis-
mus. 224 stran, barevná publikace   

ET041406 399,- 299,- 

Radek Jaroš, Arnošt Tabášek  
HORY SHORA 
Úspěšný horolezec R. Jaroš 
dosáhl jako první Čech a pat-
náctý člověk v historii vůbec 
„koruny Himálaje“, tedy zdo-
lal všech 14 osmitisícovek  
bez použití kyslíku. A právě 
autentické líčení dramatických 
okolností úspěšných, ale i ne-
úspěšných výstupů (čtyřikrát 
se marně pokoušel o K2, než 
se mu to v roce 2014 poda-
řilo) je obsahem této působivé 
knihy. 176 stran, barevná publ. 
ET040742 399,- 319,- 

Vladimír Soukup, Petr David 
BRDY 
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
Tato publikace vypráví o pří -
rodě, historii, památkách,  
ale také o tom, jak Brdy do-
kážou na člověka působit 
a jaké příběhy se zde v mi-
nulosti odehrály. Poutavé  
vyprávění o celé oblasti Brd 
(včetně středních) je navíc 
dopl něno o praktický pře-
hled značených turistických 
tras a nejhezčích výletů. 
208 stran, barevná publikace 

ET038378 299,- 239,-

Vladimír Soukup, Petr David  
JIZERSKÉ HORY 
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
Naše Jizerské hory jsou rájem 
výletníků, kteří přicházejí 
v každou roční dobu – v létě 
za rozkvetlými upolíny na Ji-
zerku, na podzim za nádhe-
rou zlatě zbarveného listí 
bukových lesů a v zimě na 
běžkách. Jizerské hory jsou 
pohostinné, stejně jako lidé, 
kteří zde žijí. Pojďme společ-
ně hledat místa známá i ne-
známá! 232 stran, bar. publ. 

ET042266 379,- 299,- 

Vladimír Soukup, Petr David  
ČESKÝ RÁJ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ 
Vydejte se s námi do České-
ho ráje, malebného kraje při 
Jizeře a horní Cidlině, který 
nemá svou pestrostí, členi-
tostí a romantičností u nás 
obdoby. Vzdor rostoucímu 
cestovnímu ruchu tu stále 
najdeme tichá a odlehlá mís-
ta, která lákají k odpočinku. 
Nikde jinde nenajdete na tak 
relativně malém prostoru 
tolik krásy… 248 s., bar. publ. 

ET041550 359,- 279,- 
 

Kamila Paličková  

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘATY 
Afrika – kontinent, z nějž vzešel člověk a kde vznikla i nejstarší civilizace v historii pla-
nety Země. Autorka této knihy se žene na druhý konec světa s vírou a přesvědčením, že 
ho změní, a motivuje své čtenáře k tomu, aby přestali přehlížet genocidu zvířat. Vydejte 
se na cestu do Afriky, k příběhům, které jsou často smutné, až frustrující, ale vždy ne-
úprosně pravdivé, i k příběhům, které dávají naději na lepší svět, jehož je neuvěřitelné 
bohatství africké přírody a zvířat fascinující součástí. Autorka si všechny příběhy do jed-
noho musela prožít od začátku do konce. Tato cesta vás bude bolet a to, co se dočtete, 
půjde na dřeň vašich pocitů a emocí. Ale ta cesta za to stojí. 
Váz., 216 stran, barevné fotografie, 14,5 x 22,7 cm 

ET042975 359,-  279,- 

Lidé vždy hledali zázraky a zázrač-
ná stvoření. Pod tíhou povinností 
však nevnímají, že magické bytosti 
s námi obývají naši planetu. O tyto 
tvory každý den přicházíme a mož-
ná je brzy ztratíme nadobro. Vydej-
te se společně se mnou po stopách 
divokých zvířat a lidí, kteří usilují 

o jejich ochranu. Poznejte magickou Afriku, kontinent, 
který mi ukradl srdce. A snad očaruje i to vaše!  

Kamila Paličková  

NOVIN
KA
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Andrea Frieseová, Bettina M. Jasperová  

TRÉNINK PAMĚTI 
Praktická příručka k trénování paměti ukazuje, jak si pomocí fyzické 
aktivity a jednoduchých paměťových cvičení udržovat mozek v doko-
nalé kondici. Aktivity lze snadno začlenit do každodenního života 
a podle potřeby kombinovat. Doplňují je tipy na obohacení či změnu 
životního stylu a výživy. Kniha je skvělým pomocníkem pro každého, 
kdo si chce hravou formou trénovat mozek, a zároveň poslouží jako 
inspirace ke smysluplnému a zábavnému využití volného času. 
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042798 299,-  239,-

Larry Gonick, Dave Wessner  
KOMIKSOVÁ BIOLOGIE 
Trápili jste se, když vás učitel pří-
rodopisu na střední škole požádal, 
abyste rozpitvali žábu? Neumíte 
správně od povědět na otázku,  
co je to DNA, genom, evoluce,  
homeostáza či mnohobuněčnost? 
Stále se držíte přesvědčení, že os-
móza byl název posledního turné 
Ozzyho Osbourna? Pak rozhodně 
potřebujete Komiksovou biologii!  
Brož., 320 stran, čb. ilustrace 
ET042673 399,- 319,- 

Darren Crown  
ANGLIČTINA  
NA ROVINU  
Zábavná kniha, která vám 
pomůže při studiu angličtiny.   
208 stran, černobílé ilustrace 
ET039106   199,- 179,- 

Darren Crown  
ANGLIČTINA  
NA ROVINU II 
Kniha srozumitel ně vysvět-
luje anglickou gramatiku. 
248 stran 
ET042328 229,- 179,- 

Gareth Moore  
SHERLOCK HOLMES  
NA STOPĚ 
Vydejte se do záhadného a napí-
navého světa Sherlocka Holmese 
a pokuste se vyzrát na nejslavněj-
šího detektiva všech dob. Čeká 
vás více než 130 poutavých a ori-
ginálních rébusů, hádanek a slov-
ních hříček, k jejichž řešení budete 
potřebovat nejen znalosti mate-
matiky, ale především schopnost 
dedukce. Brož., 256 stran, čb. il. 
ET042180 259,- 199,- 

Ladislav Čech  
ANGLIČTINA  
PRO LAMY 3 
Tato vtipná, a přitom poučná 
kniha osloví nejen věčné za-
čátečníky, ale i studenty, 
kteří mají potíže s tradičními 
učebnicemi nebo si jen po-
třebují něco ujasnit. Najdou 
v ní krátké příběhy s mno ha 
příklady, které tvoří přehled 
gramatických jevů od úrovně 
A1 po pokročilejší B2. 168 s. 
ET042641 249,- 199,- 2x Darren Crown

obj. č.    
ET048352170,- 

ušetříte

 258,- 
jen

Výhodný komplet

TADY JE UKRYTÉ ZVÍŘE… 
 

Hledejte slova, která obsahují zvíře (i když se 
skutečným zvířetem nemají nic společného). 

tlama, peskovat… 
 

Tímto cvičením procvičujete slovní  
zásobu a myšlenkovou flexibilitu.

TO
P

Týdenní program,  
který oddaluje stárnutí!
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Jan Lebeda  
MEDOVNÍČEK, MEDULKA  
A MEDULÍNEK 
Knihu provází půvabné ilustrace V. Balcarové. 
Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 
ET041401 299,-

Jan Lebeda  
MEDOVNÍČEK A JEHO NEMOCNICE  
PRO ZVÍŘÁTKA 
Dokážou se skřítci postarat o nemocná zvířátka? 
Váz., 136 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 
ET041892 299,-

Jan Lebeda  
POHÁDKY SKŘÍTKA MEDOVNÍČKA 
Pohádky o malém skřítkovi Medovníčkovi, který 
miluje přírodu a učí ji poznávat také děti. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 
ET042156 299,-

JARO 2/2022

259 Kč

239 Kč 239 Kč239 Kč

Jan Lebeda 

MEDULÍNEK A VLAŠTOVIČKA JŮLINKA 
V chaloupce schované v lese žije se skřítkem Medovníčkem a Medul-
kou malý Medulínek. Jednoho dne najde na zemi malou vlaštovičku 
vypadlou z hnízda, odnese si ji domů, dá jí jméno Jůlinka a stará se 
o ni, až z ní vyroste velká vlaštovka. Naučí se létat, zažije spoustu 
příhod, seznámí se s vlaštovčím klukem Ferdíkem, ale na zimu se  
Jůlinka musí se skřítky rozloučit a odletět s ostatními vlaštovkami  
do horké Afriky. Na svého kamaráda Medulínka ani na Medovníčka 
a Medulku však nezapomene, na jaře se ke skřítkům vrátí a pozve je 
ke svému hnízdu, kde je čeká velké překvapení… 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 

ET042750 329,-  
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Andrea Popprová  

KUK DO OŘÍŠKU 
Pod lískou v trávě leží spousta spadaného listí, barevného jako kobereček. 
Copak to leží mezi listím? Malá kulička! Kdepak kulička, vždyť to je lískový 
oříšek! Není to ale jen tak obyčejný oříšek. Kdeže. Tento má v sobě malou 
dírku. Kampak ta dírka asi vede? Nakoukni s námi dírkou do oříšku 
a odhal jeho tajemství. Kdopak v oříšku bydlí? A co se v oříšku skrývá? 
Barevné leporelo, 12 stran, 20 x 20 cm 

ET042476 259,-

179 Kč

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 67.44

PR
O 

NE
JM

EN
ŠÍ

 I
 P

ŘE
DŠ

KO
LÁ

KY

NOV
INK

A

Anne Suessová  

CO SE DĚJE 
NA STATKU 
Zavítejte s námi  
na statek a objevte 
spoustu zajímavého. 
Sedlák Jindřich sklízí 
brambory, prasnice 
porodila selátka, děti 
si hrají u potoka a při 
letní slavnosti všichni 
společně oslavují, do-
přávají si grilované 
klobásky a hraje jim 
k tomu muzika.  
A. Suessová pouta-
vými a živými obrázky 
vypráví příhody ze ži-
vota na venkově. 
Pestré scény podpo-
rují vnímavost dětí v předškolním věku a podněcují jejich fantazii. 
Barevné leporelo, 8 stran, 21 x 29,5 cm 

ET043076 199,-

NOV
INK

A

Joanna Kłos,  
Marta Galewska-Kustra  
PÉŤA ŘÍKÁ PRVNÍ SLOVA 
Seznamte se s malým Péťou  
a jeho veselou rodinkou! Užijte si 
s nimi celý dlouhý den! Tento 
sympatický chlapeček se stane 
oblíbeným průvodcem vašeho  
dítěte při prvních krůčcích v mlu-
vení. Nádherná celobarevná 
kniha se zaměřuje na první slova 
typická pro vývoj dětské řeči  
a na první jednoduché věty.  
Barevné leporelo, 40 stran,  
20,5 x 25 cm 
ET041411 279,-

Zdeněk Miler, Sergej Michalkov  
MOJE ŠTĚNĚ 
Klasické barevné leporelo o dobrodružství 
zvědavého, neposedného štěňátka.  
Barevné leporelo, 12 stran, 23,8 x 16 cm

Zdeněk Miler, Josef Kožíšek 
POLÁMAL SE MRAVENEČEK 
Veršovaný příběh o tom, jak polámaného 
mravenečka nevyléčí prášky, ale soucit přátel. 
Barevné leporelo, 12 stran, 23,8 x 16 cm 
 

159 Kč

ET048353 158,- cena za obě publikace 148,- 

219 Kč
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Linda Chapmanová  

LUNA HLEDÁ DOMOV 
Grace a Jack jednoho dne potkají 
Lunu, nádherné bázlivé koťátko, které 
se sice moc rádo tulí, ale vyleká ho 
každičký hlasitější zvuk. Podaří se 
dvojčatům najít plaché kočičce vhod-
ného a milujícího páníčka? Knížku 
ilustrovala Sophy Williamsová.  
Váz., 96 stran, černobílé ilustrace,  
13 x 20 cm 

ET042507 199,-

Tereza Pařízková, Ivona Knechtlová  
JAK SI VYCHOVAT  
SOUROZENCE 
Vtipná knížka popisuje příchod 
mladšího sourozence do rodiny. Říká 
se, že mladší sourozenci se učí rych-
leji, protože toho spoustu odkoukají. 
Kdoví, co všechno za tím ale stojí?  
Váz., 40 stran, bar. publ., 24 x 27 cm 
ET042831 299,- 

Linda Chapmanová  
TLAPKA HLEDÁ 
DOMOV 
Devítiletá dvojčata Grace 
a Jack mají ráda zvířata, 
a tak se rozhodla, že si doma 
na zahradě založí útulek  
pro zvířata v dočasné péči – 
Báječný domov…  
Váz., 96 str., čb. il., 13 x 20 cm 
ET042508 199,-

Halka Marčeková  

STRAŠIDÝLKA 
Co myslíte, existují 
strašidla? Pokud 
o tom jen trochu po-
chybujete, přečtěte si 
napínavý příběh stra-
šidýlek ze Strašihradu, 
která se úplnou náho-
dou ocitnou ve světě 
lidí. Svérázní souro-
zenci Strašihnát, Stra-
šimůra, Strašiharaši, 
Strašisliz a Strašibreč-
ka se učí žít v rodině 
Bubákových. A to si 
pište, že to vůbec  
není jednoduché! 

Nikdo se o nich totiž nesmí dozvědět, protože jak všichni 
moc dobře vědí, když se takové strašidlo prozradí, navždy 
zmizí. Právě proto jste ještě nikdy tato veselá strašidla ne-
potkali. Ale věřte, že tu s námi žijí… 
Váz., 128 stran, barevná publikace, 16,5 x 24 cm 

ET042710 329,-

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 66. 45
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Karla S. Sommer  

NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚHY O ZVÍŘÁTKÁCH 
Začtěte se do kouzelných příběhů, plných zábavy i poučení. Prožijte 
dobrodružství s vychytralou liškou i přemýšlivým čápem, zavítejte  
do domečků myšek i silných lvů a dalších obyvatel lesů a luk. Krásné 
vyprávěnky doprovází nádherné ilustrace Anne Suessové. 
Váz., 128 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm 

ET042894 259,- 

159 Kč

199 Kč
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239 Kč
149 Kč
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NAJDOU GRACE  
A JACK LUNĚ 
BÁJEČNÝ DOMOV?
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Thomas Canavan  

ČISTIL SI  
PRAČLOVĚK ZUBY? 
Kolik krve vypije komár? Proč 
chirurgové kupovali mrtvá těla? 
To a mnohem více zajímavostí 
se dozvíš v této fujtajblové knize 
plné odporných otázek i odpo-
vědí o historii, jídle a vědě. 
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 
12,9 x 19,8 cm 

ET042461 299,-   

Honza Smolík  

10 DOBRODRUŽNÝCH 
ÚNIKOVEK 
Knížka vás zavede do hradního skle-
pení, hlubokého lesa a zasněžených 
velehor, mezi masožravé rostliny nebo 
do pavilonu opic, ale také na místa, 
která na první pohled nevypadají 
vůbec nebezpečně. Její hrdinové se 
ocitli ve svízelných situacích a bude 
jen na vás, abyste jim pomohli unik-
nout. Nebudete při tom potřebovat  
vytrénované svaly ani superhrdinské 
schopnosti. Využijete hlavně pozor-
nost a důvtip. Dobře se bavte! 
Váz., 96 stran, barevná publikace, 
19,5 x 25,5 cm 

ET042947 259,- 

Vyškrabávací zábava 
JEDNOROŽCI 
Vyškrábejte úžasné obrázky a od halte kouzel-
né duhové vzory! V knize na vás také čeká  
krásný příběh s omalovánkami.   
Kroužková vazba, 32 str., barevné il.,17 x 21 cm 
ET042073 259,- 

Zábavné magnety 
NA STAVBĚ 
Pomocí barevných obráz ko vých magnetů si děti 
mohou vytvářet své vlastní příběhy ze života  
na stavbě. Barevné leporelo, 10 stran, 20 x 25 cm 
ET039240 259,- 

Sophie Blitman  
Objevujeme 
HASIČI 
Dárkový box obsahuje: 
knížku (brož., 64 stran, 
barevná publikace,  
14,6 x 21 cm), magne-
tickou tabuli a více než 
80 magnetů 
ET042518 499,-

Ester Stará, Milan Starý 
ŽVANDA A MELIVO 
Knížka určená pro děti předškolního 
a mladšího školního věku má za cíl zá-
bavnou formou rozvíjet slovní zásobu 
a jazykový cit. Děti se pomocí zajímavých 
úkolů, básniček, vtipných obrázků, dopl-
ňovaček, příběhů a hádanek učí co nej-
přesněji vyjad řovat své myšlenky a city.  
Brož., 96 stran, barevná publ., 24 x 26 cm  
ET040404 279,-
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POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 67.46
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ZÁBAVA PRO 
CELOU RODINU
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MULTI-TRIO 
Abeceda 
Krabice obsahuje: 90 kartiček s písmen-
ky, 5 herních plánů pro LOTO trio, 5 her-
ních plánů pro herní varianty Hrajeme si 
s písmenky, tabuli na první psaní písme-
nek a slov, tabuli na kreslení šibenice pro 
hru Hledej slovo, křídu, houbičku a ná-
vod. Hra je vhodná pro děti od 3 let.  
Rozměry krabice: 27 x 29 x 10 cm. 
ET544484 599,-

Steve Martin  

STROJE KOLEM NÁS 
Od toustovače po roboty  
Jak se vlak udrží na kolejích? Co se děje uvnitř skákací tyče? A co 
se stane, když spláchneš na toaletě? Na tyto a mnoho dalších otá-
zek najdeš odpovědi v této knize. Dozvíš se, co se děje uvnitř tous-
tovačů, telefonů, ale také vznášedel či robotů. Odteď už budeš 
vědět, jak fungují přístroje kolem tebe. Ilustrovala Valpuri Kerttula. 
Váz., 48 stran, barevná publikace, 25 x 29,7 cm 

ET042905 279,-   

459 Kč

219 Kč

KRÁSNÉ FOTKY KNIŽNÍCH NOVINEK NAJDETE NA INSTAGRAM.COM/KNIZNIKLUB. 47
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Nikola Kucharská  
FAKTA A VÝMYSLY 
O DRACÍCH 
Co se draci učí? Co rádi 
dělají? Tato nádherně  
ilustrovaná kniha obsa-
huje mnoho faktů a ještě 
více mýtů o dracích, jejich 
zvycích a životě.  
Barevné leporelo, 28 stran, 
23,1 x 31 cm 
ET042555 359,-

Marta Jandová  
MŮJ DENÍK 
Tento krásný deníček je 
plný barevných obrázků, 
legrácek, vtípků, citátů, 
ale taky nejrůznějších  
nápadů na to, co dělat  
ve volném čase.   
Flexivazba, 128 stran +  
8 str. samolepek, barevná 
publikace, 15 x 21 cm 
ET042780 349,-

Ben Hubbard  
JAK SE ŽILO  
V DÁVNÝCH DOBÁCH 
Podívejte se spolu s námi 
za dětmi z devíti dávných 
kultur celého světa! Do-
zvíte se, jak bydlely, co jed-
ly, čím se bavily, zkrátka jak 
vypadal jejich život.  
Váz., 64 stran, barevná publ., 
23 x 28 cm 
ET042139 299,- 

MULTI-TRIO 
Dopravní značky  
Krabice obsahuje: 72 kartiček, 8 figurek 
chodců, cyklistů a motorových vozidel, 
herní plán dopravního hřiště (66 x 46 cm), 
4 herní plány pro LOTO trio, 8 herních 
plánů křižovatek pro dopravní testy, 
návod a přehled 24 dopravních značek. 
Hra je vhodná pro děti od 3 let. Rozměry 
krabice: 27 x 29 x 10 cm. 
ET544485 599,-  

NOV
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A

459 Kč

239 Kč

279 Kč279 Kč Víš, co se skrývá  
uvnitř strojů  
v tvém okolí?

46 a 47 KLUBKO.qxp_Sestava 1  21.03.22  10:25  Stránka 3



Ladislav Špaček  

DĚDEČKU,  
VYPRÁVĚJ O SVĚTĚ 
Viktorka tentokrát s dědečkem 
navštíví pět důležitých evropských 
zemí. Brzy se naučí orientovat  
na letišti, chovat se v hotelu,  
využívat své znalosti angličtiny, 
ale hlavně se od dědečka dozví 
spoustu informací o zemích, které 
navštíví, o jejich historii, jazycích, 
národních jídlech a tradicích.  
Dědeček jí vypráví pověsti a his-
torické příběhy. Pro velký úspěch 
stejné koncepce předchozích dílů 
je knížka doplněna o CD, jež na-
četl sám Ladislav Špaček. Knihu 
ilustrovala Sylva Francová. 
Váz., 160 stran, barevné ilustrace, 
21,7 x 22 cm + CD 

ET043007 359,-   

Korněj Čukovskij  
DOKTOR BOLÍTO 
Doktor Bolíto nikdy neodmítne 
pomoc žádnému zvířátku, dokon-
ce se naučil rozumět i zvířecí řeči! 
Váz., 104 str., čb. il., 18,5 x 21 cm 
ET042734 249,-  

Ondřej Sekora  
FERDA MRAVENEC  
V CIZÍCH SLUŽBÁCH 
Poradí si Ferda Mravenec s krve-
žíznivým Ťutínkem i s mravenco-
žravou paní Střevlíkovou?  
Váz., 80 str., čb. il., 16 x 23,3 cm 
ET042409 259,-  

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

ET042070 279,- 

279 Kč
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Ladislav Špaček 
DĚDEČKU,  
VYPRÁVĚJ 
O ČESKU 
Trpělivý a laskavý děde-
ček tentokrát projíždí 
s Viktorkou naší zemí 
a vypráví jí o paměti-
hodnostech, přírodních 
krásách i slavných osob-

nostech našich kulturních dějin. Povídají si také o úsvitu našich 
dějin, o významných panovnících Českého království, o tom, jak 
lidé dříve žili a kolik úsilí museli vynaložit, abychom my dnes 
mohli žít v bezpečí a pohodlí. Knížka je doplněna o CD. 
Váz., 200 stran, barevné ilustrace, 21,7 x 22 cm + CD 
ET042758 359,- 

219 Kč

199 Kč

199 Kč

299 Kč

Ladislav Špaček  

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O SVĚTĚ 
Audioknihu čte Ladislav Špaček.  

ET043019       CD (mp3) 349,- 

279 Kč

Další kniha od mistra etikety
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Petra Braunová  
EMA A KOUZELNÁ  
KNIHA 
V den desátých narozenin se má 
Ema vydat na výlet do Města, 
které je schované za vysokou 
zdí. Tím začíná velké dobrodruž-
ství, které změní život nejen 
Emy, ale i všech ostatních dětí  
ze Sirotčince. Svoji velkou roli  
v něm sehraje jedna kouzelná 
kniha z antikva riátu… Příběh 
provází ilustrace Evy Chupíkové.  
Váz., 136 stran, barevné ilustrace, 
19,5 x 25,5 cm 
ET040159 279,-

Alena  
Mornštajnová 

TERIBEAR 
Tajemství 
modré  
krabice 
Teribear je méďa 
hrdina a také mas-
kot Nadace Terezy 
Maxové. Nyní 
ožívá v příbězích 
A. Mornštajnové.  
Ilustrované vyprá-
vění o přátelství, 
odvaze a odhod-

lání ukáže rodičům i dětem, že ke štěstí může dojít, doskákat nebo 
dojet na koloběžce úplně každý. Ať už je živý, nebo plyšový. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 16,6 x 23,7 cm 

ET540245 369,-

Zuzana Pelíšková  

MARMELÁDA A JEJÍ SARDINKY 
Že chcete zažít neobyčejné a dobrodružné prázdniny? Přečtěte si, 
jak je stráví holčička přezdívaná Marmeláda! Nejdřív se s tatínkem vydá 
na výlov přemnožených sardinek do Tyrkysového moře, odkud si přiveze 
několik plechovek s vlastními etiketami. Po návratu její teta Žužu – váš-
nivá bylinkářka – nedopatřením umíchá opravdické kouzlo, a to spustí  
řetězec neuvěřitelných událostí! Očarované rybičky začnou skotačit  
a chechtat se na celé kolo. Jenže to už přestává být sranda! Pochytat 
rozpustilé sardinky totiž není jen tak… Ilustroval Jakub Dvořák. 
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm 

ET042790 259,-  

Disney 

USÍNACÍ SBÍRKA POHÁDEK 
Přečtěte si s dětmi o nočních dobrodružstvích, 
která zažívají hrdinové od Disneyho a Pixaru!  
Vychutnejte si společné chvíle u nádherných  
pohádek na dobrou noc a proměňte usínání  
v nejkrásnější okamžiky celého dne…  
Váz., 272 stran, barevné ilustrace, 22,2 x 23,3 cm 

ET543604 399,-

319 Kč

199 Kč

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 27. DUBNA 2022! 49
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Zbrusu nová edice  
sběratelské hry Pokémon!

Zahrajte si s dětmi  
zábavnou deskovou hru!

Pokémon TCG 
SWORD AND SHIELD – BRILLIANT STARS* 
Booster 
Vylepšete si svůj herní balíček! V boosteru najdete vždy deset náhodně namíchaných 
karet ze zbrusu nové edice. Balíček je vhodný pro začátečníky i ostřílené hráče. Roz-
měry kartičky: 9 x 6,5 cm. 
ET545492 139,- 

DĚTSKÉ POVLEČENÍ 
Minecraft Survival Mode 
Povlečení na polštář a peřinu. Praktické 
zapínání na zip. Materiál: 100% bavl-
na. Rozměry povlaků: 140 x 200 cm 
a 70 x 90 cm.  
ET545398 699,- 579,- 

DĚTSKÉ PROSTĚRADLO 
Minecraft Adventure 
Bavlněné prostěradlo s gumou v ro-
zích. Vhodné pro klasickou matraci 
(rozměry: 90 x 200 cm). 
ET545400 399,- 319,- 

OBRÁZKOVÉ LOTO 
Tradiční a velmi oblíbená rodinná hra, 
s níž si děti hravou formou procvičí 
pozornost, postřeh a rozšíří si 
slovní zásobu. Balení obsahuje: 
devadesát kartiček s obrázky, 
šest herních plánů a lát-
kový pytlík. Hra je vhod-
ná pro děti od 3 let. 
Rozměry krabice:  
21,5 x 33,6 x 4 cm. 
ET544213 349,- 279,- 

LOLLIPOPZ 
Člověče, nezlob se! 
Na jedné straně herního plánu mají hráči za úkol dostat figurky co nejrychleji do do-
mečku. Postup jejich figurek určuje hod kostkou. Na druhé straně je cílem každého 
hráče projít jednou figurkou „šneka“. Balení obsahuje: oboustranný herní plán, šest-
náct výsekových figurek s obrázky Lollipopz, herní kostku a návod. Hra je vhodná  
pro děti od 6 let. Rozměry krabice: 21,5 x 33 x 4 cm. 
ET545523 249,- 219,- 

DIDAKTICKÉ PUZZLE 
Složením puzzle hra nekončí! Děti se dále zabaví hledáním věcí a postav na složeném  
obrázku. Puzzle Farma a Doprava jsou vhodné pro děti od 3 let, puzzle Roční období 
a Pohádky jsou vhodné pro děti od 5 let. Rozměry krabice: 17 x 21 x 3 cm. 
ET544909    Farma (48 dílků) 129,-  99,- 
ET544908    Doprava (48 dílků)  129,-  99,- 
ET544910    Roční období (100 dílků) 129,-  99,- 
ET544911    Pohádky (100 dílků)  129,-  99,-
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Martin Šinkovský  
HVĚZDONAUTI 
Naděje 
Výstavba mezihvězdné raketo-
vé plachetnice se blíží do svého 
finále. Ale kdo v ní poletí?  
Váz., 120 stran, barevné i čb. il., 
16,5 x 21,5 cm   
ET042726 349,- 

Vladimír Hulpach  
POVĚSTI Z ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA 
Dárková kniha je určena čtenářům 
všech věkových kate gorií. Pověsti 
provází krásné ilustrace V. Kabáta. 
Váz., 336 stran, černobílé ilustrace,  
19,5 x 25,5 cm 
ET041058 399,-

Denisa Kimlová 

TAJEMSTVÍ PLANETY DOR 
Prokop je skoro normální jedenáctiletý kluk, který má nejlepšího 
kámoše Sama a trochu divné, ale moc fajn rodiče. I když je nada-
ný, není zrovna hvězdou školy. Jenomže potom přijdou jeho dva-
nácté narozeniny a začnou se dít věci! Kromě mámy a táty najed- 
nou získá ještě záhadné „sobotní rodiče“, pozoruhodného bráchu 
a trochu praštěnou sestru, na níž kamarád Sam může nechat oči. 
A ano… Prokopův příběh, během něhož zjistí, čeho všeho může 
dosáhnout, když si věří, se nebude odehrávat jen na Zemi. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 16,8 x 23,7 cm 

ET530686 269,- Martin Vopěnka  

SPÍCÍ SPRAVEDLNOST 
Napínavé dobrodružství čtyř sourozenců 
ze Spícího města pokračuje! Rodiče se 
sice probudili, ale děti teď trápí jiná sta-
rost – jak vypátrat a potrestat zločince, 
kteří dříve unesli nejmladšího Samuela. 
Spousta jiných dětí totiž neměla takové 
štěstí a jsou dále nezvěstné. Dospělá část 
společnosti se k ničemu nemá, mnozí se 
to snaží zamést pod koberec. A tak se 
nejmladší generace rozhodne vzít spra-
vedlnost do vlastních rukou. Jsou prázd-
niny, dvojčata Kristýna a Ema, Kryštof  
a Samuel jedou na venkov a tam se roz-
dělí – Kryštof s Kristýnou se na vlastní 
pěst vydávají po stopách Samuelových 
únosců a malého Samuela s Emou čeká 
úplně jiná cesta, při níž se záhy ocitnou 
ve velkém nebezpečí. Podaří se je zachrá-
nit a dopadnout viníky? 
Váz., 304 stran, čb. il., 14,5 x 20,5 cm 

ET042676 359,-

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ! 51
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Martin Vopěnka  
SPÍCÍ MĚSTO 
Dobrodružný thriller nejen pro děti.   
Váz., 304 str. + 8 str. bar. fotopřílohy, 
čb. ilustrace, 14,5 x 20,5 cm 
ET042606 349,- 

2x Martin Vopěnka

obj. č.    
ET048354250,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

215 Kč

279 Kč

319 Kč
279 Kč

279 Kč

50 a 51 KLUBKO.qxp_Sestava 1  21.03.22  13:13  Stránka 3
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Temple Grandin  

JAK TO VIDÍM JÁ 
Autorka, význačná americká etoložka 
a spisovatelka, nabízí osobní pohled 
na autismus a Aspergerův syndrom. 
Na základě vlastních dlouholetých 
zkušeností a spolupráce s předními 
světovými odborníky ukazuje, jak  
u autistických dětí podnítit motivaci 
a využít ji ke vzdělávání, integraci a sa-
mostatnosti. Popisuje problémy, kte-
rým lidé s touto diagnózou čelí, a co 
všechno mohou jejich rodiče, přátelé 
a učitelé udělat, aby jim pomohli vy-
užít jejich potenciál a dosáhnout plno-
hodnotného života. 
Brož., 472 stran, 15,2 x 22,8 cm 

ET043075 499,-  399,- 

Lidija Parchiťko  

MÁM VZTEK!  
A nestydím se za to 
Mateřství je nejkrásnější období  
v životě ženy – alespoň podle  
Instagramu, kde rozzářené matky 
sdílejí fotky svých zlatíček, která si 
spokojeně hrají uprostřed naklize-
ného pokojíčku. Jaká je ale realita? 
Co se skrývá za precizně vystavě-
nými iluzemi bezproblémových dětí 
a svěžích, vždy upravených a šťast-
ných matek? V této knize uznáva-
né psycholožky se dozvíte, jak pře- 
konat nekonečný koloběh „zlost – 
vina“ a naučit se přijmout samu 
sebe, co znamená rodičovská zlost 
pro děti a jak ovlivňuje jejich roz-
voj, jak projevovat svou zlost bez 
negativních důsledků pro dítě  
a mnoho dalšího.   
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042542 299,-  239,-

Jen Sincero 
JSI PROSTĚ BOREC 
Skvělá motivační knížka pro každého, kdo 
zoufale touží po lepším životě, ale nechce 
se zruinovat jeho hledáním. 280 stran 
ET043035 359,- 279,- 

Bill Bryson  
STRUČNÁ HISTORIE TÉMĚŘ VŠEHO 
V této poutavé knize se autor zabývá nej-
zajímavějšími otázkami, na něž věda hledá 
již stovky let odpovědi. 456 stran 
ET040324 449,- 359,- 

NOVIN
KA

Robert T. Kiyosaki  
BOHATÝ TÁTA,  
CHUDÝ TÁTA 
Tato kniha by měla být po-
vinnou četbou pro finanční 
plánovače nebo kohokoliv, 
kdo se zajímá o to, jak se 
stát finančně nezávislým.  
Je to jedinečný úvod do psy-
chologie tvoření bohatství.  
376 stran 
ET041293 359,- 279,- 

N. Gloverová Tawwabová  
VYMEZTE SI HRANICE  
A NALEZNĚTE KLID 
Dosáhněte rovnováhy mezi 
pracovním a osobním živo-
tem a užijte si uspokojivé 
vztahy s partnery, přáteli  
i svou rodinou! Řekněte si, 
co pot ře bujete a buď te už 
skutečně sami sebou…  
296 stran 
ET042760 299,- 239,- 
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R
ád

ce
Louise L. Hay  
SÍLA ŽENY 
Louise L. Hay vysvětluje ženám, jakým 
způsobem mohou získat sebevědomí  
i respekt a dosáhnout tak postavení  
ve společnosti. Slavná autorka se obrací 
na všechny ženy bez ohledu na jejich  
věk či společenské zázemí. Její knihy  
pomáhají tisícům žen na celém světě  
objevovat a rozvíjet nevyužité tvůrčí síly.  
128 stran 
ET042955 259,- 199,- 

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  
naopak v nás a že ji můžeme kdykoli 
pozitivním způsobem použít. V textu 
najdete známé autorčiny myšlenky, do-
plněné o nové poznatky. 184 stran 
ET042956 299,- 239,-

Louise L. Hay 
MILUJ SVŮJ ŽIVOT 
Víte, že vydáte-li pozitivní energii 
při práci s myslí, uzdravíte své tělo? 
Když limitujeme své myšlení a ná-
zory, tvoříme si v mysli zárodky  
nemocí. Pozitivní změny v myšlení 
tvoří prostředí k prožití kvalitněj-
šího a hodnotnějšího života. Myš-
lenky a slova totiž tvoří náš život… 
256 stran, barevná publikace 
ET039058 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Kieran E. Scott  

BOD 
Úzkost, chmury a špatná nálada přepadají někdy 
každého z nás. Někdy ale stačí velmi málo – za-
stavit se, zhluboka se nadechnout a najít klid 
a útěchu v něčem jednoduchém, v něčem napros-
to běžném, v něčem, co je tak prosté jako BOD. 
Kieran E. Scott pro nás připravil jednoduchý návod, 
jak zklidnit svou mysl. Prolistujte knížku, rozpohy-
bujte tečku a najděte vnitřní klid v něčem tak jed-
noduchém a milém, jako je obyčejný černý BOD. 
Váz., 152 stran, 12 x 16,5 cm 

ET043040 299,-  239,-

Marie Forleo  
VŠECHNO SE DÁ VYŘEŠIT 
Díky této originální knížce rázem doká-
žete odhodit všechno, co vás brzdí či 
svazuje. Nikdo z nás nedostal do živo-
ta uživatelskou příručku, ale nic není 
tak složité, abychom si s tím nedoká-
zali poradit. Ať už chcete uzdravit part-
nerský vztah, rozjet podnikání, udělat 
si pořádek ve financích, procestovat 
svět nebo třeba opustit práci, která 
nikam nevede – Marie Forleo vás naučí 
myslet kreativně a s pozitivním přístu-
pem zvládnete, cokoli si zamanete. 
288 stran 
ET041725 329,- 259,-

Nástěnný kalendář 
LEVANDULE*   
Kalendář se třemi magnetickými okénky, 
která zobrazují aktuální měsíc a den.  
Materiál: plátno na dřevěném rámu.  
Rozměry kalendáře: 30 x 50 x 2 cm.  
ET545753 399,- 319,- 
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NOVIN
KA

JÍME ZDRAVĚ POD JEDNOU POKLIČKOU 
111 snadných a rychlých receptů s minimem  
nádobí 
Naše nová kuchařka vám přináší 111 zdravých a chutných receptů  
plných živin a chutí. Uvaříte cobydup a navíc s minimem náčiní! 
Chcete jíst zdravě? Chcete se dostat do formy? Rychle si uvařit z toho, 
co máte běžně doma? Už nevíte, co připravovat na svačiny sobě nebo 
svým dětem? Tak přesně pro vás je kuchařka Jíme zdravě pod jednou 
pokličkou! Na co se v kuchařce můžete těšit? Najdete v ní recepty  
na sladké i slané svačiny, zdravé sušenky, výživné pomazánky, chuťově 
vyladěné polévky a recepty na báječné obědy: masové, vegetariánské  
i veganské pokrmy. Ingredience k přípravě receptů vybíráme tak, aby 
byly snadno dostupné. Pokud je nemáte právě teď ve spíži nebo je ne-
seženete v nejbližším obchodě, u receptů najdete vždy alternativu.  
Váz., 224 stran, barevné fotografie, 17,5 x 24,6 cm  

ET545361 399,-  319,- 
R. Levyová Beranbaumová  
BIBLE DOMÁCÍHO PEČENÍ 
Kompletní „učebnice“ domácího  
pečení. Kromě klasického chleba 
nebo ciabatty si připravíte muffiny, 
challu, pizzu, více zrnné chleby, 
žemle, sušenky, koláčky či bagely. 
728 stran + 32 stran bar. foto, čb. il. 
ET042686 599,- 479,- 

Martina Slajerova  
KETO DIETA  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Kuchařka 
Tato kuchařka obsahuje kromě  
lahodných receptů také prů vod ce 
keto dietou pro začátečníky.  
Brož., 208 stran, barevné fotografie 

ET040354 359,- 279,-

Hugo Hromas  
OHEŇ A DÝM 
Hugo Hromas vás seznámí s taji 
kolem zakládání ohně, s techni-
kami vaření na ohni i s vybave-
ním, které používá. Na ohni při- 
pravuje nejen pořádné kusy masa, 
ale také vynikající zeleninové po-
krmy i chleba.  280 str., bar. publ. 
ET041719 399,- 319,-

SLUNEČNÁ KUCHAŘKA 
70 tradičních pokrmů  
z hospody na statku Slunečná 
Podle sedmdesáti nejchutnějších 
receptů tradiční české kuchyně 
(včetně pokrmů s kozím sýrem) 
připravíte své rodině i přátelům 
skutečnou českou hostinu! 
Brož., 168 stran, barevná publikace 
ET042649 299,- 239,-

Kateřina Kuranova  
NAŠE 
Foodblogerka, máma a nadšená 
hostitelka Kateřina Kuranova se 
rozhodla sepsat recepty, které 
vám dokážou u stolu vykouzlit 
úsměv na tváři a pocit blaha 
v žaludku. Od proslavených placi-
ček přes hřejivé polévky, vydatné 
pomazánky, hlavní jídla až po de-
zerty a moučníky. Nechybí ani vá-
noční a velikonoční pohoštění.   
248 stran, barevná publikace 
ET043278 399,- 319,- 

Skončete jednou provždy  
se složitým a zdlouhavým vařením! 
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Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify! 55

Zd
ra

ví
Alexandra Rohlíková  
CHCI KONEČNĚ  
ZHUBNOUT 
Odbornice na výživu a tre-
nérka Alexandra Rohlíková 
vás naučí, jak shodit přeby-
tečná kila zdravou cestou  
a navždy! Naučíte se také, 
jak si poskládat vyvážený  
a chutný jídelníček. 136 str. 

ET042786 299,- 239,- 

OD AUTOREK 
ÚSPĚŠNÉHO 
PODCASTU 
Terézia Ferjančeková, Zuzana Kašparová  

VYHONIT ĎÁBLA 
Masturbace, orgasmy, porno, tělo, sexismus, ale i rozchody a přátelství. 
To je jen hrstka z témat, která ještě donedávna byla – a někde stále 
jsou – ve veřejném prostoru tabu. Autorky úspěšného podcastu Vyho-
nit ďábla přicházejí se stejnojmennou knihou, která se věnuje choulos-
tivým tématům, o kterých se nám těžko mluví. Zuzana a Terézia 
s upřímností a humorem sobě vlastním bourají stereotypní představy 
(nejen) o sexu a intimitě a otevřeně sdílejí vlastní zkušenosti. 
Váz., 200 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 22,7 cm 

ET042502 379,-  299,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Jaroslav Flegr  

MILÝ MICÍKU, ANEB 
COVID V KOCOURKOVĚ 
Jak se pozná „hodný“ a „zlý“ virus? 
Proč viry mutují? Jak to, že s počty naka-
žených se dlouho zdánlivě nic neděje, 
načež náhle vyskočí na několikanáso-
bek? Na tyto a další otázky odpovídá 
známý biolog J. Flegr ve svých interneto-
vých článcích tak, aby jim rozuměl nejen 
jeho kocourek Micík, ale především lidští 
čtenáři. S humorem pojaté výklady o zákonitostech epidemie a ná-
vody, jak ji zvládnout, doplňují aktuální komentáře a rozhovory, které Micík se svým majitelem vedl. 
Váz., 208 stran, barevná publikace, 14,5 x 22,7 cm 

ET043122 359,-  279,- 

M. Axt-Gadermannová, S. Burmeisterová 

ZATOČTE S CELULITIDOU 
Dermatoložka M. Axt-Gadermannová odhaluje 
tajemství krásné, hladké a pevné pokožky a při-
náší řešení, jak se jednou provždy zbavit celuli-
tidy. Knihu rozdělila do tří částí a s pomocí 
profesionálů v oboru se věnuje nejprve teorii 
a lékařskému pohledu na problematiku, dále 
ideálnímu fyzickému tréninku a cvičebnímu plá-
nu, a nakonec i sestavení zdravého jídelníčku. 
Pouze kombinací efektivního cvičení a správného 
jídla docílíme žádaných výsledků zdravou cestou! 
Váz., 208 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm 

ET042773 359,-  279,- 

NOVIN
KA

S humorem pojaté výklady  
o zákonitostech epidemie a návody, jak ji 

zvládnout…

Tato kniha se napsala sama. S Micíkem 
jsme jí jen pomáhali. On dodával obra-
zový materiál a já písmenka. Pomáhal 
nám i covid a také panoptikum postav 
pohybujících se ve veřejném prostoru 
a sochajících tragikomický obraz české 
epidemie. Jak to dopadlo, nechť posoudí 
čtenáři (a slovutní členové výboru pro 
udělování Nobelovy ceny za literaturu, jež 
tímto srdečně zdravím). Knížka nabízí 
ohlédnutí evolučního parazitologa za prv-
ním rokem epidemie. Pozor: Dílo obsahuje 
stopy alergenů a černého humoru. 

Jaroslav Flegr
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NOVIN
KA

Josephine Kirschová  

MAKRAMÉ  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Makramé neboli drhání je jednou 
z nejstarších tradičních technik vázání 
uzlů. Dnes se používá zejména k vý-
robě dekorací a doplňků. Drháním se 
dají za krátkou chvíli vytvořit překrás-
né ozdobné předměty, které mohou 
posloužit jako ideální dárky pro koho-
koli, kdo má rád originální výzdobu 
domova s nádechem bohémského 
stylu. Tato kniha vám ukáže, jak mů-
žete uplést různé předměty, počínaje 
přívěskem na klíče přes závěsnou síť-
ku na květináč až po závěsy na stěnu. 
Všechny projekty i návody jsou konci-
pované tak, aby je zvládl i začátečník. 
Váz., 112 stran, barevná publikace, 
20 x 23,5 cm 

ET042910 359,-  279,- 

Techniky malby + Techniky kresby

obj. č.    
ET048355300,- 

ušetříte

 698,- 
jen

Výhodný komplet

Zoe Batemanová  
NA KONCI TÉTO KNIHY  
BUDETE UMĚT HÁČKOVAT 
Detailní ilustrované pokyny vás krok  
za krokem naučí jednotlivé techniky 
a sez námí vás se zajímavými a přitom 
snadnými vzory. Brož., 160 str., bar. publ. 
ET042381 329,- 259,- 

Petra Davídková  
ŠITÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL 
Autorčiny podrobné návody nemají chy-
bu. Šít se podle nich naučí každý. V knize 
se také dočtete, co je k šití potřeba, jak 
pracovat se střihem, jak vybírat lát  ky… 
304 stran, bar. publ. + střihová příloha 
ET042006 599,- 479,- 

Ana Victoria Calderonová  
KOUZLO AKVARELU 
Víte, jak za použití jed noduchých metod 
vytvářet akvarelovými barvami moderní 
motivy? Získejte přehled nejen o pomůc-
kách, ale také o možnostech, jak a čím 
svou práci ozvláštnit. Brož., 136 s., bar.  p. 
ET041315 299,- 239,- 

TECHNIKY KRESBY 
Cesta k rozvoji vašeho stylu  
pod vedením umělců 
Praktický průvodce vás naučí, jak kreslit tužkou, 
uhlem, perem a tuší, pastelkami i pastelem. 
304 stran, barevná publikace 
ET039803 499,- 399,-

TECHNIKY MALBY 
Krok za krokem workshopy  
od profesionálních umělců 
Kniha vás provede od zákla dů malby až po prá-
ci s vodovými, akrylovými a olejovými barvami. 
Vytvořte si vlastní mistrovské dílo! 304 s., bar. p. 
ET038953 499,- 399,- 

TVOŘTE S RADOSTÍ!
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Jan Vitvar 

PEKING 2022 
Oficiální publikace  
Českého olympijského výboru 
Publikace mapuje den po dni celý průběh sportovního 
svátku číslo jedna – her XXIV. zimní olympiády. Přibližuje 
účast všech českých sportovců i dalších hrdinů. Součástí 
knihy je statistický přehled. 
Flexivazba, 296 stran, barevná publikace, 19 x 26,5 cm 

ET043124 599,-  479,- 
 

Luciano Wernicke 
NEJÚŽASNĚJŠÍ  
PŘÍBĚHY  
Z OLYMPIJSKÝCH HER 
Kniha se zaměřuje na nej-
větší kurio zity a překvapivé 
historky z letních her, které 
jistě pobaví, avšak zároveň 
také vyzdvihnou lidskou 
stránku svých protagonistů.  
328 stran 
ET041194 359,- 279,-

Mimořádná kniha plná  
exkluzivních fotografií 
Maurice Hamilton  

FORMULE 1 
Oficiální historie F1 
Oficiální publikace Mezinárodní automobilové federace (FIA) 
představuje kompletní historii nejvýznamnějšího a nejpres- 
tižnějšího automobilového sportu. Oceňovaný odborník 
a žurnalista M. Hamilton v knize líčí sedmdesátiletou historii 
závodů v sedmi kapitolách, každá je věnovaná jedné deká-
dě. Připomenete si tak legendární i současné piloty, dočtete 
se o nejzajímavějších závodech, průlomových pokrocích  
ve vývoji monopostů a získáte ucelený přehled. S předmlu-
vou ředitele F1 pro motorsport R. Brawna a s využitím archi-
vů FIA vzniklo mimořádné dílo plné exkluzivních fotografií. 
Váz., 272 stran, barevná publikace, 23 x 28 cm 

ET042392     V prodeji od 12. 4. 2022 799,-  599,- 

NOVIN
KA

Alice Lily Neradová  

PŘÍBĚHY  
NAŠEHO  
KRASOBRUSLENÍ 
Publikace se vydává po sto-
pách našeho krasobruslení 
– od jeho počátku až do 
současnosti. Nechybí ani 
úvodní kapitoly o tom, jak 
lidé vůbec začali bruslit 
a poté krasobruslit. Každá 
kapitola se zaměřuje na  
určitý úsek dějin a na naše 
nejvýznamnější reprezen-
tanty. Díky jedinečným ma-
teriálům od Českého kraso- 
bruslařského svazu pood-
krývá skutečně zajímavou 
a bohatou historii tohoto 
oblíbeného sportu a také 
obsahuje osobní výpovědi 
krasobruslařských hvězd.     
Váz., 160 stran + 40 stran 
bar. fotopříl., 14,5 x 20,6 cm 

ET042785 329,-  259,- 

NOVIN
KA

Vydejte se po stopách  
československého a českého  

krasobruslení!

NOVIN
KA
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Bärbel Oftringová  

PŮDA VE ZDRAVÉ  
ZAHRADĚ 
Půda je základem udržitelného zahradni-
čení a funguje jako svět sám o sobě. 
Autorka popisuje, co vlastně půda je, jak 
vzniká a jaká je její role v ekosystému. 
Ukazuje, jak ji rozlišovat podle textury 
a jak poznat, že jsou rostliny přehnojené, 
či naopak mají živin málo. Ke zdraví půdy 
přispívá i správné kombinování rostlin 
a osevní postupy. Samostatná část knihy 
je věnována otázce kompostu, zelenému 
hnojení, bokashi kompostování a princi-
pům permakulturního pěstování. 
Brož., 128 str., barevná publ., 17 x 24 cm 

ET042971 329,-  259,- 

Frank Grindrod, Jared Leeds 

TÁBOŘENÍ  
V LESE I NA ZAHRADĚ 
Příručka o kempování v přírodě  
shrnuje základní dovednosti, které 
využijete při táboření v lese nebo 
i na zahradě. Dozvíte se, jaké mít 
vybavení a správné oblečení, co má 
obsahovat krabička poslední zá-
chrany, jak se orientovat v přírodě, 
předpovědět počasí a používat 
kompas, jak rozdělat oheň, vybudo-
vat přístřešek, vyrobit přírodní pro-
vaz či vázat uzly a mnoho dalšího. 
Stačí knihu přibalit s sebou a mů-
žete se vydat vstříc dobrodružství. 
Váz., 160 stran, barevná publikace, 
18,7 x 23,2 cm 

ET042628  349,-  279,- 

Thomas Lohrer  
ŠKŮDCI A CHOROBY ROSTLIN 
V knize najdete přehled okrasných dřevin, 
trvalek, ovoce i zeleniny a 330 detailních 
portrétů škůdců a chorob, které mohou 
těmto rostlinám škodit. Brož., 384 s., bar. p. 
ET042594 399,- 319,- 

Josef Baumann  
ŘEZ A TVAROVÁNÍ DŘEVIN 
Tato praktická příručka vás seznámí se zá-
kladními pravidly kvalitního řezu. Dozvíte 
se také, jaké je nejvhodnější nářadí a jak 
odborně ošetřit rány. 160 stran, bar. publ. 
ET041321 299,- 239,- 

Volker Dierschke  
Nový průvodce  
přírodou 
PTÁCI 
Kniha představuje více 
než čtyři sta čtyřicet pta-
čích druhů z celé Evropy. 
Brož., 256 stran, bar. publ. 
ET042918 399,- 319,- 
 

M. a R. Spohnovi  
Nový průvodce  
přírodou 
STROMY 
Průvodce obsahuje více 
než tři sta padesát druhů 
stromů a keřů z celé Ev-
ropy. Brož., 256 str., bar. p. 
ET042917 399,- 319,- 

NOVIN
KA

VYDEJTE SE S DĚTMI DO PŘÍRODY!
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2x Aleš Dostál

obj. č.    
ET048356340,- 

ušetříte

 497,- 
jen

Výhodný komplet

Aleš Dostál  
KDYŽ PRŠÍ JEHLIČÍ 
Příběh o smrti a zrození jed-
noho lesa. 248 stran 
ET041728 249,- 199,- 

Christiane Schnepperová  
VÝCVIK PSA BEZ PAMLSKŮ 
Motivace hrou, zábavou a očekáváním.  
Brož., 112 stran, barevná publikace 
ET042593 299,- 219,- 

Heike Grotegutová  
KOČKA SAMA DOMA 
Kniha plná nápaditých tipů a jednodu-
chých her. Brož., 96 stran, barevná publ. 
ET041295 299,- 239,- 

Aleš Dostál  
NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
Sedmnáct mysliveckých poví-
dek. 176 stran, čb. ilustrace 
ET041249 259,- 199,- 

Zvládneme žít  
v harmonii s vlky?
Aleš Dostál  

VÁLKA S VLKY 
Soubor příběhů zasazených do východních Čech se 
zabývá otázkou, zda ponechat v krajině dosud kriticky 
ohrožený, avšak silně expandující druh šelmy bez ja-
kékoli regulace. Je pravda na straně ochranářů a akti-
vistů, nebo na straně zemědělců a myslivců, kteří se 
nezřídka jako starousedlíci musejí s následky těchto 
rozhodnutí potýkat? Jak říká aktér jedné povídky:  
Dřív jsme se chodili na vlky dívat přes plot do zoo, 
nyní jsme za plotem my a vlci si nás hlídají. Přímočaře 
a čtivě psané příběhy, které se mnohdy čtou jako de-
tektivka, líčí přiostřující se spory mezi oběma stranami 
i bezmoc místních lidí. 
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

ET042737 329,-  259,- 

NOVIN
KA

Tanja Askani  

VLČÍ POUTO 
Hlavní hrdinkou této knihy je bílá polární  
vlčice s velmi neobvyklým životním příběhem. 
Sotva přišla na svět, zemřela jí matka i oba 
sourozenci. Ona jediná ještě dýchala, když 
byla nalezena a v beznadějném stavu, pod-
chlazená a polomrtvá hlady, předána Tanje. 
Tímto okamžikem nastal zásadní obrat nejen 
v pochmurném osudu vlčího štěněte, ale  
i ve směru profesní dráhy jeho zachránkyně. 
Dramatický boj o život mláděte a jeho dospí-
vání v lidské rodině přinášelo celou škálu ne-
zapomenutelných zážitků. Vlče bylo nejen 
respektovaným členem rodiny, ale také kama-
rádkou psů a dalších zvířat v této domácnosti, 
což často vytvářelo neuvěřitelné situace.  
Váz., 152 stran, barevná publ., 17 x 22 cm 

ET042680 399,- 299,- 

NOVIN
KA

Dojemný životní příběh  
bílé polární vlčice 

58 a 59.qxp_Sestava 1  21.03.22  12:38  Stránka 3



Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 62 a 63.60
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NENÍ  
ČAS  
ZEMŘÍT 
Ve filmu Není 
čas zemřít se 
spolu s Rami 
Malekem na-
posledy vrací 
Daniel Craig 
jako slavný 
agent 007.  

ET544970  2 DVD (film + bonusový disk) 299,-  

SHANG-CHI  
A LEGENDA  
O DESETI  
PRSTENECH  
Superhrdina Shang-Chi 
se střetne s tajemnou or-
ganizací Deset prstenů! 

ET542613 DVD 259,-

MATRIX 
RESURRECTIONS  
Aby Neo (K. Reeves) 
skutečně poznal sám 
sebe, musí znovu násle-
dovat bílého králíka  
do Matrixu. 
ET546425 DVD 259,-

I. Mládek a Banjo Band 
DOBRÝ DEN!  
& NA SHLEDANOU!  
Komplet dvou populár-
ních alb a dvacet bonu-
sů navíc. To je padesát 
čtyři hitových písniček! 
ET544455 2 CD 269,-

Greenhorns  
'71 
První album Greenhornů 
včetně patnácti bonusů 
udělá radost všem mi-
lovníkům naší skvělé 
country muziky. 
ET545986  CD 279,-

Pop Rock Line  
1966–1973  
Padesát cover verzí 
a dalších hitů z přelomu 
šedesátých a sedmdesá-
tých let pro fanoušky 
českého bigbítu. 
ET543483 2 CD 269,-

Scorpions 
ROCK BELIEVER  
Slavná německá kapela 
ukazuje, že i padesát  
let od vydání prvního 
úspěšného alba má 
stále co nabídnout. 
ET546705  CD 359,-

Karel Poláček 
TO NEJLEPŠÍ 
Z DÍLA VELKÉHO 
HUMORISTY  
Audioknihu čtou K. Hö-
ger, V. Brodský a další. 
ET546096 
    2 CD (mp3) 369,-

Zdeněk Svěrák 
POVÍDKY  
A JEDNA BÁSEŇ  
Hudba: Jaroslav Uhlíř. 
Délka nahrávky: 3 ho-
diny 51 minut.  
ET544456 
    3 CD (mp3) 299,-

David Hecl 
MLUVÍ K VÁM  
KAPITÁN 
Audioknihu čte herec 
Jan Štastný. Délka na-
hrávky: 8 hodin 2 minuty.  
ET043305 
    CD (mp3) 299,-

Mark Greaney  
ŠEDÝ MUŽ 
Audioknihu čte herec 
M. Stránský. Délka na-
hrávky: 12 h 42 min. 
ET043102 
    2 CD (mp3) 299,-

Kateřina Rudčenková  
AMÁLIINA  
NEHYBNOST 
Audioknihu čte oblíbená 
herečka Jana Stryková. 
ET043088 
     CD (mp3) 249,-

Josef Veselka  
SRDCAŘI 
Audioknihu čte V. Beneš. 
Délka nahrávky: 18 ho-
din 20 minut. 
ET043304 
    2 CD (mp3) 299,-

Pavel Hrdlička 
KOMU  
TO PROSPÍVÁ? 
Audioknihu čte herec 
Vasil Fridrich.  
ET042841 
     CD (mp3) 249,-

Jaromír Jindra 
JED PRO  
KRALEVICE 
Audioknihu čte známý 
herec Radek Valenta.  
ET043142 
      CD (mp3) 249,-

J. P. Delaney 
SLUŠNÍ LIDÉ 
Audioknihu čtou oblí-
bení herci Marie Štíp-
ková a Matouš Ruml. 
ET041694 
     CD (mp3) 299,-

Paula Hawkins  
POMALU HOŘÍCÍ 
OHEŇ 
Audioknihu čte herečka 
Jitka Ježková. 
ET042742 
     CD (mp3) 299,-

KLAN GUCCI 
Klan Gucci je inspirován  
skutečným šokujícím 
příběhem impéria ital-
ského módního domu. 
Hrají: Lady Gaga, Al Pa-
cino, Adam Driver… 
ET546417 DVD 259,-

ZBOŽŇOVANÝ  
Uznávaný pediatr Zde-
něk (J. Bartoška) jde do 
důchodu a těší se na za-
sloužený odpočinek. 
Jenže Zdeněk není tak 
dokonalý, jak se zdá… 
ET544973 DVD 179,-

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
Obyčejné lidské příběhy 
o tom, co nás trápí, co 
hledáme a nenalézáme, 
jsou vyprávěny s nadhle-
dem a okořeněné tref-
nou situační komikou.  
ET546436 DVD 259,-

MEKY 
Jeho hity znají všichni. 
Jaký je však jeho životní 
a hudební příběh? Uni-
kátní filmový portrét  
M. Žbirky ukazuje lidský 
osud plný peripetií. 
ET542618 DVD 149,-

ADDAMSOVA  
RODINA 2 
Oblíbená strašidelná ro-
dinka je zpět! Morticia 
a Gomez s jistým znepo-
kojením sledují, jak jejich 
děti dospívají… 
ET546402 DVD 259,-

LOLLIPOPZ 
LOLLYTEAM  
Na CD najdete spoustu 
nových písniček, ale 
i několik dobře známých 
hitů: Všechno je naruby, 
Mezi Hvězdy… 
ET522414  CD 299,-

Lucie Vondráčková 
LÁSKOVĚTY 
Hudbu složil (ve většině 
případů) B. Jančich a tex-
ty M. Jurika a M. Brezáni. 
Vzkaz v láhvi, Nespouta-
ná, Honza… 
ET541928   CD 299,-

ETERNALS  
Nesmrtelní hrdinové se 
spojují proti nejstaršímu 
nepříteli lidstva, Devian-
tům! Hrají: R. Madden,  
A. Jolie, G. Chan, K. Nan-
jiani, S. Hayek a další.    
ET546410 DVD 259,-

DUNA  
Paul Atreides, výjimečně 
nadaný mladý muž, se 
vydává na nejnebezpeč-
nější planetu vesmíru, 
aby zajistil budoucnost 
své rodiny a lidstva. 
ET542615 DVD 259,-

TEMNÝ RYTÍŘ 
Trilogie  
Kolekce obsahuje tři fil-
my oblíbeného režiséra 
Ch. Nolana: Batman za-
číná, Temný rytíř a Temný 
rytíř povstal.  
ET546439 3 DVD 259,-

60 a 61 DVD, zahady.qxp_Sestava 1  21.03.22  12:15  Stránka 2



Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz. 61

Zá
h

ad
y,

 e
zo

te
ri

ka

Don Miguel Ruiz  
LÁSKA, VZTAHY  
A PŘÁTELSTVÍ 
Chcete-li najít svobodu, musíte si 
uvědomit, kým opravdu jste, a na-
učit se být duchovními bojovníky.   
160 stran 
ET042949 249,- 199,-

Ambika Wautersová  
ČAKRY 
Kompletní průvodce 
Uvolněte pozitivní sílu skrytou uvnitř! 
Tato kniha vám nabízí možnost ote-
vřít se nové dimenzi zdraví a osobní-
ho růstu. Zabývá se povahou lidské- 
ho energetického systému a objas-
ňuje, jak nejlépe umožnit naší energii 
růst a přetvářet se. 144 s., barevné il. 

ET042420 299,- 259,- 

Theresa Cheungová, Julia Mossbridgeová 
KÓD PŘEDTUCHY 
Poznejte vlastní potenciál pro vnímání 
paranormálního světa, který dřímá  
v každém z nás. Poznat ky v této knížce  
o schopnosti člověka předvídat budoucí 
události vycházejí z osobních prožitků 
i z nejnovějšího vědeckého bádání. Autor-
ky navíc uvádějí četná doporuče ní, která 
pomohou rozvinout schopnost předtuchy 
a správně na ni reagovat. 256 stran 
ET041574 299,- 239,- 

Preethaji a Krishnaji 
ČTYŘI POSVÁTNÁ TAJEMSTVÍ 
Toto kouzelné dílo změní váš život. 
Ověřené vědecké přístupy se v něm 
snoubí se starověkými duchovními 
praktikami. Osloví vaši duši a se- 
známí vás se čtyřmi klíči k úspěchu, 
díky nimž se zbavíte úzkosti, stresu 
i vnitřních zmatků a získáte život 
v hojnosti a štěstí. 240 stran 
ET041393 279,- 219,- 

Don Miguel Ruiz  
ČTYŘI DOHODY 
Čtyři dohody nabízejí nový pří-
stup k vlastnímu nitru, abychom 
dokázali proměnit svůj život 
v prožitek svobody, opravdové ho 
štěstí a lásky. 136 stran 
ET042303 259,- 199,- 

NOVIN
KA

Hartwig Hausdorf  

ZÁHADY MARSU 
Na dlouhou pouť k Marsu se v červenci 2020 vydaly hned tři sondy. Náš ves-
mírný soused je totiž stejně jako dřív se všemi svými záhadami a tajemstvími 
stále ve středu naší pozornosti. Dnes už je jisté, že přinejmenším v dřívějších 
dobách byl Mars opravdovou „planetou života“, s moři, řekami a jezery. Zdá 
se, že na jeho povrchu se tyčí záhadné stavby, které nevytvořila ruka přírody. 
Rovery prozkoumávající Mars dodnes registrují neobvyklé světelné jevy. Zničila 
kdysi život a civilizaci na „rudé planetě“ atomová katastrofa nesmírných roz-
měrů – nebo je tam nahoře někdo dodnes? Indicie se množí… 
Váz., 200 stran, černobílé fotografie, 13,5 x 21,3 cm 

ET042551 299,-  239,- 

Jaké tajemství skrývá  
náš vesmírný soused?

60 a 61 DVD, zahady.qxp_Sestava 1  21.03.22  12:15  Stránka 3



Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 62

K
n

ih
y 

se
 s

le
vo

u

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Caroline Mitchellová  
NĚMÝ SVĚDEK 
Pravda někdy může 
ublí žit mnohem víc než 
lež… 304 stran 
ET040108 359,-

Simon Toyne 
CHLAPEC, KTERÝ 
VIDĚL 
Pro fanoušky Leeho 
Childa. 456 stran 
ET040426 399,-  

E. G. Scott  
POHŘBENÁ 
Láskyplný vztah se ná-
hle změnil v hru na koč-
ku a na myš… 376 s. 
ET040507 379,-

Cilla & Rolf Börjlindovi  
GANGRÉNA 
Někteří lidé jsou schop-
ni udělat cokoli, aby si 
udrželi moc… 416 stran 
ET040648 399,-

Bonnie Kistler  
DŮM 
V PLAMENECH 
Doporučujeme čtenářům 
J. Picoul tové. 432 stran 
ET040934 399,-

Kylie Brant 
TANČI JEN  
PRO MĚ 
Aby agent Foster 
zachránil zmizelou 
dívku, musí nejdří-
ve rozluštit případ 
té, která se beze stopy ztratila před ní… 368 stran 

ET040157 399,-

Victoria Selmanová  
KREV ZA KREV 
Podaří se londýnské po-
licii dopadnout maso-
vého vraha? 304 stran 
ET040287 299,- 

Brooke Harrisová  
KDYŽ JSI ODEŠEL 
Arthur se obětoval, aby 
Annie mohla žít v bez-
pečí… 280 stran 
ET041118 329,-

Cara Delevingne,  
Rowan Coleman  
ZRCADLO, 
ZRCADLO 
Brož., 352 stran 
ET040488 299,- 

M. Nekola, J. Dušek  
DO ŠVESTEK JSME 
DOMA 
Příběh poúnorového 
exilu 64 str., bar. publ. 

ET039950 299,-

Patrik Ulrich  
JIŘÍ HUBAČ 
Biografie slavného  
sce náristy a dramatika.   
200 s. + 40 s. bar. foto 
ET040416 299,-

Paul Roland  
ŽIDOVSKÝ ODBOJ 
 Povstání proti 
nacistům za druhé 
světové války 160 s.  

ET040478 259,- 

Džecünma Tändzin 
Palmo  
V PROUDU ŽIVOTA 
Jak zažívat štěstí  
a naplnění 232 stran 
ET040135 279,-

Ádám Miklósi  
PES 
Výpravná publikace si 
všímá všech aspektů 
života psů. 224 s., b. p. 
ET040590 399,- 

Debbie Blissová  
PLETEME  
PRO MIMINKA 
20 kouzelných kousků. 
Brož., 160 str., bar. publ. 
ET040802 299,-  

PŘÍRODNÍ  
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Ná vody na pro jekty  
ins pi rované přírodou.  
Brož., 128 str., bar. publ. 
ET040844 299,- 

Matthias Hechler  
ZÁPISNÍK 
ÚSPĚCHŮ 
Osobní plánovač 
produktivity 280 stran 

ET041382 379,-

Colin Stuart  
JAK PŘEŽÍT  
VE VESMÍRU 
Naučte se přežít mimo 
planetu Zemi!192 s., b. p. 
ET041253 399,- 

ZÁBAVNÉ  
TVOŘENÍ 
K zábavnému tvoření ti 
stačí tužky, pa pír, lepid-
lo a pastelky. 64 s., b. p. 
ET040381 279,-

James Lancett 
Kreslicí 
laboratoř 
SUPER-
HRDINOVÉ  
Díky této skvělé  

a kreativní publikaci se krok za krokem naučíte 
profesionálně kreslit své oblíbené superhrdiny. 
Brož., 128 stran, barevné i černobílé ilustrace 

ET041571 249,- 

Alex Bellos  
FOTBALOVÁ 
ŠKOLA 
Nová sezóna 
208 stran, čb. ilustrace 
ET041483 259,-

Sam Copeland  
KARLÍK SE MĚNÍ 
VE SLEPICI 
Karlík se umí měnit  
ve zvíře! 264 str., čb. il. 
ET040032         259,-

Andy Shepherdová 
CHLAPEC, KTERÝ 
VYRŮSTAL 
S DRÁČKY 
240 stran, čb. ilustrace 

ET040213 259,-

Liane Moriarty  
VESMÍRNÉ MISE 
NIKOLY 
BORŮVKOVÉ 
272 stran 
ET040623 259,-

Martina Skala 
CESTA PRAŠTĚNÉ 
SLEPICE  
ZA ŠTĚSTÍM 
88 stran, barevná publ. 
ET041476 299,- 

Ellen M. Bardová  
TOHLE JE PRO VÁS 
Kreativní nástroje 
pro lepší péči o sebe  
Brož., 168 stran, čb. il. 
ET041252 259,-

89 Kč
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Sibel Hodge  
FALEŠ 
Existují tři verze jedno-
ho příběhu. Vaše. Moje. 
A pravda… 272 stran 
ET040627 359,-

Philipp Vandenberg  
AKTA GOLGATA 
Vandenbergův nejpro vo -
kativnější román…  
336 stran 
ET040457 379,-

Chris Ould  
NEKLIDNÉ 
POBŘEŽÍ 
Krimi thriller z Faerských 
ostrovů. 384 stran 
ET395338 399,-

Vilém Křížek 
STRACH  
ZA OPONOU 
Napínavá detektivka. 
272 stran 
ET338969 299,-

J. Ledecký a kolektiv 
KAPSY 
Podle povídek  
Karla Čapka 
Brož., 120 str., bar. publ. 

ET040217 379,-

Sinéad Moriarty  
SEDM DOPISŮ 
Z LÁSKY 
Malá Izzy se moc 
těší na bratříčka, 
který se má brzy 
narodit. Jenže 
život maminky  
i miminka se náhle ocitá v ohrožení… 464 stran 

ET041325 399,-

Tabea Bachová  
ŽENY Z OSTROVA 
KAMÉLIÍ 
Pokračování románu 
Ostrov kamélií. 312 s. 
ET040509 299,- 

Anthony Doerr 
SBĚRATEL MUŠLÍ 
Povídky o zármutku, ne- 
rozhodnosti, zlomeném 
srdci a touze. 240 stran 
ET263812  299,-

Mária Havranová  
NAD PROPASTÍ 
Příběh, ve kterém se za-
bíjí a umírá pro lásku. 
240 stran 
ET506887 269,-

Magda Váňová 
JÁ HLUPÁK 
Úžasné vyprávění, bo-
haté na postavy a neče-
kané zvraty. 336 stran 
ET297764 340,- 

Kassandra Montag  
PO POVODNI 
Postapokalyptický román 
o tom, že život není jen 
o přežívání… 368 stran 
ET360516 349,-

Magda Váňová  
HOLČIČKY 
Tři poutavé novely – 
Pomsta, Holčičky a Lví 
dvůr. 320 stran 
ET327232 340,- 

Viola Ardone  
VLAK PRO DĚTI 
Prchají před hladomo-
rem. Kde naleznou  
nový domov? 192 s. 
ET041157 279,-          

C. S. Quinnová  
ŠPIONKA  
Z BASTILY 
Román z období fran-
couzské revoluce. 312 s. 
ET505054 349,-

Caleb Carr  
ANDĚL TEMNOTY 
Píše se rok 1897  
a v newyorských ulicích 
řádí gangy… 672 stran 
ET040134 499,- 

Ellen Bergová  
JE TOHLE VŮBEC 
LÁSKA? 
Nalezne Bea konečně 
toho pravého? 312 s. 
ET040491 299,-

Jiří Žáček 
Z ŘÍŠE KRÁLE  
SEDMILHÁŘE 
Ilustroval M. Janáček.  
384 stran 
ET228878 330,- 

A. V. Geigerová  
NELŽI MI 
Young adult thriller  
z prostředí sociálních 
sítí. Brož., 336 stran  
ET041127 299,-

Margot Lee Shetterly 
SKRYTÁ ČÍSLA 
Pravdivý příběh tří žen,  
jež se zapsaly do dějin 
NASA. 400 stran 
ET275111 349,- 

Matthew Futterman  
BĚHÁNÍ NA DORAZ 
Str hu jící vyprávění o le-
gendárním Bobovi Lar-
senovi. 376 stran 
ET041184 399,-

J. Hamer-Morton  
Hádanky 
a hlavolamy 
ÚNIKOVÁ HRA 
Čeká vás dobro-
družný únik z de-
seti „místností“, 
a to pomocí šifer 

a hlavolamů! 224 stran, barevná publikace 

ET040845 399,-

MÁME DOMA 
VEGANA 
Svěží, zdravé recepty 
pro celou rodinu.  
256 stran, barevná publ. 
ET041514 449,-

D. Chopra, D. Ford,  
M. Williamson 
STÍNOVÝ EFEKT 
Nalezněte skrytou sílu 
svého já! 224 stran 
ET512011 199,-

Chani Nicholas 
PRO TOHLE JSTE 
SE NARODILI 
Astrologie pro úplné 
sebepřijetí 228 stran 

ET507438 299,-

Hartwig Hausdorf  
VÁLKA BOHŮ 
Dramatické zásahy 
vyspělejší inteligence 
184 str. + 8 str. bar. foto 

ET040147 259,-

Jan Žáček  
ZA ČESKÝMI  
A MORAVSKÝMI 
MĚSTY 
256 stran 
ET502261 299,-
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Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob!64
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KERAMICKÝ HRNEK S MOTIVEM KOČKY 
ET545386  368 ml, výška: 10 cm 149,- 119,- 
ET048358  75 ml, výška: 6 cm (2 ks) 158,- 129,- 
ET517791  213 ml, výška: 9 cm  99,- 89,- 

DOMÁCÍ TEXTIL S MOTIVEM KOČKY 
Materiál: 70 % polyester, 30 % bavlna. Rozměry: povlak na polštář:  
40 x 40 cm, běhoun: 33 x 140 cm, prostírání: 48 x 33 cm. 
ET536226 Povlak 209,- 169,- 
ET536216 Běhoun 319,- 249,- 
ET536234 Prostírání 119,- 99,- 

BASILUR 
Vintage Blossoms 
Dárková kazeta s nejkvalitnějšími srílanskými zelenými a černými čaji 
(40x 2 g). Složení: JASMINE DREAM – černý čaj, přírodní aroma 
(jasmín); PASSION TROPICA – zelený čaj, heřmánkový květ, listy stévie, 
přírodní aroma (mučenka); ROSE FANTASY – zelený čaj, okvětní plátky 
růží, listy stévie, červená řepa, přírodní aroma (růže); CITRUSS BLISS – 
černý čaj, heřmánkový květ, kurkuma, přírodní aroma (mandarinka). 
ET544546 219,- 199,- 
 

BASILUR 
Vintage Blossoms Citrus 
Výtečná kombinace sypaného černého čaje 
z plantáží Nuwara Eliya, jemných květinových 
tónů heřmánku a osvěžujícího přírodního aroma 
mandarinky. Složení: černý čaj Pekoe, heřmán-
kový květ, přírodní aroma (mandarinka). 
ET544547 249,- 209,- 

PENĚŽENKA 
Levandule 
Velká peněženka se zapínáním na zip. Dvanáct vnitřních 
kapes + kapsička na zip na drobné. Materiál: 60 % poly-
uretan, 40 % PVC. Rozměry: 19 x 11 cm. 
ET401426 369,- 189,- 

MANIKÚRA 
Levandule 
Kompaktní manikúra v pevném pouzdru s praktickým 
zavíráním. Set obsahuje: nůžky, dvoje kleštičky na nehty, 
kovový pilník, pinzetu a další užitečné nástroje. Materiál 
pouzdra: 100% polyuretan, materiál příslušenství: 
nerezová ocel. Rozměry: 6 x 11 cm. 
ET401705 199,- 99,- 
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Zabaví celou 
rodinu!

Chytré hry 
na párty

Harry Potter 
3D PUZZLE 
Puzzle je vhodné pro děti od 6 let. Rozměry krabice: 22 x 25,5 x 10 cm. 
ET503787 Bradavice v noci (500 dílků) 499,- 249,- 
ET503785 Bradavice a Hedvika (300 dílků) 499,- 249,- 

Harry Potter 
ROK V BRADAVICÍCH 
Vžijte se do rolí svých oblíbených hrdinů! Plňte mise v Bradavicích a blízkém okolí, utkejte 
se se studenty v duelech nebo s nepřáteli na kartách misí. Používejte karty kouzel a lekt-
varů, kterými podpoříte svůj útok a obranu. Dva scénáře a tři herní varianty vám umožní 
vybrat si ten nejlepší možný herní zážitek podle věku hráčů, požadované délky hry a vašich 
oblíbených pasáží ze ságy. Hra je vhodná pro děti od 7 let. Balení obsahuje: hlavní hrací 
plán, 3 vedlejší hrací plány, 249 karet, 228 žetonů, 15 kartonových figurek, 5 kostek 
a pravidla. Rozměry krabice: 25,5 x 27 x 9 cm. 
ET544978 1199,- 959,- 

CORTEX 
Challenge 
Chytrá párty hra, která prověří vaše logické myšlení, paměť a rychlost! Vyzvěte přátele či 
rodinu a porovnejte s nimi své schopnosti v osmi různých disciplínách (dedukce, hledání 
dvojic obrázků, koordinace, hledání cesty z bludiště a mnoho dalších)! Hra Cortex Challenge 
je vhodná pro děti od 8 let, hra Cortex Challenge Kids pro děti od 6 let. Rozměry krabice: 
14,5 x 14,5 x 8 cm. 
ET542228 Cortex Challenge 399,- 319,- 
ET542232 Cortex Challenge Kids 399,- 319,-

Pán prstenů 
TOP TRUMPS QUIZ 
Nová kvízová hra pro fanoušky Pána prstenů. Čeká na vás 500 otázek  
na 100 kartách se skvělými ilustracemi. Hra je vhodná pro děti od 8 let. 
Rozměry krabičky: 10,5 x 12 x 7 cm. 
ET544876 349,- 259,- 

Star Wars 
DOBBLE 
Vaše oblíbené postavičky 
a předměty ze Star Wars nyní 
v populární postřehové hře! 
Balení obsahuje 55 barevných 
karet. Hra je vhodná pro děti 
od 6 let. Rozměry balení:  
13,5 x 13,5 x 10 cm. 
ET539760 439,- 359,- 
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Z katalogu JARO 2/2022 je výhodné objednat do 27. dubna 2022.66

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 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.: 296 110 460-1  
 

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

TÁBOR 
Knihkupectví Luxor 
OD Dvořák  
9. května 2886  
tel.: 381 251 678 
 
Knihkupectví Luxor  
9. května 517/5  
tel.: 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 
 
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 
 

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

 
 

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. 

Probíhá  
rekonstrukce.  

Otevřeme opět  
v květnu.
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Katalog LÉTO 3/2022 budeme rozesílat začátkem června 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-ET023456,ET124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-ET023456,ET124578 
        Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu předem: 12345678-ET023456,ET124578-PP-IT 
        Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu dobírkou: 12345678-ET023456,ET124578-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

Ken Follett  

NIKDY 
Nejnovější špionážně-politický thriller z pera mistra vypravěče přináší 
poutavý, akční i hluboce lidský příběh ze současnosti, ve kterém se mírově 
smýšlející představitelé tajných služeb a špičky světových velmocí snaží 
zabránit katastrofě. Na začátku čelí pouze drobným lokálním konfliktům – 
v saharské poušti či na Korejském poloostrově –, ty však kvůli eskalaci 
odvet ve stylu „oko za oko, zub za zub“ mohou velice rychle přerůst  
ve světovou válku. A Ken Follett varuje: Snažme se, aby k tomu nedošlo. 
Nikdy. Protože se současným arzenálem zbraní by nás už nejspíš nečekala 
žádná budoucnost… Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi. 
Váz., 744 stran, 14,5 x 22,7 cm 

ET042648 599,-  479,- 

Ken Follett  
KOLO ŠTĚSTĚNY 
Windfieldskou školu, elitní anglický 
ústav pro nadějné mladé muže, za-
sáhne roku 1866 tragédie: Jeden  
ze studentů se za záhadných okol-
ností utopí. Jen několik žáků bylo 
události přítomno a pouze někteří 
vědí, co se skutečně stalo… 504 stran 
ET042928 499,- 399,-

Ken Follett  
MUŽ S PODIVNOU MINULOSTÍ 
V krásném slunném létě roku 1914, 
kdy má být půvabná Charlotta před-
stavena králi a královně na plese de-
butantek, málokdo tuší, jaká mračna 
se stahují nad starým kontinentem… 
352 stran 
ET041530 379,- 299,-

Ken Follett  
KAVKY 
Den D druhé světové války se blíží. Fe-
licity, špičkovou agentku britské tajné 
služby, čeká akce klíčového význa mu: 
Musí zničit telefonní ústřed nu, která 
spojuje německá vojska s nejvyšším  
velením v Berlíně… 480 stran 
ET041799 459,- 359,-

Ken Follett  
PROPUSTKA NA SVOBODU 
Historická freska odehrávající se  
na pozadí dějin Skotska, Anglie a No-
vého světa, jejímiž protagonisty jsou 
mladí lidé z různých společenských 
vrstev: chudý Mack a dcera statkářky 
Lizzie. Podaří se jim naplnit své sny  
o lásce a svobodě, nebo podlehnou 
nenávisti a strachu mocných? 312 s. 
ET040522 359,- 279,- 
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Daniel Cole  
HADROVÝ PANÁK /1–3  
Román Hadrový panák vyšel 

ve více než třiceti jazycích. 
Stejný úspěch slavilo také 
jeho pokračování, thriller 

Loutkář. Třetí titul, Konec hry, 
celou sérii uzavírá.

Platnost kuponu od 1. 4. do 31. 5. 2022.

DE042117

149 Kč 
(běžná cena 449 Kč)   

Kate Allinsonová,  
Kay Featherstonová  
ŠPETKA CHUTI 

 Uvařte si pokrmy, po kterých 
nepřiberete ani gram. Tato  

fenomenální kuchařka je plná 
receptů na chutná a zároveň 

zdravá i dietní jídla. 

Platnost kuponu od 1. 4. do 31. 5. 2022.

DE041513

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.

AKČNÍ C
EN

A

Platnost kuponu od 1. 4. do 31. 5. 2022.

199 Kč 
(běžná cena 799 Kč)

149 Kč 
(běžná cena 399 Kč)   

DEŠTNÍK 
Praktický skládací deštník, 

který jedním stiskem  
rozložíte a dalším stiskem  

složíte. Rozměry složeného 
deštníku: 25 x 5 cm. Průměr 
rozloženého deštníku: 1 m. 
Materiál: 100% polyester. 
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DE401118 Eiffelovka 
DE401108 Jednorožec
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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 klubových knihkupectvích na tituly  
z katalogu JARO 2/2022 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. 4. do 
31. 5. 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. 



VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu.  
Další informace o VIP programu naleznete na s. 66. 
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Zvýhodněné  
tituly pro VIP 
členy -30 %

z běžné 
ceny

Trénink  
paměti 

Příručka plná  
zábavných  

cvičení
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Táboření  
v lese  
i na zahradě  
Vydejte se  
s dětmi  
do přírody
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Milý Micíku, 
aneb Covid  
v Kocourkově 
S humorem  
pojaté výklady  
o zákonitostech  
epidemie
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NAŠE TIPY PRO VÁS
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