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Dej si pozor, co si 
přeješ, mohlo by 
se ti to vyplnit…
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Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.2

Milí členové Knižního klubu,

alespoň na chvíli ještě zapomeňte na předvánoční shon, udělejte si radost, pohodlně se
usaďte a nechte se unášet příběhy a vyprávěním autorů našich knížek.
Milým překvapením pro vás bude kniha oblíbené autorky, scenáristky a režisérky filmo-
vých komedií Marie Poledňákové Ten, kdo tě miloval (s. 22), odehrává se totiž v předvá-
noční době a překvapivě se jedná o detektivku. Příznivce Agathy Christie určitě potěší
kompletní vydání všech 55 případů Hercula Poirota – Povídky (s. 5) v dárkové úpravě.
Ctitelům historických románů by neměl uniknout dojemný a dramatický příběh Jednou
časně zrána (s. 18), který se začne odvíjet v Římě za druhé světové války.
Kouzlo Vánoc by však nebylo dokonalé bez vůně lahodných jídel, cukroví a pečiva, proto
v naší nabídce najdete i takové tituly jako Dorty a dortíčky, Moje sladká kuchařka nebo

Kouzlo perníčků, které vám pomohou vykouzlit tu pravou vánoční atmosféru. Pokud hledáte inspirativní návody na
vánoční dekorace nebo návod na vlastnoruční vánoční ozdoby a dárečky, tak nepřehlédněte titul Nádherný advent
(s. 40). Dlouhé zimní večery si pak můžete zkrátit hrou s Origami (s. 53).
Užijte si klidný advent, příjemné svátky a nezapomeňte, že Vánoce jsou jenom jednou v roce, tak si ty krásné chvilky
nenechte ničím pokazit. 

Helena Čudová 
programová ředitelka
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  Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte... 

1. A. Marsonsová: NĚMÝ KŘIK strana 17

2. OHNIVÝ KUŘE strana 57

3. Frederick Forsyth: VYPRAVĚČ strana 33

4. Christie – Osborne: NEOČEKÁVANÝ HOST strana 4

5. K. O. Knausgård: MŮJ BOJ 1 strana 29

6. M. L. Kellyová: KULKA  strana 17

7. M. Kerrigan: TEMNÉ DĚJINY BIBLE strana 37

8. A. Tyler: ŠPULKA MODRÉ NITĚ strana 8 

9. NAPEČENO BEZ PEČENÍ strana 56

10. J. Wilderová: ALFA strana 12

VAŠE NEJ Z KATALOGU 4/2016: 

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 68. 

VIP cena 159,-

VIP cena 199,-

VIP cena 159,- VIP cena 199,-

VIP cena 319,- VIP cena 199,-

VIP cena 183,- VIP cena 199,-

-20 %
z klubové ceny

Výhody
pro VIP!

Doprava zdarma při nákupu nad 700 Kč!

Platí pro VIP členy
přes Zásilkovnu 
při platbě předem 
Pro ostatní členy klubu je doprava
zdarma přes Zásilkovnu při platbě 
předem u objednávky nad 1000 Kč. 
Více informací naleznete na str. 69.
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Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2016 3

VÝHODNÁ AKCE

Akce platí do 31. prosince 2016 jen pro členy Knižního klubu.Cena pouze 279 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního klubu,

kteří si jednorázově objednají z tohoto 

katalogu další tituly v celkové hodnotě nad

499 Kč! Ostatní zájemci si mohou objednat

publikaci za plnou členskou cenu 499 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:
DA038228

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Nichola Fletcherová 

MASO
Tato kniha vás naučí, jak poznat různé kusy špič-
kového masa a následně je přetvořit v dokonalé
a chutné pokrmy. Připravte si více než 300 me-
zinárodních jídel z vepřového, hovězího, jehně-
čího či ze zvěřiny, například pomalu pečené
vepřové ramínko, jehněčí kýtu na víně a thajské
červené kari s kachním masem. Přel. Jitka Rá-
kosníková, Miroslava Lánská a Květa Palowská.
Váz., 320 s., 22,9 x 27,6 cm, bar. publikace

DA038228    akční cena 279,-
GM038228   nečlenská cena 599,- 499,-

Staňte se
skutečnými
znalci masa!

599,- 
AKČNÍ CENA 

279,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Přidejte se k nám na Facebooku! 4
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Sophie Hannah 

ZAVŘENÁ TRUHLA
Na sídlo lady Athelindy Playfordové
se sjeli hosté. U slavnostní večeře
hostitelka oznámí, že hodlá vydědit
oba své potomky a vše odkázat oso-
bě, které zbývá jen několik týdnů ži-
vota… Na sešlost pozvala lady Play-
fordová i muže, s nimiž se jinak ni-
kdy nesetkala – slavného belgického
detektiva Hercula Poirota a jeho pří-
tele, inspektora Edwarda Catchpoola
ze Scotland Yardu. Ani jeden z nich
netuší, proč jsou tu… až Poirot zač-
ne mít podezření, že hostitelka oče-
kává vražedný útok. Proč je ovšem
potom tak odhodlaná provokovat
kohokoli, jestli předpokládá, že je
tady někdo, kdo se chystá zabít?
Jakkoli se tomu Poirot snaží zabránit,
zločin je nakonec spáchán…
Přeložila Veronika Volhejnová. Váz.,
344 stran, 13 x 21 cm

GM038124  
nečlenská cena 299,- 249,-

Agatha Christie 
SEŠLI SE V BAGDÁDU 
V Bagdádu se mají tajně sejít zástup-
ci velmocí. Míří sem kdekdo. Mezi
jinými i slečna Victoria Jonesová.
A právě ona se dostane na stopu
mezinárodního spiknutí... 264 stran
GM037941        279,- 229,-

Agatha Christie 
BRÁNA OSUDU
Tommy a Pentlička najdou při zařizo-
vání nového domu šifrovanou zprávu
o smrti jakési Mary Jordanové. Řeše-
ní záhady vede k další vraždě...
Poslední autorčin román. 288 stran

GM037332        279,- 229,-

Agatha Christie 
CESTUJÍCÍ DO FRANKFURTU 
Sira Stafforda Nye požádala na letišti
neznámá žena, aby kvůli ní riskoval
pověst a možná i život. Vyhoví jí
a pak žasne, do jaké hry se to do-
stal. Jde o budoucnost světa... 264 s. 

GM037452       279,- 229,-

SOPHIE HANNAH podruhé 
na návštěvě u HERCULA 
POIROTA 

Sophie Hannah 
VRAŽDY 
S MONOGRAMEM
Hercule Poirot si v londýnské kavár-
ně užívá poklidnou večeři, když tu ho
vyruší nervózní mladá dáma, jež se
mu svěří, že je v ohrožení života.
Několik hodin poté se Poirot dozví,
že v luxusním hotelu došlo k vraždám
tří hostů. Může mít jejich smrt sou-
vislost s ženou z kavárny? 344 s.

GM036958       299,- 249,-

Agatha Christie, Charles Osborne 
NEOČEKÁVANÝ HOST
V noci a v mlze hledá v domě War-
wickových pomoc zbloudilý řidič,
místo toho tu najde mrtvolu pána
domu. A také jeho vyděšenou ženu,
jež se ke zločinu přizná... 160 stran
GM037751       199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

04 a 05 poirot_sablona lista  10/18/16  4:08 PM  Stránka 2
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Agatha Christie 

HERCULE POIROT: POVÍDKY
Jedinečné vydání souboru povídek s Herculem
Poirotem, jenž letos oslaví sto let od okamžiku, kdy se
jako postava zrodil v hlavě Agathy Christie, nejúspěš-
nější spisovatelky všech dob. Luxusně vypravená, ilus-
trovaná sbírka zahrnuje více než padesát kratších přípa-
dů tohoto proslulého belgického detektiva včetně jed-
noho, který byl ve Velké Británii publikován až sedm-
desát let po svém vzniku: Poirot a záhada na regatě
vychází česky poprvé. 
Váz., 896 stran, 23 x 28 cm, čb. il.

GM038508 nečlenská cena 999,- 799,-

Agatha Christie, 
Charles Osborne 
ČERNÁ KÁVA
Hercule Poirot má ze sídla sira
Clauda Amoryho převézt do Lo-
ndýna chemický vzorec zcela no-
vé, tajné výbušniny. Ač spolu
s kapitánem Hastingsem dorazí na
místo včas, záhy vyšetřuje nejen
krádež, ale i vraždu… 
200 stran
GM037750       259,- 219,-

Agatha Christie 
TŘINÁCT
ZÁHAD
Šestice záhadných
případů, které si
každé úterý před-
kládá k řešení

Úterní klub – společnost scházející se ve vesničce St. Mary
Mead –, uvádí poprvé do detektivní literatury slečnu Jane
Marplovou. Agatha Christie je postupně vydala časopisecky
v roce 1928 a o čtyři roky později k nim připojila sedm dal-
ších příběhů – řešených tentokrát v salonu manželů
Bantryových, přátel slečny Marplové – a vydala jako Třináct
záhad. Přeložila Hana Petráková. Váz., 240 s., 13 x 21 cm

GM037942                         279,- 229,-

Agatha Christie 
MALÉ ŠEDÉ BUŇKY: 
JAK TO VIDÍ POIROT
Poirot je ješitný, puntičkářský...
a geniální. Svědčí o tom i knížka
shrnující vše podstatné, co kdy
Poirot řekl o sobě, o jídle a pití, an-
gličtině, ženách, myšlení zločince...
Občas jsou to výroky humorné,
často hluboké, vždy odvážné
a odhalující nám jeho duši. 160 stran

GM037728        199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Agatha Christie
ZÁHADA NA ZÁMKU STYLES
První případ Hercula Poirota
vychází v interpretaci Jaromíra
Meduny. Důmyslný a napínavý
příběh, na němž Christie pracova-
la během první světové války, nej-
prve vydavatelé odmítali.
Nakonec vyšel až v roce 1921 –
a zahájil kariéru nejprodávanější
prozaičky všech dob.

GM269369   CD mp3 269,-

CD
mp3
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23 Co bylo po Roce kohouta?

Nápaditý komiks z moderních
dějin

I spravedlnost má své 
hranice...

57

Pestrá nabídka – vždy najdete něco 
pro sebe či pro své přátele.

Dětská příloha KLUBKO – pro společné
chvíle s dětmi.

YOLI – knihy pro mladé!
Pohodlný nákup – 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu – jak Vám to vyhovuje...
Atraktivní ceny – až o 30 % nižší!

Kdo má rád knihy,
je v klubu!

Všechny odstíny šokování!

strana 1
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Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

Láďa Hruška se vrací se svými
vychytávkami!
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! twitter.com/knizniklub 7
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Liane Moriarty 

TŘI PŘÁNÍ 
Říká se „do třetice všeho dobrého i zlého“ a pro Kettlovy sestry
to platí trojnásob – jsou totiž trojčata. Rozumná Lyn se pokouší
ustát roli vzorné matky, starostlivé manželky a úspěšné podnika-
telky, aniž by přitom přišla o rozum. Její zdánlivě méně úspěšná
sestra Cat, pracující v oddělení marketingu, se snaží nepřijít
o vysněné dítě a o manžela, jakého jí každá závidí, a „chudák“
Gemma ani nemá co ztratit, střídá příležitostné práce, bydlení
i muže. Ale je tomu opravdu tak, jak se na pohled zdá? Co když je
ve skutečnosti všechno trochu, anebo možná dokonce úplně
jinak? Přeložila Šárka Kadlecová.

Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM038331                nečlenská cena 299,- 249,-

Liane Moriarty 
MANŽELOVO 
TAJEMSTVÍ 
Manželův dopis, který měla
Celia najít až po jeho smrti,
změní všechno... 392 str.

GM036885  359,- 289,-

Liane Moriarty 
SEDMILHÁŘKY 
Říkají si kamarádky vždycky
jenom pravdu? I drobné lži
a polopravdy můžou vést 
k tragédii. 440 stran

GM037468    359,- 299,-

Liane Moriarty 
ZAMILOVANÁ 
HYPNOTIZÉRKA 
Jaké hranice je žena schop-
ná překročit, aby dosáhla
svého? 424 stran

GM036887  359,- 299,-

Výhodný komplet

777,-jen
obj. č. 

GM038671

3x Liane Moriarty

Dej si pozor,
co si přeješ, 
mohlo by se 
ti to vyplnit…

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Liane Moriarty (*1966) žije
v Sydney. Beletrii se věno-
vala už od mládí, první kni-
ha (právě Tři přání) jí vyšla
až v roce 2005. Je autor-
kou několika románů a sé-
rie knih pro děti, které vy-
dala pod pseudonymem
Nicol Berry. Jejím zatím
nejúspěšnějším titulem je
Manželovo tajemství z roku
2013. Kniha se téměř oka-
mžitě vyhoupla na 1. místo
prestižního žebříčku best-
sellerů New York Times,
prodalo se jí přes milion
výtisků ve více než 35 ze-
mích po celém světě a byla
zařazena mezi nejlepší titu-
ly Amazonu v roce 2013.   
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Krásné fotky knižních novinek! instagram.com/knizniklub8

Ellen Marie Wisemanová 

TMAVÉ STĚNY
WILLARDU
Izzy žije u pěstounů. Z nudné-
ho života ji vytrhne deník, jenž
najde ve zrušeném psychiatric-
kém sanatoriu. Najde v něm
okno do své minulosti. – Claře
bylo v roce 1929 osmnáct let.
Když odmítla vnuceného ženi-
cha, nechal ji otec zavřít do sa-
natoria. když se Izzy pere s po-
tížemi nového života, Clařin
příběh ji trápí. Pokud nebyla
duševně nemocná, může to
nějak objasnit i Izzyino trauma?
Pátrání po Clařině osudu při-
měje Izzy přehodnotit vlastní
rozhodnutí. Přel. Jana Vlčková.
Váz., 352 s., 12,5 x 20 cm

GM037794   
nečlenská cena 299,- 249,-

Paula Hawkins 
DÍVKA VE VLAKU 
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna.
Když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, nahlíží
pravidelně, i když letmo, do soukromí mladé-
ho páru. Postupně začíná mít pocit, že ty dva
zná. Dá jim dokonce jména: Jason a Jess. Jed-
nou však zahlédne něco, co ji šokuje. Je to 
jen minuta, než se dá vlak zase do pohybu,
ale vše je jinak… Krátce nato se Rachel dozví,
že se „její“ Jess pohřešuje, a proto se obrátí
na policii. Není si jistá, zda tím nenadělá více
škody než užitku, zatímco se stále více zaplétá
do příběhu, který není její, ale nakonec obrátí
naruby život úplně všem… Přeložila Věra
Klásková. Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM038476                 349,- 299,-

I nejobyčejnější
život skrývá
tajemství...

Fionnuala Kearneyová 
TY, JÁ A TI DRUZÍ
Všechny rodiny mají svá ta-
jemství. Co se stane, když
se jednoho dne naráz vyno-
ří? To se přihodí Adamovi
a Beth a jejich devatenácti-
leté dceři Meg. Adamova
náhodná nevěra spustí sled
událostí s neodvratnými
důsledky... 360 stran

GM037562  299,- 249,-

Robert James Waller 
MADISONSKÉ MOSTY 
Robert Kincaid, vynikající
fotograf, ale „potulný kov-
boj“, potká životní lásku.
Franceska, vzorná žena far-
máře, je týden sama doma.
Oba zasáhne kouzlo lásky.
Prožijí spolu několik krás-
ných dní, nakonec ale při-
jde rozloučení...  144 s.

GM037541   199,- 179,-

Robert James Waller 
PRACH TISÍCE CEST 
Pokračování bestselleru Ma-
disonské mosty. Od chvíle,
kdy prožili svůj krátký vztah,
uplynulo šestnáct let. Fran-
cesca stále doufala, že se
ještě někdy sejdou. Robert
se jednoho dne opravdu
vrací na místo, kde se kdysi
setkali… 160 stran 

GM037542   199,- 179,-

Kniha roku
2015!
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ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jill Alexander Essbaum 
HAUSFRAU 
Anna nenachází nic, z čeho
by se mohla radovat. Man-
žel, děti, milenci... jen utíká
od všední reality a pokouší
si dokázat svou hodnotu.
Přežívá v jakési podivné
prázdnotě nešťastného osa-
mění, zatímco nad hlavou
se jí stahují mračna. 256 s.

GM037678   299,- 249,-

Anne Tylerová 
ŠPULKA MODRÉ NITĚ 
Tři generace jedné rodiny
a jeden dům. Rodina Whit-
shankových se podobá kaž-
dé jiné. V příbězích, jež její
členové vyprávějí, odhalují
jen část pravdy – a některé
dílky skládačky vyplouvají
na povrch až po mnoha
letech. 296 stran

GM037696   349,- 299,-

cena pro VIP členy 199,-
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Sandra Brown  
NÍZKÝ TLAK
Bellamy napsala knihu o vraždě své sestry, ale
novináři odhalili její totožnost a mladou ženu
napadl neznámý útočník. Snaží se ho odhalit 
a zároveň se vypořádat s minulostí. 432 stran

GM036632             349,- 299,-

Táňa Keleová-
Vasilková 

VŮNĚ ŽIVOTA 
Vůně v našich živo-
tech jsou proměnli-
vé jako dny střídají-
cí se s nocemi.
Zároveň ale mají 
v sobě něco krásně
neměnného. Vůni
domova… a lásky.
Toužíme po ní

všichni, po jistotě, která nás zahřívá a skýtá pocit bezpečí. Dovoluje nám
dýchat a plnit si sny, menší či větší životní plány. 

Magda a Lenka, hrdinky příběhu, nejsou výjimkou, stejně jako miliony
jiných žen na celém světě touží po jistotě a lásce. Jinak je to s Alicí, která
sní o práci v zahraničí, o svobodě, a manžela ani dítě ke štěstí nepotře-
buje. Ale možná je všechno úplně jinak...

Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GM260179                        nečlenská cena 249,- 224,-

Nic není, jak vypadá...

Diane Chamberlainová 
DVOJÍ ŽIVOT
Tara a Emerson dostanou
dopis své přítelkyně No-
elle, jež spáchala sebe-
vraždu. Proč chtěla ode-
jít? Vždyť se zdála spoko-
jená a šťastná. Kniha roz-
plétá soukromá dramata
čtyř žen a jejich tajemství,
která měla zůstat navždy
skryta. 384 s. 

GM037611  299,- 249,-

Joy Fieldingová 
ZACHRÁNÍŠ 
MĚ RÁNO 
V městečku Torrance se
nic neděje. Ale pak je
brutálně zavražděna krás-
ná studentka místní
střední školy, a města se
zmocňuje plíživý strach.
Kdo mohl tak nesmyslný
zločin spáchat? A udeří
zabiják znovu? 360 stran

GM037693 299,- 249,-

Kate Mortonová 
DŮM U JEZERA 
Do impozantního sídla Ri-
verton Grace poprvé ve-
šla ve čtrnácti. Složité
vztahy mezi panstvem
a služebnictvem i napětí
mezi jednotlivými členy
šlechtické rodiny vytváří
mozaiku osudů, které oží-
vají v Graceiných vzpo-
mínkách. 480 stran

GM038316 399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Sandra Brown 

SKRYTÉ ZLO 
Emory Charbonneauová, dětská lékařka a maratonská běžkyně,
zmizí na horské stezce v Severní Karolíně. Vydala se tam na tré-
nink, ale také si chtěla uspořádat myšlenky a uvážit, zda má
smysl udržovat manželství, které se rozpadá. Než policie začne
po pohřešované pátrat, stopa dávno vychladla a horskou divoči-
nu sevřela mlha a sněžení. Policie má podezření, že za zmizením
Emory vězí právě její manžel. Strhující příběh, v němž nic není
tak, jak se jeví, je nabitý nečekanými zvraty a prostoupený váš-
nivými emocemi. Vyprávění o lásce, zradě a volbě, kterou musí
člověk učinit, aby přežil. Přeložila Marie Válková. 

Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GM037428        299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

498,-jen

obj. č. GM038672
Skryté zlo a Nízký tlak
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Objednávky po telefonu: 296 536 66010

Rosamund
Luptonová 

DOKONALÉ
TICHO 
24. listopadu se
Angličanka
Yasmin s desetile-
tou dcerou Ruby
vydají na cestu
přes severní
Aljašku. Pátrají po
Rubyině otci
Mattovi, který se
při katastrofálním
požáru inuitské
vesnice ztratil

v polární divočině. S každou
další mrazivou mílí se hrouží stále hlouběji do

nekonečné polární noci. A Ruby, která je od narození úplně hlu-
chá, musí čelit temnotě, v níž se nemůže dát vést ani zrakem. Nehodlá milovaného
otce opustit za žádnou cenu. Avšak zima je svírá v ledových spárech stále pevněji…
a kdosi je ve tmě sleduje. Přeložila Věra Klásková. Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GM037921                  nečlenská cena 299,- 249,-

Jojo Moyesová 
DÍVKA, JIŽ JSI
TU ZANECHAL 
Když Sophiin
manžel, malíř,
odchází roku
1916 na frontu,
zůstává jí po něm
pouze obraz, kte-
rý po obsazení
města Němci
zaujme velitele...
O sto let později

dostane Liv od svého muže obraz. Když se ukáže, že má
nesmírnou cenu, rozhoří se boj o jeho vlastnictví a Livino
přesvědčení podstoupí náročnou zkoušku. 432 stran

GM038235                    269,- 219,-

Rosamund
Luptonová 
SESTRA
Psychothriller
zkoumá vzta hy,
sílu lidského ducha
a hranice, jež jsme

ochotni překročit na cestě za svým cílem. 384 s.

GM035081              289,- 249,-

Rosamund
Luptonová 
V PLAMENECH
Ve škole vypukl  po-
žár. Uprostřed pla-
menů zůstaly i Gra-
ceiny děti. Grace je

musí zachránit. Za každou cenu... 480 stran

GM036071              349,- 299,-

Garth Stein 
ZÁBLESK SVĚTLA
Malý chlapec přichází s ot-
cem do rodinného sídla, je-
hož stavbě kdysi obětovali
krásný les. Chlapec při pro-
zkoumávání domu narazí na
ducha, který má s domem
své plány – vrátit přírodě to,
oč byla obrána. 440 stran

GM037439   349,- 299,-

V mrazivé pustině číhá zlo
ČESKÁ 

PREMIÉRA

Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Těžko si lze představit více
nesourodou dvojici než nála-
dového Willa a optimistickou
Louisu… Romantic ký příběh
o dvou lidech, kteří nemají
nic společného, dokud jim
láska k nohám nepoloží celý
svět. 408 stran

GM038159  269,- 219,-
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Výhodný komplet

677,-jen

obj. č. GM038673
3x Rosamund Luptonová

Susanna Kubelka 
V RYTMU VALČÍKU 
Krásné, smutné i vtipné his-
torky o životě předků, o ví-
deňských bálech, restaura-
cích a kavárnách, o tom, jak
se ve Vídni tančí, hraje a mi-
luje a proč jsou zdejší pokoj-
ské nejkrásnější na světě,
doplňují texty různých spiso-
vatelů a pamětníků. 144 s.

GM037878   179,- 159,-
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L. S. Hiltonová 

MAESTRA 
Judith je slušné děvče. Pracuje přece
v uznávané aukční síni, s nikým nechodí,
na večírky ji neužije. A když přijde o prá-
ci, protože odhalí podvod s obrazem, zdá
se, že odstrkovaná hodná holka ke štěstí
tentokrát nepřišla. Jenže věci nejsou
vždycky takové, jaké se zdají. A Judith
není odevzdaná tichá květinka. Je to cíle-
vědomá žena, kterou není radno podce-
ňovat, a velmi dobře placená společnice
na úrovni, která s klientem odjede na
Francouzskou riviéru. Brzy se však ocitá 
v nebezpečí a na útěku. V tu chvíli se
obrátí na přítele, který ji vždy držel nad
vodou: na vlastní hněv. Tenhle přítel však
není pokaždé tím nejlepším rádcem...
První díl drsného thrilleru ze světa auk-
čních sítí, vysokých peněz a neomale-
ných praktik si podmanil nakladatele
v téměř třiceti zemích světa. 
Přeložila Alexandra Fraisová 

Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM037738      349,- 299,-

JE OCHOTNÁ PŘEKROČIT 
KAŽDOU HRANICI

A TAKY TO UDĚLÁ 

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Carrie Elksová 

JEDNOU 
TĚ NAJDU
Hanna a Richard;
spontánní Angli-
čanka a bohatý,
povinnostmi sváza-
ný Američan.
Nemají nic společ-
ného – až na elekt-
rizující vzájemnou
přitažlivost. Prvotní
flirt se změní ve
vztah, který jim
mockrát zlomí
srdce. Během dal-
ších let sledujeme jejich štěstí i odlou-
čení, odpuštění i bolest. O lásce, která nikdy není samozřejmá
a kdy překážky a nástrahy je častokrát snazší obejít, než jim čelit. Ale to
má vždy své důsledky. Přel. Lucie Mikolajková. Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GM038067                 nečlenská cena 299,- 249,-
cena pro VIP členy 199,-

Jennifer Probstová 
HLEDÁNÍ 
VYTOUŽENÉHO
DNE 320 stran
GM037369 

299,- 249,-

Jennifer Probstová 
HLEDÁNÍ 
DOKONALÉ 
LÁSKY 320 stran
GM037370

299,- 249,-

J. Wilderová 
ALFA
Když jste po krk 
v dluzích a najed-
nou odkudsi při-
jde šek – prostě
si ho dáte propla-
tit. A pak přijde
další a další...  Až
jednoho dne
stojí před domem
limuzína a šofér

řekne jen: „Je čas splatit dluh...“ 328 stran

GM037789              299,- 249,-
Kathleen E.Woodiwiss 
PLAMEN A KVĚT
Osiřelá Heather žije u lakotné te-
ty. Jednoho večera je unesena na
loď kapitána Birminghama, který
ji považuje za prostitutku a za-
chází s ní tak.. To má své násled-
ky a Heather je přinucena k sňat-
ku s kapitánem. Postupně se z ní
stává oduševnělá, krásná žena,
vedle níž se bezohledný muž
mění a nakonec si svou trpěli-
vostí a oddaností získá její lásku.
Přeložila Jaroslava Novotná. 
Váz., 416 s., 12,5 x 20 cm

GM038362      329,- 279,-

Výhodný komplet

667,-jen
obj. č. 

GM038674

3x Jennifer Probstová

Jennifer Probstová 

HLEDÁNÍ PODMANIVÉ KRÁSY
Jak se stalo, že se z Genina snoubence stal manipulativní sobec? Když Gen čeká
v kostele na okamžik, kdy půjde k oltáři, poslechne náhlý impuls a skočí z okna
přímo do náruče Wolfa, svého nejlepšího přítele. Jejich útěk je rychle sblíží. Brzy si
uvědomí, že jejich vztah přerůstá v něco víc. A potom už nebude cesty zpět… Gen
i Wolfe si svého kamarádství cení nade vše a díky minulým traumatům vědí, že ztráta
přítele by byla nenahraditelná. Přel. Kateřina Teodosijevová. Váz., 432 s., 12,5 x 20 cm

GM038165                         nečlenská cena 349,- 299,-

S. Youngová 
HRDINA 
Otec byl pro Ale-
xu vždy hrdinou,
až zjistila, že měl
ještě jinou rodinu.
Vrhá se do své
práce, ale když se
má sejít s Cainem
Carrawayem, složí
se. Tenhle nád-
herný, úspěšný
muž je s její minulostí až příliš spojený. 352 s. 

GM037872             299,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Svůj první příběh s milostnou zápletkou na-
psala Jennifer Probstová jako dvanáctiletá.
Přečetla ho jen své učitelce, ale s psaním už
nepřestala. Proslavila se především jako autor-
ka erotických romancí a její knihy se drží na
špicích prestižních žebříčků bestsellerů New
York Times, USA Today a Wall Street Journal.
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Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let! 13
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Nicholas Sparks 
ÚTĚK DO SAMOTY 
Krásná Denisa žije jen pro
svého syna, a když po mat-
čině smrti zdědí starý dům
se zahradou na kraji poklid-
ného městečka, rozhodne
se natrvalo odstěhovat
z Atlanty. Práci učitelky bez-
tak opustila a přátele ztratila,
protože věnuje veškerý čas
synovi. Kyle totiž potřebuje
mimořádnou péči; ve svých
pěti letech nedokáže pořád-
ně mluvit a odborníci nad
jeho poruchou bezradně
krčí rameny. Prostředí

Edentonu neprovdané ženě prospívá, i chlapec se tu postupně začleňuje mezi vrs-
tevníky. Jednoho dne ale za bouřky dostane Denisino auto smyk. K havárii přijíždí
dobrovolný hasič Taylor McAden; ještě netuší, že tato záchranná akce je jiná než
ostatní a bude od něj vyžadovat mnohem víc než odvahu a neohroženost... 
Přeložil Vladimír Piskoř. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GM037333   nečlenská cena 299,- 249,-

Danielle Steel 
COUNTRY
Stephanie se dlouhá léta
jen starala, připustí teď její
rodina, že i ona má nárok
na štěstí? 320 stran

GM037666  279,- 229,-

Danielle Steel 
HVĚZDA 
Po smrti otce
Crystal odjíždí 
z rodného
ranče do San
Franciska. Zpívá
v nočním klu-
bu, kde si její
krásy a výji-
mečného hlasu
všimnou filmoví

agenti. Zdá se, se objevila nová hvězda… 
Přel. Lenka Studničková. Váz., 416 s., 12,5 x 20 cm

GM037676               299,- 249,-

Danielle Steel 

V UTAJENÍ
Speciální agent Marshall Everett svou práci miluje, ale pak je při tajné
akci postřelen a najednou musí žít obyčejný život. Ale jak, když nemá
přátele, rodinu, žádná citová pouta? Proto ho zaujme zdánlivě oby-
čejný výjev; mladá dívka v parku ukrývá do země ocelovou schránku.
Je to Ariana Gregoryová, dcera velvyslance v Argentině, kterou před
časem unesli a drželi v zajetí. Než pro sebe Marshall s Arianou vybu-
dují nový začátek, musí se postavit zlobě a pomstě, která číhá v jejich
minulosti. Přeložila Ivana Nuhlíčková. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GM037673               nečlenská cena 279,- 229,-

Marianne Kavanagh 
NECHÁPEJ MĚ ŠPATNĚ
Kim a Harry se nikdy neměli v lásce a nic
na tom nezměnilo ani to, že se Harry zapletl
s Kiminou starší sestrou Evou. Zatímco Kim
nikdy nechápala, co spontánní Eva na
tomhle škrobeném bankéři vidí, Harrymu
zas přijde Kimin život dočista k smíchu
a nebojí se dát jí to najevo. Když se však
náhle ocitne v sázce život té, kterou oba
nejvíc milují, předsudky musí jít stranou.
A nakonec možná existuje i víc věcí, které
dokážou milovat společně… 336 stran

GM037746          279,- 229,-

Výhodný komplet

348,-jen

obj. č. GM036789
Zápisník jedné lásky a Svatba

Nicholas Sparks 
ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY 
Noahova dávná láska se vrací do města, aby se s ním
setkala – naposledy… 160 stran
GM036673    249,- 199,-

Nicholas Sparks 
SVATBA
Volné pokračování bestselleru
Zápisník jedné lásky. 224 stran

GM036674    259,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Ursula Poznanski 

SLEPÍ PTÁCI
V salcburském kempu jsou nalezeni dva mrtví.
Ona uškrcená, on zastřelený. Že by čin zhrze-
ného milence?
Zdá se ale, že ti dva neměli vzájemné kontakty.
Nebo je první dojem mylný?
Salcburské duo vyšetřovatelů Beatrice
Kasparyová a Florin Wenninger sleduje stopy,
které mrtví zanechali na internetu. Najde je na
facebooku, kde oba byli členy skupiny, kde se
publikují básně plné temných poselství o stra-
chu a smrti. A pak zemře další z milovnic poe-
zie… Přeložila Blanka Pscheidtová. 

Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GM037690   nečlenská cena 299,- 249,-

Bernhard Aichner 
PŘÍTELKYNĚ
SMRTI 
Brünhildě za div-
ných okolností ze-
mře manžel a jí se
zhroutí svět. Plánu-
je pomstu a ptá se:
Proč musel zemřít?
A pak jedná. Nemi-
losrdně. 408 stran

GM037514   
359,- 299,-

Ursula Poznanski 
PĚT
V ohavné formě geocachin-
gu posílá vrah kriminalisty
od jedné části mrtvoly 
k druhé… 320 stran

GM036477   299,- 249,-

Kdo vraždí básníky
temné poezie?

Tess Gerritsenová 

HRA S OHNĚM
V římském starožitnictví objeví houslistka
Julia notový zápis neobyčejné skladby –
valčíku Incendio – a jeho melodie, plná
vášně, bolesti i mrazivé krásy, jí okamžitě
učaruje. Julia se rozhodne Incendio nastu-
dovat a seznámit s ním veřejnost. Vrátí se
domů, ale jakmile začne hrát, dějí se podivné
věci – a Juliin svět se octne v ohrožení. Ve snaze ochránit
svou rodinu se Julia rozhodne vypátrat autora skladby a důvod, proč vznikla.
Někdo si však nepřeje odhalení pravdy... Přel. Tatjana Jandourková. Váz., 208 s., 12,5 x 20 cm

GM038054                               nečlenská cena 199,- 169,-

Tess Gerritsenová 
MEFISTO 
Na místě vraždy je
nápis krví: Zhřešila
jsem, vzkaz pro de-
tektiva Rizzoliovou
a soudní lékařku Is-
lesovou. A oběť ně-
jak souvisí se zá-
hadným klubem
Mefisto. 320 stran 

GM038053               
279,- 229,-

Výhodný komplet

428,-jen

obj. č. GM038675
Slepí ptáci a Pět

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Patricia
Cornwellová 
VLASTNÍ KREV
Kay se chystá odjet
na dovolenou, když
volá Marino – do-
šlo k vraždě... Mo-
hla by do toho být
zapletená i Kayina
neteř Lucy? Její
vlastní krev?392 s. 

GM037375   
359,- 299,-
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Frederick Forsyth
FANTOM MANHATTANU
Po úniku z Francie se Fan-
tom snaží vybudovat tu nej-
úchvatnější Operu na světě
a přilákat do ní Christine,
objekt své letité touhy
a posedlosti... 176 stran

GM037966  199,- 169,-

John Grisham 

OSAMĚLÝ STŘELEC 
Advokát, který působí tak trochu jako Phil Marlowe 21. století…
Jeho telefonní číslo nenajdete v seznamu. Nosí zbraň. Kancelář má
v dodávce s neprůstřelnými okny. Dodávku řídí jeho bodyguard,
který je zároveň jeho asistentem a jediným přítelem. Bere případy,
o které by ostatní právníci ani nezavadili. A pokud se dostanete do
problémů, rozhodně budete chtít mít tohohle osamělého střelce na
své straně… Přeložila Emílie Harantová. 

Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GM038277            nečlenská cena 299,- 249,-

John Grisham 
MALOVANÝ DŮM 
Sedmiletý Luke žije s rodiči v domku uprostřed ba-
vlníkových polí. Čas sklizně tráví rodina spolu s me-
xickými brigádníky, bojují s počasím, únavou, ně-
kdy i jeden s druhým. Luke tak poslouchá i věci,
které nejsou určeny dětským uším, tajemství, která
si bude muset nechat pro sebe… 368 s.

GM038273                299,- 249,-

SPRAVEDLNOSTI SE
DO CESTY NEMUSÍ
PLÉST PRAVDA...

Stefanie Pintoffová 
RUKOJMÍ
Poklidná předvánoční atmo-
sféra v New Yorku bere za
své. Pro jednu agentku FBI,
několik rukojmí neznámého
šílence a celé město začíná
dlouhý a těžký den. 448 s.

GM037698   359,- 299,-

Mario Puzo 
SEDM KATŮ
Z MNICHOVA 
Bývalý kapitán americké roz-
vědky po válce najde sedm
nacistických vyšetřovatelů
a přichystá jim osud, jenž
určili oni jemu – smrt. 160 s.

GM038300  199,- 159,-

Mario Puzo, Ed Falco 
KMOTR: PŘÍBĚHY RODINY DONA CORLEONA
Pro milovníky a obdivovatele klasického díla vychází zároveň
s tituly Sicilián a Corleone v nápadité úpravě s průstřely
a nábojnicí. 952 stran, bar. ilustrace

GM037817                        1969,- 1669,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz16

Harlan Coben 
NIKOMU ANI SLOVO 
Davida Becka ta ztráta naprosto zdrtila.
Osm let pořád znovu prožívá tu hrůzu. Jeze-
ro ve svitu měsíce. Křik. Noc, kdy jeho žena
Elizabeth zmizela, kdy ji naposledy viděl ži-
vou… David se uzavřel, žije jen pro svou
práci, odmítá, že je čas překonat minulost.
Navíc ho tíží tajemství,  které nikomu nepři-
znal. A pak začne dostávat e-maily, v nichž
kdosi píše něco, co věděl jen on a Eliza-
beth. A varování: Nikomu ani slovo. David
je ochoten se všeho vzdát a jít za záhadnou
osobou, jejíž zprávy mu poskytují naději.
Zároveň kdosi usiluje o odhalení Davidova 

tajemství… Přel. Josef Hanzlík. Váz., 344 s.,
14,5 x 22,7 cm

GM038337          349,- 299,-

Osud lidstva leží
v jeho rukou...

Anders de la Motte 
ULTIMATUM
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GM036965     349,- 299,-

Anders de la Motte 
MEMORANDOM
448 stran, 12,5 x 20 cm

GM036964      349,- 299,-

Paul Hoffman 

LEVÁ RUKA BOŽÍ (1.–3. DÍL)
Svatyně vykupitelů je bezútěšné místo, kde není vítaná naděje
ani radost. Právě zde ale žije čtrnáctiletý Thomas Cale – výji-
mečně schopný, ale také uzavřený mladík, s nímž má své plány
samotný vůdce vykupitelů. Cale neví, jaký byl jeho život před
tím, než se jej zmocnili vykupitelé. A neví ani to, jaký bude, až
z jejich vězení uteče. Ví jen to, že bude o svou svobodu bojo-
vat, nezastaví se před ničím a neskloní se před nikým. Je
Andělem smrti a v jeho rukou prý leží spása – nebo také zkáza
– lidstva. 
Levá ruka Boží je dech beroucí světoznámá fantasy trilogie
z bezútěšného světa plného krutosti, ale také krásy, za kterou
stojí bojovat!
Přeložil Pavel Medek. 

Brož., 976 stran, 14,5 x 23,4 cm

GM038460               nečlenská cena 499,- 429,-

Výhodný komplet

448,-jen

obj. č. GM038561
Memorandom a Ultimatum

Výhodný komplet

777,-jen

obj. č. GM038393
Metro 2033 + 2034 + 2035

Dmitry Glukhovsky
METRO 2033
Arťom žije v metru ve stani-
ci pokládané za bezpečnou,
avšak tuto jistotu narušuje
temná moc... 472 stran

GM037918   399,- 349,-

Dmitry Glukhovsky
METRO 2034
Píše se rok 2034. Před lety
jaderná válka zničila svět.
V sítích metra lidé vytvořili
jedinečnou civilizaci. 304 s.

GM037919   299,- 259,-

Dmitry Glukhovsky 
METRO 2035
Lidé v metru sní o tom, že
až pomine záření, vrátí se
na povrch. A doufají, že na-
jdou další přeživší… 488 s.

GM036617   399,- 349,-
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 17

Dick Francis 

ROZKAZEM
Sid Halley se vrací na dostihová závodiště,
když má na přání lorda Enstonea diskrét-
ně vypátrat, proč jeho koně ztrácejí jiskru
a začínají nápadně často prohrávat. Bývalý
špičkový žokej dobře ví, že smrt na závo-
dišti není, bohužel, ničím neobvyklým.
Ovšem tři úmrtí během jednoho odpoled-
ne a skutečnost, že pouze v jednom z pří-
padů šlo o koně, to už je trochu moc.
V onen den, kdy se Sid znovu objevil na
závodišti, skončil žokej Huw Walker, který
se teprve před několika hodinami stal
šampionem v jednom z překážkových
dostihů, s třemi kulkami ráže 38 mm
v hrudi… Román, kterým se vrátil nejen
Sid Halley, ale po šestileté odmlce po
smrti milované manželky Mary i sám Dick
Francis.
Přeložila Martina Čermáková.

Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM038163   nečlenská cena 299,- 249,-

Když se z dostihů stane 
hra na život a na smrt... 

Výhodný komplet

398,-jen

obj. č. GM038186
Pohled do tmy a Děti revoluce

Mary Louise Kellyová 
KULKA 
Šokovaná Caroline zjišťuje,
že je adoptovaná, protože
její biologické rodiče za-
střelili, když jí byly tři roky.
Ona byla postřelena také,
ale přežila. Nikdo nebyl
dopaden. Caroline začne
pátrat, co se tehdy stalo,
jenomže tím píchne do vo-
sího hnízda... 336 stran 

GM037969   349,- 299,-

Dick Francis 
DIVOCÍ KONĚ
Režisér Tom Lyon točí film
o nevysvětlené smrti man-
želky trenéra, k níž došlo
před lety, a začne proto
pátrat, co se tehdy stalo.
Jenže brzy je napaden jak
on, tak představitel hlavní
role. Zjevně má někdo
zájem na tom, aby minulost
zůstala minulostí a natáčení
se přerušilo… 280 stran 

GM038162   299,- 249,-

Louise Pennyová
Inspektor Gamache 4
OŽIVLÝ KÁMEN 
Letní bouře za sebou zane-
chá mrtvé tělo. Je na zkuše-
ném vrchním inspektoru
Gamachovi, aby odhalil
neproveditelnou vraždu,
dlouho pohřbená tajemství
i zášti pečlivě skryté za
zdvořilými úsměvy. A také
překonal sebe sama. 400 s. 

GM037377   379,- 299,-

Angela Marsonsová 
Případy Kim Stoneové 1
NĚMÝ KŘIK 
Po brutální vraždě ředitelky
školy jsou objeveny lidské
ostatky u bývalého dětské-
ho domova. A další hrůzné
zločiny…  Detektiv inspek-
tor Kim Stoneová brzy
pochopí, že hledá zvráce-
nou osobu, která vraždí už
pár desetiletí. 336 stran 

GM037899   349,- 299,-

Peter Robinson 
Případy Alana Bankse 1
POHLED DO TMY
Vyšetřování vraždy policisty
vyžaduje spolupráci s od-
dělením inspekce. 368 s. 

GM036967   299,- 249,-

Peter Robinson 
Případy Alana Bankse 2 
DĚTI REVOLUCE
Jak zemřel bývalý učitel?
Šlo o vraždu, sebevraždu,
náhodu? 368 stran

GM037423   299,- 249,-
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Krásné kalendáře na rok 2017 najdete na straně 64.18

Virginia Bailyová 

JEDNOU ČASNĚ ZRÁNA
Šedivé ráno roku 1943. Na římské ulici se
dvě mladé ženy na okamžik střetnou pohle-
dem. Chiara se chystá uprchnout z okupova-
ného města. Ta druhá, které se drží malý chla-
pec, musela pod namířenými zbraněmi
nastoupit na korbu náklaďáku. Ve chvíli, kdy
se čas zastaví, Chiara učiní rozhodnutí, které jí
navždy změní život… O třicet let později žije
Chiara v Římě jako zdánlivě spokojená žena,
kterou těší práce překladatelky. Avšak kdesi
v pozadí je pořád stín Daniela, toho dítěte
z náklaďáku, které zachránila. A když jí zavolá
dívka jménem Maria a tvrdí, že je Danielova
dcera, Chiaře je jasné, že se musí postavit
bolestné minulosti. V nezapomenutelném,
dojemném příběhu o lásce se spojuje vzrušu-
jící drama s hloubkou emocí. 
Přeložila Petra Diestlerová. 

Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM037560   nečlenská cena 349,- 299,-

Christian Jacq 
SETNOVO PÁTRÁNÍ 1
PROKLETÝ HROB
Učený princ Setna pátrá po
zloději vzácného pokladu:
zapečetěné Usirově nádo-
bě, obsahující  tajemství ži-
vota a smrti. Společně se
Sechet bude muset vyřešit
podivná tajemství a odhalit
spiknutí. Dokáže jejich láska
překonat všechna protiven-
ství? 288 s., čb. ilustrace

GM037552   269,- 229,-

Iny Lorentzová 
ZLATÝ BŘEH
Hrabě von Reinitz vychovává syna Die-
bolda a sirotky Giselu a Waltera. Ti se
mají rádi od dětství. Když mladý pán
Diebold projeví o Giselu zájem, musí
s Walterem z hrabství utéct. 408 stran

GM036719      349,- 299,-

Emma Campionová 
MILOSTNÝ 
TROJÚHELNÍK
Po popravě hraběte z Kentu
žije jeho dcera Joan s mat-
kou a bratrem pod ochra-
nou královny Filipy. Král se
pouští do války o francouz-
ský trůn a potřebuje spo-
jence. Joan tedy jede s krá-
lovnou do Antverp, aby po-
sloužila jako vějička pro bo-
hatého a krutého pána z Al-
bretu. Ocitá se v soukolí
politických intrik a v tomto
nepřátelském prostředí da-
leko od domova, kde se
může spolehnout jen sama
na sebe, nachází nečekané-
ho spojence. 528 stran

GM037447   379,- 299,-

Po válce nepřichází
vždycky mír...

Iny Lorentzová 

BÍLÁ HVĚZDA
Amerika v 19. století. Giselu a Waltra zavál osud na jejich
útěku z Německa do Texasu. Gisela čeká jejich první dítě
a Walter se spřátelí s obávanými Komanči. Když Gisela
porodí syna, Walter koupí od Komančů mladou Nizhoni
jako kojnou. Nizhoni s Giselou spojí hluboké přátelství.
Diktátor Santa Anna zavleče texaské osadníky do zničující
války. V těžkých dobách je Nizhoni pro rodinu pravým
požehnáním...   Pokračování prvního dílu trilogie Zlatý
břeh. Přel. Libuše Staňková. Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm

GM037677        nečlenská cena 349,- 299,-

Výhodný komplet

528,-jen

obj. č. GM038676
Bílá hvězda a Zlatý břeh

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2016! 19

Cynthia Harrod-Eagles 

ZA VÁLKY, 1914: SBOHEM, PICCADILLY
Píše se rok 1914 a Velká Británie čelí válce. Život Hunterových, jejich dětí,
služebnictva a sousedů už nikdy nebude jako dřív. Pro dvacetiletého
Davida představuje válka možnost projevit hrdinství, ale když se jeho matka
dozví, že narukoval, zlomí jí to srdce. Krásná Diana se seznámí s vikomtem
Charlesem Wroughtonem a zdá se, že ji čeká šťastná budoucnost, ovšem
svolí aristokratická rodina ke sňatku dědice s pouhou dcerou bankéře?
Dianina sestra Sadie pomáhá cvičit koně, které armáda potřebuje 
na frontu… Přeložila Leona Macháčková.

Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM037995                   nečlenská cena 299,- 249,-

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Středověká Anglie a mozaika
lidských vztahů, odvaha, lás-
ka, intriky i zrada... 928 stran

GM037026   499,- 449,-

Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ
Do života obyvatel středově-
kého města Kingsbridge  za-
sáhne epidemie moru... 928 s.

GM037287   499,- 449,-

Nová trilogie 
autorky populární 

Dynastie Morlandů! 

Ken Follett 
KOLO ŠTĚSTĚNY 
Rozvětvený příběh na pozadí událostí 
19. století a barvitý kolotoč vášní, nená-
visti, intrik a zločinů. Student soukromé
školy se za záhadných okolností utopí.
Jen několik žáků bylo události přítomno
a jen někteří vědí, co se stalo. Tato smrt
je ale osudově ovlivní... 504 stran

GM038125         379,- 299,-

Noah Gordon 
ŠAMAN 
Román sleduje osudy lékařské
dynastie Coleů, odehrává se
v USA v 19. století. 568 stran

GM038443   399,- 349,-

Noah Gordon
RANHOJIČ
Příběh léčitele, který poznal
nádheru zlatého věku arabské
a židovské civilizace.... 680 s.

GM036726  399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

748,-jen

obj. č. GM037348
Pilíře země a Na věky věků

Výhodný komplet

598,-jen

obj. č. GM038677
Šaman a Ranhojič
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Nové číslo účtu pro platby předem: 2113348520/270020

Emma Riedová 

PAŘÍŽSKÉ REKVIEM
Dramatický milostný příběh s napína-
vou zápletkou z prostředí pařížského
podsvětí konce 19. století. Nathalie
Airellová má schopnost napodobit
každý cizí rukopis, která jí mnohdy
pomůže, jindy ji dostane do velkých
problémů. Chce vypátrat a zabít svého
bývalého milence Adriena de Gresset,
který propašoval přes hranice zásilku
perských miniatur. To, co se zdálo jako
dílo pomsty, však může mít širší politic-
ké pozadí… 
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GM037733      299,- 249,-

Emma Riedová vystudovala práva a dějiny umě-
ní. Zaujetí pro dějiny a napínavé zápletky zúroči-
la už při psaní svého prvního historického ro-
mánu Královské intriky, z období 14. století. Její
druhá kniha Pařížské rekviem vznikala v době
autorčina studijního pobytu v Paříži.

Václav Křístek 
CESTA NA POLEDNE 
Kniha o Jakubu Krčínovi, oceněná Lite rární
cenou Knižního klu bu a nomino vaná na Mag -
nesii Literu. 656 stran

GM034924            299,- 249,-

PROHRÁT SLUNCE PŘED SVÍTÁNÍM
Další osu dy slavného rybníkáře i jiných histo-
rických po stav a pestrobarevný obraz 16. sto-
letí… 680 stran

GM034270            349,- 299,-

SLON VE ŠVESTKOVÉM SADU
Pokračování románů Cesta na poledne
a Prohrát slunce před svítáním líčí osudy
osobností renesanční Evropy. 432 stran 

GM038049            349,- 279,-

Krásná, výstřední, 
samotářská... vraždící! 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

697,-jen

obj. č. GM038563
3x Václav Křístek
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Hana Whitton 
Z PAMĚTÍ CÍSAŘOVA
ANTIKVÁŘE
Román se odehrává na praž-
ském dvoře císaře Rudolfa II.
Mladý Lorenzo poznává
i odvrácenou stránku dvora
a jeho intrik... 248 stran
GM037664   259,- 199,-

Jiří Hanibal 
KAT LIDUMIL
Příběh obdivuhodné osob-
nosti, Karla Hussa z Chebu,
který se vzepřel osudu i ná-
zorům své doby. 
224 stran
GM036448   279,- 229,-

Jiří Hanibal 
MARIE KRISTÝNA 
nejmilejší dcera
Marie Terezie
Pohnuté, dramatické osudy
rakouské arcivévodkyně
Marie Kristýny. 264 stran

GM037734   279,- 229,-
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Vladimír Přibský 
SKANDÁL STOLETÍ
Příběh Václava Hanky a jeho přátel, kteří roku 1817
obeznámili veřejnost s Rukopisem královédvorským
a zelenohorským. Kniha přináší nové překvapivé okol-
nosti a zpochybňuje možnost, že by šlo o padělky. 
Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm

GM037741                  199,- 179,-

Jiří Kostelecký 

KONEC 
KARNEVALU
Román líčí formou
zasněných úvah
i dialogů okouzlení
láskou. Pedro, skles-
lý z rozchodu, odjíž-
dí na Tenerife za
strýcem, malířem
a filozofem.
Autor se vydává do
magického světa
uvolněné erotiky bez
svazujících tabu, ale
i milostného okouz-
lení duchovního.
Meditativní text pře-
mýšlí o smyslu živo-
ta, o fascinaci tvůrčí
snahou, ale dotýká
se i strachu ze smrti

a touhy pochopit magický makrokosmos. Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm

GM038615                 nečlenská cena 349,- 299,-
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PREMIÉRA

KALENDÁŘ VÁCLAVA 
VĚTVIČKY
Mírně erotický stolní kalendář.

60 stran, 21,2 × 22,3  cm

GM266486     - 79,-

KALENDÁŘ

Dalibor Vácha 
HRANICE
Druhá světová válka na východní
frontě, cesta vojáků na západ. 320 s.

GM037336          299,- 249,-

Dalibor Vácha
ČERVENOBÍLÁ
Cesta československých legionářů
v Rusku. Střety s bolševiky... 320 s.

GM036879          299,- 249,-
Výhodný komplet

448,-jen

obj. č. GM038678
Červenobílá a Hranice

Dalibor Vácha 

NIKAM
Konec světa nastal jednou v létě. Většina lidí na místě zemřela,
jiní spáchali sebevraždu, další se proměnili v agresory, část se
stala otroky záhadných „lovců“... Hrstce přeživších nezbývá než
se skrývat. Aspoň v Českých Budějovicích, kde se postkatastro-
fický román Nikam převážně odehrává. Váz., 376 s., 12,5 x 20 cm

GM038051               nečlenská cena 349,- 299,-

Václav Větvička

VLASTIVĚDA KRAJINY
MÉHO SRDCE
Autor svým vyprávěním o naší
zemi nadchne a otevře čtenářům
oči pro vše zdánlivě obyčejné kolem nás. Váz., 224 s., 13,6 × 20,5 cm

GM268019                 nečlenská cena 199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč)22

Veronika Hájková 

VŠECHNY ŽENY
VE MNĚ
Kolik žen se vejde do
jedné obyčejné, zdánlivě
bezbranné a upracované
ženské?
Do mě, do vás, do
vašich matek, sester,
kamarádek, sokyň… 
V každé ženě jsou desít-
ky dalších, skrytých.
Celá armáda. Jsou v nás
jich mraky. Matky, přítel-
kyně, nevděčné dcery,
věrné manželky, dcery
vděčné a pečující, man-
želky nevěrné a zákeřné. To není nic nového. Ale jsou v nás i malé holky,
puberťačky, na které naše tělo nikdy nezapomene, umělkyně, vědmy a čaro-
dějnice, pečovatelky a kolegyně, ženy roztoužené i bojovné, skály lámající…
Všechny tyto ženy tu vyprávějí příběhy, některé trochu ulítlé, ale o to více ze
života. Jedna přidá zkušenost, druhá touhu, třetí fantazii a čtvrtá sen.
Všechny ženy ve mně jsou kamarádky a jsou i v každé z vás.  Váz., 176 stran,
12,5 x 20 cm

GM038255                   nečlenská cena 199,- 159,-

Patrik Girgle 
VERTIGO
Sedmnáctiletý Dušan žije
v šílení devadesátých let svůj
pomalý život, ve kterém se
perou jak hormony, tak ne-
pochopení rodičů. Někde na
pomezí loudání se po světě,
pití piva, poslouchání hudby,
a sledování spolužaček se
rodí první velká láska. 144 s. 

GM038350   179,- 149,-

Marie Poledňáková
LÍBÁŠ JAKO BŮH I ĎÁBEL
S humorem a laskavou ironií vylíčené osudy
profesorky Heleny a lékaře Františka a jejich
nečekaného milostného vztahu, komplikované-
ho problémy členů jejich rodin. 520 s. 

GM037972         199,- 169,-

Miroslava Besserová 
CHLAPI NA ODSTŘEL 
I NA LÁSKU
Povídky o mužích, které že-
ny v životě potkávají. Většina
narazila na zvláštní exemplá-
ře, nebo o nich slyšela, či se
jí podařilo před nimi včas
utéct... A kolik žen si řeklo,
že s chlapy je to těžké, ale
bez nich ještě horší... 160 s.

GM037334   199,- 179,-

Miroslava Besserová 
MATURITNÍ SRAZY
RADŠI NE!
Soubor 25 povídek o býva-
lých spolužačkách jedné hol-
čičí třídy na gymplu s rozma-
nitými životními osudy, jež
mohly a můžou potkat kaž-
dého z nás. Pojítkem fiktiv-
ních příběhů jsou pomaturit-
ní srazy. 192 stran

GM036877   199,- 179,-

Tolik jí lhal, nebo ji
tolik miloval?

Marie Poledňáková 

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Vanda spokojeně žila v lázeňském maloměstě. Ale pak zasáhne
osud a ona se po ztrátě manžela, elitního vyšetřovatele, musí
postavit světu a udržet rodinu. Jenže pak v manželových
věcech narazí na dokumenty, které ukazují, že Josef k ní nebyl
upřímný… Vanda se po boku svých dětí a tchyně vydává po
stopách tajemství, které vedou nejen k nejmocnějšímu muži
kraje, ale i do její minulosti. Odhalení však může ohrozit vše,
co miluje… 
První autorčin kriminální román je plný napětí a sympatických
postav, ale i humoru a ironie, na které jsme u Marie Poledňá-

kové zvyklí. Váz., 224 s., 14,5 x 20,6 cm

GM038464   
nečlenská cena   229,- 199,-

Č
ES

K
Á

 L
IT

ER
AT

U
R

A

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

VÍTĚZ LCKK

22 a 23 ceska_sablona lista  10/18/16  4:35 PM  Stránka 2



– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na straně 69. 23

Tereza Boučková 
INDIÁNSKÝ BĚH, KŘEPELICE,
KDYŽ MILUJETE MUŽE 
Indiánský běh přináší vzpomínky
na dětství, dospívání a dospělost
v období totalitního režimu. Křepe-
lice a Když milujete muže přidávají
téma mateřství a lásky. 176 stran

GM038298        219,- 199,-

Tereza Boučková 

ROK KOHOUTA

Ro mán je drásavě upřímnou výpo-
vědí ženy střed  ního vě ku, která
v sobě hledá po rozpadu rodiny
a dalších krizích sílu k nalezení
nového smys  lu života. Hledání je
bolestné a nekom pro misní… 336 s.

GM036432 279,- 249,-

Tereza Boučková (1957) debutovala prózou Indiánský běh, za kterou obdr-
žela roku 1990 Cenu Jiřího Ortena. Následovaly novely Křepelice (1993) 
a Když milujete muže (1995). Dále publikovala dva soubory fejetonů a je
také autorkou scénáře k filmům Smradi a Zemský ráj to napohled. Roku
2008 vydala román Rok kohouta a roku 2013 soubor Šíleně smutné
povídky. Román Rok kohouta, jehož se prodalo 57 tisíc výtisků, se stal
bestsellerem roku.

Po Roce kohouta už musí přijít jen
nádherný život... nebo ne?

Č
ES

K
Á

 L
IT

ER
AT

U
R

A

Tereza Boučková 

ŽIVOT JE NÁDHERNÝ
Román Život je nádherný svým způsobem završuje volný a předem neplá-
novaný triptych jednoho příběhu: v Indiánském běhu se vše začíná,
v Roku kohouta graduje a Život je nádherný ho uzavírá, končí. Tak jako se
o předešlém díle mluvilo jako o autobiografickém, i zde bychom takovou
stopu snadno vysledovali. Spisovatelka popisuje svůj každodenní život
v době od Štědrého dne roku 2010 do 23. prosince roku 2011. Píše
o svých nejbližších a jejich a svém zápasu s nemocí maminky, píše
o odlidštěné úřednické mašinerii, se kterou se nemíní smířit, píše o svých
synech a jejich svobodné cestě životem, citlivě vnímá a reflektuje literatu-
ru, film a divadlo. Vymezuje se proti některým politickým figurám, komen-
tuje činy okresních politiků stejně jako prezidenta země, naši současnost
konfrontuje s časem disentu a tvoří tak jedinečnou kroniku naší doby.

Váz., 240  stran, 12,5 x 20 cm

GM038481                     nečlenská cena 249,- 199,-

Výhodný komplet

547,-jen

obj. č. GM038679
3x Tereza Boučková

ČESKÁ 
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Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) 24
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Josef Fousek 
DENÍK STARÉHO MUŽE
Vzpomínky a úvahy v podobě
typicky laskavých fejetonů.
„Jsem přesvědčen, že náš ži-
vot se nedá shrnout do jedné
knihy. Zaznamenávám ve svém
„deníku“ pocity krásných i hoř-
kých všedních chvil.“  
216 s. + 32 str. bar. foto

GM034854    259,- 229,-

Zuzana Hubeňáková 
VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ
Autorka se vtipně a s nadsáz-
kou vyrovnává s tématy jako
rodinná výchova, mezilidské
vztahy, ale také nástrahy auto-
mobilismu nebo sex po dvou
dětech. Připravte se na to, že
vás bude od smíchu bolet bři-
cho! 200 stran

GM037663   229,- 189,-

Dominik Landsman, 
D. Landsman, 
Z. Hubeňáková 

DENÍČEK
MODERNÍHO
PÁRU
Kdo by neznal es-
kapády „moderní-
ho fotra“, které
Dominik Landsman
zachytil v Deníč-
cích? Nová kniha,
kterou napsal spo-
lečně s blogerkou
a spisovatelkou Zu-
zanou

Hubeňákovou, se vydává
zpátky do doby, kdy ještě nebyl otcem.

Jindřich a Nataša s ironií a černým humorem popisují své sezná-
mení, sestěhování a nakonec i početí dítěte a mezitím glosují rozdíly mezi muži
a ženami, vztahové stereotypy, různé fáze zamilovanosti nebo nástrahy společ-
ného bydlení. Deníček moderního páru zachovává styl předchozích dílů, ale je
bohatší o dva rozdílné, srovnatelně humorné styly. Pojďte zjistit, co se dělo
předtím, než na svět přišel Čeněk! Váz., 224 stran, 14 x 17,8 cm

GM038435  nečlenská cena 229,- 189,-

Dominik Landsman
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
200 stran

GM037189           229,- 189,-

Dominik Landsman 
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 2
192 stran

GM037525            229,- 189,-

František Nepil 
STŘEVÍCE Z LÝČÍ 
František Nepil, píšící
s citlivým a humor-
ným nadhledem, chce
čtenáře především
pobavit a potěšit.
Zároveň mu nenápad-
ně podsouvá cosi vážnějšího a významnějšího, co přetrvává v naší
mysli i v čase všelijakých vševědoucích informačních dálnic. A proč
si Nepil ke svému povídání vybral právě domácí zvířata? Prý proto,
že právě ona zlidšťují tento svět. Váz., 152 stran, 12,5 x 20 cm

GM038361   199,- 169,-

František Nepil 
VÁNOCE MÁM RÁD
Vánoční fejetony, vánoční pohád-
ky a další vánoční příběhy plné au-
torovy nezaměnitelné poetiky. Vě-
děli jste, že správné vánoční cuk-
roví musí být oštípané, ozívané
a ohřímané? Co by měl Ježíšek
vnuknout členům zákonodárných
sborů? Jak se správně rozbaluje
dárek, aby měli radost všichni? 
Il. Karel Franta. 96 s., bar. a čb. il.

GM037088    199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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– více informací na straně 69. 25
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Aňa
Geislerová 
P.S.
Zápisky popu-
lární herečky
zachycují
všední život
i střípky stře-
ženého sou-
kromí. V pěti
podivuhod-

ných letech se mísí humor s melancholií, zamilování s roz-
chody a upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Autorka se
vtipně a osobitě dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska... Ilustrace Lela Geislerová. 216 s., bar. il. 

GM037900                      299,- 249,-

   David Duchovny 
KRÁVA NEBESKÁ
Elsie je spokojená, šťastná
kráva. S kamarádkou Mallo-
ry utečou. Mallory flirtuje
s býky, Elsie zkoumá okolí
farmářova domu. Když ale
oknem uvidí v televizi pořad
o masokombinátech, roz-
hodne se odejít do bezpeč-
nějšího světa. 184 s., čb. il.

GM037358  199,- 169,-

James Bowen 
KOCOUR BOB
James si vydělává jako pou-
liční muzikant a to poslední,
co si může dovolit, je sta-
rost o kocoura! 248 s.

GM036046   279,- 239,-

James Bowen
SVĚT PODLE BOBA
Autor doplňuje další přího-
dy, vypráví, jak mu nečeka-
ná popularita proměnila
život, nejen pozitivně. 240 s.

GM037197 279,- 239,-

Sebastian Niedlich 
SMRT A JINÉ VRCHOLY
MÉHO ŽIVOTA
Martin nejásá, když u postele
své umírající babičky potká
Smrt. Ta si přišla pro duši staré
dámy  a raduje se, že ji konečně
někdo vidí a slyší, a je si jistá, že
oni dva se mají stát nejlepšími
přáteli. Martin si časem zvykne,
že se Smrt vynoří vždy, když se
mu to nejmíň hodí. Když však
potká tu pravou ženu, musí si
položit důležitou otázku: Má
vůbec smysl žít, milovat a toužit
po štěstí, když stejně všechno
končí smrtí? Hořká i laskavá
komedie plná nadsázky a černé-
ho humoru. 296 stran

GM037827     299,- 249,-

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GM037809

Kocour Bob a Svět podle Boba

 Jonas Jonasson

3x JONASSON
Stoletý stařík, Analfabetka, Zabiják Anders

Dárkové balení kultovního knižního hitu posledních let o jednom
veselém útěku, spolu s příběhem dívenky z Johannesburgu, která
zamotá hlavu i tajným agentům, a románem o zabijákovi se svědo-
mím... Váz., 1134 stran, 12,3 x 19,8 cm

GM269292  nečlenská cena 999,- 899,-

Jonas Jonasson se narodil ve Växsjö v jižním
Švédsku. Po studiu švédštiny a španělštiny na
Univerzitě v Göteborgu pracoval postupně ja-
ko novinář, mediální konzultant, založil vlastní
poradenskou firmu, byl producent švédské
televize. Později se přestěhoval do Švýcarska,
kde se začal věnovat psaní. V současnosti žije
se svým synem na ostrově Gotland 

v Baltském moři. 
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Výběr z 51 000 titulů, výhodnější ceny ...26
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Wm. Paul Young 

EVA
Strhující román předurčený k tomu, aby se stal jednou z nejdiskutovanějších knih
desetiletí – stejně jako autorovy předchozí tituly, Chatrč a Křižovatky, které
dosáhly vrcholu žebříčku The New York Times a oslovily desítky milionů čtenářů
po celém světě. Když na břeh ostrova mezi tímto a oním světem vyplaví voda

přepravní kontejner, Jan Sběratel v něm najde mladou ženu – polámanou, zmrzlou a sotva
živou. S pomocí léčitelů a učenců dohlíží na její uzdravování a záhy zjistí, že ji její genetický kód spojuje
s každou známou rasou. Nikdo ale netuší, jaké může mít její přežití význam. Nikdo, až na Evu, matku všech
živých. Ta ji oslovuje „dcero“ a pozve ji, aby se stala svědkyní příběhu stvoření, jejího a vlastně i našeho…
Přeložila Šárka Kadlecová. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GM038055  nečlenská cena 299,- 249,-

Wm. Paul Young 
CHATRČ 
Člověk čelící zlu a boles-
ti nalézá Boha, usmíře-
ní… a sebe sama. 256 s.

GM037070 299,-249,-

Wm. Paul Young  
KŘIŽOVATKY 
Anthony v kómatu vidí
svůj dosavadní život jako
pustou krajinu... 288 s.

GM036054 299,-249,-

Louisa May Alcottová 
MALÉ ŽENY
Romantická Meg, nezkrotná
Jo, nenápadná Beth a ná-
ročná Amy. Čtyři sestry sta-
tečně čelící stesku po tatín-
kovi, chudobě či vážné ne-
moci, ale hlavně svým vlast-
ním ambicím, tužbám a ne-
ctnostem. 496 stran
GM037140  359,- 299,-

Patrick Ryan 
JAK JSEM VYHRÁL
VÁLKU
Nesmrtelný satirický ro mán
o válce, kde se zásady vo-
jenské taktiky uplatňují spíše
při zápolení o zdroje alkoho-
lického či erotického uspo-
kojení. Kultovní a celosvě -
tově oblíbená próza. 288 s.

GM036074  259,- 229,-

Erich Maria Remarque 
NEBE NEZNÁ VYVOLENÝCH 
V sanatoriu v horách svede náhoda do-
hromady dva hráče se smrtí... Přel. Mi-
chal Houba. Váz., 280 s., 12,5 x 20 cm

GM038111           279,- 229,-

Johannes Mario Simmel 
LÁSKA JE JEN SLOVO 
Láska Olivera ke krásné a vdané Vereně
musí zůstat utajena a stane se tak před-
mětem vydírání... 568 stran

GM038353          399,- 349,-

Výhodný komplet

597,-jen

obj. č. GM038680
Eva, Křižovatky a Chatrč

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Wm. Paula Younga vychovávali rodiče
misionáři uprostřed kmene z doby ka-
menné v bývalé Nové Guineji. V do-
spívání utrpěl těžkou ztrátu a nyní se
se svou rodinou těší „marnotratné
milosti“ v regionu Pacific Northwest.  
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Ernest Hemingway 
POVÍDKY 
Hemingwayův autorský soubor povídek vyšel roku 1938, česky poprvé roku 1965. V tex-
tech jako by se promítal celý spisovatelův život – ocitáme se uprostřed Afriky pod
Kilimandžárem i v lesích Michiganu, na italské frontě stejně jako v poválečné Francii či Špa-
nělsku. Povídky nově přeložil Jiří Hanuš a uzavírají řadu deseti svazků, které vyšly v naklada-
telství Odeon v posledních třech letech. Přeložil Jiří Hanuš. 
Váz., 488 stran, 12,5 x 20 cm

GM036901                  nečlenská cena 399,- 349,-

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu! 27
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Z mlh nad
blaty se noří
pekelný pes...

Giovanni Boccaccio 
DEKAMERON
Významné dílo renesanční
literatury tvoří sto novel za-
sazených do rámcového
příběhu, v němž si na ven-
kově v době, kdy ve Floren-
cii řádil mor, deset mladých
šlechticů po deset dnů krátí
čas vyprávěním rozpusti-
lých, naučných i úsměv-
ných příběhů, které přežily
svou dobu. 680 s., čb. il.

GM034817 499,- 449,-

Franz Kafka 
ZÁMEK
Hrdina K., který se vydává
za zeměměřiče, přichází do
vesnice a marně se pokouší
kontaktovat úředníky ze
zámku. Prožívá milostný
vztah s výčepní Frídou.
Bezvýsledně usiluje o uzná-
ní své profese a existence.
První překlad do češtiny
podle kritického německé-
ho vydání. 304 stran

GM036185  299,- 269,-

Charles Dickens 
DAVID COPPERFIELD 
Hrdinu sledujeme od ne-
radostného dětství po do-
bu, kdy se z něj stává spi-
sovatel a nachází štěstí.
Dílo plné tragických i ko-
mických pasáží, jež stále
okouzluje čtenáře. Překlad
P. Diestlerové získal oce-
nění v Ceně Josefa Jung-
manna 2016. 960 s. 

GM036201  599,- 499,-

Ernest Hemingway 
POHYBLIVÝ SVÁTEK
Vzpomínky na bujará léta 
v Paříži zachycují atmosféru
dvacátých let 20. století
a obsahují i portréty osob-
ností, jako byl Francis Scott
Fitzgerald, Jamese Joyce ne-
bo Ezra Pound. Autor začal
dílo psát roku 1957; v době
sílící vnitřní krize se ohlížel
do let, kdy překypoval elá-
nem. 176 stran 

GM036905  199,- 169,-

A. C. Doyle 

BASKERVILLSKÝ PES 
Jedinečné líčení atmosféry tajemství a hrůzy z událostí,
které se zprvu vzpírají logickému chápání, činí
z Baskervillského psa nejslavnější Doylův detektivní
román. Detektiv Sherlock Holmes se svým přítelem
a pomocníkem doktorem Watsonem vyšetřují případy
záhadných úmrtí na venkovském panství v pochmurné
krajině vřesovišť. Kdo měl zájem na smrti sira Charlese,
dobrosrdečného mecenáše zdejšího nehostinného kraje?
Je oním vraždícím monstrem skutečně nepolapitelný děsi-
vý pes? Geniální dílo v novém překladu.
Přeložil Richard Podaný. 

Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GM037833           nečlenská cena 269,- 229,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 68.28

Affinity Konar 

MISCHLING
Staša a Perla jsou sestry, dvojčata. Společně
s matkou a dědečkem se v transportu dosta-
nou do Osvětimi a dívky, které jsou si fyzicky
k nerozeznání podobné, zaujmou nechvalně
proslulého doktora Mengeleho, anděla smrti,
který si v táboře vybudoval lidské zoo…
Román je napsaný s nezvyklou lyrickou
a psychologickou intenzitou, zajímavý je
nejen tím, že o tomto tématu existuje téměř
výlučně jen literatura faktu, ale hlavně tím, že
příběh je vyprávěn očima mladých dívek.
Bezpochyby patří k tomu nejsilnějšímu, co
jsme dosud ve světové literatuře mohli
k tomuto tématu číst. 
Přeložila Dominika Křesťanová. 

Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GM037865   nečlenská cena 359,- 299,-

John Irving 
PITNÁ KÚRA
Komika či absurdita u Irvinga do-
provázejí i vážnější témata. Fred
má problémy doma, nejen finanč-
ní, a řeší je útěkem z rodiny. Au-
tor poukazuje na křehkost part-
nerských vztahů či na svéráz ame-
rických univerzit. Přel. Ivan Ryčo-
vský. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GM038216     299,- 249,-

John Irving 
ULICE ZÁHADNÝCH
TAJEMSTVÍ
Čtrnáctiletý chlapec Juan
Diego, který se narodil
a vyrůstal na skládce odpa-
dů v mexické Oaxace, má
o rok mladší sestru Lupe.
Dívka je přesvědčená, že
zná svou vlastní i bratrovou
budoucnost. Je také čtenář-
ka myšlenek – ví, co si
myslí většina lidí… 528 s.

GM037988   399,- 349,-

Truman Capote 
SNÍDANĚ U TIFFANYHO
96 stran

GM036331  199,- 169,-

Lawrence Durrell 
ČERNÁ KNIHA
240 stran
GM036475   299,- 249,-

Já si vezmu 
minulost a ty si
vezmi budoucnost...

Leslie Parry 

CHRÁM DIVŮ
New York, LP 1895. Chrám
divů je název cirkusu nebo
možná spíš freak show
vedené ráznou Friendship
Churchovou. Příběh, vyprá-
věný z několika perspektiv,
je neuvěřitelnou exkurzí do
života prapodivných exi-
stencí – nešťastníků, chodí-
cích reklam na to, co
všechno je člověk schopen
přežít. Autorka jedinečným
stylem zachycuje, jak je
krása, ošklivost, dokonalost
a nedokonalost skutečně
v oku toho, kdo se dívá.
Přeložila Eva Dobrovolná. 

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GM037277   
nečlenská cena 349,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 68. 29

Karl Ove Knausgård 
MŮJ BOJ 1
Smrt v rodině
Přímočarý, upřímný, ale také kon-
troverzní a provokativní autobiogra-
fický román. 416 stran 

GM037699      359,- 299,-

Michel Houellebecq 
PODVOLENÍ
Roku 2022 strany ve vol-
bách raději podpoří kandi-
dáta strany Muslimská jed-
nota, aby se prezidentkou
nestala šéfka extrémně pra-
vicové Národní fronty Ma-
rine Le Penová. 248 stran  

GM037559   269,- 229,-

Chuck Palahniuk 
TVÉ PŘEKRÁSNÉ JÁ
264 stran 

GM037198 269,- 229,-

Chuck Palahniuk
SNUFF
176 stran

GM038522   229,- 189,-

Sofi Oksanen 

NORMA
Hlavní postavou nového
románu Sofi Oksanen je
mladá žena Norma Ross,
která bydlí v helsinské
bohémské čtvrti Kallio. Je
osamělá, avšak osamě-
lost je částečně dobro-
volná. Jediným  blízkým
člověkem, a také jedi-
ným, kdo znal Normino
tajemství, byla její matka
Anita. Ta spáchala sebevraž-
du skokem pod vlak metra… Po pohřbu kon-
taktuje Normu neznámý muž a přesvědčuje ji, že je i v jejím zájmu
si s ním promluvit. Strhující thriller z pera známé finské spisovatelky. 
Přeložila Linda Dejdarová. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GM038047                            nečlenská cena 299,- 249,-

Arthur Koestler 

TMA O POLEDNÁCH
Děj se odvíjí na pozadí moskevských procesů
z třicátých let. Hlavním hrdinou je bývalý lidový
komisař Rubašov, fiktivní postava, připomínající
Bucharina. Je semlet politickou mocí a nespra-
vedlivě odsouzen. Dílo srovnatelné s Orwel-
lovým 1984. Přel. Eva Kondrysová a František
Jungwirth. Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GM038244    nečlenská cena 269,- 229,-

Jak
najít
pravdu?

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

368,-jen

obj. č. GM038681
Snuff a Tvé překrásné já

O
D

EO
N

KLUBOVÁ
NOVINKA

28 a 29 svetovka_sablona lista  10/18/16  5:49 PM  Stránka 3



Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 69. 30

YO
LI

Gayle
Formanová 

BYLA 
JSEM TU
Cody a Meg
spolu vyrůstaly
téměř jako sest-
ry. Byly nejlepší

kamarádky, vědě-
ly o sobě všechno… nebo si to

Cody alespoň myslela. Megan je totiž mrtvá.
Spáchala sebevraždu. Zdrcené Cody zůstane jen hluboký smutek

a plno nezodpovězených otázek, protože nemá nejmenší ponětí, co se
muselo dít, aby to Meg donutilo k tak tragickému, definitivnímu činu. A co
víc – jak je možné, že ona sama neměla nejmenší tušení, co kamarádka pro-
žívá? Pouští se tedy do složitého rozplétání motivů, které Meg k sebevraždě
přiměly. Postupně vycházejí najevo nové skutečnosti, s nimi se však vynořu-
jí i další otázky. Kdyby Meg věděla, jak její sebevražda zasáhne rodinu, spá-
chala by ji? A může vůbec člověk v tak bolestném stavu, kdy mu možnost,
že si vezme život, připadá jako jediné řešení, pochopit následky svého činu?
Přeložila Květa Palowská. Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GM038041   nečlenská cena 249,- 199,-
cena pro VIP členy 159,-

Barbora Bečvářová 

COPATÁ MÁMA
Lucii je devatenáct, má pár měsíců před maturitou a spoustu
plánů do budoucna. Pak neplánovaně otěhotní. Po počáteční
nejistotě se rozhodne dítě si nechat, i když vyrovnat se s tím
není vůbec snadné. Lucie se mění z potřeštěné středoškolač-
ky v dospělou ženu a zároveň musí vyřešit vztah k Tomášovi,
své dlouholeté a donedávna platonické lásce, se kterým
miminko čeká. Dokáže jejich čerstvé zamilování zvládnout
takovou zkoušku? K tomu se ještě přidává Luciin komplikova-
ný vztah k rodičům a spousta starostí o budoucnost… Čtivý
a svěže působící román byl částečně inspirován autorčinou
zkušeností s neplánovaným těhotenstvím v posledním roční-
ku střední školy. Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GM038219           nečlenská cena 229,- 199,-

Jennifer Nivenová 
VŠECHNY MALÉ ZÁZRAKY
Obyčejný kluk Finch trpí bipolární po-
ruchou. Obyčejná holka Violet mu při-
jde úplně neobyčejná. 360 stran

GM037275        299,- 249,-

John Green, 
Maureen Johnsonová, 
Lauren Myracleová 
SNĚŽÍ, SNĚŽÍ... 
Tři vánoční příběhy. 264 stran 
GM037416    299,- 249,-

John Green, David Levithan 
WILL GRAYSON, 
WILL GRAYSON
Dva středoškoláci z jednoho
města a stejného jména? 280 s.

GM037686     299,- 249,-

Neal Shusterman 
BEZ ŠANCE 
Každé dítě má právo na život až do
věku třinácti let. Pak je na rodičích,
jestli ho nepošlou… rozpojit. 304 s. 

GM037576        349,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nakupujte se slevou až 85 % (více na str. 44–47)! 31

YO
LI

James Dashner 

ROZKAZ ZABÍT
Labyrint

Prequel úspěšné sci-fi série „Labyrint“. Ještě než byl
ustaven ZLOSIN, ještě než Thomas vstoupil do labyrintu,
zasáhly Zemi sluneční erupce a propukla nemoc, se kte-
rou se lidstvo dosud nesetkalo. Mark a Trina přežili erup-
ce, ale další hrůzy je čekají. Nikdo neví, odkud se vzal
strašlivý virus nemoci, která se projevuje agresí a šílen-
stvím. Mohl v tom být něčí zvrácený zájem? Mark a Trina
jsou přesvědčeni, že lze zachránit ty, které nemoc ještě
nezničila. Jejich cesta za lékem je ale trnitá…
Přeložil Petr Kotrle. Brož., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GM037976 nečlenská cena 279,- 229,-
cena pro VIP členy 183,-

James Dashner
LABYRINT
Útěk, Spáleniště: Zkouška,
Vražedná léčba
Thomas se probere v Labyrintu
bez vzpomínek. Za hradbami
a bludištěm je svoboda, ale nikdo
dosud neunikl. Thomas s ostatní-
mi chlapci je odhodlán to změnit.
A pak se objeví dívka. A zpráva,
kterou nese, je děsivá… 736 s.

GM037880       499,- 429,-

C. Clareová 
Pekelné 
stroje 1
MECHANICKÝ
ANDĚL
Osiřelá Tessa
pluje do Lon-
dýna za svým
bratrem. V pří-
stavu na ni však

čeká podivná dvojice žen... 368 stran  

GM037461             359,- 299,-

Výhodný komplet

1494,-jen
obj. č. 

GM038682

Nástroje smrti 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

C. Clareová 
Pekelné 
stroje 2
MECHANICKÝ
PRINC
Tessa se ukryla
u lovců stínů.
Zjišťuje, že Ma-
gistrova válka
proti lovcům

stínů má velmi osobní důvod. 392 stran

GM037462            359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 1
MĚSTO Z KOSTÍ  416 stran
GM036248            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 2
MĚSTO Z POPELA  392 stran
GM036249            359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 3
MĚSTO ZE SKLA  480 stran
GM036250           359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 4
MĚSTO PADLÝCH ANDĚLŮ 384 s.
GM036251           359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 5
MĚSTO ZTRACENÝCH DUŠÍ 472 s.
GM036252           359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 6
MĚSTO NEBESKÉHO OHNĚ 624 s.
GM036253           359,- 299,-

Cassandra Clareová 
Pekelné stroje 3

MECHANICKÁ 
PRINCEZNA
Nad londýnským Institutem se sta-
hují mračna. Mortmain chystá útok
na lovce stínů; chce je zničit pomo-
cí pekelných strojů, armády mecha-
nických bytostí. Na dokončení
plánu potřebuje už jen Tessu
Grayovou. Lovci stínů se ho snaží
vypátrat dřív, než armádu vyšle do
útoku. Když však Mortmain Tessu
unese, Jem a Will, kteří si na ni děla-
jí nároky, jsou ochotní udělat coko-
liv pro její záchranu. Tessa však ví,

že si pomoci musí sama. Ale dokáže se jedno děvče postavit celé armádě pekel-
ných strojů? Přel. Lenka Faltejsková. Brož., 432 s., 12,5 x 20 cm

GM037463  nečlenská cena 359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko32

Valérie de Boisrolin 

NAVERBOVANÁ
Jak dojde k tomu, že dívka vyrůstající
ve spořádané středostavovské rodině,
obklopená láskyplným prostředím
a výborná studentka dobré soukromé
školy, se nechá pobláznit militantním
islamistou, přestoupí na jeho víru
a odejde do země, kde panují primi-
tivní podmínky? Přesně to se stalo
matce nezletilé dívky. Když její dcera
uteče z domova, snaží se matka všemi
dostupnými prostředky včetně pomo-
ci Interpolu dostat dceru nazpět. Po
dvou letech marné snahy dívku pře-
svědčit, aby se vrátila domů, a neús-
pěšných pokusech alespoň se s ní
sejít na neutrální půdě v Turecku, se
matka smíří s tím, že ani ji, ani vnuka
už nikdy neuvidí. Rozhodne se ales-
poň celou anabázi zveřejnit, aby varo-
vala další rodiče. 

Váz.,  176 stran, 12,5 x 20 cm

GM038084   
nečlenská cena 199,- 169,-

Ronda Rouseyová 

MŮJ BOJ/TVŮJ BOJ
Ronda se v dětství potýkala s po-
ruchou řeči, ztrátou milovaného
otce i nároky ambiciózní matky.
Přesto se díky své vůli, zápalu 
a tvrdé dřině už v sedmnácti le-
tech probojovala na athénskou
olympiádu. V Pekingu pak získala
olympijský bronz. Poté se začala
věnovat zápasu ve smíšených bo-
jových uměních. „Mlátička Ron-
da“ otevřeně popisuje své úspě-
chy i neúspěchy, problémy s tre-
néry i neúspěšné vztahy a odkrý-
vá čtenářům taje vrcholového
sportu. Váz., 320 s., 15 × 23,5 cm

GM260190   329,- 296,-

Hamish Ross 
SVOBODA 
V OBLACÍCH
Biografie českého letce Vá-
clava Bozděcha, který za
války působil v RAF. 
320 s. + 16 s. čb. příl.

GM037486   299,- 249,-

R. D. Rosen 
DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY
Na osudech tří židovských
dívek autor otevírá téma
dětí, které přežily druhou
světovou válku v úkrytech.
312 s. + 16 s. příl.

GM037715   299,- 249,-

Cay Garcia 
ZA ZDMI PALÁCE
Autorka sloužila v saúdské
královské rodině. Popisuje
obrovské paláce a luxus,
vozový park, zásoby jídla
nebo kosmetiky... 200 stran

GM037712   229,- 179,-

Farida Khalaf, Andrea C.
Hoffmannová 
DÍVKA, KTERÁ 
ZVÍTĚZILA NAD IS
Jezídskou dívku věznili
několik měsíců ozbrojenci
Islámského státu. 248 stran

GM037683   249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA ČESKÁ 

PREMIÉRA
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Tohle se může stát i vám...  
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V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké... 33

Jasper Rees
BOŽSKÁ FLORENCE
Florence Foster Jenkins,
„proslulá“ americká sopra-
nistka, neměla hudební
sluch a zpívala falešně. 
272 s. + 16 s. bar. příl.

GM038518   249,- 199,-

 Frederick Forsyth 
VYPRAVĚČ: VLASTNÍ
ŽIVOTOPIS
Život světoznámého autora
špionážních románů si
nezadal s osudy jeho hrdi-
nů. 320 stran, bar. fotopříl.

GM038057   299,- 249,-

Zita Kabátová 
MŮJ RECEPT 
NA DLOUHOVĚKOST 
Některých lidí jako by si
zub času nevšímal. Patří 
k nim i herečka Zita
Kabátová. 200 stran 

GM038578   229,- 199,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN WERICH Z KAMPY
Bratři Jiří a Ond řej Suchých
se setkávali na Kampě s Ja-
nem Werichem a o těchto
setkáních vydávali svědec-
tví. 120 s. + 32 s. čb. příl.

GM034947   199,- 179,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 

PAN VOSKOVEC Z MANHATTANU
Vzpomínková kniha z pera dvojice zkušených au-
torů, kteří přibližují čtenářům herce, spisovatele
a dramatika Jiřího Voskovce (1905–1981). Na zá-
kladě svých zkušeností, dopisů, vyprávění uměl-
cových přátel, spolupracovníků i příbuzných se-
stavují mozaiku, z níž plasticky vystupuje osob-
nost i doba protagonisty Osvobozeného divadla,
autora proslulých divadelních her a písní
i nekompromisního odpůrce komunistického
režimu. Váz., 120 s., 40 s. bar. příl., 14,5 x 20,6 cm

GM038148   nečlenská cena 229,- 199,-

Marika Gombitová,
Miroslav Graclík 

ÚLOMKY 
VZPOMÍNEK
Vzpomínková kniha
zpěvačky a skladatelky
Mariky Gombitové.
„Proč úlomky vzpomí-
nek? Každému se může
stát, že ho ze dne na
den zaskočí nemoc
anebo zranění a jeho
žebříček hodnot i sám
život se v jediném oka-
mžiku změní. Potom
záleží na jeho vůli
nevzdat se a bojovat, i když okolí snad
považuje tento boj za předem prohraný. Lidská paměť je
zvláštní. Občas detailně uchovává úplné maličkosti, jindy vytěsní i zásadní
události. Taková však lidská paměť je a my lidé se lišíme v tom, že každý má svůj úhel
pohledu. V těchto vzpomínkách vám nabízím události ze svého života, které jsem si v mysli
uchovala a o něž se chci s vámi podělit.“ Váz., 304 stran, 15,5 x 21,7 cm, barevná publikace

GM038531                             nečlenská cena 299,- 249,-

Žena,
která
dokázala
zázraky...

ČESKÁ 
PREMIÉRA ČESKÁ 

PREMIÉRA
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cena pro VIP členy 199,-
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Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 201634

Richard Holmes 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Přepracované, doplněné vydání encyklo-
pedie Druhá světová válka je strhujícím
svědectvím o nejničivějším válečném kon-
fliktu všech dob. Vydává se ve stopách
vojenských, strategických a politických
událostí po celém světě a přibližuje jednot-
livá dějství války, konkrétní bitvy a tažení.
Podrobně se věnuje všem rozhodujícím
aktérům a jejich klíčovému významu pro
válku. Ohromující množství faktů spolu
s tragickými osobními výpověďmi přímých
účastníků kreslí pravdivý obraz toho, co se
skutečně odehrálo ve válce, která změnila

svět. Váz., 372 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publikace

GM038230                                 nečlenská cena 699,- 599,-

R. G. Grant 
BITVY 
Ucelený a skvěle obrazově
dokumentovaný záznam
krvavého příběhu dějin vá-
lečnictví. Představuje vy-
čerpávající kroniku legen-
dárních bitev, slavných vo-
jevůdců a pamětihodných
činů i podrobné informace
o používaných zbraních
a dobové vojenské techni-
ce. 360 stran, bar. publ. 
GM037725   899,- 699,-

Laurence Rees 
OSVĚTIM 
Kniha významného britské-
ho historika líčí kruté nacis-
tické zařízení, jádro kom-
plexního systému vyhlazo-
vání a místo „konečného
řešení židovské otázky“.
Autor klade nepříjemné
otázky, například proč tak
málo zemí své Židy chráni-
lo... Příběh o brutalitě, od-
vaze, útěku a přežití, o tom,
jak k takové tragédii mohlo
dojít. 320 s. + 16 s. příl.

GM038410   299,- 269,-

ENCYKLOPEDIE 
VÁLČENÍ
Podrobná a důkladná en-
cyklopedie válek obsahuje
víc než pět tisíc chronolo-
gicky řazených hesel 
a 600 barevných map.
Odráží současné studie
vojenských historiků a je
přístupná jak studentům,
tak obecné veřejnosti.
Kompendium tisíců let vál-
čení. 992 s., bar. publikace

GM036981  
1899,- 1499,-

Válka, která
změnila
svět…

Martina Winkelhoferová 

EVROPSKÉ
PANOVNICKÉ
RODY 
Martina Winkelhoferová,
specialistka na dějiny 
19. století se zaměřením
na společenský vývoj
středoevropských šlech-
tických rodů, osvětluje
trhliny ve fasádě životního
stylu tzv. „lepší společnos-
ti“, které dokázal už ten-
krát nemilosrdně odhalo-
vat sebevědomý tisk. Na
veřejnost se stále častěji
dostávaly informace
o sadistických vychovate-
lích, královských kurtizá-
nách, marnotratných následnících
trůnu a rebelujících princeznách, které se odmítaly pod-
řídit sňatkové politice. Výsledkem byly skandály, které otřásaly samotný-
mi základy evropských vládnoucích dynastií. Váz.,  320 stran, 12,5 x 20 cm

GM037697                     nečlenská cena 299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

D
ĚJ

IN
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cena pro VIP členy 199,-
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Jiří Černý 

OBRÁZKY Z MODERNÍCH 
ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN
Ilustrace Lukáš Fibrich
Víte, kdo poprvé vyslovil výraz „železná opona“? Čemu se říkalo
„americký brouk“? Ve kterých částech Prahy nastupovali lidé 
do stanic metra Fučíkova, Moskevská a Leninova? A kolik medailí
dovezli manželé Zátopkovi z olympiády v Helsinkách roku 1952?
Na tyto otázky a spoustu dalších najdete odpovědi v této výji-
mečné publikaci. Výpravný komiks provází dějinami poválečného
Československa a érou totality ve všech jejích podobách. Přístup-
nou a srozumitelnou formou přivádí mladé čtenáře k proměnlivé
době let 1945–1989 a zaujme i dospěláky, kteří zavzpomínají 
na svoje dětství a mládí. Nechybí ani zajímavé informace o vý-
znamných osobnostech z kulturního a vědeckého světa. 
Váz., 136 stran, barevná publikace, 16 x 24 cm

GM037002 249,- 199,-

Krásný vánoční dárek  
pro celou rodinu

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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2 Pro nejmenší

KLASICKÉ
POHÁDKY
Ilustrace 
Lee Krutopová
Velkoformátové lepo-
relo s výklopnými
deskami přivede 
děti do magického
světa pěti klasických
pohádek: Šípková
Růžen ka, Popelka,
Červená Karkulka, 
Tři prasátka a Locika.
Velké obrázky pro -
vedou děti celým
dějem a po straně,
když odklopí desku, 

Eduard Petiška

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL
Ilustrace Zdeněk Miler
Příhody, které malý Martínek prožije, znají snad
všechny děti. Každý se jako malý jednou ztratil,
musel jít poprvé k zubaři nebo se učil, jak být
doma mamince a tatínkovi užitečný. To všech-
no potká i Martínka. Při všech dobrodružstvích
jsou však s ním i jeho noví kamarádi, kteří mu
se vším rádi pomůžou. 
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

GM038089      169,- 129,-

Nástěnný kalendář
KRTEČEK
Vyzdobte dětem pokojíček 
kalendářem s motivy Krtečka
a jeho kamarádů! 
Měsíční, 14 stran, 30 x 30 cm 
GM264284 179,-

Stolní kalendář 
KRTEČEK 
Tradiční stolní kalendář
s obrázky Zdeňka Milera.
Spirála, 30 listů, 
23,1 x 14,5 cm
GM264349  79,-

Eduard Petiška      
O NEJBOHATŠÍM
VRABCI NA SVĚTĚ
Ilustrace Zdeněk Miler 
Poučný příběh o nenasytném,
lakomém vrabci, kterému se 
jeho chamtivost málem 
nevyplatila. Naštěstí si včas 
vzpomněl na kamarády…
Váz., 32 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm  
GM034982    149,- 99,-

GM038650 178,- 158,-
Výhodný komplet 2 knih

Jiří Žáček 
VESELÉ VÁNOCE
Ilustrace Zdeněk Miler
Barevné leporelo, 12 stran, 
23,8 x 16 cm  

Josef Kainar 
POSMÍVAL SE KONIPÁSEK
Ilustrace Zdeněk Miler
Barevné leporelo, 12 s., 23,8 x 16 cm

ČESKÁ 
PREMIÉRA

najdou pohádkový příběh
k přečtení. 
Barevné leporelo, 
12 stran, 21,6 x 29 cm

GM038158   
199,- 179,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Pro nejmenší              3

MLÁĎÁTKA
Knížka s puzzle
Barevné leporelo, 6 stran, 
21,9 x 24,7 cm
GM038119    199,- 179,-

ENCYKLOPEDIE LAROUSSE 
PRO NEJMENŠÍ
Všeobecná encyklopedie plná krásných
barevných obrázků je tematicky rozdělena 
celkem do sedmi okruhů: lidské tělo, město,
historie, příroda, zvířata, svět a vesmír.  
Váz., 128 stran, barevná publikace, 
19,8 x 23,3 cm
GM036354         379,- 299,-

ZVÍŘÁTKA NA STATKU
Knížka s puzzle
Leporelo potěší nejmenší děti, které se
naučí, jak se jmenují zvířátka na statku,
a složí si podle obrázků puzzle. 
Barevné leporelo, 6 stran, 
21,9 x 24,7 cm

GM038120    199,- 179,-

MEDUŇKA
Váz., 28 stran, barevná publikace, 28 x 25,3 cm

GM038424   169,-

Khoa Le 

STŘAPÁČEK
Váz., 28 stran, barevná publikace, 28 x 25,3 cm

GM038425    169,-

Výhodný komplet dvou knih

GM038651   (Ušetří te 50,-) 288,-

Anne Suessová   
CO SE DĚJE O VÁNOCÍCH
Poutavé ilustrace s velkým množstvím detailů

dětem před staví spoustu 
činností a věcí. Bar. leporelo,
10 stran, 25,5 x 36 cm
GM038131   159,- 129,-
Anne Suessová       
CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Na statku, v parku, v zoo, v lese
– všude se děje mnoho zajíma-
vého! Barevné leporelo, 
10 stran, 25,5 x 36 cm

GM038335  159,- 129,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Půvabné knížky na první pohled upoutají obálkou s 3D efektem
a poetickými ilustracemi, které spolu s hřejivým příběhem vytvá-
řejí téměř snovou atmosféru. Střapáček je vlasatý kluk, který
odmítá hřeben. A tak se mu ve vlasech brzy zabydlí párek hrdli-
ček… Meduňka, která si ráda hraje venku, nedbá maminčiných
rad, aby na slunci nosila klobouček. A tak jednoho letního dne,
když na sluníčku usne v trávě… Copak se přihodí? Knihy vy chá -
zejí dvojjazyčně – nabízí paralelní text v češtině a angličtině.
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4 Pro předškoláky i prvňáčky

An Leysenová 

PINOCCHIŮV SEN
Byl jednou jeden truhlář. Bydlel docela sám v malém
pokojíku s jedním okénkem, které dovnitř pouštělo trochu
světla. Jednoho dne se rozhodl, že si vyrobí loutku, která
mu bude dělat společnost. Pojmenoval ji Pinocchio 
a vy řezal ji s takovou láskou, že se z ní stalo něco víc než
obyčejná loutka… Divukrásný příběh ožívá v této knížce
díky nádherným ilustracím An Leysenové. Ta vypráví 
klasickou pohádku po svém, s roztomilými detaily a pře-
kvapivým koncem. Váz., 64 stran, barevné il., 25 x 26 cm

GM038261  199,- 169,-

Michal Černík 

TIK, ŤAK, ŤUK
Pohádky o třech tučňácích
Ilustrace Vlasta Baránková 
Tik, Ťak a Ťuk žijí v dře věném
domečku na pustém ostrově.
Jejich dobrodružství jsou tichá,
objevují při nich svůj nejbližší
svět, který tvoří ostrov, moře,
věčný sníh, ryby, mořští ptáci, 
jiní tučňáci a tuleň. Všechno se
tu děje s laskavostí a humorem. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 
19,5 x 25 cm

GM037582 
249,- 199,-

Jiří Kahoun 
KNÍŽKOVÝ PEJSEK
Krátké příběhy pro nejmenší čtenáře vyprávěné
Knížkovým pejskem. 
Váz., 80 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm  
GM035565   199,- 179,-
Jiří Kahoun 
CHUMELENÍ
Půvabné předvánoční a vánoční povídání 
od autora oblíbených Příběhů včelích medvídků.
Váz., 88 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm
GM034983  199,- 179,-

GM037754   (Ušetří te 100,-) 298,-
Výhodný komplet dvou knih

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Tradiční pohádka 
s netradičním koncem

Stefanie Dahle  
VÍLA JAHŮDKA 
Tříminutové pohádky.
Váz., 80 stran, bar. il.,
16,8 x 24 cm
GM037642  

199,- 179,-

Christina Koenig 
KOUZELNÍ PONÍCI
Ilustrace S. Dahle
Váz., 72 stran, bar. il.,
16,8 x 24 cm 
GM037089  

229,- 179,-

Mercè Segarra 
BIBLE 
NA DOBROU NOC
Váz., 96 stran, bar. publ.,
21 x 24 cm 
GM037999  

199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Anna Casalis
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
POHÁDKY ZE STATKU
Ilustrace Tony Wolf
Na statku plném zvířátek se stále
něco děje! Příběhy pro předškoláky
i začínající čtenáře. 
Barevné leporelo, 56 s., 15,5 x 23 cm
GM038129    299,- 249,-

Jiří Mahen 
CO MI LIŠKA VYPRÁVĚLA
Ilustrace Josef Lada
Pohádky o zvířatech a jejich 
vzájemných vztazích, ale také
o lidech, jak se jeví zvířatům.
Váz., 184 stran, barevné il., 
16 x 23,3 cm
GM037883   249,- 199,-

Sabine Lohfová
VELKÁ KNIHA 
NÁPADŮ
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Stovka zajímavých projektů
pro malé i velké ruce!
Flexivazba, 160 s., bar. publ.,
19,2 x 25,3 cm
GM037522  

299,- 249,-

Pro předškoláky i prvňáčky            5

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
BRATŘÍ
GRIMMŮ
Pohádky bratří Grimmů 
přinášejí radost dětem po celém světě již
několik generací. Hrdinové příběhů jsou bystří a smělí
jako v pohádkách Čarodějův učeň nebo Brémští muzikanti, věří ve spravedl-
nost a za dobro jsou odměnění jako dlouhovlasá Locika nebo sestry Růženka
a Bělinka. Výběr nejkrásnějších pohádkových příběhů otevírá dětem bránu 
do krajiny zázraků. Váz., 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 24 cm

GM038330  199,- 149,-

Ondřej Sekora     
FERDA 
MRAVENEC  
Váz., 76 stran, bar. il.,
16 x 23,3 cm
GM036822         

179,- 159,-

Ondřej Sekora 
FERDA MRAVENEC
V CIZÍCH SLUŽBÁCH
Váz., 80 stran, bar. il.,
16 x 23,3 cm
GM036821         

179,- 159,-

Ondřej Sekora     
FERDA 
V MRAVENIŠTI   
Váz., 80 stran, bar. il.,
16 x 23,3 cm
GM036824

179,- 159,-
Výhodný komplet tří  knih

GM037616   (Ušetří te 160,-) 377,-

Jan Malík 

MÍČEK
FLÍČEK 
Ilustrace 
Ondřej Sekora
Dědeček s babičkou
žili hezký život, ale
bylo jim stále nějak
smutno. Až jednou
jim oknem přiletěl 
do pokojíku neoby-
čejný baculatý míček. 

Pojmenovali ho míček Flíček. Míček se však zalíbil i drakovi, který
ho unesl… Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 16 x 23,3 cm

GM038295  179,- 159,-

Nové vydání příběhů jedné z nejoblíbenějších postaviček českých
dětí líčí dobrodružství šikovného mravence, který si dokáže poradit
s pracemi všeho druhu. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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6 Pro předškoláky i prvňáčky

Můj pracovní sešit

NA STATKU
Vyrobte si maličký kurník 
pro slepičky, pohyblivou 
závěsnou dekoraci s ovečkami
do pokojíčku nebo uspořádejte s kamarády zvířecí pantomimu! V bohatě ilust -
rované barevné knížce navíc najdete přes sto pestrých samolepek s tematikou
statku i jeho okolí a spoustu báječných hádanek i nápadů na malování a vyrá -
bění všelijakých pěkných věcí. Brož., 64 stran, barevná publikace, 21 x 28 cm

GM038017  99,-

Můj pracovní sešit
KONĚ A PONÍCI
Brož., 64 stran, barevná 
publikace, 21 x 28 cm
GM038016  99,-

KNÍŽKA HÁDANEK
A ÚKOLŮ PRO
MALÉ NEPOSEDY
Ilustrace Felicitas Kuhnová
Předškolní děti a malí školáci si
pomocí úkolů a hádanek procvi-
čí základní dovednosti a paměť.
Doprovázet je budou zvířátka

a postavy ze známých pohádkových
příběhů. Knížka obsahuje i vystřihovánky a více než 

100 samolepek. Děti si také můžou vyrobit podle návodu vlastní kouzel-
nou hůlku nebo ozdobu s ptáčky do pokojíčku. Brož., 48 stran, bar. publ., 21 x 28 cm

GM038364  99,-

KRESLENÍ 
JE ZÁBAVA
Zvířata
Sada obsahuje
podrobné návody,
jak kreslit nejrůz-
nější zvířata.
Kroužková vazba,
32 stran, čb. il.,

14 x 13,5 cm + pastelky a gumy ve tvaru zvířátek
GM037714   199,- 179,-

1000 PRVNÍCH
ANGLICKÝCH SLOV
Obrázkový anglicko-
-český slovník je určený
zejména pěti- až dese-
tiletým dětem, kterým
usnadní seznámení
s jejich prvním cizím
jazykem. Obsahuje 
tisíc přesných barev-

ných vyobrazení z bezprostředního okolí dětí. 
Váz., 64 stran, barevná publikace, 21 x 27 cm
GM038130  99,-

RODINNÝ 
PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ
Naplánujte snadno
a přehledně čas celé
rodiny! Měsíční, 
14 stran, 30 x 30 cm  
GM264494 179,-

Milada
Motlová           
KAM SE ZTRÁCÍ
SNĚHULÁCI? 
Ilustrace 
Dagmar Ježková 
Barevná knížka připraví
děti hravou formou na
vstup do školních lavic.
Obsahuje hádanky,
pohádky, říkanky, dopl-
ňovačky, jazykolamy,
skrývačky, omalovánky a dokreslovačky. 
Brož., 80 stran, barevná publikace, 20 x 29 cm

GM038599   179,- 149,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Jiří Žáček
SEDMERO POHÁDEK
Ilustrace Lucie Dvořáková
Roztomilé pohádky na dobrou
noc pro nejmenší čtenáře.  
Váz., 80 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm
GM038377   199,- 179,-

Jiří Žáček 
HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Ilustrace Vlasta Baránková
Knížka plná hádanek, rébusů,
doplňovaček a jiných „luštěnin“. 
Váz., 80 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm 
GM038376   229,-    199,-

František Nepil 

POHÁDKOVÝ SVĚT FRANTIŠKA NEPILA
Ilustrace Adolf Born
Nový výbor pohádek Františka Nepila potěší jeho věrné čtenáře.
Pětačtyřicet příběhů, mezi nimi pohádky o strachonoších a stracho-
noškách, kocourech, brejlovcích, králích i řeznících, o Makovém
mužíčkovi, Štuclince a Zachumlánkovi, Barykovi a jiných úžasných
bytostech, provází půvabné ilustrace Adolfa Borna. 
Váz., 224 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm

GM037713  299,- 249,-

František Nepil 
TATÍNEK SE VYPLATÍ 
Ilustrace Marie Tichá
Váz., 48 stran, barevné ilustrace,
17 x 24 cm
GM037841     99,- 89,-

František Nepil  
ŠTUCLINKA A ZACHUMLÁNEK
Ilustrace Helena Zmatlíková
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
19,5 x 25,5 cm 
GM037842      199,- 179,-

František Nepil 
PĚT BÁJEČNÝCH STRÝČKŮ
Ilustrace Adolf Born
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
15,5 x 23,3 cm
GM036717   199,- 179,-

František Nepil 
CO VYPRÁVĚLA NOC
Ilustrace Karel Franta 
Váz., 80 stran, barevné ilustrace,
19,5 x 25,5 cm
GM036839   229,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

06 a 07_sablona lista  10/17/16  4:14 PM  Stránka 3



8 Pro mladší  školáky

PROČ? 
Kolik je na nebi hvězd? Co dělá slunce 
v noci? Proč musím kýchat? Encyklopedie
plná úžasných barevných obrázků nabízí
dětem jasné, srozumitelné a uspokojivé
odpovědi na jejich zapeklité otázky.  
Váz., 160 stran, bar. publ., 21,6 x 27,6 cm

GM038341    299,- 259,-

MŮJ ATLAS SVĚTA
S touto knížkou se mohou zvídavé děti vydat
na dobrodružnou cestu kolem světa! Najdou
v ní mnoho informací, odklápěcí okénka i zá -
bavné úkoly. Váz., 24 s., bar. publ., 23 x 27 cm 
GM037887  199,- 179,-

Stephen Motyer 
BIBLICKÉ POSTAVY
Kniha představuje stovky postav,
jejichž jména se vyskytují ve Starém
i Novém zákoně. U každého jména
jsou uvedeny odkazy na biblické
knihy a kapitoly, aby si čtenář mohl
vyhledat odpovídající texty. 
Váz., 64 s., bar. publ., 19,5 x 25,5 cm
GM036884      179,- 149,-

Cécile Jugla    
UŽ VÍM, JAK TO FUNGUJE
Hravá encyklopedie pomůže dětem odhalit, jak
se vyrábějí a fungují věci, které denně používají.
Váz., 112 stran, bar. publ., 21 x 23 cm  
GM037360   349,- 279,-

DIVOKÁ ZVÍŘATA
Brož., 128 stran, barevné ilustrace, 
21,5 x 27 cm

GM038283     249,- 199,-

DINOSAUŘI
Brož., 128 stran, barevné ilustrace, 
21,5 x 27 cm

GM038284     249,- 199,-

Dobrodružná výprava za poznáním

Poznávání světa může být dobrodružné a zábavné! Bohatě ilust -
rované knížky plné různých aktivit, hádanek či puzzle vás zvou
na báječnou výpravu do světa dinosaurů a divokých zvířat. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

V prodeji 
od 8. 11. 2016

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Meg Cabotová 
PRINCEZNA ŠKOLOU
POVINNÁ
Olivie se ze dne na den stala 
z obyčejné holky princeznou!
Váz., 192 stran, 12,5 x 19 cm
GM037807   179,- 149,-

Roald Dahl
PREVÍTOVI
Ilustrace Quentin Blake
Už je načase, aby odporným Pre -
vítovým dal někdo na pamětnou!
Váz., 104 s., čb. il., 12,5 x 20 cm
GM038530   149,- 129,-

Roald Dahl
OBR DOBR
Ilustrace Quentin Blake
Předloha nového filmu Stevena
Spielberga z dílen Walta Disneye!  
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm
GM038242   249,- 199,-

Roald Dahl
OBR DOBR
Čte: Věra Slunéčková
Malá osiřelá holčička Sofie se vydává 
z Londýna do země obrů, kde zažívá
úžasné dobrodružství.
GM269373 CD (mp3) 299,-

Georgia Pritchettová 
FREDY
Největší strašpytel 
zachraňuje svět
Ilustrace Jamie Littler
Váz., 192 s., čb. il., 15 x 21 cm
GM037991   199,- 169,-

Sarah Bosseová   
PENZION PRO ZVÍŘÁTKA
Hledá se maminka!
Ilustrace Nina Dullecková
Napínavé čtení o opičátku, kterého
se ujme lidská rodina. 
Váz., 104 s., čb. il., 12,5 x 19 cm
GM036976   199,- 169,-

Stella Caldwellová 

ČAROKRÁSNICKÉ SVĚTY
ROALDA DAHLA
Ilustrace Quentin Blake
Co jsou to fňokurky? Jak připravit obáva-
ný lektvar Zpožděný myšotvor? Podle
čeho poznáte skutečnou čarodějnici? 
To všechno a spoustu dalších pozoru-
hodných a zábavných informací najdete
v této knize. Průvodce úžasnými pří běhy
mistra vypravěče, tvůrce roztodivných
postaviček, fantastických bytostí, příšer
a příšerek, je určen všem dětem a do -
spělým s dětskou duší nebo sklony
k dětinskosti. Tato kniha vznikla násled-
kem magického kouzla a její čtení je 
jen na vlastní ne bezpečí! 
Váz., 64 stran, bar. il., 21,6 x 28 cm

GM038336 399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

CD
(mp3)

Roald Dahl byl špion, válečný pilot,

dějepisec čokolády a vynálezce 

lékařské pomůcky. Napsal knihy 

Karlík a továrna na čokoládu,

Matylda, Obr Dobr a mnoho dalších

úžasných vyprávění. Je autorem

mnoha nepřekonatelných příběhů. 
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Ivy St. Ive 

POKÉMON GO 
Neoficiální příručka

V této praktické příručce najdete každý
tip, trik, strategii a zkratku k tomu, aby se
z vás stala trenérská legenda. Jak vytvořit
sbírku těch nejsilnějších Pokémonů? 
Kde najít ty nejvzácnější? Jak se dostat
co nejrychleji na nejvyšší úroveň? Odpo -
vědi na tyto otázky a mnoho dalších
skvělých tipů najdete v této knize, spolu
s historkami oslavujícími herní komunitu
a životní styl spjatý s Poké mony. Než je
chytíte všechny, chyťte si tuto knihu!
Brož., 208 stran, barevná publikace,
13,8 x 21,6 cm

GM038584  249,- 199,-

J. Němeček,
L. Štíplová, 
H. a J. Lamkovi, 
J. Poborák

ZNAMENITÉ 
PŘÍBĚHY 
ČTYŘLÍSTKU
1999

Patnáctá velká kniha 
obsahuje příběhy 
z čísel 281 až 294.
Spolu s našimi čtyřmi
kamarády zažijete nej-
různější dobrodružství.
Nebude nouze o příběhy napínavé až detektivní, kouzelné nebo
divadelní. Váz., 144 stran, barevná publikace, 21,5 x 30 cm

GM269156  420,- 390,-

Jiří Horák 
ČESKÝ HONZA
Ilustrace Josef Lada
Humorné pohádky o chytrém Honzovi.
Váz., 296 stran, bar. il., 17 x 24 cm 
GM036088      349,- 289,-

POKÉMON NAVŽDY
Seznamte se s novým Poké -
monem Celebim. Je mazlivý, 
roztomilý a mocný. Mrknutím 
oka a mávnutím křídel čerpá
schopnosti lesa a přesouvá se 
v čase. Ve snaze uniknout zlému
lovci Pokémonů je Celebi nucen
použít svoji schopnost a přesu-
nout se do budoucnosti… 
GM268538   DVD 99,-

Výhodný komplet tří  knih

GM038652   (Ušetří te 190,-) 497,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KALENDÁŘ 
PRO MALÉ ŠKOLÁKY 
Barevný stolní kalendář pro děti plný
zábavných úkolů. 
Spirála, 58 stran, 19,2 x  24,2 cm
GM265041 79,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Michael Fry 
Povedená partička /1
PAST NA SUROVCE
Váz., 224 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm
GM036426   229,- 199,-
Povedená partička /2
NULOVÁ TOLERANCE
Váz., 240 str., čb. il., 12,5 x 20 cm
GM036535 229,- 199,-
Povedená partička /3
KRÁL KARL
Váz., 208 str., čb. il., 12,5 x 20 cm
GM037087  229,- 199,-

Úžasné příběhy od spolutvůr ce
komiksu Za plotem provází 
skvělé vtipy a mnoho zábavných
kreseb.

VIP
159,-

DVD
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Pro starší  školáky 11
INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY
Uspořádal Vladimír Hulpach 
Ilustrace Zdeněk Burian
Vladimír Hulpach představuje čtenářům
bohatý soubor Burianova ilustrátorského
díla a nabízí napínavou četbu, v chrono -
logickém průřezu zobrazující události
Severní Ameriky v 18. a 19. století. Vedle
historických postav v příbězích vystupují
postavy románové a vedle autorů zná-
mých jsou zastoupena i jména neznámá. 
Váz., 288 stran, barevné il., 16 x 24 cm
GM038494      349,- 299,-

Veronika Matysová 
POPLACH V TABULKOVĚ
Ilustrace Jitka Římánková
Tato neobvyklá kniha s dobrodruž-
ným příběhem přivede děti 
do říše droboučkých postaviček,
které působí magicky, a přece 
jsou zcela skutečné – do úžasné
říše chemických prvků! 
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
15,5 x 21 cm
GM037680     199,- 179,-

Olga Elmanová 
ROZUM POD LAVICÍ 
aneb Co v učebnici nenajdeš
Ilustrace Jiří Fixl
Knížka určená dětem i dospělým 
zábavnou formou doplňuje celkový 
rozhled. První oddíl Rčení popisuje
význam a původ okřídlených výroků
z kulturní historie. Stručné portréty veli-
kánů kultury, vědy a politiky najdete
v oddíle Významné osobnosti a vysvět-
lení nových slov v oddíle Cizí slova.
Váz., 288 stran, čb. il., 12 x 20 cm
GM038296       199,- 159,-

Martin Velíšek
MŮJ STÁT
Ilustrace Milan Starý
Zábavná kniha vám odpoví
například na otázku, proč
jsou na našem státním znaku
lvi a orlice či odkud pochází
heslo na prezidentské stan-
dartě. Flexivazba, 108 stran, 
bar. publ., 22 x 22 cm
GM038025  199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Kolektiv autorů

JACK RUSSEL 
ZACHRÁNCE PLANETY
Jack Russel je pes. A navíc umí mluvit. Ale to není důležité.
Důležitější je, že má kamaráda Klika, potrhlého hráče počíta-
čových her. Tihle dva společně vlastní firmu na opravy všeho
druhu, v poslední době ale hlavně vymýšlejí mechanické
stroje na výrobu elektřiny, protože budoucnost lidstva nevypa-
dá růžově. Všechno je na elektřinu, jenže monopol na její
výrobu vlastní šílený Mr. Proud. Je to neoficiální vládce všeho,
a když se mu něco znelíbí, elektřinu prostě vypne… 
Nový komiksový příběh je inspirovaný výtvarným odkazem 
V. Jiránka, tvůrce postaviček Boba a Bobka a Pata a Mata. 
Brož., 128 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm

GM038486 199,- 169,-
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12 Hry a hračky

1/ POJĎ SI HRÁT
s Krtečkem!
Krteček se svými kamarády
zve nejmenší děti ke hře. 
Hru mohou hrát 2–4 hráči.
Pravidla jsou stejná jako 
u Člověče, nezlob se!, na
hrací kostce jsou však místo
bodů obrázky. Hru tak mohou
hrát děti již od tří let. Balení
obsahuje: herní plán, 16 figu-
rek, hrací kostku a návod. 
GM170943 189,-

2/ Vzdělávací karty 
HODINY: Pat a Mat
Naučte své dítě zábavnou 
a nenásilnou formou spolu 
s postavičkami Patem a Ma -
tem poznávat čas jak na ru -
čič kových, tak na digitálních
hodinách. Hra je vhodná pro
děti od 5 let. Balení obsahu-
je: 16 karet s ručičkovými
hodinami, 16 karet s digitál -
ními hodinami a návod. 

GM185882 149,-

3/ Pohádky
DŘEVĚNÉ KOSTKY
Děti milují večerníčky, kde 
na ně vykoukne Bob a Bo -
bek, maxipes Fík nebo víla
Amál ka. Při skládání obrázků
z 6 dřevěných kostek si ti
nejmenší cvičí spolu s televiz-
ními hrdiny motoriku a trénují
představivost. Sada obsahuje:
6 dřevěných barevných kos-
tek a 6 barevných obrázků.

GM269648 169,-

4/ DOMINO
Barvy
S tímto dominem pro jedno-
ho až čtyři hráče se děti na -
učí snadno poznávat různé
barvy a procvičí si jemnou
motoriku i pozorovací a kom-
binační schopnosti. Domino
je vhodné pro děti od 2 let.
Balení obsahuje: 24 kartiček
domina z pevného kartonu 
a návod.

GM210749 229,-

5/ OBLIČEJOVÉ BARVY
Třpytivé tetování
Skvělá zábava na dětské
večírky! Vyrobte si snadno 
a rychle díky zajímavým 
šablonám originální tetování,
nebo si vymyslete své vlast-
ní kreativní vzory! Záleží jen
na vaší fantazii. Sada obsa-
huje: netoxické obličejové
barvy, šablony, štětec a třpy-
tivá tetování.

GM267454 249,-

1

2

3

4

5
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Hry a hračky            13

6/ DOBBLE
Společenská hra
Rodinná hra, zaměřená na
rychlost, postřeh a reflexy,
která zabaví každého bez 
rozdílu věku! Dobble – to 
je 5 her v jedné, 55 karet, 
8 symbolů na kartě a každé
dvě karty spolu mají společ-
ný pouze jeden symbol!
Uloženo v praktické plechové
krabičce vhodné i na cesty.

GM267560 379,-

7/ FANTACOLOR
Portable
Sada obsahuje: kufřík s děro-
vanou hrací deskou a barev-
né plastové kolíčky. 
GM215764 269,- 
8/ FILÒ
Vyšívací souprava
Sada obsahuje: kufřík s hrací
deskou, 8 šňůrek, 4 pera 
k vyšívání, návod a předlohy. 
GM211541 499,-

9/ SET HUDEBNÍCH
NÁSTROJŮ
Hudební nástroje upevňují
vztah k hudbě a cvičí také
rytmické dovednosti dítěte.
Tento mini orchestr pro
malé muzikanty se vejde 
do krabice. Sada obsahuje:
dvě rytmická vajíčka, xylofon
s dřevěnou paličkou, kasta-
něty a trumpetu. Materiál
nástrojů: dřevo a kov.

GM269645 459,-

10/ LICHOŽROUTI
Společenská hra
V této hře si můžete vyzkou-
šet, jaké to je být Lichožrou -
tem, který se živí ponožkami.
Dokážete nasbírat dost pono-
žek, nebo budete mít na
konci hry prázdné břicho?
Hra je vhodná pro děti od 
6 let. Balení obsahuje: hrací
plán, 4 figurky, hrací kostku,
18 kartiček ponožek a návod.

GM269651 249,-

11/ Adventní kalendář
SNĚHULÁK
Vyrobte si spolu s dětmi
veselý adventní kalendář! 
V této kreativní sadě najdete
vše potřebné ke zhotovení
sněhuláka, navíc budete po -
třebovat jen lepidlo, tavnou
pistoli, nůžky, fix a červenou
pastelku. Základ ní materiál:
plst. Výška hotového kalen-
dáře: 117 cm.

GM253519 239,-

6
7

8

9

10

11
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14  CD, DVD

POHÁDKOVÍ KAMARÁDI
ILUSTRÁTORA 
ZDEŇKA SMETANY
30 oblíbených pohádek. 
GM267851    3 CD 372,-

KOČKA LEZE DÍROU, 
PES OKNEM
Sto šest českých písniček a říkadel
pro nejmenší. 
GM269536      CD 129,-

BUDULÍNEK 
CD obsahuje pohádky: Budulínek
(čte K. Höger) a Pohádka o prin-
cezně solimánské. 
GM269534     CD 129,-

I. Eichlerová, J. Havlíčková
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY
Krátké a vtipné příběhy k procvičo-
vání výslovnosti čte B. Hrzánová.
GM246897    3 CD 372,-

ZLATÉ KOLEDY
Poslechněte si nejkrásnější vánoční
koledy v podání nejlepších dětských
sborů. 
GM269539     CD 149,-

David Laňka
DOBRODRUŽSTVÍ 
BILLA MADLAFOUSKA
Čte: Oldřich Kaiser
GM248627     249,- 229,-

AŤ ŽIJE HURVÍNEK!
Nejlepší scénky nejlepších autorů
Nové CD je věnováno Hurvínkovi,
který oslavil již 90. narozeniny! 
GM267008     CD 212,-

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Hajný je lesa pán; Dělání; Straši-
dýlko Emílek; Káča našla ptáče;
Voda voděnka; Pramen zdraví…
GM269537       CD 129,-

Máša a Medvěd 
OLEJOMALBA
Další příhody neposedné holčičky
Mášy a jejího medvědího přítele.
GM259762     DVD 199,-

SVĚT PETRA KRÁLÍČKA
A JEHO PŘÁTEL /1–3
Příběhy Petra Králíčka a jeho přátel
ožívají v animovaném seriálu.
GM237176   3 DVD 149,-

STRACH MÁ VELKÉ OČI
I. Janžurová a R. Hrušínský ve veselé
pohádce o kouzlech, která přemůže
zdravý rozum a láska.
GM268817      DVD 199,-

MOJE PRVNÍ PÍSNIČKY
Seznamte své děti s nejkrásnějšími
českými lidovými písničkami po-
mocí kreslených filmů.
GM269462       DVD 99,-

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Za zrcadlem
Vydejte se s Alenkou na dobrodruž -
nou cestu za kouzelné zrcadlo!
GM269328      DVD 399,-

WINX CLUB
V tajemných hlubinách
Chtěli císařský trůn a probudili 
krutou vílu Politeyu! 
GM268459     DVD 149,-

VÁNOČNÍ POHÁDKY
Báječná dobrodružství plná legrace:
Nejmenší světýlko; Spike; Vánoční
dobrodružství; Vánoce v Gaudínii…
GM237240  5 DVD 199,-

Liga spravedlivých 
ÚTĚK Z GOTHAMU
Jak to dopadne, když si Batman
vezme dovolenou? 
GM269332  DVD 199,-

3
CD

3
CD

3
DVD

5
DVD

2
CD
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Břetislav Tureček
NESVATÁ VÁLKA O SVATOU
ZEMI
288 s. + 48 s. barevných fotografií

GM034279     329,- 279,-

Martin Wolf 

POSUNY A OTŘESY 
Ponaučení z finanční
krize

V knize Posuny a otřesy
představuje Martin Wolf,
který je pokládán za jedno-
ho z nejvlivnějších ekono-
mických komentátorů na
světě, svou kontroverzní
a vysoce originální analýzu
ekonomických událostí

posledních let. Nepodává další podrobné dějiny krize, ale nejpřesvědčivější
a nejúplnější dosud publikovaný přehled toho, jak se můžeme z krize poučit
o fungování moderních ekonomik. Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm

GM037839                            nečlenská cena 499,- 399,-

Thomas Piketty 
KAPITÁL V 21. STOLETÍ
Profesor ekonomie  upo-
zorňuje, že majetková ne-
rovnost je stejná jako před
sto lety a ohrožuje demo-
kracii i ekonomiku. 664 s. 

GM037078 799,- 599,-

Egmont R. Koch
POVOLENÍ ZABÍJET
Nad zákon a spravedlnost
se nepovyšovaly jen Stasi
a KGB. Autor odhaluje
skandální praktiky Mosadu
a CIA... 352 stran

GM037153   299,- 249,-

Libor Budinský 
JEDENÁCT PREZIDENTŮ
Osudy jedenácti státníků
v profesní, politické i sou-
kromé sféře. Čtivé příběhy
doplňují černobílé fotogra-
fie. 312 stran, čb. foto

GM035880   249,- 219,-

P
O

LI
TI

K
A

ČEKÁ NÁS
DALŠÍ KRIZE?

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Břetislav Tureček
SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU
Drama Blízkého východu. 
216 stran + 48 stran bar. foto

GM032245     289,- 259,-

Břetislav Tureček 

BLÍZKÝ VÝCHOD NAD PROPASTÍ
Občanské války a nepokoje, porušování lidských práv i ros-
toucí hrozba náboženského teroru. To dnes v sobě nese
Blízký východ. Jaké síly daly tento vývoj, včetně uprchlických
vln, do pohybu? Do jaké míry je příčinou islám, a nakolik tuto
lavinu nestability spustili světoví státníci a tajné služby se
svými velmocenskými hrami a spolčováním s bezskrupulózní-
mi diktátory, nebo jejich odstraňováním? 
Váz., 280 stran + 48 s. bar. příl., 14,5 x 22,7 cm

GM037695              nečlenská cena 359,- 299,-

cena pro VIP členy 319,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2017 najdete na str. 64.36

Blanka Kovaříková 

RADA VACÁTKO 
& JEHO HŘÍŠNÍ LIDÉ
Seriál Hříšní lidé města pražského
se stále těší velké popularitě stejně
jako postava rady Vacátka v podá-
ní Jaroslava Marvana. Autorka zjis-
tila, že postavy seriálu – jak na
straně práva, tak na straně galerky
– vycházejí z reálných předobrazů.
Seznamte se tedy se skutečnými
detektivy, kteří inspirovali tvůrce
seriálu k postavám Brůžka, Bouše,
Mrázka a dalších členů mordparty.
Knížka přináší i vzpomínky režiséra
Sequense a mnoha herců, doplně-
né fotografiemi ze seriálu i ze sou-
kromí skutečných detektivů. 
Váz., 296 stran, 20,5 x 28,5 cm

GM266242   399,- 359,-

Lubomír Machala a kolektiv 
PANORAMA ČESKÉ LITERATURY 
(DO ROKU 1989)
Praktická příručka mapující dějiny české litera-
tury od počátků do roku 1989. 608 stran

GM036863 499,- 399,-

Lubomír Machala a kolektiv 
PANORAMA ČESKÉ LITERATURY 2 
(PO ROCE 1989)
Přehled polistopadové české literatury, praktic-
ká příručka pro zájemce o literaturu. 304 stran

GM036864              249,- 299,-

Jak se 
zrodil rada
Vacátko

Karel Vágner 

MUZIKANTSKÁ
KRONIKA KARLA
VÁGNERA
Producent a skladatel Ka-
rel Vágner po tři roky se-
stavoval rozhlasovou po-
dobu svých vzpomínek na
vznik nejslavnějších popu-
lárních písniček od 60. let
do současnosti. Vybral pří-
běhy největších hitů
a shromáždil je do knihy,
která přivolá nostalgické
vzpomínky na nesmrtelné
melodie Karla Gotta, Evy
Pilarové, Hany Zagorové,
Suchého a Šlitra a mno-
hých dalších. Váz., 264 s.,
14,8 x 22 cm, bar. publikace

GM038528   
nečlenská cena 299,- 249,-

K dispozici od 5. listopadu

ČESKÁ 
PREMIÉRA

DĚJINY HUDBY IV.
Klasicismus
376 stran, čb. fotografie + CD

GM035576     449,- 399,-

DĚJINY HUDBY II.
Renesance
296 str. + 8 stran čb. přílohy + CD

GM026931 399,- 349,-

DĚJINY HUDBY V.
Hudba 19. století 
464 stran  + CD, čb. il.

GM034945       449,- 399,-

DĚJINY HUDBY VI. 
Hudba 20. století /2
544 str. + 8 stran čb. přílohy + CD

GM032446     399,- 349,-

DĚJINY HUDBY I. 
Evropský středověk 
168 str. + 8 stran čb. přílohy + CD

GM026835       349,- 299,-

DĚJINY HUDBY III.
Baroko
384 stran + CD, čb. il.

GM033485   399,- 349,-

DĚJINY HUDBY VI. 
Hudba 20. století /1
400 str. + 8 stran čb. přílohy + CD

GM031892     449,- 399,-

Výhodný komplet

588,-jen

obj. č. GM038683
Panorama české literatury 1 a 2

LE
X

IK
O

N
Y

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Milada Motlová 

PRŮVODCE LIDOVOU KULTUROU
Výklad reálií tradičního venkovského života,
které byly běžné pro generaci našich prarodi-
čů a s nimiž se i my ještě setkáváme. Mnohá
pojmenování, slovní spojení a rčení jsou sou-
částí i dnešního jazyka, ne vždy jim však do-
bře rozumíme. V jednotlivých kapitolách, kte-
ré doplňují slovníčky pojmů, čtenář vstoupí
do struktury původní vesnice, selské usedlos-
ti a hospodaření, seznámí se s pracovními
činnostmi, bydlením, domácností, stravou,
oděvem, společenskými a rodinnými vztahy,
pozdravy, správou obce, vesnickými řemesl-
níky, měrnými jednotkami a lidovou duchovní
kulturou, zahrnující vedle výročních slavností
projevy náboženského cítění, lidové magie
i hudební, výtvarné a slovesné tvořivosti. 
Váz., 288 stran, 17 x 24 cm

GM037940     nečlenská cena 299,- 249,-

Jiří Bílek 

SLAVNÉ 
I ZAPOMENUTÉ 
PREMIÉRY
Všechny věci kolem nás musel
někdo vymyslet, zkonstruovat
a zhotovit. U některých už na-
vždy zůstanou jejich autoři ne-
známými stejně jako chvíle, kdy
měly svou „premiéru“. Publi-
kace nabízí abecedně seřazený
přehled, kdy se poprvé objevily
věci, s nimiž se mnohdy setká-
váme každý den – ať už jde 
o objevy jako parní stroj, spalo-
vací motor či televize, nebo
docela obyčejné věci, nad kte-
rými nás ani nenapadne, že i je
musel někdo někdy vymyslet.
Váz., 272 s., 14,5 x 22,7 cm

GM038302   
nečlenská cena 299,- 249,-

KNIHA SOCIOLOGIE
Základy a vývoj sociologie
srozumitelně, přehledně 
a vtipně. 352 s., bar. publ. 

GM038024   599,- 499,-

Larry Gonick 
ALGEBRA
Zábavná příručka pomůže se
základy algebry. Autor vtěluje
často matoucí součásti algebry
do situací z reálného života.
Chytré ilustrace pomáhají poro-
zumění a přenášejí matematiku
do skutečného světa. Kniha za-
hrnuje algebru v rozsahu vyš-
ších ročníků základní školy
a nižších ročníků středních škol. 
240 stran,  čb. ilustrace

GM037800     249,- 199,-

Michael Kerrigan 
TEMNÉ DĚJINY BIBLE
Publikace zkoumá některé
z nejstarších příběhů světa,
hledá kořeny biblických vyprá-
vění v dějinách Židů, Egypťanů,
Asyřanů, Peršanů a Římanů
a pátrá po změnách zpracování
stejných témat v biblických kni-
hách. Poutavá a bohatě ilustro-
vaná kniha nahlíží biblické pří-
běhy z nečekaných úhlů. 
224 stran, bar.  publ. 

GM037799     399,- 349,-

Od ančky 
k žouželi...

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA LE

X
IK

O
N

Y

Ladislav Čech 
ANGLIČTINA PRO LAMY
Vtipná a přitom poučná kníž-
ka o angličtině. 184 stran

GM037917   199,- 179,-
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VESMÍR V KOSTCE
Ohromující fotografie a 3D
ilustrace doprovázené pře-
hledným informativním tex-
tem umožňují poznat
a pochopit mnohá tajemství
vesmíru – od velkého třesku
a černých děr přes objevo-
vání galaxií a jednotlivých
planet a měsíců, jež tvoří
naši sluneční soustavu, po
cestování do vesmíru,
návštěvu kosmické lodi
a vesmírné stanice či zkou-
mání milionů hvězd na
noční obloze… S touto kni-
hou spatříte vesmír tak, jak
jste ho nikdy předtím nevi-
děli.

Váz., 208 stran, 
25,2 x 30,1 cm, bar. publikace

GM038083   
nečlenská cena 499,- 399,-

DINOSAUŘI
V KOSTCE
Encyklopedie dino-
saurů zachycuje zví-
řata na prostorových
vyobrazeních a v pře-
hledných informativ-
ních textech. 

208 stran, bar. publ. 

GM037367     
499,- 399,-

VĚDOMOSTI
V KOSTCE
Vesmír, Země, příro-
da, člověk, přírodní
vědy a historie, spou-
sta informací, časo-
vých os, ilustrací
a úchvatná počítačová
grafika. 360 s., bar. p. 

GM036764  

599,- 499,-

1000 DIVŮ ČESKA
Nejkrásnější, nejvýznamnější, nejzajíma-
vější, unikátní – taková jsou místa, která
představuje tato velká obrazová publika-
ce. Obsahuje 1000 tipů, jak se seznámit
s pozoruhodnými místy a cen nými pa-
mátkami naší republiky. 376 s., bar. publ.

GM036057        649,- 399,-

V. Soukup, P. David 
1000 HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ
Výběr těch nejvýznamnějších a nejvyhle-
dávanějších hradů, zámků a tvrzí u nás.
Všechny představuje barevná fotografie
a stručný text. Většina z objektů je pří-
stupná, některé ale můžeme obdivovat
pouze zvenčí... 384 s., barevná publikace
GM033953 649,- 399,-

Steve Parker
LIDSKÉ TĚLO 
Ilustrovaný průvodce jeho 
strukturou, fungováním a poruchami
Anatomický průvodce pro 21. století
pomocí skvělých trojrozměrných zobra-
zení ukazuje lidské tělo a jeho stavbu.
288 stran, bar. publikace

GM037989        499,- 399,-
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ČESKÁ 
PREMIÉRA

Vesmír, jak jste ho ještě 
neviděli

Akční
cena

Akční
cena
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TRAKTORY 
Velký obrazový průvodce
Výpravná encyklopedie zachy-
cuje historii traktorů. Najdete
v ní přes 450 traktorů, které
měnily dějiny zemědělství, a to
v podrobných popisech i na
jedinečných fotografiích. 
256 stran, barevná publikace

GM037860     599,- 499,-

AUTA 
AUTA
Velký obrazový průvodce 

Velký obrazový průvodce zahr-
nuje celé dějiny automobilismu
a automobilu, od prvních vozů
z 80. let 19. století až po sou-
časnost. Vývoj automobilové-
ho sportu je popsán po jedno-
tlivých desetiletích a dokumen-
tován fotografiemi a popisy
nejznámějších značek a mode-
lů. V knize je obsaženo přes
2000 automobilových modelů,

s fotografiemi
a technickými údaji. Najdete zde každý
vůz od A do Z, všechno od Adlera po
Zundapp, od Lady po Lamborghini a od
Mazdy po Maserati. 
Váz., 360 stran, 25,2 x 30,1 cm, 
barevná publikace

GM038226  nečlenská cena 699,- 599,-

Martin Patřičný

VELKÁ KNIHA O DŘEVĚ
Dřevo se nevyrábí, dřevo bylo živé, jsou
to těla stromů. V knize najdete i strom,
z něhož bylo dřevo získáno. Kromě
základních pohledů (především řezy
kmenem) nahlédnete pod kůru (očka,
rozdvojení kmene). Přírodní záběry
doplňují výrobky: mísa, amulet, hračka,
stolek... ale také využití dřeva pro
výtvarnou práci. Publikace obsahuje
padesát dřevin, dvacet z nich podrob-
ně, autor nezapomněl ani na ukázky
málo používaných keřů a vzácných exo-
tických dřevin.
Váz., 272 stran, 22,2 x 29,5 cm

GM263526   599,- 539,-

Dokonalý dárek
pro milovníky
automobilů
každého věku!

VLAKY
Velký obrazový průvodce
Publikace uvádí 400 paměti-
hodných vlaků, od
Stephensonovy Rakety po
TGV. Poznáte nejen lokomoti-
vy, motory a vagony, ale i nej-
slavnější železnice. 
320 stran, barevná publikace

GM037392     599,- 499,-

MOTOCYKLY
Velký obrazový průvodce
Publikace zachycuje dramatic-
ké dějiny zázraku na dvou
kolech. Podrobně popisuje
více než tisíc nejlepších strojů,
převratné technické změny
a nejoblíbenější značky. 
320 stran, barevná publikace

GM035878     899,- 799,-

PALNÉ ZBRANĚ 
Velký obrazový průvodce
Obrazová encyklopedie zachy-
cuje vývoj a dějiny palných
zbraní od prvních pistolí, muš-
ket a pušek po poloautomatic-
ké a automatické pušky, děla
a revolvery. 
320 stran, barevná publ.  

GM037235     899,- 699,-

J. Malý, R. Socha 
POZORUHODNÝ SVĚT
HUB
Více než 453 druhů hub, i vel-
mi vzácné, které v běžných
atlasech nenajdete, v nejkrás-
nější a nejzajímavější podobě.
Poutavé texty, zajímavé a uži-
tečné informace. 344 stran

GM038203     499,- 399,-
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+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE
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40

NÁDHERNÝ ADVENT
Advent v nás podněcuje kreativitu jako snad žádné jiné roční
období a stále kratší dny přímo zvou k tomu, abychom své obydlí
naplnili vánoční náladou.
Tato kniha nabízí spoustu nápadů plných fantazie, které se dají
rychle a snadno realizovat. Pro každý styl i vkus zde naleznete tu
pravou inspiraci – ať už pro ozdobení stěn i oken v zimním čase,
nachystání slavnostní sváteční tabule nebo zhotovení originálních
ozdob na vánoční stromek. 

Váz., 128 stran, 22 x 24 cm, barevná publikace

GM038115                 nečlenská cena 249,- 199,-

Éva Gátiová 

VÁNOCE NA
STOLE
Inspirativní návody na
dekorace z levných
a dostupných materiálů,
kterými můžete dát vaší
slavnostní tabuli nádech
přírody, třpytu andělské
záře nebo nostalgické
nálady.

Brož., 32 stran, 
20,2 x 20,3 cm

Edina Jelesová 
ADVENTNÍ
DEKORACE
Advent je obdobím, na
které se těší velcí i malí.
V knížce najdete návody
na zhotovení adventní-
ho věnce i další  nápady
na dekorace a dobroty,
díky kterým si tento
krásný čas ještě více
zpříjemníte. Brož., 32 s.,
20,2 x 20,3 cm

Zkraťte si čekání na Vánoce!

Éva Gátiová 
VÁNOČNÍ OZDOBY
Publikace přináší patnáct návodů na pře-
krásné a snadné ozdoby, které potěší vás
i vaši rodinu a při jejichž výrobě zažijete
i spoustu zábavy. 

Brož., 32 stran, 20,2 x 20,3 cm

Edina Jelesová 

DARUJTE VÁNOCE
Nejhezčí a nejlepší vánoční dárky vytvoříte
sami. Stačí pár věcí, které možná máte
doma, trochu času a tato kniha plná origi-
nálních nápadů, díky kterým vykouzlíte
skvělé dárky. Brož., 32 s., 20,2 x 20,3 cm

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÉ
PREMIÉRY

GM038684 cena za obě barevné publikace  nečlenská cena 118,- 98,- GM038685 cena za obě barevné publikace nečlenská cena 118,- 98,-
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Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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BIBLE 
Rodinná Bible představuje luxusně zpracované vydání
biblického textu, působivě ilustrované iluminacemi ze
starých rukopisů. Kniha obsahuje 356 dokonale repro-
dukovaných středověkých ilustrací, z toho 270 zdobe-
ných zlatou fólií. Je vázaná v kůži se slepotiskem, ruč-
ním patinováním a zlatou ražbou, s osmi ozdobnými
kováními a dvěma koženými sponami. Předmluvu spe-
ciálně pro toto vydání napsal papež František. Bible je
balená v luxusní kazetě se zlatou ražbou. Několik strá-
nek v závěru je určeno pro rodokmen. Prvních 500 ku-
sů Bible doplňuje ručně číslovaný růženec. 
Přeložili František X. a Dagmar Halasovi. 

Váz., 1024 stran, 41 x 51,5 cm 48 500,-

UNIKÁTNÍ SKVOST KNIŽNÍHO UMĚNÍ!

Dědičný klenot vaší rodiny

Bibli zakoupíte jen na

luxusniknihovna.cz!
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Vyberte si dárkové pub

HUDBA
Publikace chronologicky a s exkluzivním obrazovým
doprovodem podává vývoj hudby celého světa. 
400 stran, barevná publikace

GM036763                   999,- 899,-

Dan Mazur, Alexander Danner 
KOMIKS
Od roku 1968 do současnosti
Originální, pestrá encyklopedie. 320 s., bar. publ.

GM037084                    699,- 599,-

Mervyn Cooke 
KRONIKA JAZZU
Encyklopedie zachycující dějiny jazzu od počátku po
myriádu dnešních jazzových stylů. 272 stran, bar. publ. 

GM037236                   799,- 699,-

Kelly Hoppen 
ŠKOLA DESIGNU
Zásady tvorby interiérů odrážejících váš životní styl do-
plněné inspirujícími fotografiemi. 272 s., bar. publikace

GM036984                   999,- 799,-

Judith Millerová 
STAROŽITNOSTI POD LUPOU
Průvodce uměním oceňování starožitností – pro pou-
čení, pro zábavu nebo pro zisk. 240 s., bar. publikace

GM037364                   499,- 399,-

Nicky Albrechtsenová 
MÓDA 20. STOLETÍ
Nádherně vypravená publikace se zabývá dámským
šatníkem 20. až 80. let minulého století. 432 s., bar. p.

GM037380                   1299,- 999,-

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na str. 69. 43
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ublikace pod stromeček 

ZEMĚ 
Klíčové útvary pevniny a moří i atmosférické jevy jsou
popsané v poutavých profilech, doplněných vynikající-
mi fotografiemi a názornými mapami. 520 stran 

GM037520                     899,- 499,-

BABIČKO, DĚDEČKU… JAK TO TENKRÁT
BYLO?
Hra pro 2–12 hráčů od 6 do 120 let. Obsahuje hrací
plán, karty s fotografiemi, karty s otázkami a 12 figurek.

GM265996 690,-

ZVÍŘE 
Nepřekonatelné dílo ukazuje rozmanitost zvířat snímky
a ilustracemi vysoké technické a umělecké hodnoty,
oceněnými mnoha mezinárodními cenami. 624 stran   
GM036893                   899,- 499,-

DĚJINY 
Encyklopedie díky unikátnímu grafickému zpracování,
množství fotografií, map, časových os a čtivým textům
přibližuje minulost přehledně a v souvislostech. 612 s.   
GM036974                  899,- 499,-

VĚDA 
Vědecký pokrok od vynálezu kola až po řešení klima-
tických změn. Fotografie a ilustrace přibližují vše jed-
noduše a srozumitelně čtenářům každého věku. 512 s.   
GM036987                  899,- 499,-

VESMÍR 
Kvalitní a nápadité hvězdné mapy s přehlednými odka-
zy na planety, hvězdy a jiná nebeská tělesa. Doplňuje
je vyčerpávající průvodce po souhvězdích. 512 s., 

GM037521                  899,- 499,-

Akční
cena Akční

cena

Akční
cena

Akční
cena

Akční
cena
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul

R. Dahlke, R. Faselová 
STOPY DUŠE 
aneb Co o nás 
prozrazují ruce
a nohy
Ruce i nohy nás vedou
do naší duše. Co si člo-
věk nese do života?
232 s., bar. foto

GM034530 299,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

44

79 Kč

Diana Feyová 
DENÍK BULIMIČKY
Děsivě upřímný, tragi-
komický příběh, kde
zvítězila odvaha. Dianě
bylo čtrnáct let, když si
po slavnostní večeři
poprvé strčila prsty do
krku... 392 stran
GM036751 299,-

John Grisham 
CALICO JOE
Léto 1973. Do nejvyšší
ame rické ligy vletí Joe
Castle, a jako neuvěři-
telný talent se okamžitě
stává idolem. To nejdů-
ležitější se ale děje mi-
mo hřiště. 184 stran
GM035852 249,-

John Grisham 
AMATÉŘI
Právnické firmě na chi-
cagském před městí se
nedaří nejlíp. Má bíd-
nou klientelu a její stár-
noucí majitelé zoufale
vyhlížejí ten jeden
„velký případ“... 384 s. 
GM035418 279,-

John Grisham
FIRMA
Mladý, chytrý a ctižá-
dostivý právník zjišťuje,
že ve firmě, která mu
nabízí hvězdnou karié-
ru a skvělý příjem, není
všechno v pořádku.
384 stran
GM035575 269,-

Ernst Haffner 
POKREVNÍ BRATŘI
Román je intenzivním,
otřesným a autentic-
kým svědectvím života
několika mladistvých
bezdomovců v Berlíně
na počátku třicátých let
20. století. 208 stran
GM036933 249,-

Frank Huss 
VÍDEŇSKÝ 
CÍSAŘSKÝ DVŮR
Co přes den dělala cí-
sařská rodina a šlechta?
Jaký byl císařův všední
den? Jak se organizovaly
opery či hony? 392 s. +
20 s., bar. fotopříl.

GM035744 399,-

Khady
ZMRZAČENÁ
Khady vyrůstala v sene-
galském městečku.
K tradicím patřila i ob-
řízka, kterou podstoupi-
la v sedmi letech. Na
tak otřesný zá žitek ne -
lze zapomenout. 216 s.
GM036372 259,-

Helena Lehečková 
MELUZÍNA
SEVERÝNA
Třináct pohádek pojed-
nává o lidských nedo-
statcích, jako je chamti-
vost, lenost, tvrdohla-
vost, závist, pýcha či
hloupost. 76 s., bar. il. 

GM036161 199,-

Sue Weaverová 
CHOV 
MINIATURNÍCH 
HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT
Podrobné informace
o všem, co o chovu
potřebujete vědět. 
424 s., čb. il.,

GM037194 399,-

Jana Benková
HALÓ, TADY TVOJE
LÁSKA!
Příběh rozhlasové mo-
derátorky vypráví 
o tom, že i když jsme
často zmatené a nejis-
té, pravá láska si nás
přesto najde. 280 stran

GM235692 299,-

Pamela
Druckermanová
DÍTĚ...
A CO TEĎ?
Tajemství francouzské
výchovy. Život rodiny
se nemůže točit jen
kolem dítěte. Nejste je-
nom matka. 160 stran
GM245208 229,-

Philipp Vandenberg 
KEJKLÍŘOVA ŽENA
Magdaléna je přesvěd-
čená, že provazocho-
dec Rodolfo se stal
obětí komplotu, a vydá
se po nebezpečné
stopě, aby ho zachráni-
la… 368 s.
GM035500 299,-

Alma Katsu 
ZÚČTOVÁNÍ
Smyslný, fascinující pří-
běh lásky se prohlubu-
je ve volném pokračo-
vání strhujícího Elixíru.
Lanore uvěznila svého
nepřítele a začíná nový
život s Lukem... 328 s. 
GM036841 299,-

Johannes Mario
Simmel 
LÁSKA JE 
POSLEDNÍ MOST 
Filip Sorel, odborník na
viry v programech, zjis-
tí, že unikátní objevy
jeho firmy neslouží jen-
pokroku... 464 s. 
GM035370 349,-

Anna Šochová 
KARMÍNOVÝ
KÁMEN
Šlechtična Anna potká
starou cikánku, která jí
věští, že její osud se
dělí: buď bude spoko-
jená a uvidí své děti
vyrůstat, nebo ji čeká
brzká smrt... 328 stran 
GM036631 299,-

Michael Peinkofer 
KNIHA
Z ASKALONU
1096. Mladý zlodějíček
Conn se dostává ke
spisu, který ukazuje cestu
k největšímu tajemství
křesťanstva: Knize z As-
kalonu. 696 stran

GM035647 399,-

Iveta Fabešová 
SLADKÉ
A VESELÉ
S IVETOU

Připravte vánoční pečivo v časovém sledu od
prvního adventu, abyste se nedostali do časové
tísně. Zkuste upéct i něco nového – pannetonne,
kávová zrna, makronky nebo más lové rohlíčky
s krémem – a oslníte všechny! 112 s., bar. p.

GM036588 299,-

ŠÁLY, ŠÁTKY, NÁVLEKY
Vezměte 20 neobvyklých vzorů a z každého vy-
tvoříte tři pletené doplňky, dostanete 60 modelů
šál, šátků, návleků, plédů a pelerín. V nádherné
pletené kolekci se odrážejí široké možnosti pou-
žití barev, přízí a různorodých ok. 160 s., bar. p.

GM036501 299,-
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máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny! 45

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Princezna
Märtha Louise, 
E. Nordengová 

DUCHOVNÍ KLÍČ
Norská princezna Märtha Louise je jasnovidka,
založila vzdělávací instituci zaměřenou na osob-
nostní rozvoj a spirituální stránku. Kniha přináší
nový systém čaker a seznamuje s možnostmi
vyladění energetického systému. 200 s., čb. il. 

GM036715 229,-

Robin Cook 
ÚNOSNÉ RIZIKO 
Psychofarmaka nové
generace vědci testují
na sobě. Ultra, jak lék
nazvali, má ale neblahé
vedlejší účinky, o nichž
nemá zatím nikdo ani
tušení… 304 stran
GM036869 299,-

Carson Tateová 
USNADNĚTE SI
PRÁCI
V dnešní době prožívá-
me epidemii zane-
prázdněnosti – lidé
jsou zahlcení informa-
cemi a jejich výkonnost
proto klesá. 280 stran 

GM037233 249,-

D. Francis & F. Francis
VYROVNANÝ ÚČET
Bookmaker Ned se
hlavně stará, aby jeho
malý podnik obstál
mezi konkurencí. Pak
je přímo před ním za-
vražděn jeho dlouho
ztracený otec. . . 296 s.

GM034003 279,-

Sandra Brown
EXKLUZIVNĚ
Novinářku Barrie osloví
manželka prezidenta.
Domnívá se, že její syn
byl zavražděn, a chce
znát pravdu, když tím
proti sobě postaví tře-
ba i Bílý dům. 416 s.

GM036634 299,-

Tess Gerritsenová 
GRAVITACE
V laboratoři na palubě
vesmírné stanice došlo
k nehodě. Zřejmě tu
vypukla choroba, ohro-
žující celé lidstvo. Ni-
kdo ze stanice už ne-
smí zpět. 376 stran
GM035993 279,-

Darcie Chanová 
SAMOTÁŘKA
Z MILL RIVER
Vdovu Mary McAllis-
terovou nikdo v měs-
tečku nezná. Až policis-
ta Kyle Hansen s dce-
rou začne odhalovat její
příběh. 312 stran

GM036517 299,-

A. M. Dean 
ÚHELNÝ KÁMEN
Z bytu doktorky Emily
Wessové někdo ukrad-
ne část záhadného ru-
kopisu a zabije přitom
jejího bratrance. Emily
chce zloděje a vrahy
vypátrat... 384 stran
GM036977 349,-

Sarbdžít Kaur
Athválová 
VE JMÉNU CTI
Sarbdžít vyrůstala
v Anglii, přesto jí
nezbylo než podřídit se
orientálním praktikám
své indické rodiny...
344 s. + 4 s. bar. příl.
GM036645 299,-

Julia Quinnová 
LÁSKA 
V NEBEZPEČÍ
Když se Olivia dozví, že
její nový soused možná
zavraždil svou snouben-
ku, začne ho sledovat…
a objevuje zajímavého
muže! 296 stran

GM034842 239,-

Agatha Christie 
TAJEMSTVÍ
CHIMNEYS 
Anthony dostane za
úkol do vézt do Anglie
rukopis pa mě  tí hra bě  te
Stylptiče. O pa měti však
projevují enorm ní zá jem
další lidé... 272 stran

GM034624 249,-

Agatha Christie 
DETEKTIVNÍ HRY
Slavná autorka napsala
také patnáct divadel-
ních her – tento sou-
bor přináší hned trojici
z nich: Past na myši,
Svědkyni obžaloby
a Pa vučinu. 304 stran
GM035330 249,-

Carolyn Boyesová 
JAK ZÍSKAT LÁSKU
Jak využít zákon přitaž-
livosti a prastaré du-
chovní tradice k přivá-
bení lásky. Šrámy, jež
jste utrpěli, se zhojí,
budete šťastně žít. 
192 stran, bar. publ.

GM037303 349,-

Carolyn Boyesová 
JAK ZÍSKAT 
BOHATSTVÍ
Duchovní průvodce
odhaluje nejúčinnější
rituály i vhodné talis-
many a prozrazuje, jak
si správně stanovit cíle.
192 s., bar. publikace

GM037304 349,-

Rosamunde
Pilcherová 
JARNÍ VÁNICE 
Caroline a Jody se vyda-
jí za bratrem do Skot-
ska. Cestou je zaskočí
bouře, která je dovede
k usedlosti Olivera
Cairneyho… 200 stran

GM036020 249,-

Walter Mischel 
MARSHMALLOW
TEST
Jak se naučit 
sebekontrole
Jedna část mozku moti-
vuje k okamžité odmě-
ně, druhá k budoucímu
úspěchu... 264 s.

GM036302 249,-

Hana Andronikova 
NEBE NEMÁ DNO
Intimní autobiografická
zpověď oscilující mezi
černým humorem a ly-
ric kými pasážemi se
vy rovnává se smrtí ot-
ce a smrtelnou choro-
bou. 296 stran. 
GM032739 229,-

Agatha Christie
NULTÁ HODINA
Na inspektora Battlea
čeká opravdu za peklitý
případ. Lady Tres si -
lianová byla nalezena
mrtvá. Jenže to vypadá,
že k vraždě nikdo ne-
měl motiv… 216 stran
GM033203 249,-

Iva Hlaváčková 
OSUDU 
NEUTEČEŠ
Gymnazistka Na-

tálie není moc oblíbená. Je příliš inteligentní 
a zlobivá. Mat ka, alkoholička, ji nepohladí, ne -
obej me, a otec už umřel. Naty se jednoho dne
rozhodne, že už ji nebaví po mat ce uklízet.
Sbalí si ruksak a pr chá z domova. . . 304 stran

GM033519 259,-
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Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob

Josef Fousek 
FOUSEK DO KAPSY
Epigramy, aforismy
a myšlenky nejsou jen
hříčkou pro pobavení,
ale osobní zmapování
uplynulých let. Přímá,
často hořká satira bez
jinotajů. 152 s., čb. foto
GM035913 199,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

46

99 Kč

Horace Greasley 
ZPÍVAJÍ PTÁCI
I V PEKLE?
Horace Greasley ve
válce nebojoval dlouho
– v květnu 1940 padl
do zajetí. Tím začala
jeho pouť po táborech.
344 stran + 4 s. příl. 

GM036950 299,-

LEZENÍ NA 
UMĚLÝCH STĚNÁCH
Fascinující svět umě-
lých stěn – tady lze za-
žít dobrodružství bez
nebezpečí alpinismu,
například padání kame-
nů nebo bouřek. 
128 s., bar. publikace

GM037201 249,-

Danielle Steel 
POŽEHNÁNÍ
Amanda přes dvacet let
žila jen pro rodinu. Po
smrti muže zůstává zou-
fale sama a je postave-
na před otázku: „Není
už poz dě na to začít
znovu?“ 168 stran
GM036246 229,-

Danielle Steel 
SVĚTLA JIHU
Aby žalobkyně Alexa
ochránila svou milova-
nou dceru, musí ji po-
slat na místo, kam se
nikdy nechtěla vrátit: 
k manže lově rodině do
Charlestonu. . . 272 s.
GM034412 229,-

Jane Johnson
SULTÁNOVA ŽENA
Nus-nus, syn náčelníka
kmene Senufo, se stal
otrokem krutého sultá-
na, jehož žena využívá
černou magii a jedy.
Nus-nusův osud změní
Angličanka Alys. 384 s.
GM235712 399,-

Jana Abrahámová
ÚTĚK NA DRUHÝ
BŘEH
Jsou místa, kterým je
lepší se vyhnout. Přes-
to na druhém břehu
řeky, kde žijí podivné
existence, najde útočiš-
tě mladá dívka. 272 s. 

GM253903 279,-

Claire Scullyová
SEVERSKÁ 
DIVOČINA
Netknutá panenská pří-
roda, lesy, vlci, sovy –
vymalovávejte podle
své volby. Obsahuje
vyjímatelné obrázky 
a pohlednice. 80 stran

GM260946 199,-

Louise Chapellová, 
Becky Boltonová
EXOTICKÝ PRALES
Zelené oceány rostlin,
pestrobarevné květy 
a exotická zvířata –
omalovánky vás prove-
dou tajuplnými pralesy
naší planety. 80 stran

GM260945 199,-

Ralph Sarchie, Lisa
Collier Coolová
CHRAŇ NÁS OD
ZLÉHO
Raph Sarchie pracuje
jako policista, kromě
toho se zabývá posed-
lostí a asistuje při exor-
cismu. 288 stran
GM240506 299,-

Reinhold Messnerx
PÓLY
Kniha zaplňuje stinná
místa prvních dobro-
družných cest k zem-
ským pólům a navazuje
na řadu velmi úspěš-
ných Messnerových
publikací. 224 stran
GM195217 349,-

Sam Christer
TAJEMSTVÍ
TURÍNSKÉHO 
PLÁTNA
Napínavý a chytrý thril-
ler až do konce nabitý
akcí i zajímavými histo-
rickými poznatky. 
400 stran

GM036024 349,-

Loren Cordain 
SOUČASNÁ 
PALEO DIETA
Stále jsme geneticky
uzpůsobení ke stravě,
jakou konzumovali lov-
ci a sběrači. Knihu do-
plňují i jídelníčky a přes
100 receptů. 304 s.

GM036626 299,-

L. Cordain,
L. Cordainová,
N. Stephensonová 
PALEO DIETA
Díky této dietě budete
mít celý den více ener-
gie, shodíte nadbyteč-
né kilogramy a zlepšíte
si zdraví. 264 stran

GM035807 299,-

Jean-Paul
Didierlaurent 
ČTENÁŘ Z VLAKU
V 6.27
Poetický příběh o las-
kavosti lidského srdce,
o přátelství a lásce.
Guylain čte spolucestu-
jícím ve vlaku... 176 s. 

GM037036 229,-

Kate de Goldi 
FRANKIEHO 
OTÁZKY 
PŘED SPANÍM
Dvanáctiletý Frankie se
každý večer před spa-
ním vyptává maminky.
Dojemný a velmi vtipný
komorní příběh. 240 s. 

GM037047 259,-

Hans-Joachim Zillmer
ZEMĚ VERSUS 
KATASTROFY 
Autor rozkrývá nesrov-
nalosti vědeckých teorií
zabývajících se dějina-
mi Země a přichází 
s novými teoriemi. 
248 s. + 16 s. čb. foto

GM035505 299,-

Victoria
Boutenko
12 KROKŮ 
K SYROVÉ
STRAVĚ

Autorka uvádí výhody čerstvé stravy oproti vaře-
nému jídlu, provází čtenáře fyzickou, psycholo-
gickou a duchovní fází tohoto životního stylu 
a zabývá se i praktickými aspekty. 272 stran

GM157053 198,-

Petr Zídek

PO BOKU
Třiatřicet 
manželek našich

premiérů (1918–2012)
Osudy 33 manželek československých a českých
premiérů od roku 1918 po současnost nabízejí
fascinující příběhy. Autor čerpal i z dosud nevy -
užitých archivních materiálů. 420 stran, čb. foto
GM035766 329,-
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a po dobu platnosti katalogu. 47

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 149 Kč

Mary Carterová 
TŘI MĚSÍCE
FLORENCIE
Lenin manžel už se má
vrátit ze stáže ve Flo-
rencii, když praskne, že
tam má  vztah se stu-
dentkou. Lena odletí 
s dětmi za ním... 360 s.

GM037295 299,-

Kate Manningová 
MADAM X
Můj nechvalně
známý život
Milostný román, rodin-
ná sága i obraz viktori-
ánské éry líčí skandální
příběh dcery irských
vystěhovalců. 456 s. 

GM036606 399,-

Juliet Macurová 
KOLO LŽÍ
Příběh Armstrongovy
rodiny, jeho boj s rako-
vinou, sportovní karié-
ra... a proč se mu daři-
lo udržovat mýtus 
o své bezúhonnosti? 
456 s. + 8 s. bar. příl.
GM036410 399,-

Richard Taylor
ŽIVOT
S ALZHEIMEREM
Autor, který chorobou
sám trpí, se po prvním
šoku rozhodl vydat
svědectví ze života
„těch druhých“ a začal
si psát deník. 336 stran

GM037302 299,-

Alyson Richmanová 
KABINET 
MILOSTNÝCH
DOPISŮ
Rok 1943, fašistická
Itálie. Elodie se zapojí
do hnutí odporu a po-
znává svou první vel-
kou lásku... 344 stran  

GM037093 299,-

Susanna Kubelka 
ADIEU, VÍDNI –
BONJOUR, PAŘÍŽI
Kitty se bezhlavě vrhá
do lásky. Tu ale brzy
ruší alkohol a hněv.
Kitty potřebuje odvahu,
aby se ze vztahu osvo-
bodila. 320 stran 

GM036312 299,-

Elizabeth Littleová 
NEJDRAŽŠÍ DCERA
Jane kdysi patřila mezi
společenské celebritky,
ale pak ji odsoudili za
vraždu matky. Utíká
před médii a zároveň
doufá, že dokáže najít
matčina vraha. 432 s. 
GM036484 299,-

Alexandra Ripleyová
SCARLETT 1
Scarlett se odmítá smí-
řit s tím, že by ji Rhett
opustil – nemá o něm
zprávy a situace je tím
obtížnější, že se od ní
odvrátili všichni staří
známí z Atlanty. 296 s.
GM032864 269,-

Alexandra Ripleyová
SCARLETT 2
Scarlett skončí s Rhet-
tem ve vášnivém objetí,
myslí si, že vyhrála.
Rhett však zase odjede
a navíc jí nabízí rozvod.
Scarlett se rozhodne
začít znovu. 432 stran
GM032865 269,-

Margaret Mitchellová 
JIH PROTI SEVERU 1
Román o dramatických
osudech Scarlett
O’Harové a Rhetta
Butlera je světovým
bestsellerem. V češtině
vždy vycházel ve dvou
svazcích. 456 stran
GM037105 399,-

Margaret Mitchellová 
JIH PROTI SEVERU 2 
Román dojímal i provo-
koval celé generace
čtenářů a dodnes mili-
ony lidí stále oslovuje
filozofie víry a naděje 
v další den, jež pomáhá
přežít... 480 stran
GM037106   399,-

Jiří Štift 
ŠÉFKUCHAŘŮV
ROK
Jiří Štift se nechává in-
spirovat českou kuchy-
ní 30. let minulého sto-
letí a rozvíjí moderní
trendy naší gastrono-
mie. 160 s., bar. publ.

GM034039 399,-

Lubomír Kříž, 
Milan Koukal 
POVÍDÁNÍ 
V MAGICKÝCH 
ENERGIÍCH
Známý parapsycholog
a by linkář uvádí na
osm desát prověřených
směsí bylin. 336 stran

GM037083 299,-

Daisy Goodwinová 
LOVKYNĚ ŠTĚSTĚNY
Po císařovně Sissi muži
touží a ženy jí závidí. Je
krásná, inteligentní,
může mít všechno.
Šťastná však není a od-
jíždí hledat vzrušení do
Anglie... 464 stran
GM037240 359,-

Keith Richards 
ŽIVOT
Keith Richards
vypráví o tom, jak

se učil hrát na ky taru i jak dával s Mickem Jag-
gerem do hromady kapelu. Hovoří o po čát cích
slávy Rolling Stones, vzpo míná na zrod nesmrtel-
ných skladeb, mluví o divokých turné, osamění
i závislosti, o rodině... 488 s. + 32 s. bar. i čb. foto
GM034909 499,-

Kolektiv autorů
NOVÉ POVÍDKY
O ŽENÁCH
Povídky českých autorů,
věnované ženám a vzta-
hům, víc nefunkčním než
těm šťastným. 160 s. 

Cena za obě publikace

GM038694   458,- 288,-

Kolektiv autorů
DÁMSKÁ JÍZDA
Dámská jízda v různých
podobách je tématem
tohoto souboru povídek.
Může to být třeba osamě-
lá plavba po moři, nebo
výlet do Skotska…160 s. 

Kolektiv autorů
OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN
Biografie významných osobností vyprávějí
o našich dějinách. Texty odborníků a bohatý
obrazový doprovod přibližují jejich osudy
a záslužné činy. 432 s., bar. publ. 

GM035638 999,-
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Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) 48

Benjamin Brooks-Dutton 

PRŠENÍ JE SUPER,
TATI!
Ben je mladý a úspěšný, má
roztomilého synka a před sebou
zářivou perspektivu. Jednou ale
při procházce srazí jeho ženu
auto. Jemu se na poslední chvíli
podaří uskočit i s kočárkem. Ve
vteřině je z Bena vdovec, musí
se sám postarat o dítě. Za dva
měsíce po ztrátě ženy začne
psát blog. Odmítá konvenční
představy o žalu a chce přimět
lidi, aby otevřeně hovořili
o svých zážitcích. Zakrátko má
Život vdovce milion zhlédnutí
a rozpoutá debatu o tom, jak
vypadá realita ztráty a zármut-
ku… Váz.,  376 s., 12,5 x 20 cm

GM037653   
nečlenská cena 299,- 259,-

Francis Melville
ANDĚLÉ 
Andělé jsou prostředníky mezi
nebem a zemí a projevují se
v různé podobě, aby lidem pře-
dávali zprávy a pomáhali jim ve
všech oblastech života. Inspi-
rativní průvodce čerpá z tradiční-
ho i mystického světa andělů.
Čtenáře provázejí překrásné ilus-
trace – ukázky mimořádných
uměleckých děl. Váz., 128 stran,
19 x 24,6 cm, bar. publikace

GM038052        299,- 259,-

Ileana Abrevová 
BÍLÁ MAGIE –
OCHRANNÁ KOUZLA
Každé zaříkávadlo v této
knize je etické a vystačíte
s běžnými prostředky, které
najdete v kuchyni nebo ve
spíži. Autorka je proslulou
bílou čarodějkou. Její před-
chozí knížka Bílá magie.
Kouzla pro každý den u nás
získala mimořádný ohlas.
160 stran, čb. ilustrace

GM038139   149,- 129,-

Klára Trnková
ANDĚLSKÝ KALENDÁŘ
V každém měsíci roku se
můžeme potěšit jinými
květy, ať doma nebo na
zahradě. Nejkrásnější květi-
ny měsíce doprovázejí v ka-
lendáři nejrůznější anděly 
a andělíčky. Koláže Kláry
Trnkové přinášejí každý
měsíc trochu jiný pohled.
Nástěnný měsíční kalendář,
14 listů, 33 × 49,6 cm

GM266095   179,-

Ambika Wautersová 
ČAKRY
Kompletní průvodce 
Kniha nabízí možnost otev-
řít se nové dimenzi zdraví 
a osobního růstu. Zabývá
se povahou energetického
systému a ukazuje, jak
umožnit energii růst a pře-
tvářet se pomocí uzdravení
sedmi hlavních energetic-
kých center, čaker. 
144 stran, bar. il., 

GM036510   299,- 259,-

Příběh o ztrátě,
zármutku
a kuráži

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA

EZ
O

TE
R

IK
A

Napoleon Hill, Sharon Leichter

JAK PŘELSTÍT ĎÁBLA
Kniha nabízí citlivý pohled na to, jak
svůj osud odevzdáváme negativním
myšlenkám, pasivnímu přijímání a fy-
zické bolesti, a označuje největší pře-
kážky, kterým čelíme při dosahování
cílů: strach, otálení, hněv a žárlivost.
Váz., 264 stran, 14,7 × 21,5 cm

GM191079     248,- 199,-

KALENDÁŘ

Lorna Byrneová
ANDĚLÉ V MÝCH 
VLASECH, SCHODY 
DO NEBE, ANDĚLSKÉ
POSELSTVÍ NADĚJE, 
NEBESKÁ LÁSKA
Komplet všech děl irské mys-
tičky. Poslední kniha Nebes-
ká láska je rozšířena o novou
kapitolu Lás kyplná stezka.
Sedm dní, v nichž se naučíte
mít víc rádi sami sebe. 
304, 280, 160, 176 s.

GM037902 699,- 599,-
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– více informací na str. 69. 49

Hartwig Hausdorf 
TAJEMNÁ 
HISTORIE 2 
Také ve druhém
díle trilogie autor
ukazuje, že mno-
hé události se
staly jinak, než jak
se nám tvrdí. 
176 s., čb. foto

GM037323   
249,- 199,-

Hartwig  Hausdorf 

TAJEMNÁ
HISTORIE 3 
V této knize autor
líčí setkání se zá-
hadnou inteligen-
cí, která od samé-
ho počátku naší
civilizace ovlivňuje
politiku a války,
jinými slovy: ma-
nipuluje průběh
našich dějin. Cizí,
pravděpodobně
mimozemská civi-
lizace, je stále zde
a tahá za nitky ve
„hře“, v níž je
v sázce moc nad

naší planetou. Třetí svazek Tajemné historie tak představuje
napínavý a překvapivý závěr celé trilogie. 
Váz.,  176 stran, 13,5 x 21,3 cm, čb. ilustrace

GM038003                  nečlenská cena 249,- 199,-

Dani DiPirro 
PRŮVODCE 
PŘÍTOMNÝM 
ŽIVOTEM
Štěstí můžeme dosáh-
nout jedině v přítom-
nosti, pokud se bude-
me v každém okamžiku
soustředit na pozitivní
stránky situace. Tato
kniha přináší inspiraci
a poskytuje mnoho

aktivně zaměřených rad. 208 stran, čb. ilustrace

GM037970                 199,- 179,-

Erich von Däniken 
ZÁHADY STARÉ
EVROPY 
Tři kluci a jedna holka,
dva tátové, trochu po-
trhlý strýček a jeden
spisovatel pátrají po
starých záhadách. Po-
divné čáry a znaky na
mapách je dovedou až
do Bretaně, k pravě-
kým menhirům a dol-
menům a k neuvěřitel-
ným domněnkám, jež
ale autor dokládá mnoha důkazy. 128 s. + 24 s. příl.

GM037769                 199,- 179,-

Arnošt Vašíček 

LABYRINT ZÁHAD 
Autor pátrá po největších záha-
dách u nás a pokouší se je roz-
luštit s pomocí odborníků i srov-
náním s podobnými případy ze
světa a nabízí řadu překvapivých
objevů a odvážných hypotéz. 
Váz., 216 stran, 17,2 × 24,5 cm

GM263622  
nečlenská cena 329,- 299,-
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A

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Hartwig Hausdorf 
TAJEMNÁ 
HISTORIE 
Historici vědí, co
nám mají zamlčo-
vat – musely by se
totiž od základu
přepisovat všechny
učebnice!... 
176 s.,  čb. foto

GM037237   

249,- 199,-

Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao 

ŠAOLIN
Tajemství vnitřní síly

Osm hlavních principů rozvoje
vnitřní síly.
Jaký přístup je třeba zvolit, aby-
chom v klidu a odhodlaně krá-
čeli po své životní cestě?  Čím
se vyznačuje člověk, který má
dostatek energie a zdoláváním
životních překážek ještě sílí
a vyzrává? Šaolinský mnich Shi
Yan Bao a zkušený kouč
Thomas Späth srozumitelně
vysvětlují, jak v sobě máme
objevit svou vnitřní sílu, aby-
chom zvládali to podstatné
a dokázali si plnit své sny. 

Brož., 160 stran, 16 x 21,4 cm,
barevná publikace

GM037870   
nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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NIELS BIRBAUMER (1945) vystudoval psy-
chologii a neurofyziologii ve Vídni
a v Londýně. Vede Ústav medicínské psy-
chologie a behaviorální neurobiologie při
Tübingenské univerzitě, je držitelem ceny
Gottfrieda Wihelma Leibnize Německé
badatelské společnosti a Helmholtzovy
medaile Brandenburské akademie věd.
Působí jako hostující profesor na univerzi-
tách v zahraničí a je členem Národní aka-
demie věd a Akademie věd v Mohuči.

Niels Birbaumer 

TVŮJ MOZEK VÍ VÍC, 
NEŽ SI MYSLÍŠ
V mozku máme uloženo jen několik
pevně daných vloh, vše ostatní for-
muje okolí a naše chování. My sami
máme obrovský vliv na své myšlení
a jednání, pokud víme, jak můžeme
mozek ovlivnit.
Autor, profesor neurologie, na kon-
krétních případech vysvětluje, jak
můžeme sami, bez rizikových medi-
kamentů, zvládat deprese, úzkosti,
ale i následky mozkové mrtvice,
epilepsii a další nemoci mozku.
Váz.,  256 s., 12,5 x 20 cm, čb. il.

GM037836   
nečlenská cena 249,- 199,-

Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ 
Autorka popisuje, jak do-
sáhnout spokojeného živo-
ta v oblasti peněz, zdraví,
vztahů i osobního štěstí.
Učí člověka pochopit sílu
myšlenky a odhalit vlastní
skryté schopnosti.
Tajemství se stalo fenomé-
nem po celém světě (exis-
tuje i stejnojmenný film).
216 stran, barevná publikace

GM036172  299,- 259,-

Meghan Dohertyová 
NECHOVEJ SE JAKO
PITOMEC
Vtipně pojatá etiketa pro
dospívající a mladé do-
spělé, věcné rady, jak se
chovat v nejrůznějších
situacích. 192 s., čb. il.

GM037978 199,- 169,-

P. Gordon, F. Longo 
SUDOKU
Staňte se mistry
Kniha obsahuje 800
sudoku od jednoduchých
až po opravdu zapeklité.
280 stran

GM038144 149,- 129,-

Váš mozek má 
neomezený potenciál!

Yves Bossart 

BEZ DNEŠKA BY ZÍTRA
NEBYLO VČERA
Filozofické intelektuální hry nám
pomáhají při hledání odpovědí
na základní otázky života, dávají
nám prostor k přemýšlení o so-
bě. Velcí filozofové – od Sokrata
k Sartrovi – tyto duchovní expe-
rimenty rozvíjeli, aby se přiblížili
k tématům, jako jsou morálka,
vědomí, štěstí nebo spravedl-
nost. Autor shromáždil ty nejdů-
ležitější filozofické hry, srozumi-
telně je vysvětluje, komentuje
a zároveň nás vybízí k hledání
vlastních odpovědí.

Váz.,  240 stran, 12,5 x 20 cm

GM037476   
nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jan Beer 
KŘÍŽOVKY
vtipy, citáty,
hádanky a kvízy
1056 stran 

GM037570   
299,- 249,-
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Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ
Kniha vděčnosti
Krásný diář v imitaci kůže,
s chlopní na magnetku, la-
cetkou a ražbou, je plný
myšlenek vycházejících ze
zákona přitažlivosti a slova
„Děkuji“. Když si do něj pí-
šete, zač můžete být vděč-
ní, vytvoříte soubor myšle-
nek, který k vám přitáhne
bohatství.192 stran 

GM037230  299,- 249,-
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Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Klíčem k uklizenému pro-
středí je vypořádat se s úkli-
dem ve správném pořadí,
nechat si jen to, co miluje-
te, a pracovat rychle. 192 s. 

GM037283  249,- 199,-

Paul Kalanithi  

MŮJ POSLEDNÍ
VÝDECH
Dojemné, působivé zápis-
ky mladého neurochirur-
ga, čelícího rakovině,
který se pídí po smyslu
života. Váz., 280 stran

GM260191   
nečlenská cena 279,- 249,-

Dívejte se na problémy z obou stran!

Rolf Sellin 

HYPERSENZITIVNÍ
LIDÉ MEZI NÁMI
Kniha pomáhá hypersen-
zitivním lidem pochopit,
proč jsou jiní, a radí, jak
ovlivňovat vlastní vnímání
a lépe se chránit. Vysoká
senzitivita tak opět bude
tím, čím je: nadáním pro
velké vnitřní bohatství.

Brož., 160 stran, 12,5 × 20 cm

GM259504            nečlenská cena 229,- 209,-

Giulia Endersová 
STŘEVO NENÍ TABU 
Mladá vědkyně zábavnou
formou vysvětluje, jaký je
střevo složitý, a přitom bá-
ječný orgán. Je klíčem k tělu
i duchu. 280 stran, čb. il.

GM037085   299,- 249,-

Martin Seligman
OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ
Pozitivní psychologie věří,
že terapeuti nehojí jen rány,
ale pomáhají prohlubovat
silné stránky a radí, jak pro-
žít šťastný život. 392 stran

GM037895  249,- 199,-

Jo Marchantová 
UZDRAV SÁM SEBE
Kniha o síle ducha a duše
a vlivu mysli na tělo. Jaká je
vlastně ve skutečnosti síla
naší mysli? Dokáže nás
psychika vyléčit? 384 stran

GM036187   299,- 249,-

Cornelia Raabová 
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ 
MEDICÍNA 
Dozvíte se, jak s čínskou
medicínou vyléčit nejčastěj-
ší potíže – od nachlazení po
vysoký krevní tlak. 128 s.

GM037910   259,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Deborah
Schroeder-
Saulinierová 

SÍLA 
PARADOXU
Manažerská příruč-
ka zaměřená na
efektivní řešení pro-
blémů vychází
z principu paradoxu
(polarity): k řešení
problému je třeba
přistoupit  z obou
stran, tedy aplikovat
obě protichůdné
možnosti. Měla by
firma směřovat ke
globální expanzi,
nebo využít lokál-
ních příležitostí?
Riskovat kvůli růstu, nebo
chránit současnou stabilitu? Vnitřní tenze bývají
chybně chápány jako problémy, u nichž existuje jedna „správná“
odpověď. Ale nejúčinnější řešení často spočívá v současném skloubení obou
protichůdných možností. Jedině tak získáme celkový obrázek a výsledkem bude
maximalizace potenciálu organizace. Váz.,  280 stran, 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GM038092                     nečlenská cena 279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Christina Butcherová 
ÚČESY 
Z DLOUHÝCH VLASŮ
Více než 80 účesů na večí-
rek, do práce, na pláž, návo-
dy a rady jak je vytvořit,
dozdobit a obměnit. 
192 stran, bar. publ. 

GM036875   299,- 249,-

I. Thomasová, F. Veyssetová 
ŠIK JAKO FRANCOUZ
Kniha o módě a stylu, plná
praktických rad a tipů. Auto-
ři nevynechali jediný detail,
který dělá elegantního mu-
že: boty, kravaty, obleky,
košile, brýle... 192 s., bar. p. 

GM037724  349,- 299,-

I. Thomasová, F. Veyssetová
ŠIK JAKO FRANCOUZKA
Průvodce módou a elegancí
ve francouzském stylu, plný
rad a tipů, jak změnit šatník
a tříbit si styl, čím zakrýt ne-
dostatky a zdůraznit před-
nosti. 192 stran, bar. publ.

GM037705  349,- 299,-

PROČ MUŽI LŽOU
A ŽENY PLÁČOU
Být mužem je těžké. Ale ani
ženy to nemají jednoduché.
Kniha poskytuje mapu, díky
níž získáte návod, jak se ve
vzniklém bludišti vztahů
zorientovat. 360 stran, čb.  il. 

GM035804  259,- 229,-

ALBUM NAŠÍ LÁSKY
Uchovejte si vzpomínky na
nejvýznamnější okamžiky
vašeho vztahu – od sezná-
mení, prvních zážitků až po
svatební obřad. Do alba lze
vlepovat fotografie i nejrůz-
nější upomínky. 80 s. 

GM037742   199,- 99,-

Bunmi Laditanová 

BATOLATA ÚTOČÍ
Batole je něco mezi sociopatem, vzteklým zvíře-
tem, démonem a andílkem… Upřímná humor-
ná příručka pro rodiče batolat, která si rozhod-
ně nebere servítky. V krátkých kapitolách se
autorka zabývá všemožnými aspekty výchovy
dětí, probírá jednotlivá témata, zabývá se výži-
vou dětí, jejich „venčením“, trapnými momenty
na veřejnosti, nedostatkem spánku a praktický-
mi záležitostmi, jako jak naučit dítě na nočník.
Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace
GM038085     nečlenská cena 179,- 149,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KÁMASÚTRA EXPERT
Tato vzrušující kniha vás krok za krokem provede všemi smyslnými pozicemi, se kterými
dosáhnete nekonečné rozkoše. Součástí jsou i názorné fotografie a podrobné popisy
každé polohy, stejně jako tipy a rady k ještě hlubšímu prožitku. Brož., 240 stran, 
19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

GM038256 nečlenská cena 299,- 249,-

Akční
cena
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EFascinující umění skládání papíru

Lizzie Mary Cullenová 
MAGICKÉ MĚSTO
Omalovánky pro dospělé
Vstupte do tajemného světa skrytých
zákoutí, ulic a uliček a nechte se unášet
nápaditými obrazy měst z celého světa.
Vdechněte černobílým stránkám svého
originálního barevného ducha a uvolně-
te se při vymalovávání. 96 s., čb. il.

GM038200        199,- 159,-

Francesco Decio, Vanda Battaglia 

ORIGAMI
Japonské variace
Krabička, obsahující útlou knížku se čtyřmi projekty a 200 barevnými
papíry s tradičními japonskými motivy, se může stát  perfektním
a nápaditým dárkem! Brož., 32 stran, 15,2 x 15,2 cm, barevná publikace

GM038423                nečlenská cena 259,- 199,-

UČÍME SE ORIGAMI (BOX)
Flexivazba, 152 stran, 25,3 x 18 cm, barevná publikace

GM038440     nečlenská cena 399,- 349,-

TRADIČNÍ ORIGAMI (BOX)
Flexivazba, 128 stran, 25,3 x 18 cm, barevná publikace

GM038439     nečlenská cena 399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Odpočiňte si 
s omalovánkami!

SET RELAXAČNÍCH 
OMALOVÁNEK 
S PASTELKAMI
Odpočiňte si s omalován-
kami Kouzlo Orientu
a Zentangly, kreativní
kreslení ve stylu zen artu.
Jsou doplněné sadou
pastelek, takže rovnou
můžete začít vymalovávat.
96 + 96 stran

GM270071    398,- 318,-

ČESKÉ 
PREMIÉRY

Umění origami je prodchnuto tradičními hodnotami spojenými s japonskou kulturou
a náboženstvím. Tato kniha v atraktivní kazetě nabízí nejen úvod do starobylého umění
skládání papíru, ale především 20 tradičních modelů s přehlednými diagramy a sym-
boly, QR kódy a odkazy na video návody „krok za krokem“ na YouTube, včetně 
100 dekorativních papírů na skládání.
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Z. Horecká, V. Horecký 

VÍKENDOVÁ 
KUCHAŘKA
Kuchařka pro všechny, kteří se
chtějí o víkendu sejít s přáteli na
chatě či chalupě a uvařit si něco
dobrého. Kniha obsahuje mnoho
chutných receptů na saláty,
pomazánky, hlavní jídla i mouční-
ky. Některé recepty jsou tzv.
„kotlíkové“, jiné se hodí například
na gril, další si lehce připravíte
nastudeno – každý si tak najde
inspiraci podle momentální chuti
a nálady. Váz., 216 stran, 16,5 x 24
cm, barevná publikace

GM038490 
nečlenská cena 279,- 229,-

Debra Mayhewová 

HŘEJIVÉ POLÉVKY
PRO TĚLO I DUŠI
V této knize najdete chutné
recepty na mnoho různých
druhů polévek, od čirých
vývarů po ty husté, plné
masa, brambor a zeleniny.
Pokud se potřebujete zahřát
a zasytit něčím opravdu chut-
ným, je polévka tím pravým
jídlem. Brož., 96 stran, 21,5 x
28,2 cm, barevná publikace

GM037986
nečlenská cena 199,- 159,-

Magdalena
Dobromila
Rettigová 
DOMÁCÍ
KUCHAŘKA 
Kuchařka M. D.
Rettigové se
stala doslova
bestsellerem.
Současná žena,

„vrazí“ do moučníku polovinu vajec, vynechá
v omáčce tmavou tučnou zásmažku a výsled-
kem je moderní chutné jídlo. 392 stran 

GM038117               249,- 199,-

Petr Fořt 
ABY DĚTEM CHUTNALO 
Správná výživa je základ dob-
rého vývoje a zdraví po celý
život! 240 stran

GM037748   279,- 249,-

Petr Fořt 
ABY DĚTEM CHUTNALO 2
K receptům navíc i vzorový
jídelníček pro nejmenší 
i pro školáky. 200 stran

GM036373   259,- 229,-

Výhodný komplet

378,-jen
obj. č. 

GM037939

Aby dětem chutnalo 1 + 2

Walter Burns 
ENCYKLOPEDIE
KOKTEJLŮ
Z CELÉHO
SVĚTA
Více než 1000
receptů – klasické
míchané nápoje,
long drinky (coo-
lery, fizzy), short
drinky (coblery,
flipy, frappé), hol-
lywoodské koktej-
ly, margarity, nápoje s Martini, koktejly nej-
proslulejších barů světa, nápoje horké i ledo-
vé, koktejly se šampaňským... 320 s., bar. p.

GM037154             399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Báječné 
recepty na 
polévky 
všeho druhu
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Mirka van Gils Slavíková 

VŮNĚ CHLEBA
Nová kniha z edice Mom’s Kitchen od

Mirky van Gils Slavíkové voní čerstvě upe-
čeným chlebem, který provoní domov. Chléb

byl, je a bude součástí našeho života. Proč si ho
tedy neupéct v pohodlí domova? Tato kniha nabízí

širokou škálu chutných a voňavých receptů, klíč
k rozpoznání jednotlivých druhů obilovin a hlavně jed-

noduchý návod, jak se nebát péct. Váz., 136 stran, 
18,3 x 23,3 cm, barevná publikace

GM038327          nečlenská cena 299,- 249,-

Nic nevoní lákavěji než čerstvý chleba!

DORTÍKY
A DORTÍČKY
Sladké jednohubky pro
děti i dospělé – zákus-
ky k odpolednímu čaji,
mlsání pro milovníky
čokolády, půvabné dor-
tíky na party nebo

rychlé řezy jako doplněk nedělního
brunche. Díky více než 100 receptů si vychutnáte malé,

ale dokonale upečené dortíčky, košíčky a koláčky. Navíc vyzkoušené kuchařské
a cukrářské techniky vám zaručí, že dosáhnete těch nejlepších výsledků. Naučíte
se zručně zdobit, uděláte na hosty dojem nadýchanými krémy stejně jako krás-
ným vzhledem servírovaných dezertů. Váz., 256 s., 19,5 x 23,5 cm, bar. publikace

GM037736  nečlenská cena 299,- 249,-

Výhodný komplet

677,-jen

obj. č. GM038686
3x Mirka van Gils Slavíková

V HLAVNÍ ROLI CHŘEST
120 stran
GM037689    299,- 249,-

DEZERTY JEDNA BÁSEŇ
128 stran
GM037080    299,- 259,-

Miluše Koldová 
KOUZLO PERNÍČKŮ
Upečte si líbezné per-
níčky, patřičně navoně-
né kořením! Zku še ná
perníkářka vás 
při moudrém vyprávění
o životě krok za kro-
kem naučí vyrobit
dokonalé perníkové
dobroty. 104 stran,
barevná publikace

GM035185   
229,- 199,-

HRNÍČKOVÁ 
KUCHAŘKA 2017 
Stolní kalendář receptů 
s jednoduchým odměřová-
ním. České týdenní řádkové
kalendárium. 58+2 stran,
17,4 × 22,4 cm

GM265581  59,-

KALENDÁŘ

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Maja Nettová 

MÜSLI
Domácí, 
snadné a rychlé

Tato kniha potěší všech-
ny, kteří si chtějí připra-
vovat domácí müsli,
energetické kuličky, flap-
jacky a další, převážně
snídaňové, pochoutky z ovesných vloček. Naleznete
zde ovocné varianty, recepty s ořechy a čokoládou, záleží jen na vaší momentální
chuti. Váz., 112 stran, 22 x 22 cm, barevná publikace

GM038091 nečlenská cena 279,- 229,-

NAPEČENO BEZ PEČENÍ
Recepty na rychlou přípravu
výborných dezertů, aniž byste
zapínali troubu. 128 s., bar. publ.

GM037889      259,- 199,-

Michel Roux 
VŮNĚ FRANCOUZSKÉ
KUCHYNĚ
Recepty tvořící základ francouz-
ské kuchyně. 272 s., bar. p.

GM037159    699,- 599,-

Nicole Justová 
PEČENÍ PRO VEGANY
Lahodné koláče, piškoty či
perníky, vůně rozpouštějící
se čokolády a koření... Může
něco podobného zažít i ten,
kdo se stravuje vegansky?
Autorka dokazuje, že si skvě-
lé pochoutky vykouzlíte i bez
živočišných přísad. 
192 stran, barevná publikace

GM037571   379,- 329,-

Nicole Justová 
VAŘENÍ PRO VEGANY
I bez masa, mléčných výrob-
ků a vajec můžete jen s mini-
mem námahy a času uvařit
skvělá jídla. Autorčiným hes-
lem je Veganem bez odpírání
– ať už máte chuť na lehkou
svačinu, vydatný oběd či
hříšný dezert, stačí jen zali-
stovat knihou a nechat se
inspirovat. 192 s., bar. publ. 

GM037488   349,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

MRAŽENÉ JOGURTY
Mražené jogurty se v poslední době
stávají hitem cukráren. Nyní máte mož-
nost si tuto osvěžující pochoutku při-
pravit v pohodlí domova a přesně
podle své chuti. 

Ať už máte rádi varianty s ovocem, čoko-
ládou či například oříšky, fantazii se
meze nekladou! Jednotlivé recepty spolu
můžete i kombinovat a vytvořit tak zcela
nové příchutě. Váz., 96 stran, 22 x 20 cm,
barevná publikace

GM038114 nečlenská cena 199,- 169,-

Křupavé
pochoutky
pro každé
ráno!
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Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 57
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VYCHYTÁVKY LÁDI HRUŠKY
Láďa Hruška se coby novodobý kutil a kuchtík pravi-
delně objevuje v moderním hobby magazínu televize
Prima Vychytávky Ládi Hrušky. Tento pohodový pořad
plný rozmanitých rad a nápadů inspiruje diváky již od
září 2015, za tu dobu si získal diváckou přízeň. Výběr
těch nejvychytanějších vychytávek představujeme
v této knize. Brož., 144 s., 15,2 x 20,3 cm, bar. publ.

GM038503       nečlenská cena 199,- 179,-

OHNIVÝ KUŘE
80 receptů české i světové
kuchyně, které se vaří v seriá-
lu Ohnivý kuře. 184 s., bar. p.

GM038471    249,- 199,-

MOJE SLADKÁ KUCHAŘKA
Domácí i zahraniční dezerty
a moučníky, a to jak pečené,
tak nepečené. 216 stran, bar. p.

GM037946     399,- 339,-

Viet Anh Doan 

VIETNAMSKÁ KUCHYNĚ
Lehce a hravě s Vietem
Viet Anh Doan si získal popularitu jako představitel Lia ze seriálu Ohnivý kuře svými
výroky o Vietnamcích, obchodu a politice, ale i kuchařským uměním, které dokládá
60 jeho nejoblíbenějších receptů ze země rýže, kávy a krevet. Uvařte si skvělou
nudlovou polévku, usmažte jarní závitky, poduste rybu na pivu nebo zvolte klasiku –
smažené nudle s kuřecím masem. Už nemusíte chodit do asijského bistra. Začnete
si exotickou kuchyni připravovat sami doma. Váz., 152 s., 18,3 x 23,3 cm, bar. publ. 

GM038579                            nečlenská cena 279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!58

1. ADVENTNÍ KALENDÁŘ – STROMEK
Adventní kalendář potěší děti i dospělé. Je sou-
částí vánoční dekorace a navíc můžete dát do
každé kapsičky malé překvapení. Adventní ka-
lendář snadno vyrobíte sami. Balení obsahuje
veškeré díly, z kterých si adventní kalendář zho-
tovíte, navíc budete potřebovat jen lepidlo,
tavnou pistoli, nůžky a fix. Výška hotového
kalendáře je 54 cm. Základní materiál je plst.

GM253518 199,-

3. SADA NA LITÍ OLOVA
Lití olova patří k tradičním českým Vánocům.
Tato souprava vám zpříjemní prožití vánočních
svátků a můžete ji opakovaně používat. Návod
včetně vysvětlení významu některých základních
odlitých tvarů je přiložen. Sada obsahuje pánvič-
ku na tavení olova a olověné motivy, které se
postupně taví a odlévají.

GM166089 169,-

2. ANDÍLCI NA OBLÁČKU, SKLÁDAČKA
3 KS
Kreativní sada - veselá vánoční dekorace, kterou
si zvládnou vyrobit samy i vaše děti. Hotovou
dekoraci můžete použít k vánoční výzdobě poko-
je, slavnostní tabule nebo jako milý dáreček.
Balíček obsahuje veškeré komponenty ke zhoto-
vení 3 ks andílků. Navíc budete potřebovat jen
disperzní lepidlo nebo tavnou pistoli a nůžky.
Výška figurky je 12 cm. Základním materiálem je
točená buničitá vata (papír).

GM266348 109,-

4. TŘI LAMPIČKY NA ČAJOVÉ SVÍČKY
Lampičky je možno pověsit nebo postavit.
Dekorace na přední a zadní straně, motiv –
jedle, hvězda a sněhová vločka. Materiál: kov
a sklo. Skleněný cylindr je snímatelný. Barva
matně bílá. Rozměry cca: 5,2 cm, výška 10 cm,
délka řetízku včetně háčku 15 cm. Dodáváno
bez svíček.

GM260235 169,-

5. LEVANDULE – KOSMETICKÁ SADA 
Obsahuje levandulový sprchový gel 
(200 ml), levandulovou sůl do koupele (220 g) ,
levandulovou pěnu do koupele (200 ml)

GM244771 149,-

6. DÁRKOVÁ SADA KONOPÍ
Hydratační tělové mléko 200 ml – jemné tělové
mléko zvláčňující a vyživující, lehce se vstřebává,
nezanechává pocit mastnoty, příjemně voní.
Vhodné pro všechny typy pleti ke každodennímu
ošetření.

Jemný sprchový gel 200 ml – s přírodními výtaž-
ky konopí, příjemná vůně bylin dává pocit svě-
žesti po celý den.

GM256241 119,-

6.

3.

4.

2.

5.
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 59

8. DÁRKOVÁ SADA ČAJŮ KOUZLO
ADVENTU
Kouzlo Vánoc: šípky, pomerančová kůra a plát-
ky, jablko, meloun, červený rybíz, aronie... 50g.

Andělská Hvězda: šípky, ibišek , jablko, pome-
rančová kůra, škořice, aroma, 50g. 

Vánoční hrneček EKL 0,3l keramika, červenobí-
lý, mix 4 motivů, bez možnosti výběru motivu. 

GM266563 199,-

9. AKUPRESURNÍ VÁLEČEK S MAGNETY 
Originální pomůcka v dárkovém balení. Využijete
pro reflexní masáž dlaní i chodidel, stimulaci aku-
punkturních bodů. Podpoříte tak dokonalejší
funkci všech životních orgánů. Magnety jsou vlo-
ženy do biokeramického obalu. Biokeramický
materiál vyzařuje infračervené světlo, které pro-
krví a regeneruje. Magnety mohou pomoci od
bolesti, otoků, podpoří krevní oběh, následně
látkovou výměnu a regeneraci. Váleček je vyba-
ven kovovými, pohyblivými hroty, prostřednic-
tvím nichž účinně masírujete špatně dostupné
plochy těla. Doporučujeme i po mrtvici, úrazech,
operacích, při potížích s karpálními tunely…
Rozměr: 7,7cm, průměr 2,5cm

GM266397 329,-

10. TEA TREE OIL – DÁRKOVÁ SADA 
Tea tree oil 11 ml – nejsilnější přírodní antisep-
tický prostředek, vynikající pro ošetření drob-
ných ranek, ekzémů, plísní a oparů. 

Tea tree oil nosní olej 10 ml – pečuje o pokož-
ku kolem nosu  při rýmě. Unikátní směs silic
pomáhá uvolnit nosní dutinu.

Tea tree oil krém 50 ml – má vynikající zklidňu-
jící a čisticí účinky na pokožku, vhodný i k péči
o pokožku postiženou akné, plísněmi a ekzémy.
Obsahuje také panthenol a vitamin E.

GM244763 235,-

11. ANDÍLCI V ČEPICI, SKLÁDAČKA 5 KS 
Vánoční dekorace, kterou zvládnete vyrobit sami.
Hotovou figurku můžete použít k dozdobení
dárku nebo jako součást vánoční dekorace bytu.
A dětem se určitě bude líbit zavěšená na vánoč-
ním stromečku. Balíček obsahuje veškeré kom-
ponenty k výrobě. Navíc budete potřebovat jen
disperzní lepidlo nebo tavnou pistoli a nůžky.
Výška figurky je 10 cm. Základním materiálem je
točená buničitá vata (papír).

GM266347 99,-

12. SVÍČKY TŘI ANDÍLCI
Pro krásné vánoční chvíle nebo milý dárek pro
vaše blízké. Sada tří svíček s motivem andílků.
Rozměr každé svíčky průměr 5 cm, výška
10 cm. Vyrobeno ze zdravotně nezávadného
parafínu vysoké kvality. Česká ruční výroba.

GM267559 109,-

7. DÁRKOVÁ SADA KÁVY
Obsahuje: zrnková káva Espresso Mezzo 75g,
zrnková káva ochucená Irish Cream 75g. 

GM266564   145,-

Vyzkoušejte
olej se 
zázračnými
účinky!
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 69.60

Chris Gleason 

NÁBYTEK 
Z DŘEVĚNÝCH PALET
Tato kniha vás naučí znovu vyu-
žívat dřevěné palety a vytvářet
z nich skutečně originální kous-
ky. Autor kombinuje spolehlivé
truhlářské techniky s citem pro
moderní design. Přiblíží vám
nejen práci se dřevem, ale také
pravidla pro výběr bezpečných
a kvalitních palet. Vyrobte si
nábytek, ptačí budku, box na
nářadí nebo dokonce i ukulele.
Stačí palety a tato kniha! 

Brož., 128 stran, 19 x 22,9 cm,
barevná publikace

GM038101   
nečlenská cena 249,- 199,-

Jakub Vágner 
MŮJ ŽIVOT S RYBAMI
Jakub Vágner dokazuje, že
nic není nemožné, když
člověk vytrvá. Text doplňují
ohromující dokumentární
fotografie. 192 s., bar. p.

GM035611  349,- 299,-

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ
2017
Stolní týdenní kalendář. 

30 listů, 23,1 x 14,5 cm
GM264377    65,-

Originální
nábytek za
pár korun!

Marion Dawidowski a kolektiv

BYTOVÉ DOPLŇKY
Z BETONU
Beton – na první pohled
možná chladný a neosobní,
ve skutečnosti však velmi
všestranný materiál. Tato kni-
ha vám ukáže nespočet origi-
nálních nápadů na jedinečné
bytové doplňky, které si jed-
noduše zvládnete vyrobit sa-
mi. Materiál na výrobu koupí-
te na www.primahobby.cz.

Brož., 64 stran, 16,7 x 22 cm,
barevná publikace

GM038405   
nečlenská cena 129,- 99,-

Bruno Tessaro 
HOUBY DO KAPSY
Sada zahrnuje nožík a fotografický kapesní atlas pro
rychlé určení hub v terénu. Na 160 přehledných
dvoustranách jsou uká zány charak teristické znaky
druhu houby. U kaž dého druhu je uvedeno místo
výskytu, období růstu a v případě jedlých hub
kuchyň ské využití. 

384 stran, barevná publikace, baleno v dárkové krabič-
ce s nožíkem

GM035969                  399,- 359,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

H
O

B
B

Y

KALENDÁŘ

Prima Hobby, výhradní
dovozce produktů 
zn. Rayher do ČR

www.primahobby.cz
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 68. 61

Jaroslava Dovcová 
HÁČKOVANÉ MOTIVY
110 háčkovacích vzorů včetně fotogra-
fií, přehledného grafického rozkresu
a podrobného popisu. Vše doplňují in-
spirativní projekty, ať už jde o oděvy
nebo bytové doplňky a dekorace.
Z každého motivu lze vytvořit nespočet
věcí, například praktické podšálky,
lapač snů, hodiny... 128 s., bar. publ. 

GM038202             249,- 199,-

H
O

B
B

Y

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Prima Hobby, výhradní
dovozce produktů 
zn. Rayher do ČR

www.primahobby.cz

C. Carronová 
ČEPICE A KLOBOUČKY 
PRO KAŽDOU NÁLADU
Nová kolekce pletených čepic a klo-
boučků je vytvořena příznačným způ-
sobem: každý model zdůrazňuje jed-
nu charakteristickou vlastnost – tvar,
bar vu, detail či strukturu. Čepice, ba -
rety, kšiltovky, kapuce... 96 s., bar. p.

GM037885       199,- 179,-

Carmen Dahlemová, Cecilia Hanselmannová

ŠIJEME Z KORKU
Korkový papír je všestranný materiál vhodný k tvorbě jedineč-
ných doplňků. Tato kniha vám krok za krokem ukáže, co je
možné si doma vyrobit – od neformálních psaníček přes oba-
ly na mobilní telefon po pouzdra na brýle či košíky. Ke každé-
mu projektu je přiložen i střih. Materiál na výrobu koupíte na
www.primahobby.cz. Váz., 80 s., 22,6 x 22,6 cm, bar. publikace

GM038404         nečlenská cena 199,- 149,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Náramky z korálků 
i kávových kapslí

Patrizia Valsecchi 

VYROBTE SI MÓDNÍ NÁRAMKY
Praktická a půvabná knížka nápadů, jak si z nejrůznějších materiálů
vyrobit originální náramky, od jednoduchých a hravých po elegantní
a rafinované. Fotografické postupy a rozepsané návody krok za kro-
kem. Váz., 160 s., 17 x 22,3 cm, bar. publikace

GM038429             nečlenská cena 269,- 229,-
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz62

Heiko Bellmann a kolektiv 

ATLAS ŽIVOČICHŮ
Podrobný výpravný altas obsahuje 1000
nejrozšířenějších druhů střední Evropy.
Uvádí základní charakteristiku a detailní popi-
sy, u každého druhu je uvedena výstižná
fotografie a nechybí ani podrobné údaje
o výskytu, zajímavosti a obsažný rejstřík.
Praktická příručka je určená pro milovníky
přírody a hodí se i jako průvodce přímo do
terénu.

Brož.,  448 stran, 13,2 x 19,3 cm, barevná publi-
kace

GM037650   nečlenská cena 399,- 349,-

Monty Roberts 
MŮJ ŽIVOT S KOŇMI 
Monty Roberts proslul jako
"muž, který naslouchá ko-
ním". Tato kniha je oslavou
jeho nejoblíbenějších koní,
které vybral z desetitisíců
zvířat, s nimiž v uplynulých
šedesáti letech pracoval.
240 stran, barevná publikace

GM038169   399,- 349,-

Monty Roberts 
PRŮVODCE 
NENÁSILNÝM 
VÝCVIKEM KONÍ
Výjimečná kniha přináší
ucelený soubor výcviko-
vých technik a principů
světově proslulého cvičitele
a jezdce Montyho Robertse.
240 stran, bar. publ. 

GM038168  399,- 349,-

Heiko Bellmann a kolektiv 
ATLAS ROSTLIN
Výběr zahrnuje nejběžnější
středoevropské rostliny.
448 stran, bar. publikace

GM037649 399,- 349,-

K. Schlegl-Koflerová 
ÚSPĚŠNÝ TRÉNINK
DOSPĚLÉHO PSA
Šestistupňový plán pro vý-
cvik rozvíjí schopnosti psa 
i váš vztah. 168 s., bar. p. 

GM037740  279,- 229,-

Krmte svého
psa podle jeho 
přirozených
potřeb!
Julia Fritzová 

BARF
Krmení syrovou stravou je mezi
pejskaři jednoznačný trend.
Metoda „barf“ se snaží co nejví-
ce imitovat to, co jedí divoké
psovité šelmy, a „barfovat“ zna-
mená rozumět zásadám zdravé
výživy psů, znát principy krmení
syrovou stravou, umět sestavit
správnou dávku tak, aby zvíře
dostalo vše, co potřebuje. Na
všechny tyto oblasti se kniha
zaměřuje. Váz., 200  stran, 
17 x 23,5 cm, čb. il.

GM038034   
nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

648,-jen

obj. č. GM038687
2x Monty Roberts

FA
U

N
A

Savci, ptáci, plazi,
obojživelníci, ryby,
bezobratlí – vše
v jedné knize!
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko 63

Joachim Erfkamp 
KOUZELNÉ ORCHIDEJE 
Exotické, kouzelné, tajemné –
žádná jiná skupina rostlin nefasci-
nuje tolik jako právě tento druh.
Pestrost zářivých barev a rozma-
nitost tvarů jednotlivých hybridů
je ohromující. 140 s., bar. publ. 

GM037771     299,- 259,-

Renata Herber 
BABIČČINA LÉKÁRNA 
Léčivé rostliny jsou prověřené
staletími a přírodní recepty proti
nemocem se předávaly z genera-
ce na generaci. Příroda je boha-
tým zdrojem všech látek potřeb-
ných pro lidské tělo. 280 stran

GM037241     329,- 279,-

Monty Waldin 
BIODYNAMICKÉ 
ZAHRADNIČENÍ
Tento typ zahradničení se sou-
středí na udržitelný způsob pěsto-
vání vysoce kvalitní potravy
a vychází z tradičních zeměděl-
ských postupů. 256 s., bar. publ. 

GM037766     449,- 349,-

Mark Welford, Stephen Wicks 
JEDNODUCHÉ ARANŽOVÁNÍ
KVĚTIN
Ať chystáte svatbu, nebo si chce-
te jen vyzdobit dům, tato kniha je
tím pravým pomocníkem. Názor-
né fotopostupy provázejí celým
procesem. 256 stran, bar. publ. 

GM038095     499,- 399,-

Peter Wirth 

ZAHRADNÍ
PROJEKTY
Tato kniha vám
pomůže ukázat,
jaké možnosti při
budování zahrady
máte, na co je
třeba dát si pozor
a s jakými náklady
musíte počítat.
Jednotlivé zahradní
projekty jsou
podrobně popsané
krok za krokem:
opěrné a ochranné
zdi, schody, cesty
a úprava terénu,
dlažba,  místa
k posezení, ploty
a živé ploty, před-
zahrádka, přístřešky pro auta,
pergoly, jezírka, osvětlení a mnoho dalšího.  

Váz., 424 stran, 17 x 23,5 cm, barevná publikace

GM037762   nečlenská cena 499,- 399,-

Holly Farrellová 

PĚSTOVÁNÍ ZE SEMEN
Kniha vysvětluje, jak semena vypadají, jak se šíří a vy-
víjejí, a přináší obecné informace o tom, jak s pěsto-
váním začít a jaké základní vybavení je potřeba. Hlavní
část se podrobně zabývá semeny různých druhů a za-
hrnuje jak semena exotických plodů, tak i zeleniny,
kterou lze pěstovat na zahradě. Závěrečná kapitola
uvádí praktické rady k přesazování a základní péči
o jednotlivé druhy a nechybí ani nejčasnější škůdci
a choroby rostlin a tipy, jak si s nimi poradit.  

Váz., 144 stran, 15,5 x 20,8 cm, barevná publikace

GM038012      nečlenská cena 279,- 229,-

Skvělý dárek pro všechny
zahradní kutily

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

FL
Ó

R
A

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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Stolní kalendáře na rok 2017

Stolní kalendáře obsahují i nová jména. Dětské kalendáře nabízí Klubko. 

Krásné kalendáře na rok 2017

ČESKÁ KUCHYNĚ 
Tradiční recepty. Týdenní, 30 listů,
23,1 x 14,5 cm

GM265588      59,-
Kalendář 60 s., publikace 30 + 114 stran
GM265037      249,-

Doprava zdarma u objednávek nad 1 500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) –64
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LUNÁRNÍ KALENDÁŘ KRÁSNÉ PANÍ
BYLINKY 
Tipy na používání léčivých bylin.
Týdenní, 30 listů, 23,1 x 14,5 cm

GM264328      65,-

POUTNÍ MÍSTA V ČR 
Obsahuje katolické kalendárium.
Týdenní, 30 listů, 23,1 x 14,5 cm

GM264368      59,-

JOSEF LADA
Nástěnný měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GM264174 159,-

PROVENCE
Nástěnný měsíční, 14 listů, 31,5 x 45 cm

GM265626       156,-

ALFONS MUCHA
Nástěnný měsíční, 14 listů, 33 x 46 cm

GM264497 149,-

IVA HÜTTNEROVÁ
Nástěnný měsíční, 14 listů, 24,5 x 34,5 cm

GM263478       249,-

PSÍ KALENDÁŘ
Nástěnný měsíční, 13 listů, 20 x 20 cm

GM263869 179,-

KOČIČÍ KALENDÁŘ
Nástěnný měsíční, 13 listů, 20 x 20 cm

GM263868 179,-

TOULKY ČESKOU KRAJINOU
Nástěnný měsíční, 14 listů, 30 x 34,5 cm

GM264216 119,-

LEONARDO DA VINCI
Nástěnný měsíční, 14 listů, 45 x 59,5 cm

GM265655 229,-
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TŘI NEJLEPŠÍ TENOŘI
Komplet tří vynikajících pěvců: José Carreras, Luciano
Pavarotti a Plácido Domingo. La Donna E Mobile; De' Miei
Bollenti Spiriti; Di Tu Se Fedele; Nessun Dorma; Ingemis-
co; Che Gelida Manina; E Lucevan Le Stelle; O Sole Mio;
Vesti La Giubba; Di Quello Pira; Una Furtiva Lagrima…

GM269459  3 CD 199,-

Hana Hegerová
CESTA
Mimořádná kompilace k životnímu jubileu skvělé
zpěvačky. Tento box shrnuje českou albovou tvorbu
Hany Hegerové, doplněnou o německou koncertní
nahrávku s verzemi písní dosud neslyšenými. 

GM267848               10 CD 1278,-

– více informací na str. 71. 65
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TEORIE TYGRA
I ochočení muži
mohou zdivočet.

Veterinář Jan už to-
ho má dost. Po-
slední kapkou je
smrt tchána. Jak se
osvobodit a získat
zase vládu nad
svým životem?
Nová česká kome-
die s Jiřím Bartoš-
kou. Dále hrají:

Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka,
Jakub Kohák, Pavla Beretová, Iva Janžurová...

GM269520 DVD 299,-

České filmové klenoty!

3
CD

10
CD

JIŘÍ HANZELKA A MIROSLAV ZIKMUND NA CEJLONU
A V INDONÉSII  
Dokumenty z cest po Cejlonu a Indonésii.

GM265995  2 DVD 299,-

BOJOVNÝ STAROVĚK
Amazonky;  Trója bohů a válečníků; Vzestup a pád Sparťanů:
Kodex cti; Vzestup a pád Sparťanů: Zničující válka 

GM221237  4 DVD 199,-

PRAVĚK JAKO NA DLANI
Pravda o dinosaurech 1 a 2; Tyranosaurus sex; Žraloci pravěku

GM221242  4 DVD 199,-

STŘET BOHŮ
Béowulf; Herkules; Hádes; Zeus; Medusa; Minotaurus;
Odysseus; Thor; Tvorové podle Tolkiena

GM257680  5 DVD 199,-

TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU
Erotické hrátky, orgasmus a další skvělé prožitky.

GM257681  5 DVD 199,-

VOSKOVEC A WERICH
Hej – rup!; Peníze nebo život; Pudr a benzin; Svět patří nám

GM188841       4 DVD 299,-

LÍDA BAAROVÁ 2.
Jsem děvče s čertem v těle; Lelíček ve službách Sherlocka
Holmesa; Maskovaná milenka; Paličova dcera
GM245139        4 DVD 299,-

VĚRA FERBASOVÁ 2.
Dobře situovaný pán; Rozkošný příběh; Uličnice; Vandiny
trampoty
GM264628       4 DVD 299,-

ČESKÉ DETEKTIVKY
105 % alibi; Kde alibi nestačí; 13. revír; Vražda v Ostrovní ulici
GM229750       4 DVD 299,-

OLDŘICH NOVÝ 1.
Kristian; Roztomilý člověk; Advokátka Věra; Sobota
GM221228      4 DVD 299,-

4
DVD

4
DVD

4
DVD

4
DVD

4
DVD

2
DVD

5
DVD

4
DVD

5
DVD

4
DVD

Darujte dokumentární kolekci pod stromeček!
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MAMON
Šestidílný thriller z produkce
HBO. Hrají: M. Hádek, G. Mí-
čová, E. Leimbergerová...

GM269327  2 DVD 399,-

BELMONDO
Jean-Paul Belmondo se vrací
na zásadní místa své fantas-
tické filmové kariéry…

GM268812   DVD 249,-

2x DVD HISTORKY Z…
Pulp Fiction: Historky z pod-
světí a Pawn Shop Chronic-
les: Historky ze zastavárny

GM268623  2 DVD 199,-

WARCRAFT: 
PRVNÍ STŘET
Film na motivy herní klasiky.
Režie: Duncan Jones.

GM269524   DVD 299,-

AVATAR / 1 – 3
Úžasný svět  filmu Avatar
režiséra Jamese Camerona.
Nová sběratelská kolekce. 

GM269532  3 DVD 249,-

JOHNNY DEPP KOLEKCE 
Karlík a továrna...; Black
Mass: Špinavá hra; Temné
stíny; Sweeney Todd: Ďá-
belský holič z Fleet Street
GM269329  4 DVD 599,-

CELEBRITY S.R.O.
Komedie ze zákulisí natáčení
nekonečného televizního
seriálu. V hlavní roli Jiří Mádl.

GM269326    DVD 199,-

BABOVŘESKY / 1 – 3
Oblíbené letní komedie
Zdeňka Trošky v kompletním
balení.

GM269531  3 DVD 249,-

LIDOVÝ ROK
Zvyky a obyčeje celého roku
líčí historik V. Vondruška,
Otakar Brousek a další.

GM221418  4 DVD 299,-

POSLEDNÍ POKUŠENÍ
KRISTA
Provokující a působivý film.
Režie Martin Scorsese.

GM269330    DVD 99,-

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby s obrázky Josefa
Lady. Animovaný film.  

GM269331   DVD 99,-

NA CESTĚ PO EVROPĚ 
Kolekce obsahuje pět filmů:
Island, Pobaltí a Finsko, Švý-
carsko, Sardinie, Budapešť

GM260617   5 DVD 99,-

TŘI VETERÁNI
Komediálně laděný pohádko-
vý příběh na motivy pohádky
Jana Wericha.

GM269268    DVD 99,-

Helen Fieldingová
DENÍK BRIDGET
JONESOVÉ 
Audioverzi knihy čte M. Hu-
dečková. Délka 8 h. 35 min 

GM269205  CD mp3 299,-

Paula Hawkins
DÍVKA VE VLAKU
Román, který si podmanil
žebříčky bestsellerů. Délka
nahrávky 11 hod. 15 min

GM256583 CD mp3 349,-

Ransom Riggs
SIROTČINEC SLEČNY
PEREGRINOVÉ PRO
PODIVNÉ DĚTI
Čte Viktor Dvořák.

GM269204  CD mp3 349,-

Pavel Kosatík
EMIL BĚŽEC
Úryvky z prvního uceleného
životopisu sportovní legendy
čte Ivan Trojan.

GM264889 CD mp3 269,-

Josef Bernard Prokop
KAREL IV. 
Tajný deník
Slyšte svědectví o životě a du-
ši Otce vlasti. Čte Jiří Dvořák.

GM258490 2 CD mp3 329,-

4
DVD

4
DVD 5

DVD

CD
mp3 CD

mp3
CD

mp3
CD

mp3

2 CD
mp3

SPOTLIGHT
Nejlepší film roku 2016.
Příběh mapuje jeden z největ-
ších zločinů moderních dějin.

GM269523   DVD 299,-

SÍLA ŽIVOTA
Strhující příběh z amerického
západu. V hlavní roli Hillary
Swank a Tommy Lee Jones.

GM269325   DVD 199,-

3
DVD

3
DVD

2
DVD

2
DVD

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 68.66
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Lenny 
HEARTS
Zpěvačka Lenny vydává svou
první plnohodnotnou desku.
Lover; Bones; Standing At
The Corner Of Your Heart... 

GM269526    CD 349,-

Hana Zagorová
O LÁSCE
Novinkové album legendy
populární hudby. O Lásce; Je
tady podzim; Aspoň se ohře-
ju; Tygr z hotelu; Zasněná...
GM267001    CD 372,-

Karel Gott
40 SLAVÍKŮ
Ke čtyřem desít-
kám písní, jež
popisují „slavičí“
roky, jsou přidány
dva novinkové

bonusy: skladby Země vstává a Perfektní den.

GM267005                         2 CD 319,-

Kabát 
ORIGINAL ALBUMS
První čtyři alba oblíbené čes-
ké skupiny: Má ji motorovou;
Děvky ty to znaj; Colorado;
Země plná trpaslíků.

GM269535   4 CD 429,-

Štefan Margita
X MAS
Nejkrásnější vánoční melodie
a sváteční atmosféra v nád-
herném podání Štefana Mar-
gity a jeho hvězdných hostů.

GM269148    CD 351,-

50 DŮVODŮ PROČ MÍT
RÁD VÁNOCE
Unikátní 3CD kompilace s 50
největšími hity, nezbytnými
pro správnou atmosféru pod
vánočním stromečkem. 

GM269538   3 CD 229,-

PANPIPE CHRISTMAS
White Christmas; Deck The
Halls; Winter Wonderland; Si-
lent Night; Jingle Bells; Last
Christmas; Oh Christmas
Tree; We Three Kings…

GM269544   2 CD 139,-

WHITE CHRISTMAS
Oblíbené vánoční písně zpívají
Louis Armstrong; Doris Day;
Frank Sinatra; Bing Crosby;
The Drifters; The Platters; Ann
Phillips; Billy Vaughn... 

GM269545  2 CD 139,-

Jakub Smolík
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE
14 nových vánočních písni-
ček včetně duetu s dcerou
a skladbou Čekání na Ježíška.

GM267847    CD 351,-

LA LÉGENDE DE LA
CHANSON
Fernandel; Jacques Brel; Tino
Rossi; Juliette Gréco; Charles
Aznavour; Edith Piaf; Yves
Montand; Gilbert Becaud...

GM269541  10 CD 299,-

Guiseppe Verdi 
OPERA AIDA
Dramatická opera nyní na
třech discích. Orchestr:
Stagione d’ Opera Italiana.

GM269542  
2 CD + DVD 199,-

4TET
4TH
Novinkové album vokálního
kvarteta. Aby nás Pán Bůh
miloval; I Feel Good; Air; Po
schodoch; This Boy…

GM269540     CD 359,-

ABBA TRIBUTE
Dance Hits 80’s
Cover verze skladeb slavné
skupiny a hity 80. let ve spe-
ciálním vydání! Dancing
Queen; Waterlo; Victory…

GM269457   3 CD 199,-

Jean Gabin, Yves Montand
FACE AND FACE
Avec Ma Petit Gueule; Leo
Lea Elie; Viens Fifine; La Mo-
me Caotchouc; Chansons De
Mariniers; Clopin-Clopant... 

GM269543   2 CD 159,-

Jiří Suchý
KDYKOLIV, KDEKOLIV
Výběr 75 písní nabízí průřez
tvorbou. Blues pro tebe;
Takový je život; Marnivá sest-
řenice; Pramínek vlasů... 
GM267002   3 CD 425,-

IN THE SADDLE
Výběr amerických country
písní. Zpívají Frankie Laine;
Johnny Cash; Hank Williams;
Roger Miller; Ricky Nelson;
Loretta Lynn a další.
GM269461     CD 99,-

TAI CHI
Kouzelná relaxační hudba pro
soulad i uvolnění těla a mysli.
Morning Dewdrops;
Balancing; The Easy Way;
Vital Energy.
GM269460     CD 99,-

PÍSNIČKY PLNÉ 
VZPOMÍNEK
Jednoho dne se vrátíš; Ná-
hrobní kámen; Tam u nebes-
kých bran; Haleluja; Popelky;
Dvě slůvka; Až mě andělé...
GM267849   2 CD 265,-

ČESKÉ FLÁKY 
Z ŠEDESÁTÝCH LET PO
PÁTÉ
Helena Vondráčková; Karel
Gott; Václav Neckář; Marta
Kubišová, Pavel Novák...

GM269533    CD 129,-

10
CD

3
CD

3
CD

3
CD

4
CD

2 CD
+ DVD
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 68.
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● Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

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

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

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

● Chomutov: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Chomutovka, Dr. Farského
4732, tel.: 416 419 920-921 

● Jihlava: Knihkupectví O. P., 
Masarykovo nám. 47, tel.: 567 308 158

● Kladno: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Central, Petra Bezruče 3388,
tel.: 321 338 985   

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

● Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Nisa, České mládeže 456, 
tel.: 487 919 945-946 

● Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, NC Galerie Moritz, 8. května
465/24, tel.: 587 301 830-1 

● Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Olomouc City, Pražská
255/41, tel.: 587 301 836

● Opava: Knihkupectví Neoluxor Books,
SC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 
tel.: 558 889 820-1 

● Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Laso, Masarykovo nám. 15, 
tel.: 597 490 990-1

● Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books,
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1 

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

● Praha 1: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Quadrio, Spálená 2121/22, 
tel.: 296 110 703 

● Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, 
Hlavní nádraží, Wilsonova 8, 
tel.: 296 110 404

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Chodov, Roztylská 2321/19, 
tel.: 296 110 750

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská
1800/136, tel.: 296 110 455-456 

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC DBK, Budějovická 1667/64, 
tel.: 296 110 450-451 

● Praha 5: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 
prodejna přesunuta do 2. patra,
tel.: 296 110 411 

● Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Galerie Harfa, Českomoravská
2420/15a, tel.: 296 110 460-461 

● Praha 10: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Europark Štěrboholy,
Nákupní 389/3, tel.: 296 110 500  

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

● Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro, 
tel.: 576 201 900-1  

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2016.

1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.

2. 5x ročně Vám doručíme klubový katalog uvádějící nejzajímavější knižní novinky. 

3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství, stačí si zakoupit alespoň 1 titul
z každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího
lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte včas nakoupit (objednací termín je
uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme Vám další katalog, v němž Vám dopo-
ručíme top tituly. Jestliže ani pak žádný titul nenakoupíte, pošleme Vám námi vybra-
nou atraktivní knihu z aktuální nabídky KK – tzv. hlavní nabídku. Pokud se Vám nebu-
de tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).

4. Knihy objednané z katalogu nebo přes internet Vám pošleme na dobírku, případně
Vám nabízíme také možnost předplatby se sníženým expedičním poplatkem. Při jaké-
koliv formě objednávky nad 1 500 Kč (pro VIP členy Knižního klubu nad 1 300 Kč) je
poštovné a balné zdarma. Při platbě předem a zároveň doručení přes Zásilkovnu je
poštovné a balné zdarma při objednávce nad 1 000 Kč (pro VIP členy Knižního klubu
nad 700 Kč). 

5. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od prvního nákupu
v KK (písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte každý
další rok.

6. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném období nakoupil zboží v minimál-
ní hodnotě 1 500 Kč, nebo kdo pravidelně odebírá z každého katalogu v době jeho
platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu a obdrží nálepku
VIP s platností na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na  členskou kartu. VIP člen
získává k členské slevě (činící cca 15 %) navíc 20 % slevu na tituly v katalogu ozna-
čené jako VIP (tj. celkem cca 35 % slevu z běžné ceny) a dále poštovné a balné zdar-
ma při nákupu nad 1 300 Kč (nad 700 Kč u objednávky přes Zásilkovnu a zároveň
při platbě předem). VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu. Na VIP členy
se nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3). Více informací k VIP
programu na www.knizniklub.cz.

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA
GROUP, a. s. dali souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to
k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme Vás upozornit, že máte právo na přístup ke
svým osobním údajům, na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo požádat o vysvět-
lení závadného stavu a jeho odstranění a další prá va stanovená v § 21 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme infor-
movat, že v současné době jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, a. s. tyto firmy:
CEMOD – CZ a.s., 4home, a.s., Eurex station s.r.o., Česká mailingová společnost, s. r. o.,
Business Media CZ, s. r. o., AIG Europe Limited, Tarsago Česká republika, s. r. o.

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete je las-
kavě co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu: Knižní
klub, U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí. Uveďte prosím objednací číslo požadova-
ného titulu. Co nejdříve Vám vyexpedujeme náhradní titul.
Zakoupe né zboží máte právo do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit a od smlouvy
tak odstoupit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste poru šili jejich ori-
ginální obal.  
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Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana osobních údajů

Reklamace

E-knihy zakoupíte snadno na
www.ebux.cz!

Stačí se přihlásit na www.ebux.cz stejným heslem a uživatelským 
jménem, které již používáte při svých nákupech na www.knizniklub.cz.

Teprve poté se Vám nákup započte na Váš účet.

Přidejte se k nám na Facebooku
Každý týden nová soutěž!
facebook.com/knizniklub

Sledujte aktuální novinky ze světa knih
twitter.com/knizniklub

Krásné fotky knižních novinek!
instagram.com/knizniklub

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s pro-
dávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustano-
veních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řeše-
ní takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spo-
třebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák.
č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své
právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uza-
vřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu,
nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo
odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a nákla-
dy spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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Jsme tu pro Vás 24 hodin denně! 

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2016! 69

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás! 

Jak objednat?

Příjem objednávek: 
296 536 660   

Opravy a změny v objednávce: 
296 536 665

Po–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 hod. Na čísle 296 536 660 je možno mimo stanovené časy zanechat objednávku na záznamníku. 
Kontaktní on-line formulář: www.knizniklub.cz/kontakty. Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

www.knizniklub.cz

Přihlaste se jako člen Knižního klubu svým členským číslem nebo e-mailo-
vou adresou a jednoduše vybírejte z 51 000 knih!

Telefonická objednávka

Vyberte objednací kódy titulů z tištěného katalogu nebo z webu a zavo-
lejte náš zákaznický servis na telefonní číslo:

296 536 660
Operátor obratem zadá Vaši objednávku a odpoví na Vaše dotazy. Při
platbě předem Vám nadiktuje platební údaje.

Objednací lístek v tištěném katalogu

Vyplňte objednací lístek, který je součástí každého katalogu, a odešlete.
Adresa je již předtištěna.

SMS objednávka

Vyberte z tištěného katalogu (nebo z webu) objednací kódy titulů, které
chcete objednat a napište SMS na číslo 604 249 161 ve tvaru: 
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Nedělejte prosím žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu předem: 
12345678-GM023456,GM124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GM023456,GM124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GM023456,GM124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GM023456,GM124578
Po odeslání 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.
Zásilka Vám bude doručena podle zvoleného přepravce.

Kolik zaplatíte za dopravu?

Česká pošta

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Výdejní místa Zásilkovny Výdejní místa Baliczech Kurýr Geis

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka
● objednací lístek v tištěném katalogu

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka

59 Kč 99 Kč 29 Kč 39 Kč 45 Kč 60 Kč 65 Kč 95 Kč

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Intime poštomatIntime kurýr

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● objednací lístek v tištěném

katalogu

49 Kč 59 Kč59 Kč 59 Kč

Nové číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700; variabilní
symbol Vám sdělíme telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem dle druhu objednávky.
Pokud platbu neobdržíme do 10 dnů od objednávky, bude Vaše objednávka zrušena. 
V případě dotazů se obracejte na zákaznický servis nebo na www.knizniklub.cz/kontakty.

Přihlaste se k odběru novinek na email.knizniklub.cz
a využijte výhod i aktuálních slev Knižního klubu naplno!

DOPRAVA ZDARMA

• Zásilkovna nákup nad 1000 Kč 
při platbě předem (pro VIP člena nad 700 Kč)

• Ostatní druhy dopravy
včetně Zásilkovny nákup nad 1500 Kč
při dobírce (pro VIP člena nad 1300 Kč)

Reklamace: 
296 536 661

Přihlášky: 
296 536 663

Informace: 
296 536 662
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Knižní klub 
Nádražní 896/30 
150 00 Praha 5

Luxusní vydání 
fascinujících ilustrací

SALVADOR DALÍ: ILUSTRACE ZE 60. LET
Výpravná monografie zahrnuje vzácné biblické ilustrace Sal-
vadora Dalího ze 60. let 20. století s fundovaným komentá-
řem. Fascinující ilustrace biblických výjevů vytvořil umělec
pro unikátní vydání Biblia Sacra v Miláně. Jde o mimořádně
pozoruhodnou součást Dalího díla z jeho pozdního tvůrčího
období a ilustrace odhalují umělcovo citlivé vnímání biblic-
kých textů a jejich osobité výtvarné pojetí. 
Váz., 200 stran, 28 x 37,5 cm, barevná publikace

GM037644 nečlenská cena 4999,- 3999,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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