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Vaše TOP 10 z katalogu 2/2021 

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.2

Milí členové Knižního klubu,

protože sluníčko, teplo, dovolená a dobrá kniha patří k sobě, přinášíme vám nový katalog plný
zajímavých novinek a tipů. Kterou knížku si letos zabalíte s sebou na dovolenou vy? Určitě
nepřehlédněte nový thriller od A. Maynea Dívka pod hladinou (str. 4) a bestseller Její konec (str. 5)
od jedné z nej prodávanějších autorek S. Lapeny. Co skrývá tajemný hotel se dozvíte v novince
japonského spisovatele H. Murakamiho Tancuj, tancuj, tancuj (str. 31) a jak prožíval loňský rok
spisovatel M. Viewegh si přečtete v jeho nové knize Zrušený rok (str. 36). Těm, kteří by si chtěli
raději přečíst něco klidnějšího, doporučuji román Čokoládovna (str. 13) od M. Nikolai. Těšíte-li
se, že si letos užijete aktivní dovolenou, nesmí vám chybět kniha známé televizní meteoroložky
A. Zárybnické Alpami na kole (str. 45). Malé čtenáře jistě potěší titul Psí poslání – Příběh Molly
(str. 47) o psí slečně a její paničce, který pro děti napsal W. B. Cameron. A nakonec lahůdka 

pro diváky seriálu Slunečná! S novou Slunečnou kuchařkou (str. 63) si můžete uvařit tradiční pokrmy z hospody na statku.

Přeji vám příjemné léto a hodně zážitků s knihami z Knižního klubu!

Jana Beranová, ředitelka Knižního klubu

Více na straně 70

FLASH DISK
nejen do auta

02 a 03.qxp_sablona lista  21.05.21  11:52  Stránka 2



VÝHODNÁ AKCE 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

3

Akční cena platí pro členy  
Knižního klubu PREMIUM, kteří  
si jednorázově zakoupí další tituly 
(na prodejnách z nakladatelství 
Euromedia, na www.knizniklub.cz  
z kompletní nabídky) v celkové  
hodnotě nad 499 Kč. 
Ostatní zájemci si mohou  
publikaci zakoupit za plnou  
klubovou cenu 319 Kč. 
Akce platí do 31. srpna 2021. 

PŘEČTĚTE SI 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
POVĚSTI ZE VŠECH 
KOUTŮ NAŠÍ ZEMĚ! 

 

399,-   
AKČNÍ CENA  

 199,-

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2021.

Vladimír Hulpach  

POVĚSTI Z ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA 
Dárková kniha je určena čtenářům všech 
věkových kategorií. Veselá i vážná vyprávění 
jsou rozdělena do tří částí – Za časů báj ných 
a nejstarších, Za doby střední a Za doby nové. 
Pověsti provází ilustrace Václava Kabáta. 
Váz., 336 stran, čb. ilustrace, 19,5 x 25,5 cm 

DA041058     akční cena 199,- 

EM041058 399,-  319,- 
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!4
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Andrew Mayne 

DÍVKA POD HLADINOU
Sloan McPhersonová je ve vodě jako doma. Její otec je
lovec pokladů a ona sama se potápí od dětství. Jedno -
ho dne se však ocitne nejen v roli svědkyně, ale zejmé -
na podezřelé. Zrovna když je ve vodě, někdo do kanálu
hodí zavražděnou mladou dívku, kterou kdysi znala. 
Kolegové od policie teď sledují každý její krok – a vrah
taky! Stopy vedou k drogovému kartelu, kterému právě
zmizelo půl miliardy dolarů a dokumenty, usvědčující
zkorumpované soudce a politiky. A tyhle peníze a dů-
kazy chce každý: kartel, policie i federální bezpečnostní
složky. Sloan má sice s potápěním spoustu zkušeností,
ale pokud si nedá pozor, nepřátelé ji stáhnou pod hla -
dinu už napořád… Přeložil Milan Lžička.
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm

EM042235 399,-  299,-
V prodeji od 2. 6. 2021

Andrew Mayne 
ŠELMA 
360 stran
EM039678 399,- 319,-

Andrew Mayne
HRAČKÁŘ 
296 stran
EM039941 379,- 299,-

Andrew Mayne 
TEORIE VRAŽDY
304 stran
EM041041 379,- 299,-

Andrew Mayne 
TEMNÝ VZOREC
304 stran
EM041903 379,- 299,-
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Nepropásněte objednací termín 14. července 2021! 5
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Shari Lapena 
JEDEN Z NÁS
280 stran
EM041532 329,- 259,-

Shari Lapena 
NEVÍTANÝ HOST
256 stran
EM040650 299,- 239,-

Shari Lapena 
NĚKDO CIZÍ V DOMĚ
272 stran 
EM038258 299,- 239,-

Shari Lapena
MANŽELÉ ODVEDLE
272 stran
EM038257 299,- 239,-

Od Shari Lapeny jsem četl všechno, a tak jsem měl vy-
soká očekávání, ale TOHLE jsem teda rozhodně neče-
kal! Pro mě je Její konec nejlepší kniha autorky. Tenhle
konec totiž fakt neuhodnete! 

Radek Blažek
Social Media Manager & Copywriter

Shari Lapena 

JEJÍ KONEC
Stephanie a Patrick, bohatí a spo-
kojení manželé, se nedávno stali
rodiči krásných dvojčátek. Třeba -
že je oba péče o novorozence
značně vysiluje, Stephanie s jis -
totou ví, že má všechno, po čem
kdy toužila. Pak se objeví Erica,
žena z Patrickovy minulosti, 
a s ní děsivé informace o jeho
první manželce. Ta podle Eriky 
nezemřela nešťastnou náhodou.
Patrick tvrdí opak a Stephanie 
najednou zjišťuje, že muž, kte-
rému důvěřuje, možná lže. 
A možná i vraždil. A možná se 
to chystá udělat znovu… 
Přeložila Naďa Špetláková.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

EM042137 359,-  279,-

Shari Lapena 
JEJÍ KONEC
Čtou M. Hudečková a L. Hruška.
EM042140  CD (mp3) 349,- 299,-
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.6
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Sarah Penner 

ZMIZELÁ APATYKÁŘKA 
Do malého bylinkářského krámku, dobře 
skrytého v křivolakých uličkách Londýna 
18. století, míří vskutku neobvyklá klien -
tela. Po celém městě si ženy šeptají  
o záhadné apatykářce Nelle, která místo 
léků na ženské neduhy prodává jedy, 
aby se její zákaznice jednou provždy 
zbavily mužů, kteří je tyranizují. Osud 
bylinkářky je však ohrožen, když jedna  
z jejích klientek udělá fatální chybu…  
Historička Caroline narazí na stopu zá-
hadných úmrtí mužů, k nimž došlo před 
200 lety v Londýně. Zvědavost ji zavede 
do archivu, kde nalézá šokující informa -
ce o Nelle… Přeložila N. Šalamounová.  
Váz., 384 stran, 13 x 20,5 cm 
EM519516 299,-  239,- 

Ulrike Schweikert  

NEMOCNICE CHARITÉ 
Berlín v roce 1831. Ve městě už týdny 
panuje strach, že by se do Německa 
mohla dostat cholera. Když na člunu 
na Sprévě zemře za velkých bolestí 
lodník, začne se osudná epidemie 
rychle šířit. V nemocnici Charité vě-
hlasný profesor Dieffenbach s kolegy 
horečně hledá způsob přenosu ne-
moci a léčbu nakažených. Je to závod 
s časem. Zatímco lékaři bojují o živo -
ty tisíců lidí, tři ženy vedou svůj osob -
ní boj. Hraběnka Ludovica, uvězněná 
v manželství s hypochondrem, na -
chá zí útěchu a sílu v rozhovorech 
s profesorem Dieffenbachem. Porod -
ní bába Marta chce zajistit svému  
synovi lepší budoucnost a začne pra-
covat v márnici nemocnice Charité. 
Ošetřovatelka Elizabet v sobě objeví 
lásku k medicíně a zakázanou lásku 
k lékaři… Přeložila Jana Zoubková. 
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041392 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

 

JAK SE LÉČILO  
V 19. STOLETÍ? 

Jan Bauer  
KRÁLOVSKÁ ŠTVANICE 
V průběhu štvanice na jeleny je za - 
bit královský lovčí Hynek z Bukové. 
Šlo jen o nešťastnou náhodu, nebo  
o úmyslnou vraždu? 224 stran 
EM041813 259,- 199,- 

Jiří Hanibal  
AŽ NA VRCHOL 
Píše se rok 1375. Vládcem Moravy se 
stává Jošt. Cesta ke koruně je ovšem 
trnitá a plná svárů s bratry či uher-
ským králem Zikmundem… 200 stran 
EM042255 259,- 199,- 

Ken Follett  
VEČER A JITRO 
Nenechte si ujít nový histo-
rický román, který dějově 
předchází slavnému bestsel-
leru Pilíře země. Dozvíte se, 
jak bylo založeno městečko 
Kingsbridge… 760 stran 
EM041803 599,- 459,-

Pavel Hrdlička  
OPATOVA  
PROTIVENSTVÍ 
Dokáže mladý milevský opat 
Jarloch vybudovat v málo 
osíd lených jižních Čechách 
velký premonstrátský kláš-
ter? 184 stran 
EM041233 259,- 199,-

NOVIN
KA

TO
P

TO
P

TO
P
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Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 7
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Švédská rodinná sága

3x Corina Bomannová

obj. č.    
EM048237450,- 

ušetříte

 747,- 
jen

Výhodný komplet

Marie Lacrosse  
VINAŘSTVÍ 
Nový začátek 
Po hrozném odhalení Irena opouští milovaného 
Franze bez rozloučení. V osamění přivede na svět 
syna a nastoupí do práce v továrně. Dokáže ztrá -
tu osudové lásky překonat? 496 stran 
EM041856 449,-  359,- 

Rebecca Gablé  
DRUHÉ KRÁLOVSTVÍ 
Anglie roku 1066. Cadmon z Helmsby se vrací 
do rodné země s vítěz ným voj skem Viléma Do -
byvatele. Despo tic ký král Vilém nejed nou dá  
na jeho úsudek. Ovšem jen do chvíle, než se do -
zví, koho Cadmon milu je… 704 stran 
EM041775 499,- 399,- 

Iny Lorentzová 
VZPURNÁ 
Na útěku před vynuceným manželstvím se Jo-
hana z Allersheimu vydává za muže. Se svým 
bratrem Karlem nakonec najde útočiště u cha -
rismatického velitele pevnosti v Pol sku…  
544 stran 
EM040563 399,- 319,- 

Corina Bomannová  
PANÍ ZE SEVERU 
Agnetino dědictví 
Jako studentka malby si 
Agneta ve Stockholmu 
užívá vytoužené svobody. 
Rána osudu ji však přive -
de zpátky domů. Dokáže 
se odvážná žena postarat 
o panství? 488 stran 
EM040789 399,- 319,- 

Corina Bomannová  
PANÍ ZE SEVERU 
Mathildino tajemství 
Jižní Švédsko, rok 1931. 
Mathilda právě ztratila 
matku, když ji ve škole  
ve Stockholmu vyhledá 
hraběnka Agneta Lejon-
gardová… Volné pokračo-
vání rodinné ságy.  480 s. 
EM041235 399,- 319,- 

Corina Bomannová  

PANÍ ZE SEVERU 
Solvejžin slib 
Po těžké nehodě a smrti snou-
bence se Solvejžin svět ocitl 
v troskách. Vrací se na Lejon-
gard za svou matkou a babičkou 
s rozhodnutím, že všechen svůj 
čas a úsilí věnuje panství. Má 
sice mnoho nápadů, ale netuší, 
jak je uskutečnit. Slavné časy je-
jich hřebčince jsou dávno pryč 
a šedesátá léta vyžadují nový, 
moderní přístup k chovu koní. 
Nenadálý host z Ameriky a jeho 
atraktivní průvodce ze Stock-
holmu otevřou Solveig dveře  
do nového světa. Dokáže však 
překonat smutek ze ztraceného 
štěstí? Pokusí se znovu o nový 
začátek – Lejongardu i velké 
lásky? Solvejžin slib je třetí, zá-
věrečná část švédské rodinné 
ságy o rodu Lejongardů a jeho 
panství, jež líčí osudy několika 
generací šlechtického rodu 
v průběhu 20. století.  
Přeložila Zuzana Soukupová.  
Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM042114 399,-  319,- 

NOVIN
KA
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P
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P
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.8
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Franco Forte, Scilla Bonfiglioli  

DĚVČÁTKO A NACISTA 
Německo, rok 1943. Hans Heigel, důstojník posádky SS v městečku Osnabrück, 
nechápe násilí a nenávist, které jeho zemi zachvátily, ani s nimi nesouhlasí. Přes -
to ho strach o rodinu i život v malém městě, vzdáleném od hrůz fronty a koncent -
račních táborů, přesvědčily, aby si svoje myšlenky nechal jen pro sebe, a donutily 
ho tiše snášet i nejabsurdnější politiku Říše. Důležitější je starat se o manželku 
Ingrid a hlavně o milovanou dceru Hanne. Jak dlouho však může člověk přehlížet 
vlastní hodnoty jen proto, aby mohl vést nerušený život? Hans to pochopí, když 
ho potká ta nejhorší tragédie, která se může otci přihodit, a současně zjistí, že 
byl převelen do vyhlazovacího tábora v Sobibóru. Najednou už nemůže zavírat 
oči před hrůznými skutky, kterými se špiní pověst Německa. O to víc, když mezi 
vězni odsouzenými k smrti v plynové komoře potká Leu, židovskou holčičku po-
dobnou Hanne. Hans den za dnem vymýšlí nové lsti, aby ji vytrhl ze spárů již zpe-
četěného osudu. Přitom obelhává svoje spolubojovníky a dělá rozhodnutí, která 
ho budou navždy pronásledovat… Přeložila Alice Macková.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041956 359,-  279,- 

Anika Scott  
DĚDICTVÍ VÁLKY 
Německo, rok 1946. Když se 
Klára vrátí do rodného měs -
tečka, čeká, že doma najde 
svou nejlepší přítelkyni. 
Všechno, co znala, je ale  
v troskách. Ve válkou zniče-
ném Německu však nejsou 
zruinované jen budovy.  
Změnili se i lidé. Všichni žijí  
v troskách své minulosti…  
304 stran 
EM040878 399,- 319,- 

Soraya M. Lane  
HOLKY OD SPITFIRŮ 
Mladá Američanka Lizzie 
Dunlopová se rozhodne vy-
bojovat ženám prá vo podílet 
se na válečném úsilí jako pi-
lotky. Je vyslána do Británie, 
kde se pod vedením prag-
matické May Jonesové for-
muje ženská jednot ka, která 
pomáhá s přelétáváním leta-
del z továren na základny… 
344 stran 
EM041518 359,- 279,- 

Mandy Robotham  
DÍTĚ TŘETÍ ŘÍŠE 
Anke je vězeňkyní v lágru, 
a aby přežila, dělá to, co umí 
nejlépe – pomáhá svým spo-
luvězeňkyním porodit a sta-
rat se o novorozence. Jenže 
pak si její činnosti všimne 
kdosi důležitý a Anke čelí 
zdrcující volbě. Eva Brau-
nová, milenka samotného 
Hitlera, totiž čeká děťátko…  
328 stran 
EM041841 359,- 279,- 

Viola Ardone  
VLAK PRO DĚTI 
Těsně po druhé světové vál -
ce je jih Itálie zbídačený  
a na pokraji hladomoru. Prá -
vě tehdy je zorganizována 
speciální akce – děti z nej-
chudších ro din budou po -
slány na sever, kde se o ně 
postarají místní. Pro desít ky 
dětí to znamená zásadní ži-
votní změnu. Cítí strach, ale 
také trochu naděje… 192 s. 
EM041157 279,- 219,- 

POUTAVÝ ROMÁN  
ODHALUJE JEDNU  
Z NEJTEMNĚJŠÍCH  
STRÁNEK NAŠÍ  
HISTORIE…

Gill Thompson  
DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI 
Když dojde k nacistické inva -
zi do Československa, Eva 
posílá svou maličkou dcerku 
Miriam z Prahy do Londýna. 
V Británii se Miriam seznámí 
s dobrovolnicí Pamelou, kte -
rá pracuje pro organizaci po-
máhající uprchlým židov ským 
dětem. Miriam si získá její 
srdce a Pamela se rozhodne 
dát jí nový domov… 336 s. 
EM041884 399,- 319,- 
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 74. 9
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Colleen McCulloughová  
HOŘKOSLADKÝ ŽIVOT 
Život čtyř dcer důstojného pána Latimera se 
od základu změní, když se dají zaměstnat 
v nemocnici jako ošetřovatelky a zapojí se  
do programu, kterým ve 20. letech vznikalo 
povolání diplomovaných sester. 400 stran 
EM037561 399,- 319,- 

Hana Whitton  
POSLEDNÍ LÁSKA CÍSAŘE KARLA 
Román pojednává o pozapomenutém osudu 
Guillauma, jediného historicky doloženého  
levobočka císaře Karla IV., který se s milova-
ným otcem setkal až na prahu dospělosti.  
248 stran 
EM039463 279,- 219,-

Hana Whitton  
SÁGA RODU REISSOVÝCH 
Johana, Karolína a Antonie se s mat kou a ot -
cem Antonínem Reissem vydávají z Rožmitálu 
pod Třemšínem do Prahy… Historický román 
přibližuje prostředí české obrozenecké společ-
nosti. 264 stran 
EM040624 279,- 219,- 

Jaromír Jindra  
BOJ SLEPÉHO KRÁLE 
Český panovník  
své spojence neopouští 
Po smrti Jana Lucemburské -
ho se rytíř Matouš Rozou -
mek vrací spolu se zraněným 
nevlastním synem Josefem 
z Lichtensteinu domů do 
Čech. Ani jeden z nich ne-
tuší, co je tam čeká… 288 s. 
EM041423 299,- 239,- 

Jaromír Jindra  
VÁLKA KRÁLOVEN 
Román nás zavádí do doby 
tzv. války královen – Elišky 
Přemyslovny a Elišky Rejč ky. 
Boj se vede všemi do stup -
nými prostředky včetně int -
rik, jedu či zrady. Nepře hled - 
né situace využívá české 
panstvo ke vzpouře proti 
králi Janovi… 288 stran 
EM040413 279,- 219,- 

Amy Harmonová  

VÍTR TO VÍ 
Anne Galagherová vy-
růstala s dědečkem Eoi-
nem a jeho kouzelnými 
příběhy ze staré vlasti. 
Nyní se vrací se zlome-
ným srdcem do rodné -
ho Irska, aby rozprášila 
jeho popel. Jenže najednou je všechno 
jinak a ona se probouzí… na stejném místě, ale JINDY. Irsko v roce 
1921 je nebezpečné místo. V dozvucích války se rodí poslední bitva za nezávislost a lidské životy jsou 
zase jednou v ohrožení. Sama Anne musí přistoupit na nebezpečnou hru a přijmout identitu ženy pova-
žované za mrtvou. Najde cestu zpět? A hlavně: Jak se vyrovná se skutečností, že ve vypůjčeném čase, 
který jí rychle dochází, konečně nalezla lásku, ve kterou už ani nedoufala? Přeložila Ivana Nuhlíčková.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041824 399,-  319,- 

NOVIN
KA

PŘÍBĚH 
PRAVÉ 
LÁSKY, 
KTERÁ SE 
ZRODILA  
V NEPRAVÝ 
ČAS 
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Kate Hewittová  

NENÍ TO MOJE DCERA 
Milly celý život snila o tom, že bude mat-
kou. Sama je adoptovaná, takže vždy tou-
žila po důvěrném poutu se svým vlastním 
dítětem. Proto když se s manželem Mat-
tem dozví, že nemohou mít děti, zhroutí 
se jí svět. Pak jim ale Millyina nejlepší ka-
marádka a Mattův bratr nabídnou, že jim 
darují vajíčko a sperma, aby mohla Milly 
odnosit své dítě. Milly je nadšená a věří, 
že teď už se nemůže nic pokazit. Nikdo 
z nich ale není připravený na to, jak se je-
jich pocity a vztahy promění, když se Alice 
narodí… Přeložila Pavla Jakobsson.  
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041567 299,-  239,- 

Sheila O’Flanaganová  

CHYBA JEJÍHO MANŽELA 
Roxyino manželství s Davem bylo harmonické  
i po dvaceti letech. Jednoho dne však přijde 
Roxy dříve domů a najde Dava v posteli  
s atrak tivní mladou sousedkou. Náhle si není 
ničím jistá – minulostí, společným podnikáním 
a především budoucností jejich rodiny. Vše se 
změnilo a Roxy stojí před obtížným rozhodnu-
tím… Přeložila Lucie Lukačovičová.  
Váz., 336 stran, 14 x 20,5 cm 

EM041783 359,-  279,- 

CO ZNAMENÁ  
BÝT RODIČEM? 

2x Sheila O’Flanaganová

obj. č.    
EM048238300,- 

ušetříte

 438,- 
jen

Výhodný komplet

Sheila O’Flanaganová  
TAJEMSTVÍ MÉ 
MATKY 
Jenny a Pascal slaví s rodi-
nou čtyřicá té výročí svat by. 
Během večírku se ukáže, že 
zdánlivě harmonické man-
želství má trhliny… 392 s. 
EM040636 379,- 299,- 

Jodi Picoultová  
NEJSEM JAKO VY 
Jacob exceluje v matematice, 
má černý smysl pro humor 
a nenávidí nepořádek. To,  
co má navíc, je Aspergerův 
synd rom. Když je zavražděna 
jeho lektorka, stává se chla-
pec prv ním podezřelým. Byl 
by schopen vraždy? 568 s. 
EM042396 499,- 399,- 

Ellen Marie Wisemanová  
SBĚRATELKA SIROTKŮ 
Zatímco svět oslavuje konec 
Velké války, blíží se další 
hrozba – španělská chřipka. 
Filadelfie se ocitá v karan-
téně, objevují se znamení 
nákazy a lidé nosí masky,  
za nimiž skrývají temnější 
úmysly… 368 stran 
EM041500 359,- 279,- 

NOVIN
KA

HARMONICKÉ MANŽELSTVÍ, 
NEBO DOKONALÁ  
PŘETVÁŘKA? 

10 a 11 spolecnost.qxp_Sestava 1  19.05.21  12:08  Stránka 2



Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify! 11

Sp
o

le
če

n
sk

é 
ro

m
án

y

Mirka Skočílková  
KDO VĚŘÍ NA ZÁZRAKY 
Gábina se vdá za Jakuba, který má oči jen 
pro ni. Děti na sebe nenechají dlouho čekat 
a mladý pár se ocitá ve víru rodičovských 
povinností a partnerského života. Některé 
problémy jsou však horší než jiné… 376 s. 
EM041437 299,- 239,- 

Barbara Nesvadbová  
ILUZE 
Karla potkala Martina ve chvíli, kdy dopo-
sud dokonalý vztah s jejím synem začal  
dostávat trhliny. Martin se Karle stane  
záchranným kruhem, brzy však mezi nimi 
zahoří plamen vášně… 152 s., čb. foto 
EM041698 259,- 199,- 

Joy Fieldingová 
ŠPATNÁ DCERA 
Robin se musí vrátit do nenáviděného rod-
ného maloměsta. Rodinná tragédie i ne-
ujasněný vztah s přítelem v ní však znovu 
vyvolají panickou poruchu, které se načas 
zbavi la… 352 stran 
EM039669 379,- 299,-

Klára Janečková  
ZRADA 
Sourozenci David a Viktorie Manovi emigrují z Česko-
slovenska do svobodného světa. David jde cílevědo -
mě za kariérou, zatímco jeho sestra si chce užívat 
svobody a lás ky. Její naivita ji však vže ne do náručí 
protřelého podvodníka. Viktorie se ocitne na dně 
a jen za pomoci svých nejbližších se vrátí do normál-
ního života… 416 stran 
EM041707 359,- 279,- 

Klára Janečková  

FRANCOUZSKÝ 
MANŽEL 
Kamila Oliverová je 
známá autorka knih o zá-
hadách a krásná žena, 
která se zrovna vzpama-
tovává ze ztráty partnera. 
Albert Gabriel je synem 
přísného vojáka a život  
ve strachu a poslušnosti 
zanechal stopu na jeho 
osobnosti. Je sice bohatý 
a úspěšný, ale také ne-
stálý – miluje, aby vzápětí 
nenáviděl. Lidi od sebe 
odhání. Když Kamilu 
osloví mladá žena Nadja,  
pátrající po své zmizelé 
kamarádce Laně, spisova-
telka souhlasí, že ženě 
pomůže. Aby zjistila, kam 
se Lana poděla, musí se 
Kamila sblížit s podivín-
ským Albertem, kterého 
Lana nedávno opustila… 
Váz., 256 s., 12,5 x 20 cm 

EM042209 
279,-  219,- 

NOVIN
KA

ODHALÍ SLAVNÁ SPISOVATELKA 
TEMNÉ TAJEMSTVÍ  

ŠARMANTNÍHO FRANCOUZE? 
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Anne Jacobsová  
alias Marie Lamballe  

KAVÁRNA  
U ANDĚLA 
Dcery naděje 
Wiesbaden, 1959. Kavárnu 
U Anděla nyní vede dcera 
Hilda a vnáší do tradičního 
domu svěží vítr. Skutečnou 
šťastnou náhodou se stane 
nový cukrář, jehož svůdné 
dortové kreace lákají do ka-
várny čím dál víc hostů.  
Hilda a její sestřenice Luisa 
však mají obavy o své osob -
ní štěstí. Zatímco Hildin  

Jean-Jacques tráví poslední dobou hodně času 
s půvabnou Francouzkou, která vypomáhá v jeho vinařství, zdá 

se, že Luisin manžel Fritz před ní něco tají. Když náhle dorazí dopis, který 
znovu otevře staré rány z doby války, je to výzva pro každého člena rodiny. Jde 

o existenci kavárny U Anděla… Přeložila Zlata Kufnerová.  
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041974 399,-  319,- 
 

2x Sofia Lundbergová

obj. č.    
EM048240330,- 

ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet

Kavárna U Anděla /1–3

obj. č.    
EM048239460,- 

ušetříte

 737,- 
jen

Výhodný komplet

Lucinda Riley 
SESTRA BOUŘE 
Na luxusní sídlo na sou k -
romém poloostrově že-
nevského jezera se sjíždí 
z různých koutů světa 
šest mladých žen, které 
přivedla domů smrt  
adoptivního otce. Každá 
dostává jako dědictví 
i dopis s úda ji, podle 
nichž mů že najít svou 
biologickou rodinu. Ally 
nemá zpočátku o pátrání 

po svém původu zájem, protože se poprvé hluboce zamilovala. 
Vzájemnou lásku však přerve tragická nehoda. A tak se spíš  
ze zoufalství než ze zvědavosti přece jen vydává do Norska, 
kam ji vedou nápovědy z otcova dopisu… Přeložila J. Jašová. 
Váz., 480 stran, 14,2 x 21,1 cm 
EM304805 349,- 279,- 

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM 
Marie nastoupí jako kuchyň-
ská pomocnice v impozantní 
vile, sídle průmyslnické rodi -
ny Melzerů. Záhy se zde  
sez namuje se sympatickým 
Pau lem Melzerem. Mladí  
lidé se do sebe vášnivě za-
milují… 464 stran 

EM042604 399,- 319,- 

Tabea Bachová  
NÁVRAT NA OSTROV  
KAMÉLIÍ 
Maël se vydává z ostrova  
na pevninu, aby navštívil svou 
těžce nemocnou matku. Krátce 
po jeho odjezdu začne nad 
bretaňským pob ře žím zuřit ni-
čivá bouře, během níž se jeho 
žena zraní… 328 stran 
EM041128 349,- 279,- 

Sofia Lundbergová 
ČERVENÝ ADRESÁŘ 
Nechte se vtáhnout do pou -
ta vého vyprávění o velké 
lásce, na kterou se nezapo-
míná. 288 stran 
EM039771 349,- 279,- 

Sofia Lundbergová  
OTAZNÍK JE POLOVINA 
SRDCE 
Román o překonání hanby  
a viny, o hledání sebe sama, 
pravdy a lásky… 328 stran 
EM039772 379,- 299,-

Anne Jacobsová  
alias Marie Lamballe  
KAVÁRNA U ANDĚLA 
Osudová léta 
392 stran 
EM041129 399,- 319,- 

Anne Jacobsová  
alias Marie Lamballe  
KAVÁRNA U ANDĚLA  
Nová doba 
392 stran 
EM040693 399,- 319,- 

OSUDY JEDNÉ 
KAVÁRENSKÉ 
DYNASTIE  
V PROMĚNÁCH 
20. STOLETÍ  

NOVIN
KA*
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Hendrik Winter  
SPLNIT SI SVÉ SNY 
Adama nikdy nenapadlo, že by se mohl za-
milovat do jedné z pacientek, které denně 
vozí na chemoterapii a zpět. Jedno ho dne 
však k němu do taxíku nastoupí Jessi…  
Brož., 392 stran 
EM041139 349,- 279,- 

Arthur Golden  
GEJŠA 
Díky svému půvabu se chudá Čijo ne stala 
obyčejnou prostitutkou, ale nastoupila ne-
lehkou cestu k po stavení profesionální gej -
ši. Pře konala mnoho překážek, zradilo ji 
však vlastní srdce… 448 stran 
EM039488 299,- 239,-

Kathryn Stockettová  
ČERNOBÍLÝ SVĚT 
Dojemný příběh zasazený do šedesátých let 
20. století na americký Jih. Mladá běloška 
se rozhodne ukázat svět očima černých 
hospo dyň, čímž převrátí život mnoha rodin 
vzhůru nohama. Brož., 408 stran 
EM041223 299,- 239,- 

Maria Nikolai  

ČOKOLÁDOVNA 
Stuttgart na počátku 20. století. Judith Rothmannová, dcera 
majitele čokoládovny, vede privilegovaný život v noblesní 
čtvrti Degerloch. Její skutečná vášeň však patří výrobě čoko-
lády. Každou volnou chvilku tráví v tovární laboratoři vynalé-
záním nových cukrovinek a jednou by ráda řídila podnik. 
Otec s ní má ale jiné plány. Dojedná výhodný sňatek s mu -
žem, kterého Judith nikdy nemůže milovat. A právě v tu chvíli 
jí zkříží cestu charismatický Viktor, jenž si hodlá ve Stuttgartu 
vybudovat novou existenci… Přeložila Libuše Staňková. 
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041708 399,- 299,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Ti, kdo mě 
dobře znají, 
vědí, že čoko-
láda je moje 
velká vášeň. 
Ráda ji ochut-
návám, někdy 
ji konzumuji 
i docela  
ve vel kém 
a také ji s ra-

dostí dávám jako dárek. Je tedy úplně 
jasné, že začátek téhle nové ságy si roz-
hodně nenechám ujít! 

Helena Frantová, PR manažerka 

NOVIN
KA

VÍTEJTE V ČOKOLÁDOVÉM IMPÉRIU 
RODINY ROTHMANNOVÝCH!
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Catherine Miller  

99 DNÍ S TEBOU 
Emmin život je tichý. Pracuje v knihov -
ně. Stará se o hendikepovanou matku. 
Nikdy ji nikdo nepolíbil, nikdy nebyla 
v zahraničí, nikdy neochutnala šampaň-
ské. Opravdový život na ni čeká jen 
mezi zažloutlými stránkami milovaných 
knih. Nathan tráví dny kilometry nad 
zemí jako instruktor sky divingu, miluje 
adrenalin a žije naplno. Nikdy se ale 
nezamiloval, nikdy se o nic nestaral. 
Když je osud spojí, všechno se změní…  
Přeložil Radovan Zítko.  
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 
EM041330 299,-  239,- 

Claire Lombardo  

NEJHEZČÍ DNY  
NAŠICH ŽIVOTŮ 
Rodinná sága o manželském páru, 
čtyřech dcerách, které mezi sebou 
neustále válčí, a jednom dlouho po-
hřbeném tajemství… Když se do 
sebe Marilyn a David zamilovali, 
netušili, co na ně čeká. O čtyřicet 
let později mají čtveřici rozdílných 
dcer, které bojují se svými životy  
i jedna s druhou. Ovdovělá Wendy 
zmírňuje svůj smutek alkoholem 
a mladšími muži. Violet se potýká 
s úzkostí. Neurotická profesorka 
Liza zjistí, že je těhotná, ale není si 
jistá, zda dítě chce. A Grace, lehko-
vážná nejmladší dcera, žije ve lži, 
o níž nemá nikdo z rodiny nejmenší 
tušení. Sestry ale přece jen něco 
spojuje. Strach, že nikdy nenajdou 
lásku, jakou sdílí jejich rodiče…  
Přeložila Lenka Faltejsková.  
Váz., 520 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041825 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

 
 

Dojemný a nadějeplný 
příběh 

Nicholas Sparks  
VZKAZ V LÁHVI 
Theresa se vydává po stopách příběhu 
velké lásky, které nebylo dopřáno štěstí. 
336 stran 
EM040734 299,- 239,-

W. Bruce Cameron  
PSÍ DOMOV 
Srdceryvný příběh pro všechny milovníky 
psů a zvláště pak pro ty, kteří si zamilo-
vali autorovy předchozí hity – Psí poslání 
a Psí cestu! Brož., 304 stran 
EM040888 279,- 219,- 

Jojo Moyesová  
NEŽ JSEM TĚ  
POZNALA 
Romantický příběh o dvou  
lidech, kteří nemají nic spo-
lečného, dokud jim láska  
k nohám nepoloží celý svět. 
408 stran 

EM039555 349,- 279,-

Jojo Moyesová  
POSLEDNÍ DOPIS  
OD TVÉ LÁSKY 
Mimořádně silný příběh váš -
ně, nevěry a ztráty, který zís-
kal v roce 2011 prestižní 
ocenění The Romantic Novel 
of the Year Award. 472 stran 

EM039552 349,- 279,-

NOVIN
KA
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Danielle Steel  
V PRAVÝ ČAS 
Alexandra Winslowová vy-
dává svůj první román pod 
pseu donymem Alexander 
Green. Úspěch na sebe ne-
nechá dlouho čekat, daň  
za něj je ovšem vysoká…  
320 stran 
EM040262 299,- 239,-

Sandra Brown  
SKANDÁL 
Jade se vrací po letech do rodného měs -
ta. Pomstí se těm, kteří jí kdysi ublížili?  
432 stran 
EM042471 399,- 299,- 

Sandra Brown  
RŮŽOVÝ VÍKEND 
Cyn přišla před časem o manžela, které -
ho hlu b o ce milova la. Podaří se jí ztrátu 
překonat? 160 stran 
EM040569 259,- 199,-

Hannah Sunderlandová  
SKORO ÚPLNĚ  
NORMÁLNÍ 
Mohou se k sobě dva nedo-
konalí lidé dokonale hodit? 
Effie a Theovi to společně  
docela funguje. Dokud se  
neukáže, že Theo před Effie 
něco skrývá… 336 stran 
EM041847 359,- 279,- 

Danielle Steel  

ČAS ZMĚN 
Jako dcera a vnučka prominentních 
manhattanských právníků je Meredith 
McKenzieová předurčena k tomu mít  
jen to nejlepší. Navštěvuje elitní školy, 
vybranou společnost a samozřejmě se 
čeká, že se jednou výhodně vdá. Dětství 
tráví v Německu, kde její otec působí 
jako žalobce během Norimberských pro-
cesů. Meredith si proto začíná uvědomo-
vat, že boj dobra se zlem ne patří jen  
do pohádek, ale odehrává se naprosto 
reálně. Po návratu do USA se pokouší 
prosadit jako právnička a vydat se 
vlastní cestou… Přeložila D. Michnová.  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042546 299,-  239,- 

V prodeji od 11. 6. 2021

NOVIN
KA

Rebecca Serleová  

ZA PĚT LET 
Špičková manhattanská právnička Dannie žije spoko-
jený a klidný život se svým přítelem Davidem. V den 
jejich zásnub se jí však zdá zvláštní a velmi živý sen. 
Vidí se v jiném bytě – o pět let později – s neznámým 
mužem. Její život pak plyne poklidně dál, dokud jí jed-
noho dne její bohémská kamarádka Bella nepředstaví 
svůj nový objev – architekta Aarona Gregoryho, který 
je navlas stejný jako muž z Dannieina snu! Dannie se 
zamiluje, ale své tajemství ukryje hluboko ve svém 
srdci. Netuší, že Bella má pro ni zdrcující zprávu, která 
všem nadobro změní život… Přeložila P. Pachlová. 
Váz., 232 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041438 329,-  259,- 

NOVIN
KA

Rebecca Serleová  

ZA PĚT LET 
Audioknihu čte Terezie Taberyová.  

EM042489 CD (mp3) 299,-  249,- 

Nezapomenutelný příběh 
o síle lásky, přátelství 
a nevyzpytatelné povaze 
nelítostného osudu 

 

PRO  
ČTENÁŘE  

JOJO  
MOYESOVÉ
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NOVIN
KA

Aly Martinezová 

PSÁNO S LÍTOSTÍ
Hadley odmalička snila o po-
hádkovém životě. Přála si 
potkat toho pravého a žít
šťastně až na věky. Málokdy
se ale věci vyvíjí podle našich
představ, a tak Hadley neče-
kaně otěhotní po sexu na jed -
nu noc. Caven by si nikdy
nepomyslel, že se jeho život
ve vteřině obrátí naruby,
dokud nenajde na prahu ležet
miminko, zachumlané v te-
nounké dece, a dopis, v němž
se píše, že má dceru. Netrvá
dlouho a Caven si život bez
malé Rosie nedovede předsta-
vit. To jediné, čeho se bojí, je,
že se matka jeho dcerky vrátí
a bude ji chtít zpátky. Protože
to, co provedla, se nedá omlu-
vit… nebo ano? 
Přeložila Anna Poskerová. 
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EM041749      299,- 239,-

Colleen Hooverová 
NÁMI TO KONČÍ
Lily to neměla v životě vždycky jednoduché.
Ušla ale dlouhou cestu a teď žije v Bostonu
a rozjíždí vlastní byznys. K tomu se ještě 
seznámila s dokonalým a neskutečně přitažli-
vým neurochirurgem Rylem. Vypadá to, že jí
všechno vychází na jedničku. Ryle je do Lily
blázen, pronásledují ho ale traumata z minu-
losti, kvůli kterým se jejich vztah komplikuje…
360 stran
EM042565 349,-  279,-

Kay Brattová 
TANEC SE SLUNCEM
Když Sadie na vštíví dceru
Lauren na stáži v Yosemit-
ském národním parku, zdá
se, že koneč ně zapome ne 
na rozpadající se manžel ství.
Pak se ale ženy ztratí při vý-
šlapu do přírody a náhle se
ocitnou uprostřed nelítost-
ného boje o přežití… 208 s.
EM041792 299,- 239,-

Kimberly McCreight 
V DOBRÉM I ZLÉM
Lizzie je mladá a úspěšná
právnička. Jednoho dne jí
zavolá starý známý, jenž je
obviněn z vraždy své ženy,
a žádá ji o pomoc. Lizzie
váhá, ale nakonec souhlasí,
že se jeho případu ujme. Pří-
pad ji zavede do světa brook -
lynské smetánky… 424 stran
EM041587 399,- 319,-

Kristyn Kusek Lewis 
CO SE O NÍ ŘÍKÁ
Bess a Susannu dělí deseti-
letí, ale přeci jen mají něco
společné ho. Obě jsou objek-
tem řečí v městečku Greyhill.
Jednoho dne dostane Bess
nabídku, aby napsala o Su-
sanně článek do prestižní ho
časopisu. Stará dáma se jí
nečekaně otevře… 368 s.
EM041089 379,- 299,-

Samantha Youngová
BEZ ROZLOUČENÍ
Přitažlivý skladatel obrátí
Noře život naruby… 424 s.
EM040011 359,- 279,-

Samantha Youngová 
STRUNY LÁSKY
Co byste obětovali pro toho,
koho milujete? 448 stran
EM041243 359,- 279,-

2x Samantha Youngová

obj. č. 
EM048080280,-

ušetříte

438,-
jen

Výhodný komplet
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Vi Keelandová 

NEMĚLI BYCHOM
Bennett se dovídá, že po fúzi
dvou reklamních agentur bude
muset o své místo kreativního
ředitele soupeřit s Annalise, 
zastávající v druhé z firem stej-
nou pozici. Je si však jistý, že
díky svým mnohaletým zkuše-
nostem s přehledem zvítězí
a „té ženské“ nezbyde nic ji-
ného, než odjet na pobočku
v Texasu. Jenže pak se oba pro-
tivníci setkají osobně a oka-
mžitě to mezi nimi začne jiskřit
– a zároveň i pěkně skřípat.
Zvítězí láska, nebo nevraživost?
Přeložila Anna Křivánková. 
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

EM041146 359,- 279,-

Vi Keelandová 
ALFA SAMEC
Emerie si myslela, že se
do její nové kanceláře 
vloupal zloděj. Než stihla
zavolat 911, ukázalo se,
že aro gant ní chlapík je
skutečným majitelem
kanceláře… 288 stran
EM039162 299,- 239,-

Vi Keelandová 
ŠÉF 
Když neznámý krasavec
Chase pomůže Reese
ukončit příšerné rande, je
mu vděčná. Ani ve snu by
ji nenapad lo, že se s Cha-
sem ještě někdy setká…
288 stran
EM039165 299,- 239,-

Jennifer Probstová 
MILUJ MĚ VŠÍM
Tristan opustil své bratry i rodné město, aby se věno-
val vlastním cílům a snům. Nikdy však nezapomněl
na mladičkou Sydney, se kterou kdysi prožil vášnivý
románek. Teď se musí Tristan vrátit domů a spolu
s bratry převzít rodinný podnik. Dostane jeho láska
druhou šanci navzdory chybám, kterých se v minu-
losti dopustil? Sydney Tristana milovala celým srd-
cem. S jeho odchodem ji však opustila i důvěra
a ochota znovu se zamilovat. Teď je Tristan zpět 
a Sydney tuší, že dřív nebo později bude muset čelit
nejen jemu, ale také hlubokému tajemství, které roky
skrývala… 384 stran 
EM039915 359,- 279,-

Julia Quinnová 

BRIDGERTONOVI
Vikomt, který mě miloval
Rok 1814 slibuje rušnou společenskou sezónu a vikomt Anthony
Bridgerton má nejvyšší čas se oženit. Dokonce se už rozhodl, kte-
rou z mladičkých debutantek si vybere – vyhlášenou krásku Edwi -
nu Sheffieldovou. Jedinou překážkou je starší sestra jeho vyvole -
né, Kate – ta nejvšetečnější žena, jaká kdy poctila návštěvou lon-
dýnský ples. Tato troufalá intrikánka ho dohání k šílenství svým
odhodláním překazit mu zásnuby, ale když Anthony zavře v noci
oči, Kate ho pronásleduje v neuvěřitelně erotických snech. Vybral
si vikomt za nevěstu tu správnou sestru? Přeložila Z. Zvěřinová.
Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EM042469 299,- 239,-

NOVIN
KA

3x Vi Keelandová

obj. č. EM048241
380,-

ušetříte

577,-
jen

Výhodný komplet

Julia Quinnová 
BRIDGERTONOVI
Vévoda a já
Simon Basset, vévoda z Hastingsu,
vymyslel plán, jak se zbavit dohazo-
vačů a vdavekchtivých dívek. Před-
stírá náklonnost k půvabné Daphne,
mladší sestře svého přítele, s níž
uzavře dohodu, že se jí bude naoko
dvo   řit. Přestože nemá v úmyslu se
oženit, na té dívce je něco, co mu
zrychluje tep… Brož., 304 stran
EM042458 299,- 239,-

TO
P
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KA

Aleš Novotný 

ZVĚSTI
Nevlastní bratři Kryštof a Tomáš nedovedou
najít společnou řeč, Karin pochybuje o lásce 
k majetnickému příteli, Julián se trápí nevěrou
rodičů, Matyáš tají před ostatními svůj vztah
a Daniela se snaží zapomenout… Před půl
rokem bylo v nedalekém lomu nalezeno tělo
jejich spolužáka. Policie se přiklonila k vraždě,
pachatele ale nedopadla. Co se v lomu stalo? 
Brož., 376 stran, 12,5 x 20 cm

EM042080 329,-  259,-

Kara McDowellová 

BUĎ, ANEBO
Paige trpí rozhodovací paralý-
zou. I ta nejmenší rozhodnutí
pro ni představují ohromný
problém. Právě teď se má roz-
hodnout, zda stráví vánoční
prázdniny v horské chatě s klu-
kem, do kterého je už roky za-
milovaná, anebo odjede s má -
mou do New Yorku – města, 
o kterém sní celý život. Když už
to vypadá, že se Paige pod tla-
kem zhroutí, do hry se vloží
osud a Paigin život se rozdvojí
do dvou paralelních vesmírů…
V jednom odjede do New Yor -
ku, kde ji okouzlí nejen město,
ale také nečekaný průvodce,
a v dru  hém vyrazí do hor, kde
koneč ně dostane možnost se
sblížit se svou platonickou 
láskou. Jen že pak do všeho 
zasáhne Paigina úzkost… 
Přeložila Michaela Burock. 
Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EM041727 299,-  239,-

2x Aleš Novotný

obj. č. 
EM048242230,-

ušetříte

398,-
jen

Výhodný komplet

Wibke Brueggemannová 

LÁSKA JE NA PRD
Patnáctiletá Phoebe má za to, že zamilovat se je
zbytečné a ponižující, a tak se zařekne, že to nikdy
neudělá. Láska je podle ní jen chemická reakce 
v mozku. Pak ale Phoebe dostane brigádu v míst-
ním dobročinném obchodě a shodou náhod tam
narazí na Emmu… dívku s těma nejmodřejšíma
očima na světě a nejlaskavějším srdcem, která,
aniž by o to tak docela usilovala, možná změní
Phoebein pohled na věc. Přeložila L. Faltejsková. 
Brož., 480 stran, 12,5 x 20 cm

EM041248 399,-  319,-

Neal Shusterman 
ZVON
Ve světě smrtek je vše jinak.
Citra a Rowan zmizeli. Plo-
voucí město Trvalka je pryč.
Zdá se, že už nezbývá nic, co 
by mohlo smrtkovi Goddar-
dovi zabránit, aby uchvátil
absolutní moc… Brož., 544 s.
EM041820 499,- 399,-

Aleš Novotný 
PAMATUJ NA SMRT
Když je v lese nalezeno tělo
roky pohřešované dívky, za-
chvátí lidi v blízkém městeč -
ku panika. Všichni totiž tuší,
že vrahem je ně kdo z nich…
Brož., 408 stran

EM039533 299,- 239,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Člověk nemusí být dokonalý, 
aby si zasloužil lásku…

Český young adult thriller
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Yasmin Rahmanová 
CO JSME SI NIKDY NEŘEKLI
Život šestnáctileté Mehrín ovládl Chaos –
úzkost a deprese dohnaly dívku na kraj zou-
falství. Aby unikla nekonečnému smutku,
přihlásí se na Me mentoMori – ser ver, který
přiřazuje uživatele do skupin a určuje jim
čas a provedení sebevraždy. Zde se Mehrín
seznámí se dvěma dívkami, jež bojují s vlast -
ními démony. Vznikne mezi nimi hluboké
přátelství a dívky se rozhodnou dohodu se
serverem ukončit. Správce stránky je však
nenechá odejít tak snadno… Brož., 440 s.

EM040836 359,- 279,-

NOVIN
KA

Ladislav Špaček 

TEREZA
Příběh
s prvky 
etikety
Tereza je oby-
čejná šestnácti-
letá holka, která
se seznámí 
na Facebooku
s o něco starším
klukem. Spo-
lečně prožívají
všechny situace,

do kterých se dostávají mladí lidé jejich věku. Řeší svůj vztah, rozchody a ná-
vraty, ale i chování k rodičům, ke kamarádům, učí se základům chování v re-
stauraci, v tramvaji, v hotelu, na cestě letadlem, na diskotéce, ale i na svatbě
a na společné dovolené na jachtě. Oba projdou všemi nástrahami života a spo-
lečně se s nimi vyrovnávají. Poutavý příběh o první lásce je v podtextu stále
provázen pravidly etikety přizpůsobenými životu a mentalitě teenagerů.
Váz., 200 stran, barevné ilustrace, 13 x 20 cm

EM042320 259,-  199,-

Konečně je tu sbírka lockdow-
nových povídek, které jsou op-
timistické a které ukazují, že
nás při izolaci mohou potkat
i hezké věci. Navíc jsem díky
této sbírce objevila hned něko-
lik nových autorů, od kterých 
si musím co nejdříve přečíst
něco dalšího. Povídky mých 
oblíbenkyň, jako je Erin A. Crai   -
gová a Rachael Lippincottová,
nezklamaly.

Karolína Skácelová
marketing

NOVIN
KA*

R. Lippincottová, A. Desombreová, 
E. Hahnová, N. Prestonová, J. Yenová, 
E. A. Craigová, B. Konigsberg,  
S. Patelová, B. Morrisová 

SPOLU A KAŽDÝ
ZVLÁŠŤ
V příběhu Erin A. Craigové svede
osud dohromady dívku, která je
ve městě nová, a sympatického
poslíčka s pizzou. Brittney Morrisová
promění nepřátelství v lásku za po-
moci okenní zahrádky s bylinkami, 
v povídce Saj ni Patelové spojí hrdiny
dohroma dy hudba a Rachael Lippin-
cottová si získá srdce čtenářů rozto-
milou love story o dvojici spolubydlí-
 cích. Tyto a mnohé další příběhy
o hledání lásky v nepříznivých časech
najdete v knize plné šťastných konců. 
Přeložila Jana Jašová. 
Brož., 296 stran, 12,5 x 20 cm

EM042437 299,-  239,-

Poutavý příběh 
od známého propagátora

společenské etikety

Devět příběhů o hledání lásky 
v nepříznivých časech
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NOVIN
KA

Harriet Tyce 

VŠECHNY TVOJE LŽI
Sadie Roperová je po rozpadu man-
želství odhodlaná začít s dcerou
znovu. Nová čtvrť, nová práce, nová
škola. Jen že nic nejde podle plánu.
Její dcera mezi nové spolužáky neza-
padne a Sadie mezi ostatní matky
taky ne. Jako by tady nebyly vítané…
Přeložila Jana Vlčková. 
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EM039614 399,- 299,-
cena pro VIP členy 279,-

Jasper DeWitt 

PACIENT
Psychiatr Parker H. začne praco-
vat v léčebně v Nové Anglii.
Hned první den se dozvídá
o místním nejzávažnějším pří-
padu – když tohoto čtyřicetile-
tého muže do léčebny přijímali,
bylo mu pouhých šest let. Nemá
určenou diagnózu. Zdá se, že
jeho symptomy se postupně vy-
víjejí. Každý, kdo se mu pokusil
pomoci, buď zešílel, nebo spá-
chal sebevraždu. Zoufalé a vy-
děšené vedení nemocnice se
tedy snaží tohoto pacienta držet
co nejdál od personálu. Jsou
přesvědčeni, že jeho propuštění
na svo bodu by znamenalo kata-
strofu. Mladé mu psychiatrovi to
ovšem nedá. Chce vědět, co za
tím vším je. A to je chyba. Jeho
vyšetřování se rychle vymkne
kontrole – změní se v něco, co
ho nenapadlo ani v jeho nej-
divočejších představách… 
Přeložila Anna Musilová. 
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

EM041968 259,- 199,-

Robin Cook 
GENEZE
Když se na pi-
tevním stole
doktorky Laurie
Montgomeryové

objeví tělo sociální pracovnice Kery Jacobse-
nové, zpočátku se zdá, že je obětí tragického
předávkování drogami. Ale Laurie při dalším
ohledávání zjistí něco šokujícího… 384 stran
EM041838 399,- 319,-

Brian Freeman 
SAMA PROTI
VŠEM
Lisa ztratila bě -
hem půl roku té -
měř všechny své
nejbližší. Teď žije
sama, ukry tá v domě v lesích poblíž kanadských
hranic. A právě tam se náhle objeví zraněný
chlapec a prosí o pomoc. Jeho osud se podobá
příběhu protagonisty jejího románu… 296 s.
EM041940 359,- 279,-

Romy Hausmannová 
MILÉ DÍTĚ
Čtrnáct let ji drží zamčenou
v chatě bez oken v lese.
V tomto vězení mu porodila
dvě děti. Psychopat se stará
o svou rodinu, chrání ji před
světem tam venku. A nikdo
mu nemůže jeho ženu 
a děti vzít, protože nikdo
neví, kde jsou… 304 stran
EM040865 359,- 279,-

Gilly Macmillanová 
PO PRAVDĚ
Lucy je autorka několika
bestsellerů, díky kterým zís-
kala slávu i peníze. Kromě
toho má Dana – zneuzna-
ného a žárlivého manžela,
jehož pokusy stát se spisova-
telem nedopadly valně. Teď
Dan zmizel. Má Lucy na jeho
zmizení podíl? 304 stran
EM041986 299,- 239,-

NOVIN
KA Rodiče v této

čtvrti dokážou být
stejně zákeřní 
jako jejich děti…

TO
P
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Shalini Boland 
PRAVÁ MATKA
U Tessy doma se objeví chlapec,
který tvrdí, že je její syn. Oka  -
mži tě to nahlásí, policie ji však
obviní, že ho unesla… 248 stran
EM040820 299,- 239,-

C. L. Pattison 
SPOLUBYDLÍCÍ
Megan a Chloe u sebe ubytovaly
Samanthu. Záhy si ale uvědomí,
že pozvat si cizího člověka domů
nebyl nejlepší nápad… 288 stran
EM040953 329,- 259,-

Samantha Lee Howe 

CIZINEC V NAŠÍ POSTELI
Mám všechno, na co si vzpomenu. Jsem dobrá manželka, ale někdy
si připadám jako v pasti. A tak si začnu románek s cizím chlapem
jménem Ewan a můj život se rázem obrací vzhůru nohama. Ewan
rozbíjí mé manželství kousek po kousku, nenápadně. Než si toho
stihnu všimnout, zmizí. Evidentně celou dobu používal falešné
jméno a nenechal po sobě jedinou stopu. Je mazaný a dost možná
něco takového nedělá poprvé. Zdá se, že tohle všechno na mě ně -
kdo nastražil… Přeložil Stanislav Pavlíček. 
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

EM041902 299,- 239,-

Julie Clark 

POSLEDNÍ LET
Claire má dokonalý život. Je vdaná za potomka z prominentní rodiny, bydlí
v nádherném domě, její dny ladně a bezchybně plynou a její budoucnost je pří-
znivá. Jenže ve skutečnosti nic není takové, jak to vypadá. Její navenek dokonalý
manžel je výbušný jako jeho slibná politická kariéra a nechává Claire sledovat,
aby měl jistotu, že žije, jak podle něj má. Netuší však, že Claire už měsíce plá-
nuje své zmizení. Díky náhodnému setkání na letišti pozná Evu, jejíž život se jí
zdá stejně bezútěšný. Domluví se, že si na poslední chvíli vymění letenky – a tak
Claire míří místo Evy do Oaklandu, Eva letí do Portorika jako Claire. Věří, že díky
tomu budou moci začít znovu, daleko od svých minulých životů. Když se letadlo
s Evou zřítí, Claire si uvědomí, že už není cesty zpět. Převezme Evinu identitu
a spolu s ní i její úzkostlivě skrývané tajemství… Přeložila Ivana Štěpánková. 
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EM041833 359,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Nová identita, nový život,
nová děsivá tajemství… 
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NOVIN
KA

Ursula Poznanski  

ANI MRTVÁ, ANI ŽIVÁ 
Vídeň, Ústřední hřbitov. V jednom 
z bezpočtu květinářství pracuje žena, 
která není tím, čím se zdá být, která 
musí skrývat, že je stále ještě naživu, 
a která chce zapomenout na svou  
minulost. Jednoho dne však obdrží 
květinový pozdrav, jenž se rovná po-
libku smrti. V řeči květin symbolizuje 
bodlák hřích a narcisy znovuzroze ní… 
Přeložil Radovan Baroš. 
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041941 359,-  279,-

Drew Murray  

ZLOMENÝ GÉNIUS 
Will Parker, mladý geniální ředitel velké 
technologické firmy, se dopustí chyby, kvůli 
níž zemře vysokoškolačka. Aby svou vinu 
odčinil, začne pracovat v kyberdivizi FBI, 
kde dosta ne za úkol prozkoumat místo 
vraždy na festivalu Comic Con, jejíž oběť 
má něco společného s kvantovým počíta-
čem, který se Will kdysi snažil získat.  
Ve spolupráci s bystrou inspektorkou Da -
nou Lopezovou a upjatým kolegou od FBI 
Thomasem Deckerem Will zjistí, že oběť  
zařízení dražila na dark netu – a že aukce, 
v níž přihazuje legendární čínský hacker  
i ruští mafiáni vyslaní Kremlem, nadále pro-
bíhá. A vzápětí dojde k únosu dcery zavraž-
děného. Pokud se Willovi nepodaří odhalit 
pachatele včas, mohlo by zařízení skýtající 
téměř neome zenou moc padnout do nepo-
volaných rukou… Přeložil Milan Lžička.  
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041877 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Tim Ayliffe  
PRO VYŠŠÍ DOBRO 
Zkušený válečný zpravodaj John 
Bailey se po návratu z Blízkého 
východu, kde strávil deset měsíců 
v zajetí, osaměle propíjí životem. 
Zlomený muž by potřeboval nový 
začátek v osobním životě a ko -
neč ně také nějaký velký příběh 
pro noviny. Ten by málokdo hle-
dal ve vraždě mladé prostitutky 
ve vykřičené čtvrti Sydney. Jenom -
že na téhle vraždě něco hrozně 
nesedí a Baileyho šéfredaktor to 
moc dobře tuší. Vyšle tedy svého 
dlouholetého přítele, nad nímž 
drží ochrannou ruku, sledovat 
neviditelné nitky, které od mladé 
ženy vedou k poradci ministra 
obrany, po němž jako by se na-
jednou slehla zem… 280 stran 
EM040182 349,- 279,- 

Mattias Berg  
MY DVA PROTI SVĚTU 
Levine cestuje po boku pre-
zidenta Spojených států. Je  
členem elitního týmu přísně 
utajovaných operativ ců. 
Během oficiální návštěvy 
Švédska se Levine rozhodne 
tým opustit. Plán na svůj 
útěk však nestihne zrealizo-
vat, protože je zatažen  
do akce na zničení světového 
jaderného arzenálu… 464 s. 
EM040145 399,- 319,-

Ursula Poznanski  
STÍN 
Čtvrtý případ Beatrice Kaspa-
ryové a Florina Wenningera. 
328 stran 
EM040578 299,- 239,- 

NOVIN
KA

2x Ursula Poznanski

obj. č.   EM048243
240,- 
ušetříte

 418,- 
jen

Výhodný komplet

Některé  
květiny vám 
radost  
neudělají…
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Kylie Brant  
TANČI JEN PRO MĚ 
Mrazivý thriller, který budete číst se 
zatajeným dechem. 368 stran 
EM040157 399,- 319,- 

Charlie Gallagher  
SLEDUJE TĚ 
V kontejneru na odleh -
lém místě leží tělo mla -
dé ženy. Vrah ji pozoruje 
přes kameru. Rád obdi-
vuje své dílo. Sleduje její 
umírání. Jenže ona není 
mrtvá. Pachatel se tedy 
vrátí, aby svou práci do-
končil… 320 stran 
EM041271 359,- 279,- 

Luca Veste  
ŠEST 
Dokáže šestice přátel udržet děsivé 
tajemství? 400 stran 
EM041569 399,- 299,- 

NOVIN
KA

Charlie Gallagher  

ZABIJE TĚ 
Grace Hughesová leží zkopaná na podlaze kou-
pelny a snaží se popadnout dech. Už nemůže 
ignorovat prostou pravdu: musí odejít, jinak ji 
její násilnický partner zabije. Grace je vězněm  
ve vlastním domě, má však plán, jak se osvobo-
dit. Pomůže jí seržantka Maddie Ivesová. Ta momentálně  
pracuje v týmu, který se specializuje na pomoc obětem domácího násilí.  
Jenže netuší, že žena k ní nebyla zcela upřímná a vše je mnohem horší, než se na první pohled 
zdá. Grace běží čas. Musí utéct, jinak zemře… Přeložila Irena Steinerová. 
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041272 359,-  279,-

Tim Weaver 

ZTRACENÉ STŘÍPKY 
Vyčerpaná svobodná matka Rebeka se roz-
hodne načas nechat dcery ve městě a odjet 
s bratrem za prací na malebný ostrůvek. 
Hodinu po příjezdu na ně však kdosi za-
útočí. Po bratrovi se slehne zem a Rebeku 
nechá útočník na místě v domnění, že je 
mrtvá. Než se jí podaří dostat zpět do bez-
pečí, je už pozdě… Sezóna skončila a ost -
rov zůstal opuštěný. Na sedm měsíců. 
Rebeka nemá loď, telefon ani na koho se 
obrátit. A návratem do civilizace její noční 
můra ani zdaleka nekončí. Někdo tam na ni 
totiž čeká – a ten někdo si nepřeje, aby se 
vrátila domů živá… Přeložila A. Lexová. 
Váz., 544 stran, 14,5 x 20,5 cm 

EM515200 449,-  359,-

Anne Frasierová  
NEJSEM MRTVÁ 
Jude strávila tři roky v tem -
né podzemní cele. Za tu do -
bu se naučila dokonale číst 
ve svém sadistickém vězni -
teli, takže se jí nakonec  
podařilo uprchnout. Návrat 
do normálního světa je ale 
těžší, než si Jude představo-
vala… 280 stran 
EM039688 299,- 239,-

Anne Frasierová  
NEJSEM ŽIVÁ 
Od doby, kdy se detektivovi 
Jude Fontaineové podařilo 
zjistit, kdo stál za jejím 
únosem, uplynulo několik 
měsíců. Jude a její partner, 
detektiv Uriah Ashby, se 
nyní společně pouští  
do pátrání po sériovém 
vrahovi… 272 stran 
EM040873 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Další kniha z nové  
detektivní série s mladou 
ambiciózní vyšetřovatelkou 
Maddie a věčně nabručeným 
inspektorem Harrym
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Jason Matthews  

KREMELSKÁ KANDIDÁTKA 
Šéfka ruské kontrarozvědky Dominika Jegorovo vá 
a Nate Nash ze CIA stojí před nelehkým úkolem. 
Musí najít ruského agenta ve vládní administrati -
vě Spojených států. Vladimir Putin se rozhodl od-
stranit vysoce postaveného úředníka a nahradit 
ho „krtkem“ připravovaným k převzetí této úlohy 
už déle než patnáct let… Přeložil Milan Lžička.  
Brož., 536 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041478 399,-  319,-

Rosamund Luptonová  

TŘI HODINY 
Tři hodiny, to je 180 minut či 10 800 vteřin. 
Je to ranní vyučování, generálka Macbetha 
a putování po zasněženém lese. Je to celá 
věčnost vyplněná čekáním na zprávy nebo 
odpočítáváním času před něčím strašným. 
V těch 180 minutách zjistíte, pro koho ze-
mřete a kdo bude zabíjet.  
Na venkově v Somersetu, ve škole, která je 
v obležení, se stalo nemyslitelné. Příběh vy-
právějí lidé, kteří se ocitli v jádru dění, počí-
naje raněným ředitelem v knihovně, který 
nemůže pomoci svým uvězněným žákům 
a zaměstnancům, přes rodiče zoufale čeka-
jící na zprávy o dětech, policejní psycholož -
ku snažící se odhalit totožnost střelců, 
šestnáctiletého syrského uprchlíka, který se 
pokouší zachránit svého mladšího bratra,  
a konče žáky, kteří nalezli útočiště ve škol-
ním divadle… Přeložila Viktorie Košnarová.  
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041761 359,-  279,- 

Odhalí ruská agentka a důstojník CIA 
„krtka“ ve vládě Spojených států? 

MAJÍ JEN 180 MINUT 
NA TO, ABY UNIKLI 
TERORISTŮM…

3x Jason Matthews

obj. č.    
EM048250400,- 

ušetříte

 677,- 
jen

Výhodný komplet

Sibel Hodge  
ZMIZELÍ 
Nicole Palmerová zkřížila 
cestu lidem, kteří jsou  
připraveni pro její mlčení  
zabíjet… 288 stran 
EM041577 359,- 279,- 

Adriana Krnáčová  
ZPUPNOST 
Na pozadí vyšetřování vraž -
dy se odvíjí příběh odhalu -
jí cí praktiky z prostředí 
ko mu nální politiky. 296 str. 
EM041991 329,- 259,- 

Jason Matthews  
PALÁC ZRADY 
Ruská tajná agentka Domi -
nika Jegorovová se vrací  
do Moskvy. Nikdo netuší,  
že pracuje pro Washington  
a stále miluje Natea Nashe, 
agenta ze CIA… Brož., 568 s. 

EM042550 399,- 319,-

Jason Matthews  
RUDÁ VOLAVKA 
Ruská vy zvědačka Do mi nika 
je donucena projít výcvikem 
„volavek“, ško lených svůd-
nic, a poté nasazena na Na -
tea Nashe, důstojníka CIA… 
Brož., 488 stran 

EM039676 279,- 219,-

NOVIN
KA
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Robert Pobi  
MĚSTO PLNÉ OKEN 
Lucas Page, bývalý agent FBI a nyní uni-
verzitní profesor, už nechce mít se svým 
dřívějším zaměstnáním nic společného. 
Jednoho dne je však zavražděn jeho bý-
valý parťák… 368 stran 
EM040882 399,- 319,- 

Scott Carson  
CHLAD 
Uprostřed stařičkých lesů pod temnou 
hladinou Chilewaukeeské přehrady leží 
zatopené městečko. Odborník provádějící 
inspekci hráze se stane svědkem záhad-
ných jevů… 440 stran 
EM041809 399,- 319,- 

Taylor Adams  
NENÍ ÚNIKU 
Pět lidí, kteří se vzájemně neznají, uvízne 
kvůli sněhové bouři bez mobilního signá -
lu na dálnici uprostřed ničeho. Záhy vy -
jde najevo, že někdo z nich unesl malou 
holčičku… 272 stran 
EM039843 349,- 279,- 

James Swallow  

STÍN 
Marc Dane, protagonista  
bestsellerů Nomád, Exil 
a Hacker, musí tentokrát 
čelit nejšílenějšímu ne -
bez pečí – smrtícímu viru! 
Marc a jeho partnerka 
Lucy Keyesová – bývalá 
příslušnice amerických 
Delta Force – se pustí  
do pátrání po geniální 
vědkyni, kterou unesli 
bezohlední teroristé, pro-
tože je schopná vytvořit 
nebezpečnou biologickou 
zbraň. Horečné hledání 
nezvěstné ženy dvojici 
zavede postupně do Sin-
gapuru, do mrazivé pus-
tiny Islandu a nakonec  
až do srdce Evropy, kde 
musí překazit brutální 
plán: skupina pravicových 
extremistů hodlá použít 
virus ke svým děsivým  
záměrům…  
Přeložil Lumír Mikulka.  
Váz., 496 stran,  
14,5 x 22,7 cm 

EM042045 
459,- 359,- 

James Swallow  
HACKER 
Strašlivá hrozba z hlubin temné sítě digitálního zločinu. Zničující zrada v jádru skrytě 
operující úderné síly. Smrtelně nebezpečná honba na hackerském bojišti. Nemilosrd -
ná teroristka dychtící po pomstě. Zničující útoky po celé planetě. Britský tajný agent 
Marc Dane musí nasadit veškeré své schopnosti a vynalézavost, aby vypátral záhad-
nou postavu – ženu známou jako Madrigal, jejíž tvář nikdo nezná. Dříve než uvrhne 
svět do války… 464 stran 
EM040664 399,- 319,-

NOVIN
KA

HRDINA ŠPIONÁŽNÍCH  
ROMÁNŮ NOMÁD, EXIL  

A HACKER TENTOKRÁT ČELÍ 
SMRTÍCÍMU VIRU!
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Lee Child, Andrew Child 

OCHRÁNCE 
Bývalý vojenský policista Jack Reacher 
dorazí autobusem z Nashvillu do neda-
lekého městečka ochromeného kyber-
netickým útokem, jemuž měl zabránit – 
ale nezabránil – Rusty Rutherford, 
který má obecní servery a síť na sta-
rosti. Nejenže přišel okamžitě o místo, 
ale obyvatelé mu také dávají nevybí-
ravě najevo, že by byli nejradši, kdyby 
vůbec nebyl. Reacher si ho všimne  
ve chvíli, kdy se Rutherforda kdosi po-
kusí zavléct do auta a unést…  
Přeložila Iva Harrisová. 
Váz., 296 stran, 16,4 x 23,8 cm 
EM520491 399,-  319,- 

Petr Macek  

SHERLOCK HOLMES & 
PŘÍPAD DOBŘE VYCHLAZENÉ 
POMSTY 
Evropa roku 1911 vře v předtuše hrozícího váleč -
né ho konfliktu a Holmes se i s věrným přítelem 
Watsonem pouští do vyšetřování pří pa dů vraždy  
průmyslníka a únosu synov ce britského monarchy, 
které spolu podle všeho souvisejí. Legendární de-
tektiv se znovu vydává na cestu – tentokrát přes 
Benát ky až do hradu uprostřed skotských planin…  
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041900 259,-  199,- 

Kdo zavraždil mocného průmyslníka  
a unesl synovce britského monarchy?

2x Petr Macek

obj. č.    
EM048244210,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÝ ODKAZ 
V „Modrém městě“ slaví Bre-
taňci začátek léta a vše by bylo 
báječně veselé nebýt mrtvoly na-
lezené před restaurací… 264 s. 
EM041490 299,- 239,- 

Felix Francis  
KRIZE 
Po požáru ve stájích trenéra 
Chadwicka zemře šest cenných 
koní. Právník Foster zjistí, že 
nešlo o obyčejný požár… 288 s. 
EM041766 299,- 239,- 

Petr Macek  
SHERLOCK HOLMES & 
GOLEMŮV STÍN 
Tentokrát se Holmes pouš tí 
do případu zdánlivě banál-
ního sňatkového pod vodu. 
Během vyšetřování se ukáže, 
že případ má mnohem závaž -
nější pozadí… 224 stran 
EM041854 249,- 199,- 

TO
P

Agatha Christie  
VRAŽDY  
PODLE ABECEDY 
Poirot se svým přítelem plu-
kovníkem Hastingsem čelí 
tentokrát něčemu horšímu, 
než je obyčejný zločin… 
248 stran 

EM042426 299,- 239,- 

Sophie Hannah  
VRAŽDY  
NA LEDŇÁČKOVĚ 
VRCHU 
Věhlasný Poirot  
na stopě zločinu 
Kdo vraždil v luxusním úto-
čišti bohatých a urozených? 
288 stran 
EM041861 299,- 239,- 

NOVIN
KA

TO
P
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Ed James  
BEZ PŘÍČINY 
Šest týdnů po svém zmizení 
se Sarah Langtonová objeví 
– napůl šílená a k smrti vy-
hladovělá. Policie se snaží 
přijít na to, co se stalo, ale 
nemá jedinou stopu. Teprve 
když je nalezena další pohře-
šovaná osoba, zdeptaná  
několikaměsíčním pobytem  
na samotce, začíná se rýso-
vat smrtící vzorec: řádí tu 
zvrhlý únosce, který své oběti 
zbavuje rozumu… 360 stran 
EM042032 399,- 319,- 

Stefan Ahnhem  
X ZPŮSOBŮ SMRTI 
Je noc a z přístavu u Helsing-
borgu vyplouvá nafukovací 
člun s jediným pasažérem. 
Na zádech má připevněný 
meč. Jeho úkol určila hrací 
kostka: Někdo musí zemřít. 
Jen ještě neví kdo. Místní po-
licisté se zatím snaží vyšetřit 
několik případů vražd. Zjiš-
ťují, že pachatelem je někdo, 
kdo nepotřebuje mít motiv 
zabít – zato zná nepřeberně 
způsobů, jak to udělat. 424 s. 
EM040499 399,- 319,- 

Stefan Ahnhem  
MOTIV X 
Brutální vražda jedenáctile-
tého syrského uprchlíka po-
staví před helsingborskou 
policii případ s možným ra-
sistickým podtextem. Zdán-
livě náhodných smrtí přibývá 
a tým kriminalistů se záhy 
ocitá pod příliš velkým tla-
kem. Situace donutí Fabiana 
Riska, aby se vrátil do práce, 
ačkoli by raději dál bděl 
u lůžka dcery, která je v kó-
matu… 440 stran 
EM040493 399,- 319,- 

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 
POHŘBENÁ PRAVDA 
Nález starých kosterních  
ostatků na pomezí dvou  
policejních okrsků postaví  
inspektorku Stoneovou před 
nový případ. Podrobný prů-
zkum hrobu od halí, že těl 
uvnitř leží víc a že oběti ne-
zemřely přirozenou smrtí. 
Kim stojí před nelehkým pří-
padem, protože pravdu, až 
doteď pohřbenou, už nelze 
skrýt… 392 stran 
EM039210 379,- 299,-

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 
POKREVNÍ POUTA 
Žena zabitá jediným bodnu-
tím do srdce – na prv ní po-
hled to vypadá jako loupež - 
né přepadení, které se zvrtlo. 
Kdo by plánovaně vraž dil 
starostlivou a bezúhonnou 
sociální pra covnici? Inspek-
torce Kim Sto neové ale  
na téhle smrti něco nesedí. 
Pár dní nato už si je jistá, že 
tento zločin není náhoda…  
368 stran 

EM039209 349,- 279,- 

Mark Roberts  

DEN MRTVÝCH 
Proslulý vrah známý pod přezdívkou Vindici byl v roce 
2009 uznán vinným a odsouzen za umučení několika lidí 
k smrti. Některé jeho činy pobouřily, jiní si po nich od-
dechli – zabíjel totiž pouze usvědčené londýnské a brigh-
tonské pedofily. Pět let po uvěznění se Vindicimu poda  ři lo 
uprch nout. A v roce 2019 byl v Liverpoolu nalezen další 
zavražděný pedofil. Že by se Vindici vydal znovu na lov? 
Jak je však možné, že místní detektivní tým v čele s ins -
pektorkou Clayovou obdržel jeho fotku z oslav Dne mrt -
vých v 8000 kilometrů vzdáleném Mexiku? Někdo tu 
rozehrál podivnou, prohnanou partii – a navíc je oproti 
policii vždy o krok napřed… Přeložila Lenka Faltejsková. 
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041414 459,-  359,- 

NOVIN
KA

POKAŽDÉ, KDYŽ NĚKOHO 
ZABIJE, CÍTÍTE SE O NĚCO 
BEZPEČNĚJI…
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Tad Williams  
Poslední král  
Východního Ardu 1 
KORUNA Z ČARODŘEVA 
Uběhla desetiletí od chvíle, kdy od-
vážný Simon se svými přáteli z řad lidí, 
trollů i Sithů porazil děsivého Krále 
bouří. Strašliví Nornové byli zahnáni  
do své pevnosti daleko na severu  
a ve Východním Ardu zavládl mír. Jen -
že nic netrvá věčně. Brány Nakkigy se 
opět otevírají a nocí se plíží monstra 
z legend. A Simon už není mladík, ale 
stárnoucí muž zklamaný vlastními  
potomky. Království se začíná trhat  
na kusy… Přeložila Dana Krejčová.  
Váz., 448 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EM040043 499,-  399,- 

Jodi Taylor  

JEDNA ZATRACENÁ 
POHROMA  
ZA DRUHOU 
Seznam te se s badateli z Ústa vu 
pro výzkum dějin, kteří se potulují 
dávnými časy, a kde se vyskytnou, 
tam vnášejí jednu pohro mu za dru-
hou! Jejich cílem je pozorovat 
a zaznamenávat, aby našli odpo-
vědi na mnohé nezodpovězené 
otázky dějin, rozhodně ne umírat. 
Jenže stačí jediný neprozřetelný 
krok a historie přechází do proti-
útoku, při kterém už jde o život. 
A jak vědci brzy zjistí, nebojují 
pouze s dějinami, které proti nim 
štvou dinosaury i padající kameny. 
Vydejte se s nimi na katastrofickou 
trajektorii, jež je zavádí z Londýna 
11. století do první světové války 
a z období křídy k požáru Alexan-
drijské knihovny. Kamkoli historici 
vstoupí, tam zaručeně vypuká 
chaos… Přeložil Roman Lipčík.  
Váz., 376 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EM042037 359,- 279,- 

Michael Mammay  

MISE NA PLANETĚ 
Váleční hrdinové před důchodem ne-
jsou obvykle odvoláváni a posíláni 
do dalekých končin galaxie kvůli  
rutinnímu vyšetřování. Proto když 
plukovník Carl Butler přijme žádost 
svého starého a vlivného přítele, ví, 
že jde o něco zásadního. Syn nejvyš-
šího radního se ztratil v akci na zá-
kladně Kappa, vesmírné stanici 
obíhající válkou zdecimovanou pla-
netu. Mladý poručík byl zraněn 
a evakuován – ale neexistuje žádný 
záznam, že by kdy dorazil do polní 
nemocnice… Přeložil Jakub Marek.  
Brož., 344 stran, 11,8 x 18,5 cm 

EM042053 359,- 279,- 

William Gibson  
HARDCORE  
MONA LISA 
Vstupte do jedinečného svě -
ta, v němž soupeří o moc 
desperáti vybavení nejmo -
dernější technologií…  
Brož., 360 stran 
EM040515 399,- 319,- 

Deborah Harknessová  
SYN ČASU 
Během americké revo luc e se 
upír Matthew setká s vojen-
ským lékařem Marcusem. 
Marcus přijímá jeho na bídku 
na nesmrtelnost a stává se 
upírem… Brož., 392 stran 
EM041636 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

SEZNAMTE SE S BADATELI, KTEŘÍ SE  
POTULUJÍ DÁVNÝMI ČASY…
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Návrat Krále Šumavy /1–3

obj. č.    
EM048245360,- 

ušetříte

 697,- 
jen

Výhodný komplet

Nathan W. Pyle  
DIVNÁ PLANETA 
Rozhlédněte se po rozkošném růžovém, mod -
rém, zeleném a fialovém vesmíru, který auto-
rovým specifickým humorem ukazuje celý ži  - 
vot ní cyklus obyvatel jedné planety. Té naší…   
144 stran, barevná publikace 
EM041832 299,- 239,- 

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY 
Agent-chodec 
Brož., 216 stran, černobílé ilustrace 
EM041312 359,- 279,- 

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY 
Opona se zatahuje 
Brož., 264 stran, černobílé ilustrace 
EM042161 399,- 319,- 

Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek  
NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY 
Na čáře 
Brož., 160 stran, černobílé ilustrace 
EM040483 299,- 239,- 

Jakub Dušek  

ŠTĚKOT  
UVÁZANÝCH PSŮ 
Jednoho podzimního rána 
roku 1941 je v zapadlé praž-
ské ulici protektorátu Čechy 
a Morava nalezeno mrtvé 
tělo s vyřezaným hákovým 
křížem na hrudi. Dramatič-
nost celé situace podtrhuje 
fakt, že obětí je vrchní komi-
sař Antonín Kohorouz – vzor 
policejního sboru a veřejný 
hrdina s řadou vyznamenání. 
Případu se ujímá jeho kolega 
Petr Meltke, dávný Kohorouzův  
přítel, který má ale nejlepší roky už dávno 
za sebou. Za přísného dohledu nacistické -
ho aparátu začne Meltke rozplétat nitky 
nelehkého případu. Brzy pochopí, že případ 
má politické pozadí, a nebezpečí začne 
ohrožovat samotného komisaře Meltkeho 
i jeho rodinu… 
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 19 x 25 cm 

EM041859 299,-  239,- 

Zdeněk Ležák, Jakub Dušek  
STALIN 
Dějiny nám ukazují Stalina jako Leninova korun ního prince, který po 
něm převzal vládu nad Sovětským svazem a udržel si ji až do kon ce 
svého života. Pravdou ale je, že Stalin si tuto pozici mezi ostatními bol-
ševiky musel vybojovat. Kdyby selhal, možná by jej některý z jeho sou-
druhů popravil, jako to sám Stalin dělal jim. V počátcích využil toho, že 
konkurenti podce ňovali jeho inteligenci. Stalin se brzy ukázal jako nej-
krutější totalitní diktátor 20. století. Nová komiksová kniha s lehkou 
nadsázkou sleduje Stalinovy osudy od roku 1917 až po jeho smrt v roce 
1953, a zároveň s tím i politické dějiny tehdejšího bolševického Ruska. 
104 stran, barevná publikace 
EM040779 499,- 399,-         

U komik -
sové for -

my jsme doufali, že zpřístup - 
níme reálie protektorátu ši-
roké veřejnosti, ale kniha ob-
stojí i u náročnějších čtenářů. 
Napínavý thriller plný zvratů  
by se klidně mohl dočkat zfil-
mování. 

Filip Hladík, šéfredaktor 

NOVIN
KA

DETEKTIVNÍ THRILLER  
PLNÝ ZVRATŮ
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Virginia Woolfová  

ROKY 
Poslední román Virginie Woolfové, 
který vydala za svého života, sleduje 
historii rodiny Pargiterů od 80. let  
19. století do poloviny 30. let století 
minulého. Přestože zde spisovatelka 
zachytila dobu tak dlouhou, próza není 
příliš rozsáhlá, vyprávění se zaměřuje 
spíše na drobné detaily životů postav. 
Román v překladu Zuzany Mayerové 
vychází česky vůbec poprvé.  
Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041576 499,- 399,- 

Bernhard Schlink  

BARVY LOUČENÍ 
Loučení má mnoho tváří. Loučíme se s mrt -
vými – s rodiči, sourozenci, s milovanou 
ženou. Loučíme se s přáteli, známými, ko-
legy. Pomůže, je-li člověk přítomen umírá -
ní? Víme, že se s blízkým člověkem máme 
rozloučit. Ale tohle vědomí ještě samo 
o sobě není rozloučením. Rozloučení zařídí 
jen čas. Barvy loučení tvoří devět povídek, 
jejichž tématem jsou závažné události či  
momenty ve vztazích, které mají pů vod 
v minulosti, ale vyjdou na povrch až po le-
tech. Teprve tehdy nastává rozloučení buď 
přímo s dotyčným člověkem, nebo s vlastní 
mylnou představou o něm… Někdy nás 
loučení hluboce zasáhne. A někdy nás 
osvobodí… Přeložila Jana Zoubková.  
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042149 299,-  239,- 

Poprvé v českém  
překladu  

Miroslav Fišmeister  

LÍC AL-CHÁLÍ 
Na první průlet verši M. Fišmeis-
tera by se možná zdá lo, že jde 
o hravě nonsenso vou poezii, 
o absurdní slovní hříčky, o zvuko-
malebné toky hlásek a písmen 
a v nich neztajené jiskřivé veselí. 
V jeho křivolakých, složitě spáje-
ných obrazech ale zdaleka není 
vložen jen autorův cit pro bizar-
nost, hru, významy a zvuky ja-
zyka: jejich smysl je nečekaně 
zvrstvený, jiskří v elektrizujících 
výbojích ze styku slov a jevů, 
které jsou si vzdálené a cizí. Osl-
ňuje tím, nač nejsme zvyklí…  
Brož., 72 stran, 11 x 18 cm 

EM042510 199,-  159,-

Bernhard Schlink  

BARVY LOUČENÍ  
Audioknihu čte Miroslav Táborský. Hudba: Jonáš Rosůlek. 
Délka záznamu: 6 hodin 44 minut.  

EM042151         CD (mp3) 299,-  249,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

LOUČENÍ MÁ 
MNOHO TVÁŘÍ…

Victoria Mas 
BÁL ŠÍLENÝCH ŽEN 
Autorka zavádí čtenáře do 
proslulého hospitálu Sal pêt -
rière, kam se „odkládaly“ 
nejen duševně choré, mrav -
ně zkaže né, ale i „nepoddaj -
né“ ženy a dcery. 200 stran 
EM041412 299,- 239,-

Ian McEwan  
STROJE JAKO JÁ 
Británie prohrála válku o Falk - 
  landy a Alan Turing se věnu -
je vývoji umělé inteligence… 
To je alternativní historie 
z pera významného anglic-
kého prozaika. 360 stran 
EM041457 399,- 319,- 
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Michel Houellebecq  
MOŽNOST OSTROVA 
V tomto románu se autor vypořádá 
s celým lidským pokolením – dílo se 
odehrává ve stádiu vrcholného úpad -
ku světa, těsně před zánikem západní 
civilizace na Zemi a po něm. 344 stran 
EM042398 359,- 279,- 

Michel Houellebecq  
SEROTONIN 
Vynikající román kontroverzního fran-
couzského spisovatele. Serotonin je 
dalším důkazem, že každé dílo Miche -
la Houellebecqa je literární událostí.  
280 stran 
EM040666 329,- 259,- 

Ladislav Fuks  
SPALOVAČ MRTVOL  
Slavný příběh o spalovači mrtvol je 
podobenstvím o patologickém vývoji 
malého člověka k přijetí zla. Filmové 
zpracování s R. Hrušínským patří ke zla-
tému fondu kinematografie. 144 stran 
EM039233    199,- 179,- 

Haruki Murakami  
SPÁNEK 
Protagonistkou této povídky 
je zdánlivě obyčejná žena  
v domácnosti. Ve světě, který 
je naprosto odlišný od naše -
ho, prozkoumává svou rodi -
nu, své nitro i význam živo ta 
a smrti. Ilustrační doprovod 
ke knize vytvořila Kat Men -
schik. 80 stran, čb. ilustrace 
EM041424 279,- 219,- 

Haruki Murakami 
KAFKA NA POBŘEŽÍ  
Poutavý román je moder ní 
ver zí klasického příběhu  
o Oid i  povi. Jak bývá u Haru-
kiho Murakamiho obvyklé, 
dílo obsahuje narážky  
na iko ny euroamerické kul-
tury a nechybí pro stře  dí  
bordelů, ba   rů ani fantaskní 
prvky. 560 stran 
EM039327 349,- 289,-

Haruki Murakami  

TANCUJ, TANCUJ, 
TANCUJ 
Hrdina příběhu se vrací na nej-
severnější ostrov Hokkaidó, kde 
před lety zažil napínavé chvíle  
při hledání tajemné ovce. Zároveň tam přišel o svou přítelkyni, která beze stopy 
zmizela z hotelu U Delfína. Rozhodne se, že ji musí najít. Na místě starého, zpustlého hotýlku však stojí  
moderní, komfortní budova. Po zaměstnancích není ani stopy – jen uvnitř stále přebývá Ovčí mužík… Volné 
pokračování Murakamiho bestselleru Hon na ovci. Přeložil Tomáš Jurkovič.  
Váz., 648 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041620 499,-  399,- 

NOVIN
KA

CO SKRÝVÁ TAJEMNÝ HOTEL? 
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Muriel Barberyová 

RŮŽE SAMA 
Francouzská botanička Rose přijíždí po-
prvé do Japonska, aby se zde seznámila 
s poslední vůlí svého otce, obchodníka 
s uměním, s nímž se nikdy nesetkala. 
V otcově domě v Kjótu poznává plejádu 
jeho přátel. Rose postupně začíná přijímat 
japonskou část své identity. Cesta za po-
znáním japonské kultury se tak stává 
nejen cestou poznání otcovy osobnosti, 
ale především cestou k sobě samé.  
Přeložila Eva Sládková. 
Váz., 183 stran, 12,1 x 20,6 cm 
EM516235 299,-  239,- 

Charlie Mackesy  

CHLAPEC, KRTEK, LIŠKA 
A KŮŇ 
Kniha vypráví o přátelství mezi zvída-
vým chlapcem, lačným krtkem plným 
chuti do života, liškou, kterou strázně 
naučily ostražitosti, a moudrým, něž -
ným koněm. Všichni čtyři objevují širý 
svět. Navzájem si kladou otázky. Ces-
tou procházejí bouřemi. Učí se milovat. 
Tento univerzální, laskavý příběh je 
určen pro všechny čtenáře bez rozdílu 
věku. Přeložila Eva Klimentová.  
Váz., 128 stran, barevná publikace, 
16,5 x 21,5 cm 

EM042509 399,-  299,-

Delphine de Vigan  
VDĚK 
Dobře známá a oblíbená francouzská 
autorka se v románu věnuje různým 
aspektům mezilidských vztahů. 160 stran 
EM040986 259,- 199,- 

Francis Scott Fitzgerald  
VELKÝ GATSBY 
Nejznámější a nejčtenější dílo moderní 
americké literatury. Nadčasový příběh 
o vášni a tragické lásce. 160 stran 
EM040441 269,- 199,- 

Louisa May Alcottová  
MALÉ ŽENY  
Romantická Meg, nezkrotná 
Jo, nenápadná Beth a roz-
mazlená Amy. Čtyři sestry, 
které musejí čelit svým  
ambicím, tužbám a malým 
nectnostem. 496 stran 
EM041473 449,- 349,-

Kay Brattová  
PŘEJ MI DOMOV 
Kara Butterová se rozhod la, 
že opustí svůj dosavadní 
život, který není právě růžo -
vý. Její nová cesta se však 
odvíjí zcela neočekávaně… 
272 stran 
EM039542 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Óda na nevinnost  
a laskavost vyprávějící  
o životních ponaučeních, 
která si již získala srdce 
více než milionu čtenářů! 

Křehký příběh o ženě, která spolu 
s objevováním zenových chrámů 
a zahrad nalézá i sebe samu… 
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Kolektiv autorů 
V BÍLÉM PLÁŠTI 
Šest příběhů z prostředí ne-
mocnic, sanitek a zubařských 
ordinací. 112 str., čb. ilustrace 
EM041740 229,- 179,-

A. Mornštajnová, M. Urban,  
P. Soukupová, P. Dvořáková,  
A. Geislerová, M. Epstein,  
I. Hejdová, I. Myšková  

RODINNÉ POVÍDKY 
Antologie povídek nejlepších 
současných českých autorů. 
144 stran, černobílé ilustrace 
EM041017 229,- 179,-

Martin Patřičný  

AKORD A JISKRY 
Povídky 
Martin Patřičný je výtvarník, 
který dělá krásné věci ze dře -
va. Dřevo má rád a vypráví 
o něm v knihách i v televiz -
ním pořadu. Kromě toho je 
ale také autorem mnoha feje-
tonů a povídek. Do výboru 
Akord a jiskry jsme kromě 
těch nových zařadili i povídky 
starší, které autor zredigoval 
a zčásti přepracoval. Texty 
odrážejí jeho zkušenosti, sny 
a představy, zpracovávají ne-
obvyklé příběhy a mnohdy 

provokují. Knihu doplňují autorovy „dřevěné obrazy“. 
Váz., 200 stran, černobílé fotografie, 12,5 x 20 cm 

EM042267 259,-  199,- 

NOVIN
KA

Martin Rosocha  

STRÁŽCE STROMŮ 
a jiné povídky 
Soubor padesáti krátkých poví-
dek, vystavěných na hranici fanta-
zie a skutečnosti. Jsou inspirovány 
Rosochovým velkým vzorem, brit-
ským spisovatelem Roaldem Dah -
lem a jeho schopností přivést 

čtenáře k úžasu z naprosto nečekaného rozuzlení popisovaných situací.  
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042268 259,-  199,-

NOVIN
KA

Jsem přesvědčen, že každý z nás touží 
po tom, aby se některé pohádkové věci 
skutečně udály a svět mohl být o kousek 
lepší. Fiktivní příběhy a pohádky 
zkrátka považuji za něco, co spolu  
bytostně souvisí, s tím rozdílem,  
že v pohádkách se odvoláváme  
na dětskou fantazii, zatímco u fikce  
to nazýváme absurditou. 

Martin Rosocha 

A. Mornštajnová 
vystudovala  
angličtinu a češ-
tinu na Filozo-
fické fakultě 
Ostravské uni-

verzity. Pracovala jako lektorka anglického jazyka 
a překladatelka, nyní se živí jako spisovatelka. 
Především díky svému románu Hana se stala jed-
nou z nejoblíbenějších současných českých auto-
rek. Román byl přeložen do čtrnácti jazyků a zís - 
kal několik ocenění. 

NOVIN
KA

Alena Mornštajnová 

LISTOPÁD 
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš 
život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno 
jinak? Jedna z nejúspěšnějších českých spisovate -
lek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její 
nový román je dramatickým příběhem obyčejné 
rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci 
rozdělí. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je 
kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena 
ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy ne uvidí vyrůstat své děti. 
Vedle toho se odvíjí příběh Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna  
do „ozdravovny“, v níž se vychovávají nové komunistické kádry. Osudy Marie a Magdaleny se jednoho dne protnou… 
Váz., 303 stran, 14 x 20,5 cm 

EM516167 369,-  295,- 
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René Decastelo  

SLUNEČNÁ 3 
Přeneste se zpět na váš 
oblíbený statek s oblíbe-
nými hrdiny a užijte si je-
jich další životní příhody!   
Váz., 328 stran + 16 stran 
barevné fotopřílohy,  
15 x 20,5 cm 

EM042364 
359,-  279,- 

Připravili jsme pro vás 
také Slunečnou kuchařku. 
Najdete ji na straně 63.  

3x René Decastelo

obj. č.    
EM048246400,- 

ušetříte

 667,- 
jen

Výhodný komplet

Klára Kotábová 
PRIMA MAZLÍČEK 
Co vše musí pejsci prožít, aby si našli 
svůj vysněný domov s měkkou pohov-
kou, stále plnou miskou, mořem lás ky? 
Někdy je taková výprava za štěstím 
pořádně složitá… 128 s., bar. foto a il. 
EM041238 279,- 219,- 

Lukáš Pavlásek  
SOUTĚŽ JEDLÍKŮ 
V knize najdete osmnáct povídek 
z pera oblíbené ho českého komika. 
Humorně laděné příhody zachycují  
absurdní, ale zároveň lidské situace  
ze života. 160 stran, černobílé ilustrace 
EM041420 259,- 199,- 

Jakub Kohák  
SVĚT PODLE KOHÁKA 
Kůly v plotě 0.5 
Kniha obsahuje humo r né příběhy a po-
střehy ze života, které vycházely jako 
fejetony v deníku Metro do roku 2014.  
280 stran, barevné ilustrace 
EM041239 329,- 259,- 

René Decastelo  
SLUNEČNÁ 
Po smrti otce se mezi sest -
rami rozhoří nemilosrdný  
boj o rodinné dědictví…  
376 stran + 16 stran bar. foto 
EM042129 349,- 279,- 

René Decastelo 
SLUNEČNÁ 2 
Užijte si další životní příhody 
vašich oblí bených hrdinů! 
296 stran + 16 stran barevné 
fotopřílohy 
EM042254  359,- 279,- 

PŘENESTE 
SE ZPĚT  
NA VÁŠ  
OBLÍBENÝ 
STATEK!
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Alžběta Bublanová  
TI, KTERÝM SE NARODÍŠ 
Když se mladým manželům narodí dcera, ne-
tuší, že jim do rodiny přibyla glosátorka jejich 
každodenních radostí a strastí… 160 stran 
EM041753 229,- 179,- 

Filip Staněk 
KŘEHKÁ STRUNA 
Pestrá, nápaditá a ná vykově čtivá – taková je 
prvotina talentovaného herce a tanečníka  
(a nyní tedy i spisovatele). 192 stran 
EM042068 259,- 199,- 

Aleš Dostál  
KDYŽ PRŠÍ JEHLIČÍ 
Bývalý lesník se po dvaceti 
letech vrací na mís to svého 
prvního působiště. Těší se  
na setkání se spolužáky 
a ka marády a zároveň si 
představuje, jak asi vypadá 
les, který tam založil… 248 s. 
EM041728 249,- 199,- 

Jan Horníček  
ČAROSTŘELEC 
Dva týdny po vyloupení hej-
nického kostela dojde k sérii 
krvavých vražd. Souvisí to ce -
lé s nebezpečnými intrikami, 
které splétá místní opat? 
A co tají bývalý vojenský 
kaplan? 264 stran 
EM041995 299,- 239,- 

Knížka o stárnutí, 
mládnutí a sexu 

Irena Obermannová 

BABIČKA 
Xénie se stala babičkou. S tímto novým 
stavem se vypořádává po svém. Podob -
ně jako se vztahem ke své vitální mat -
ce, aniž by si uvědomovala, že i ener  - 
gic ká maminka jednou umře. Stane se 
a Xénie má hluboký žal. Jako by toho 
nebylo málo, kdosi jí ukradne urnu 
s matčiným popelem. Při svém pátrání 
po urně se Xénie postupně dozvídá 
o své matce stále překvapivější věci…  
Váz., 232 stran, 14,8 x 21 cm 

EM521252 323,-  258,- 

NOVIN
KA

Iva Pekárková  

DŮM BEZ ZRCADEL 
Británie v čase brexitu poskytuje 
soukromým pečovatelkám možnost 
nečekaného výdělku a Markéta je  
v tomto oboru dobrá. Ale i ona po-
třebuje být opečovávána. Brzo se 
stane obyvatelkou dvou zcela odliš-
ných světů: v Anglii je lepší služka 
„z Polska“, v Tunisku obletovaná 
bohatá turistka. A doma v Česku? 
Tam ji syn a snacha berou na milost 
jen proto, že jim dává peníze a sta -
rá se o vnoučata. Léta letoucí tou-
žila po lásce, ale teprve teď, když  
už je jí hodně přes padesát, koneč -
ně našla muže svých snů. Život je 
krásný. Jen si Markéta musí vzít pří-
klad ze svých klientů a nikdy se ne-
dívat do zrcadla… 
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042368 299,-  239,- 

NOVIN
KA

I V PADESÁTI 
MŮŽETE 
NAJÍT MUŽE 
SVÝCH SNŮ! 

34 a 35 ceska.qxp_Sestava 1  20.05.21  11:19  Stránka 3



Speciální příloha pro vaše děti – Klubko. Více na str. 47–55.36

Č
es

ká
 li

te
ra

tu
ra

, h
u

m
o

r

NOVIN
KA

Zdeněk Svěrák  

POVÍDKY A JEDNA BÁSEŇ 
Knížka obsahuje povídky různého ladění. Některé jsou ze živo ta, jiné 
jsou vymyšlené, ale tak věrohodně, že to nemůžete odhalit. Byl bych 
rád, kdy byste ve všech našli dávku humoru. Je tam různě poschová-
vaný, ale doufám, že tam je, protože jinak by mě psaní ani nebavilo… 
Váz., 104 stran, 15,3 x 21,2 cm 

EM518965 249,-  199,- 
 

Michal Viewegh  

ZRUŠENÝ ROK 
Deník 2020 
Rok 2020 byl pro valnou část obyvatel této planety zřejmě tím nejpo -
divnějším a bohužel mnohdy i tím nejbolestivějším obdobím, jaké kdy 
zažili. Rokem, který všechno změnil – i když byl většinu času zrušený.  
Tři sta šedesát pět dní v životě české společnosti, tři sta šedesát pět dní 
v životě spisovatele, otce, bratra, syna, partnera nebo také sázavského 
občana. Jeden rok Michala Viewegha.  
Váz., 376 stran, 14 x 17,8 cm 

EM042160 399,-  299,- 

Sebastian Niedlich  
PŘEŽÍT SMRT NENÍ LEGRACE 
Martin se má stát nástupcem své nejlepší 
přítelkyně, ztělesněné Smrti… Volné pokra-
čování oblíbeného bestselleru Smrt a jiné 
vrcholy mého života. 320 stran 

EM040824 299,- 239,- 
 

M. Valentová, M. Veselovský  
ODVRÁCENÁ STRANA MATKY 
Kniha časopisecky úspěšných fejeto nů, 
dopl něná kresbami autorčina muže, 
ukazuje z humorného úhlu pohledu 
temné kouty mateřství. 108 str., čb. il.  
EM038475 179,- 139,- 

Michal Viewegh  
PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ LEOPOLD 
Leopold, novinář žijící ve stereotypním manžel-
ství, má nutkavou potřebu vyjadřovat se ve ver-
ších a za všech okolností zůstávat zdvořilý, což 
ho často dostává do velice prekérních situací…  
272 stran 
EM041448 349,- 279,- 

NOVIN
KA

365 DNÍ  
V ŽIVOTĚ  
SPISOVATELE
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Zuzana Hubeňáková  
MŮJ BRATR ALBATROS 
A JINÁ RODINNÁ 
ZVĚRSTVA 
Sylvin bratr se rozhodne  
vzdát prostopášného života 
a udělat alespoň jednou  
v životě něco dobrého. Dobrý 
úmysl se ale může pořádně 
zvrtnout … 176 stran 

EM041585 259,- 199,-

René Melichar  
ZÁKONÍK MÉ ŽENY 
aneb Obyčejné dny 
Kniha humorných příběhů  
z rodinného života R. Meli-
chara, který se přestěhoval  
s manželkou, dospívající  
dcerou a desetiletým synem 
do rodinného domku. 
248 stran 
EM042154 259,- 199,- 
 

Zuzana Hubeňáková  

NEJHEZČÍ MEZI KRÁVAMI 
Knihy Zuzany Hubeňákové přinášejí odleh-
čený pohled na věci nezvyklé, ale i ty běžné, 
všednodenní a všudypřítomné – jako je na  - 
příklad zatoulaný papírový kapesník v prač -
ce. A právě nadhled, smysl pro humor a po-

zorovací talent je základním stavebním prvkem i u tohoto nového soubo ru publicistických textů.  
Váz., 248 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm 

EM042253 279,-  219,- 

Marcela Mlynářová  

BEZ BONTONU, BEZ KONVENCÍ 
Marcela Mlynářová vyprá ví o dobro druž  ných cestách po krásách naší 
země, o radostech a strastech prožívaných na své chalu pě, o životních 
vrcho lech, pádech a zvratech. Autor ka potvrzuje, že není podstatný věk, 
ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat  
to dobré a nikdy se nevzdávat.  
Váz., 216 stran, černobílé ilustrace, 11,5 x 18,5 cm 

EM042311 279,-  219,- 

 
 

Marcela Mlynářová  
DVAKRÁT DOLE, JEDNOU  
NAHOŘE 
Oblíbená autorka řady populárních knih 
(Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na za-
čátku, Asi nejsem ženská, Z lodiček do ho -
lin aj.) vypráví nenapodobitelným stylem 
o svých pozoruhodných příhodách. Kniha 
je vyzdobena půvabnými černobílými ilus t -
racemi Terezy Budilové. 224 stran, čb. il.  
EM041421 279,- 219,- 

NOVIN
KA

NENÍ PODSTATNÝ VĚK,  
ALE PŘÍSTUP K ŽIVOTU! 

NOVIN
KA

SOUBOR HUMORNÝCH  
PUBLICISTICKÝCH TEXTŮ

36 a 37 ceska.qxp_Sestava 1  20.05.21  11:22  Stránka 3



Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.38

D
ěj

in
y,

 m
ili

ta
ri

a

NOVIN
KA

Eckart Conze  

VELKÁ ILUZE 
Versailleská smlouva a Pařížská mírová 
konference vtiskly světu pečeť až  
do dnešních dnů – zanikly staré říše, 
zrodily se nové státy, vzplály ale také 
nové konflikty, které na nás stále ještě 
doléhají, ať už na Balkáně nebo  
na Blízkém východě. Ve své znamenitě 
napsané a na podrobném zkoumání 
založené knize ukazuje renomovaný 
historik Eckart Conze, proč se všechny 
naděje, spojované s Versailleským mí -
rem, ukázaly jako velká iluze – a co  
to znamená pro naši současnost.  
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041140 499,-  399,- 

Přemysl Liška  

DOBRODRUŽSTVÍ  
KRIMINALISTICKÉ  
BALISTIKY 
Kniha pojednává o historii krimina-
listické identifikace (ztotožnění) 
zbraní podle stop na vystřelených 
nábojnicích a střelách – jednoho 
z nejvýznamnějších samostatných 
oborů moderní kriminalistické tech-
niky. Autor, jenž patří k předním  
odborníkům na tuto problematiku, 
čtenáře provede vývojem balistické 
expertizy – od primitivních pokusů 
přes vědecké prvopočátky na začát -
ku 20. století až po její standardizaci 
koncem 40. let. Důraz je kladen rov-
něž na osobnosti, které se nejvíc za-
sloužily o propracování identifikač - 
ních metod. Význam a zdokonalová -
ní kriminalistické balistiky jsou dolo-
ženy množstvím skutečných případů 
jejího využití. Fundovaný text dopro-
vází unikátní fotografie a dokumenty. 
Váz., 280 s., bar. p., 16,5 x 23,5 cm 

EM042315 359,-  279,- 

Pavel Juřík 
CZERNINOVÉ 
Kniha přináší přehled historie a odka -
zu rodu Czerninů, port ré ty jeho osob-
ností, rodokmeny, po pisy erbů a vý - 
znamných staveb. 160 stran, bar. publ. 
EM041463 399,- 319,- 

Jiří Fidler  
DĚJINY ČESKOSLOVENSKÝCH 
LEGIÍ V DATECH 
První ucelené dějiny českých legií, 
které doposud nebyly do takové míry 
zpracovány. 376 stran, čb. fotografie 
EM040294 399,- 319,- 

Jiří Křivánek 
NA STRÁŽI MÍRU 
Jak to chodilo na vojně  
za časů reálného socialismu? 
Autor vypráví s nadhledem 
i pochopením o všem, co 
realita tehdejšího vojenské -
ho života obnášela. 248 s. 
EM041887 259,- 199,- 

Václav Soukup  
NEJLEPŠÍ ČETA ANEB 
CESTA DO ARMÁDY 
Autentický deník z kurzu zá-
kladní přípravy Armády ČR. 
Deníkové zápisy se soustředí 
na průběh výcviku a důležité 
momenty. 128 stran, bar. foto 

EM042234 279,- 219,- 
 

NOVIN
KA

STRHUJÍCÍ PŘÍBĚH JEDNÉ Z NEJSTARŠÍCH  
A NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH KRIMINALISTICKÝCH VĚD
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Wilhelm J. Wagner  
RAKOUSKO-UHERSKO 
Monarchie a lidé  
slovem i obrazem 
Výpravná celobarevná publikace 
vhodná pro celou rodinu přibli  žu -
je život v habsburské monarchii 
od napoleonských válek po vy-
puknutí první světové války.  
160 stran, barevná publikace 

EM040411 499,- 399,- 

Jung Changová  
VELKÁ SESTRA, MALÁ SESTRA, 
RUDÁ SESTRA 
Příběh tří sester ze Šanghaje, které zasáhly 
do vysoké politiky novodobé Číny. 
368 str. + 32 str. barevné i čb. fotopřílohy 
EM041615 499,- 399,- 

Heather Dune Macadamová   
999 
Příběh žen z prvního transportu  
do Osvětimi 
512 stran, černobílé fotografie 
EM041428 499,- 399,- 

Chuang Te-chaj,  
Čang Ting-chao, Siang Ťing  
ČÍNA 
Ilustrované mýty a legendy 
Bohatě ilustrovaná kniha 
zpřístupňuje široké veřejnosti 
příběhy a informace, které byly 
doposud chráněným vlastnic-
tvím folklorních specialistů  
a badatelů. 176 stran, bar. publ. 
EM041098 379,- 299,-

Nicolas Wright  

NEJVĚTŠÍ  
OPERACE DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY 
Kniha nabízí poněkud netra-
diční pohled na konflikt v le-
tech 1939–1945. Věnuje se 
totiž nejen klíčovým tažením 
a střetům na souši i na moři 
či velkým tankovým bitvám, 
ale také například atentátu 
na Hitlera, osvobození Mus-
soliniho, pokusu o zabití  
Erwina Rommela…  
Váz., 184 stran, čb. fotografie, 
20 x 23,5 cm 

EM041891 279,-  219,- 

NOVIN
KA

Roxane van Iperenová  

SESTRY Z OSVĚTIMI 
Chtěli jen bezpečné místo, kde by přečkali 
válku. Nikdo se neodvažoval říct, jak dlouho 
tato válka bude ještě trvat. A také nechtěli být 
odděleni od zbytku rodiny – hlavně od dětí –, 
jako musela být spousta jejich přátel a zná-
mých. Stačil by jim jakýkoli úkryt, ať už by to 
byla stodola, nebo skladiště. Očekávali cokoli. 
Jen ne tohle. Takto vnímali setkání se svým 
novým útočištěm hlavní aktéři příběhu, k nimž 
patřily i dvě židovské sestry Janny a Lien, které 
za druhé světové války nalezly dočasný domov 
ve vile ’t Hooge Nest v nizozemské oblasti  
Het Gooi. Navzdory tomu, že byly samy 
v ohrožení, poskytovaly úkryt dalším Židům 
a mnoho uprchlíků tak žilo nepříteli přímo 
před nosem. V komunitě panovalo přesvěd-
čení, že válka brzy skončí, přesto byly sestry 
nakonec prozrazeny a odsunuty do Osvětimi, 
kde si prošly peklem. Zde se jejich životní pří-
běh prolnul i s osudem rodiny A. Frankové… 
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm 

EM041808 399,-  319,- 

NOVIN
KA

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH  
NEUVĚŘITELNÉ ODVAHY
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Vladimír Mertlík  

NEVŠEDNÍ ROZHOVORY V CAFÉ SIGNÁL 
Před šesti lety za čalo Signál Rádio vysílat nedělní večerní pořad Café Sig-
nál ve formátu intimních rozhovorů s osobnostmi české pop & rock scény, 
kultury a umění i vědy a společnosti. Odstup let ukázal, že díky blízkému 
přátelství autora se zpovídanými hosty vznikl cyklus zpovědí, které obsa-
hem výrazně překonaly hranice publicistiky…  
Váz., 232 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 20,6 cm 

EM042387 299,-  239,- 

Robert Sára, Lukáš Kvapil  

LUKÁŠ KVAPIL 
Slzy rytíře z Dakaru 
Veřejnost ho zná jako hrdinu ze slav né 
Rallye Dakar. Lukáš Kvapil na nejdrsněj-
ším motoristickém závodě pomohl těžce 
zraněnému soupeři, na což později sám 
vinou vyčerpání doplatil. Nicméně po ná-
vratu domů sbíral ceny fair play, dostal 
nálepku „rytíře z Dakaru“, aniž by ně kdo 
tušil, že profesionální voják, který se 
účastnil tří misí, trpí posttraumatickým 
stresovým syndromem. Že žije v ničivé 
dluhové pasti, která vyvrcholila osobním 
bankrotem, a že se nestýká s žádným  
ze svých čtyř dětí. A že ho trable dohnaly 
až k pokusu o sebevraždu. Přečtěte si 
jeho otevřenou zpověď! 
Váz., 176 str. + 16 str. bar. fotopřílohy,  
14 x 20,5 cm 

EM042427 329,- 259,- 

EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY  
S OSOBNOSTMI ČESKÉ  
HUDEBNÍ POP SCÉNY  
Helena Vondráčková, Marta Kubišová,  
Eva Pilarová, Ivan Mládek, Jiří Su chý,  
Dalibor Janda, Karel Šíp, Josef Zíma...

Josef Klíma, Marek Epstein  
ŠARLATÁN 
Inspirováno skutečným 
život ním příběhem.  
224 stran + 8 stran bar. foto 
EM041302 299,- 239,- 

P. Richard, J. Imbert  
NEVÍM NIC, ALE 
ŘEKNU VŠECHNO 
Biografie zpracovaná formou 
interview přibližuje život 
pro slulého filmového herce, 
režiséra a producenta, který 
popisuje nejen léta slávy,  
ale vrací se i do dětství.  
272 stran + 8 stran čb. foto 
EM041588 349,- 279,- 

Tomáš Řepka  
DENÍK ZE DNA 
Syrová zpověď slavného fot-
balisty. 376 stran, barevné foto 
EM041692 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Martin Nekola 
ČESKÝ NEW YORK 
Známý publicista a politolog na základě 
mnohaletého výzkumu přímo v newyorských 
archivech připravil unikátní knihu o všech 
aspektech života Čechů za „velkou louží“.  
168 stran, černobílé fotografie a mapy 
EM042079 359,- 279,- 

Karel Hvížďala  
VÝSLECH REVOLUCIONÁŘŮ  
Z ROKU 1989 
Připomeňte si události listopadu 1989 očima 
přímých aktérů. Tato nevšední publikace 
může být velmi poučná i pro mladou gene-
raci. 336 stran, černobílé fotografie 
EM040768 359,- 279,-  

Pavel Kosatík  
100X VÁCLAV HAVEL 
100 důležitých výroků Václava Havla. Vět, 
které vstoupily do dějin a o kterých má smysl 
přemýšlet i dnes. Čítanka Havlových výroků 
s komentářem a výkladem, která V. Havla  
přibližuje dnešním čtenářům. 208 stran, čb. il. 
EM041331 229,- 179,- 

Robert Šlachta,  
Jiří Roth  

ČAS  
NA ODVAHU 
Reportáž nabízí  
pohled do zákulisí 
Šlachtovy road show, 
seznamuje čtenáře 
s reakcemi lidí a při-
bližuje filozofii a vize 
bývalého elitního  
policisty, proslulého 
řešením ekonomic-
kých kauz zasahují-
cích mezi nejvyšší 
činitele státu.  
Brož., 128 stran,  
barevná publikace, 
17 x 21,2 cm 

EM042573 
249,-  199,- 

R. Šlachta, J. Klíma  
ROBERT ŠLACHTA 
Třicet let  
pod přísahou 
Bývalý ředitel Útvaru  
pro od halování organi-
zovaného zločinu a ná-
městek Odboru pátrání 
Celní správy ČR otevře -
ně hovoří o ožehavých 
tématech a kauzách 
(Nagyová, Pitr, Vidkun 
a mnohé jiné), o nichž 

v době služby mluvit nemohl. 352 stran + 24 stran bar. foto 
EM041628 349,- 279,- 

Robert Šlachta, Jiří Roth 
ČAS NA ODVAHU 
Audioknihu čtou David Prachař a Jakub Saic. 
Hudba: Václav Neckář jr. Délka nahrávky:  
1 hodina 51 minut.  
EM042687     CD (mp3) 349,- 299,- 

NOVIN
KA

NOVÁ KNIHA  
BÝVALÉHO 
ELITNÍHO  
POLICISTY
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Milena Štráfeldová  

TO JE ON!  
To je on! Tři slova, ze kterých možná vzniklo umělecké 
jméno surrealistické malířky Toyen. Jméno stejně záhadné, 
jako byla ona sama. Jako by za sebou stále zametala 
stopy. Svá svědectví tak o ní podali jiní. J. Štyrský, J. Heisler, 
V. Nezval, J. Sei fert, K. Teige nebo francouzští surrealisté. 
Díky těmto svědectvím, ale i na základě pátrání v archivech 
v Česku a ve Francii vznikl poutavý beletrizovaný životopis.  
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM042538 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Jiří Tauchen  

LÍDA  
BAAROVÁ  
Návraty 
Obrazová publikace tvo-
řená převážně unikátními 
fotografiemi z osobního 
archivu herečky Lídy Baa -
rové přibližuje méně zná -
mé období jejího života  
po odchodu do emigrace 
v roce 1948. Ze slavné  
prvorepublikové a protek-
torátní celebrity s kontro-
verzní pověstí se v exilu 
stala charakterní herečka, 
která spolupracovala s re-
žiséry italského neorea lis -
 mu, natáčela v Madridu 
a vy stupovala na rakou-
ských a německých diva-
delních scénách, kde měla 

obrovský úspěch. Kniha při-
bližuje jinou, v Čechách téměř neznámou podobu 

hereč ky, která dokázala překonat těžké rány osudu. Obsáhlý obrazový 
materiál z rozsáhlého archivu sběratele Jiřího Tauchena přináší i desítky snímků z méně zná-
mých filmů, které Lída Baarová natočila v Německu a Itálii v letech 1934 až 1944. 
Váz., 240 stran, barevná publikace, 16,5 x 23,5 cm 

EM042386 359,-  279,- 

Gillian Oliverová  
EVA ROMANOVÁ 
Vzpomínky 
Slavná krasobruslařská legenda  
Eva Romanová své ohlédnutí za ob-
divuhodným a naplněným životem 
doplnila množstvím zajímavých  
fotografií. 136 s. + 32 s. bar. i čb. foto  
EM042153 299,- 239,- 

Consuelo de Saint-Exupéry  
PAMĚTI RŮŽE 
Nahlédněte do neznámých koutů 
osobnosti slavné ho A. de Saint-Exu - 
péryho! Paměti růže zachycují v tem-
peramentním poetickém vyprávění 
bouřlivé bohémské soužití výjimečné 
dvo jice. 280 stran + 8 stran čb. foto 
EM041415 299,- 239,- 

Hana Kneblová  
ZA ČASŮ NAŠICH  
PRABABIČEK  
A PRADĚDEČKŮ 
Jak se žilo na přelomu 19. a 20. sto-
letí? Navštivte pozoruhodnou dobu, 
kterou ukončila 1. světová válka… 
240 stran + 16 stran čb. i bar. foto 
EM042084 279,- 219,- 

Agatha Christie  
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS 
Titul vyšel u příležitosti 130. výročí 
narození Agathy Christie a 100. vý-
ročí zahájení její mimořádně úspěš -
né spisova telské dráhy. Součástí 
knihy je i fotopříloha s rodinnými 
snímky. 576 str. + 24 str. bar. i čb. foto 
EM041752 499,- 399,- 

NOVIN
KA
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C. Kinský, N. A. Rollko  
VŠECHNO JE DAR 
C. Kinský vzpomíná na své dět-
ství, nabízí pohled do zákulisí 
slavné rodiny, včetně fotografií 
z rodinného archivu. Předmlu -
vu napsal K. Schwarzenberg. 
168 stran + 16 stran čb. foto 
EM040604 299,- 239,-

Keith Richards  
ŽIVOT 
Kytarista, vokalista, autor 
písní a spoluzakladatel Rol-
ling Stones otevřeně vypráví 
příběh, který jsme všichni 
toužili znát lépe. 488 stran + 
32 stran barevné fotopřílohy 
EM041617 599,- 479,- 

Ingrid Sewardová  

PRINC PHILIP, JAK HO NEZNÁTE 
Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu se narodil na Korfu  
10. června 1921 jako řecký a dánský princ. Dětství prožil v exilu  
a střídavě pobýval u příbuzných v Německu a Británii. Na vštěvoval 
královskou námořní akademii v Dartmouthu a v řadách námořnic-
tva bojoval i ve druhé světové válce. Od roku 1947 je jeho jméno 
spjaté s britskou panovnickou rodinou. Biografie z pera zkušené 
autorky shrnuje základní milníky Philipova života. 
Váz., 400 stran + 8 stran čb. i barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm 

EM042539 399,-  319,- 

NOVIN
KA

Rudy Linka  

NA CESTĚ DOMŮ… VŽDYCKY 
Praha, Stockholm, New York a Prachatice jsou místa, která Rudy Linka nazývá 
svým domovem. Jeho inspirativní životní cesta a lidé, které na ní potkal, je přiblí-
žena v této biografii plné optimismu, energie, humoru a hudby. 
Váz., 264 stran, barevná publikace, 23,5 x 25,5 cm 

EM042329 499,-  399,- 

NOVIN
KA

Každý z nás si celý život  
vytváří svoji vlastní „bublinu“ 

a tahle knížka je o té mojí. 
Zahrnuje Švédsko, Česko,  
Itálii, Ameriku, a i když je  

poměrně veliká, stejně bych  
ji mohl nazvat „bubLinka“…  

Vítejte! 
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Vladimír Soukup, Petr David  

JIZERSKÉ HORY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
Jizerské hory jsou rájem vnímavých tuláků i okouzlených 
výletníků, kteří přicházejí v každou roční dobu – v čase 
nastupujícího léta za rozkvetlými upolíny na Jizerku,  
na podzim za nádherou zlatě zbarveného listí bukových 
lesů a v zimě na běžkách do nekonečných bílých stop. 
Není náhoda, že právě tady se koná slavná Jizerská  
padesátka. „Jizerky“ jsou také oblastí, která se pyšní 
největší kumulací rozhleden a upravených vyhlídek, 
a najdeme zde i velké množství nejrůznějších památ-
níčků a pomníčků. Některé na nás čekají hned u cesty, 

jiné se skrývají v hlubokém hvozdu či skalním labyrintu 
a v každém z nich je uložen lidský osud. Pojďme tedy  
společně hledat místa známá i neznámá, nebojme se jít  
po málo vyšlapaných pěšinách. Jizerské hory jsou pohos-
tinné, stejně jako lidé, kteří zde žijí. 
Váz., 232 stran, barevná publikace, 16,2 x 24,4 cm 

EM042266 379,-  299,- 

Jan Hocek 
SEVERNÍ STEZKA  
První ucelená trasa pro pěší  
i pro cyklisty postupuje napříč 
zemí. Severní stezka vede sever-
ními pohraničními horami mezi 
nejzápadnějším a nejvýchodněj-
ším bodem ČR. 272 str., bar. publ.  
EM041949 449,- 359,- 

Jan Hocek  
100 NEJHEZČÍCH VÝLETŮ  
PO ČESKU A SLOVENSKU 
Vydejte se pěšky, na kole, nebo 
třeba lodí či na lyžích na výlety 
do nejkrásnějších oblastí  
České republiky a Slo venska!  
224 stran, barevná publikace   
EM041406 399,- 299,- 

Jana Jůzlová 
TOULKY POJIZEŘÍM 
Jednotlivé kapitoly popisují pa-
mětihodnosti různorodých měst 
na Jizeře a nabízejí konkrétní 
trasy pro výlety malebnou kraji-
nou či tipy na další fascinující lo-
kality. 144 stran, barevná publ. 
EM041573 259,- 199,- 

Joachim Dvořák 

KNIHA  
NA VÝLETY 
Ilustrované reportáže  
z cest po městech celé 
Evropy. Interaktivní 
kreslené stránky se zá-
bavnými úkoly pro děti, 
praktické rady a tipy, 
které jinde nenajdete. 

22 originálních výletů obsahuje trochu zeměpisu, dějepi -
su, přírodopisu, ale i architektury, výtvarného umění  
a gastrono mie. Brož., 144 stran, bar. publ., 21,4 x 26,1 cm 

EM514298 395,-  316,- 
 

V. Soukup, P. David 

OKOLÍ PRAHY 
Vedle tradičních turistic-
kých cílů v knize najdete 
i zajímavosti o tak trochu 
utajených lokalitách, kde 
určitě nebudete potkávat 
zástupy výletníků. A tak ne-
chybí povídání o hradech 
Karlštejně či Křivoklátu, 

a stejně tak o klidnějším Tetíně. Průvodce obsahuje dopo-
ručení některých turistických tras a praktické informace. 
Brož., 248 stran, barevná publikace, 12,5 x 21,5 cm 

EM518844 299,-  249,- 

TO
P

NOVIN
KA

NOVIN
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KRKONOŠE  
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
Kniha se věnuje našim nej-
vyšším horám a jejich blíz-
kému podhůří. 224 s., bar. p. 
EM040881 349,- 279,- 

ŠUMAVA  
ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ 
Publikace popisuje známá  
turistická centra i zaniklé 
osady a ves nice. 248 s., b. p.  
EM039050 299,- 239,- 

44 a 45 cestovani.qxp_Sestava 1  20.05.21  11:29  Stránka 2



Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75. 45

C
es

to
vá

n
í

Ivan Klich  
VÝLETY PODÉL  
BEROUNKY 
Kniha pro milovníky památek 
i přírodních krás. 144 s., b. p.  

EM040606 259,- 199,- 

Lucie Výborná  
MEZI SVĚTY 
Známá moderátorka vás za-
vede na vrchol ky hor, do Af -
ghánistánu… 312 str., bar. p.  

EM042212 495,- 395,- 

Alena Zárybnická  

ALPAMI  
NA KOLE 
Populární televizní  
meteoroložka  
Alena Zárybnická  
víc než dvacet let  
létala na větroních, 
teď chodí na ski -
alpech a jezdí  
po kop cích na horském kole. Průvodce obsahuje část jejích výprav  
do všech koutů Alp. Najdete v něm detailní popis trasy, převýšení či náročnost túry, 
ale i tipy, jaká místa v okolí navštívit, co ochutnat a kde si odpočinout. Alena vás 
všemi místy provede se svou přirozenou laskavostí a přidá i pár osobních vzpomínek. 
Každou trasu si navíc můžete pomocí QR kódu nahrát do navigace nebo telefonu. 
Váz., 224 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm 

EM042559 359,-  269,- 
 

Ch. Thürmerová  

DALEKÉ 
CESTY 
Christine Thürme-
rová absolvovala 
mnoho dálkových 
túr, některé trvaly 
dokonce šest mě-
síců. V knize popi-
suje dobrodruž ství, 
která zažila na Paci-
fické hřebenovce či 
v Austrálii. Zkušená 

autorka v knize radí, co si vzít s sebou, a přidává spoustu dalších 
dobrých rad a tipů z oblasti turistiky. 
Váz., 224 stran + 16 stran bar. i čb. fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm 

EM042042 299,-  239,- 

Ať jsou naše cesty 
jakkoli klikaté – 
sněme a těšme se!  
Dokud víme na co 
či na koho, má 
život smysl.  
Cestování a láska 
za to stojí!  

Alena Zárybnická 

NOVIN
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Tomáš Etzler 

NOVINÁŘEM 
V ČÍNĚ 
Vzpomínky a dojmy zkuše-
ného novináře. Jak v nejlid-
natější zemi světa žijí běžní 
lidé? Čemu v totalitní Číně 
čelí novináři, kteří zpracová-
vají události, jež se komunis-
tická vláda snaží skrýt?   
Váz., 400 s., 14,5 x 20,5 cm 

EM516542 399,-  319,- 
V prodeji od 9. června 2021 

TŘICET PĚT  
INSPIRATIVNÍCH CYKLOVÝLETŮ
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TECHNIKY KERAMIKY 
Chcete prozkoumat svou kreativitu 
a najít harmonii při nové ruční 
práci? Nebo se snažíte rozšířit svou 
škálu hrnčířských dovedností?  
V této knize naleznete všechny  
potřebné informace. Zjistíte, jak 
přípravit a skla dovat hlínu, jak ji 
formovat, zdobit a samozřejmě 
také vypalovat a glazovat. Nádher -
né fotografie inspirativních kousků 
vám ukážou, čeho můžete díky 
různým technikám dosáhnout.  
Tato kniha vám pomůže ovládnout 
všechny dovednosti potřebné 
k realizování vašich nápadů. 
Váz., 256 str., barevná publikace, 
21,3 x 25,5 cm 

EM041804 499,-  399,- 

Lucie Pospíšilová  

KREATIVNÍ  
OSMISMĚRKY 2 
Pokračování jedinečného trendu 
v relaxaci a zábavě je tady! Kniha 
obsahuje dvacet velkých osmi -
smě rek, které se promění v obrá-
zek zvířete. Princip tvorby je velmi 
jednoduchý. Každý obraz se sklá -
dá z políček vyplněných písmeny, 
ve kterých musíte najít a vybarvit 
jednotlivá slova. Tajenka se vám 
objeví v podobě krásného obráz -
ku zvířete. 
Brož., 48 stran, 24 x 32 cm 

EM042094 179,-  139,-

J. Hamer-Morton  
HÁDANKY 
A HLAVOLAMY 
SHERLOCKA 
HOLMESE 
Úniková hra 
Připojte se k dokto -
ru Watsonovi a po-

mozte mu se sledováním stop, které mu zanechal 
jeho přítel, věhlasný detektiv Sherlock Holmes!  
Vydejte se za dobrodružstvím, pátrejte, využívejte 
svůj důvtip a luštěte jednotlivé hlavolamy, abyste 
unikli z nastražené léčky! 224 stran, barevná publ. 
EM041893 399,- 319,- 

Philip Kiefer  
GENIÁLNÍ  
VYNÁLEZCI 
Kniha logických 
hádanek 
Seznamte se  
s Archimedem, 
Isaacem Newto nem, Leonardem da Vinci, Thoma-
sem Alvou Edisonem, Albertem Einsteinem a dal-
šími věhlasnými osobnostmi a poměřte s nimi  
síly v luštění zapeklitých rébusů. Kniha nabízí 
180 složitých logických hádanek a hlavolamů 
z oblasti vědy a techniky. 208 stran, čb. ilustrace 
EM042141 299,- 239,-

Tanja „Frau Hölle“ Cappellová  
ABECEDA KRASOPSANÍ 
V knize naleznete více než  
dvacet druhů písem, inspirativní 
projekty včetně předloh a infor - 
mace o digitálním letteringu, 
díky kterému budete moci svá 
díla sdílet i online. S touto kni-
hou zvládne krasopsaní opravdu 
každý! 144 stran, barevná publ. 
EM039725 299,- 239,-

Lucie Pospíšilová  
KREATIVNÍ  
OSMISMĚRKY 
Tato báječná kniha zabaví 
děti i dospělé. Obsahuje dva-
cet osmisměrek, které se  
po vyluš tění promě ní v obrá-
zek zvíře te. Objevte všech 
dvacet zvířat ukrytých mezi 
písmeny!       Brož., 48 stran 
EM040803 179,- 139,-

NOVIN
KA
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W. Bruce Cameron  
Psí poslání 

PŘÍBĚH MOLLY 
Seznamte se s Molly – jedinečným psem s jedinečným posláním. 
Mollyiným údělem je chránit svou dívku CJ, což ale není vždycky 
snadné. CJina maminka Gloria právě prochází těžkým obdobím, 
svou dceru zanedbává a o psovi v domě nechce ani slyšet. Pro -
to se Molly musí skrývat u CJ v pokoji. Ať už ale Gloria podnikne 
cokoliv, aby CJ a Molly rozdělila, Molly nic nezabrání v tom, aby  
byla s dívkou, kterou miluje… Ilustroval Richard Cowdrey. 
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EM041444 259,-

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH ELLIE 
Ellie je výjimečný pes. Už od ště-
něte se učí, jak se stát pát racím 
a záchranářským psem. Dokáže 
vystopovat dítě ztracené v lese 
nebo dokonce najít zraněnou 
oběť pod troskami domu! 
Váz., 208 str., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EM041442 259,- 

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH BAILEYHO 
Každý pes má na světě svůj 
úkol, své poslání. Zlatý retrívr 
Bailey brzy zjistí, že život není 
vždycky jednoduchý a že může 
existovat i vyšší poslání než jen 
hry a honba za pamlsky… 
Váz., 200 str., čb. il.,12,5 x 20 cm 
EM041443 259,- 

199 Kč

199 Kč

NAPÍNAVÉ I DOJEMNÉ PŘÍBĚHY  O STATEČNÝCH PSECH  S VÝJIMEČNÝM POSLÁNÍM

3x W. Bruce Cameron

obj. č.    
EM048247300,- 

ušetříte

 477,- 
jen

Výhodný komplet

199 Kč
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Nicholas Allan  

KAM  
ODPLAVAL 
VILÍK… 
Spermík Vilík 
bydlí u pana N. 
spolu se třemi sty 

miliony dalších spermií. Ale to se brzy změní… Blíží se totiž jeden z největších závodů všech 
dob a na vítěze čeká cena nejvyšší – kouzelné vajíčko. A tak Vilík každý den pilně trénuje, 
aby se stal nejlepším plavcem na světě a dostal se k vysněnému cíli jako první… Vtipný pří-
běh Nicholase Alla na tě nejen pobaví, ale odhalí ti i zázrak života. Vydej se s Vilíkem na ces -
tu za kouzelným vajíčkem a zjisti, co se stane za cílovou rovinkou.  
Váz., 32 stran, barevná publikace, 26,8 x 20 cm 

EM041857 199,- 

Komára 

… A PAK NA MĚ MRKLA 
Timon odjel s rodiči na prázdniny k moři. Na pláži je spousta 
zábavy. Může dělat bábovičky z písku, stavět hrady anebo… 
vytvořit obrovitánskou velrybu, jakou svět ještě neviděl. Timon 
má úžasnou fantazii, takže nevytvoří jen tak obyčejnou velry -
bu. Jeho zlatá pískovatá ožije a vezme ho na vyjížďku snů… 
Váz, 64 stran, barevná publikace, 21 x 22 cm 

EM042196 259,- 

Moje knihovnička 
SLOVA 
Dárková krabička obsa-
huje šest pevných leporel 
s barevnými obrázky běž-
ných předmětů a činností.  
Barevná leporela, 6x 10 s., 
9 x 9 cm  
EM036783 149,- 

Zdeněk Miler  
VESELÁ KNIHA  
O MALÉM KRTKOVI 
Zažijte s Krtečkem spoustu 
zábavy a poznejte s ním svět! 
Co dělá Krteček přes den, 
jaká dobrodružství zažívá  
v přírodě a jaká na báječných 
výletech po světě? Pečlivě si 
prohlédněte obrázky a sami 
uvidíte! Obrázkové leporelo provede nejmenší děti světem  
oblíbeného Krtečka. Barevné leporelo, 32 stran, 18 x 24 cm 
EM039446 229,-

199 Kč

159 Kč

129 Kč
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PR
O 

NE
JM

EN
ŠÍ

 I
 P

ŘE
DŠ

KO
LÁ

KY

179 Kč

48 a 49 KLUBKO.qxp_Sestava 1  20.05.21  10:47  Stránka 2



Eva Dienerová  
MALOVANÉ ČTENÍ 
Opice nezbednice a jiné příběhy 
Tyto veselé příběhy dětem usnadní počá-
teční období samostatného čtení.  
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 24 cm 
EM041971 199,-  

Jan Lebeda  
MEDOVNÍČEK A JEHO  
NEMOCNICE PRO ZVÍŘÁTKA 
Další knížka o skřítku Medovníčkovi a jeho 
kamarádech. Ilustrovala V. Balcarová.  
Váz., 136 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 
EM041892 299,-

Ingrid Pabstová  
MOJE NEJMILEJŠÍ PŘÍBĚHY  
O ZVÍŘÁTKÁCH 
Pohádky provází tipy na zábavné tvoření.  
Ilustrovala Anne Suessová.  
Váz., 160 stran, barevné il., 20 x 24,8 cm 
EM041224 259,- 

Eva Papoušková  

VOMBAT JIRKA ZACHRAŇUJE 
Kdo zachrání zvířátka, když v australské přírodě vypukne požár? Přece statečný, neohrožený vombat Jirka! 
Zrovna si vyhrabal nový tunel, a to se mu náramně hodí – všechna zvířátka jím dovede do bezpečí na dru-
hou stranu. Klokana Freda, myšku Lízu, ježuru Belu, koalu Lálu, a dokonce i svoje úhlavní nepřátele, lišku 
Vilhelmínu a tasmánského čerta Huberta. A když se pak spustí déšť, všichni si z radosti společně zatancují! 
Ilustrovala Galina Miklínová. 
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24 x 21 cm 

EM042264 199,- 

159 Kč

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 14. ČERVENCE 2021! 49
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239 Kč

199 Kč

Velké dobrodružství 
malého vombata Jirky
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Jo Lindleyová  

KAM ODEŠLO MÉ HOVÍNKO? 
Objevte skrytý svět potrubí a páchnoucích stok. 
Přímo pod vašima nohama se toho děje víc, než 
by se na první pohled mohlo zdát. Tato kniha 
provede všechny malé čtenáře každou fází ka-
nalizačního systému, od spláchnutí přes čistírnu 
odpadních vod a koloběh vody v přírodě až  
po návrat do vodovodních trubek. A nezapo-
míná ani na recyklaci.  
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24 x 24 cm 

EM042308 299,-

Philip Bunting  

HALÓ, TADY MIKROBI! 
Lidské tělo je doslova pokryto mikroby:  
bakteriemi, viry, houbami a spoustou dalších. 
Když se to tak vezme, v určitém ohledu jsi 
vlastně víc mikrob než člověk! V téhle knize 
se dozvíš, jaké druhy mikrobů existují, jak vy-
padají, jak se množí a žijí. Zjistíš taky, kteří 
mikrobi jsou naši kamarádi a jak se bránit 
před těmi, kteří jsou pro nás naopak nebez-
peční. Kniha je plná fascinujících informací 
z mikroskopického světa a také tipů, jak  
pečovat o svou imunitu a zůstat zdravý.  
Váz., 32 stran, barevná publikace,  
22,5 x 27,5 cm 

EM042468 229,-

Ester Stará, Milan Starý  
NAUČ EDU ABECEDU 
S touto knížkou se děti hravě 
naučí všechna písmenka.  
Brož., 128 str., barevná publikace, 
20,5 x 25 cm 
EM042146 299,-

Klára Smolíková  
KVIDOVY PŘESLECHY 
Jazykové hračičky pro děti  
a sovičky 
Váz., 72 stran, barevná publikace, 
21 x 23 cm  
EM041596 259,-  

Alejandro Algarra 
ZÁZRAKY PŘÍRODY 
Jak příroda čaruje 
Jak vzniká bouřka? Čím se živí 
rostliny? Co je to zkamenělina? 
Jak dýchají ryby? A proč někte - 
rá zvířata prospí celou zimu?  
V téhle knížce najdeš odpovědi 
na spous tu zapeklitých otázek.  
Váz., 96 str., bar. publ., 21 x 24 cm 
EM041109 259,- 
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NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH LUXOR PO CELÉ ČR! VÍCE NA STR. 74. 50
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239 Kč

239 Kč

199 Kč

199 Kč

Vtipný a zábavný průvodce světem virů,  
bakterií a dalších mikroskopických podivínů

179 Kč

Co se stane poté, když 
na záchodě spláchneš?
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Vyškrabávací obrázky 
ČAROKRÁSNÉ VÍLY 
Pod černou vrstvou jsou ukryty čarokrásné 
víly z kouzelného světa.  
Brož., 28 str., barevné ilustrace, 21 x 26 cm + 
dřevěné škrabátko 
EM042143 199,-

Ruth Symons 

HÁDEJ, KDO TU BYDLÍ? 
Nakoukni zvířátkům do domečku 
Pojď se s námi podívat přímo do zvířecích domečků! Stačí jen roz-
ložit tuto knihu a otevře se před tebou utajený svět zvířecích obývá -
ků. Víš, kde si bobři schovávají zásoby? Kam chodí netopýři na zá - 
chod? Co se děje ve včelím úlu nebo v králičí noře? Proč si snovači 
staví hnízda vysoko ve větvích? A proč bydlí klauni očkatí v sasan -
ce? Vydej se s námi do temných jeskyní i na dno nejhlubšího moře.  
Hurá za poznáním! Ilustrovala Mariana Ruizová Johnsonová. 
Barevné leporelo, 14 stran, 24 x 27,3 cm 

EM042335             399,-

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ! 51
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Vyškrabávací zábava 
MOŘSKÉ PANNY 
Objev kouzel ný svět roztomilých  
mořských panen! Poznej nejno vější 
mód ní trendy pod mořskou hladinou  
a vy tvoř vlastní nádherné barevné 
krea ce na stránkách s omalovánkami. 
Kroužková vazba, 24 str., barevné il., 
30 x 20,5 cm + dřevěné škrabátko 

EM042281 259,-

199 Kč199 Kč

299 Kč

Vyškrabávací zábava 
PRINCEZNY 
Odstraň černou vrstvu a objev pohád-
kový svět půvabných princezen! Vy-
škrabávej, bav se a namaluj princez - 
nám barev né šaty přesně podle svých 
představ. Fantazie ti napo ví!  
Kroužková vazba, 24 str., barevné il., 
30 x 20,5 cm + dřevěné škrabátko 

EM042280 259,- 

DOBBLE  
Tlapková patrola 
31 různých obrázků, 30 karet, 6 obrázků na kar -
tě a každé dvě karty spolu mají společný jen 
jeden obrázek – to je Dobble! Ve hře se můžete 
těšit na své oblíbené postavy z televizního seriá -
lu. Čeká na vás super špion Chase, letecká zá-
chranářka Skye, popelář Rocky, kapitán patroly 
Ryder a mnoho dalších postav a předmětů, kte -

ré jistě dobře znáte. Balení 
obsahuje: 30 karet v prak-
tické plechové krabičce. 
Hra je vhodná pro děti  
od 4 let.  
EM521656 399,- 
 

159 Kč

Vyškrabávací obrázky 
SVĚT PLNÝ FANTAZIE 
Probuďte k životu 12 dechberoucích obrazů 
ukrytých pod tajemnou černou vrstvou.  
Brož., 28 str., barevné ilustrace, 21 x 26 cm + 
dřevěné škrabátko 
EM042142 199,-

159 Kč

319 Kč
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Susanne Riha  

ZVÍŘATA A JEJICH 
ÚKRYTY 
Veverka bydlí v hnízdě na stromě 
a bobr si postavil hrad v rybníku. 
Krtek hloubí pro sebe a svá mláďata 
komůrku pod zemí a mravenci si 
v lese vybudovali přímo uměleckou 
stavbu. Ale jak to vypadá uvnitř? 
V této knize nahlédnou malí milov-
níci přírody do skrytých obydlí zvířat. 
U popisu každého zvířete se nachází 
půlstránka, která jeho úkryt ukazuje 
zvenčí. Po jejím otočení si čtenáři 
mohou dané obydlí prohlédnout 
i zevnitř, včetně jeho obyvatel.  
Váz., 48 s., bar. publ., 23,8 x 30 cm 

EM042288 259,- 

Daniela Krolupperová  

MECHOVÁ VÍLA 
Mechové víly jsou docela maličké. Člověk je snadno přehlédne. Žijí v lese a pečují 
o mech. Aby se naučily, jak to v lese chodí, musí do školy. Stejně jako děti. A stejně 
jako děti ve škole občas zlobí a neposlouchají, co říká slečna učitelka. Najdou se 
dokonce i dny, kdy se jim do školy vůbec nechce! Jenže co se stane, když malá  
Mia nedává pozor a ještě se rozhodne zkrátit si cestu ze školy přes nebezpečnou 
slunečnou mýtinu? Ilustrovala Ivona Knechtlová. 
Váz., 56 stran, barevné ilustrace, 20 x 21 cm 

EM041983 229,-

179 Kč

199 Kč
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Katja Frixeová  
KAMARÁDKA Z OBLOHY 
Nejtajnější přání 
Váz., 176 stran, bar. il., 14,5 x 20,6 cm 
EM041394 249,-  

Jen Greenová  
STROMY 
Jejich kouzlo a tajemství 
Váz., 80 str., bar. publ., 22,9 x 28 cm 
EM041244 279,-

D. Krolupperová  
JAK BACIT 
BACILA? 
Vtipné a napí-
navé vyprávění  
o tom, co se 

děje v našem těle, když jsme nemocní. Pouta -
vou knížku provází krásné ilustrace J. Petrové. 
Brož., 120 stran, barevné ilustrace, 21 x 21 cm 
EM039798 279,-

Susanne Riha  
HURÁ DO PŘÍRODY 
Příroda v průběhu roku 
Texty plné zajímavostí a nád-
herné obrázky vás provedou 
jednotlivými měsíci roku.  
Váz., 48 stran, barevná publ., 
23,8 x 30 cm 
EM041190 199,- 

D. Krolupperová  
TADY 
STRAŠÍ NAŠI 
Anetka zjišťuje, 
že má velkou 
rodinu plnou 

strašidel! Kniha je vhodná pro čtení genetic-
kou metodou. Ilustrovala Lucie Dvořáková. 
Váz., 40 stran, barevné ilustrace, 20 x 21 cm 
EM041581 229,- 

219 Kč 179 Kč

159 Kč

219 Kč 199 Kč
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Antje Szillatová  
BÁJEČNÁ FLORENTÝNA 
Po stopách vlka 
Kocour Paulo je zaskočený, 
když se na statku Štístko ob-
jeví zraněný pes. Když později 
zmizí, vydá se ho Florentýna 
hledat. Navzdory zvěstem, že 
se v okolí potuluje vlk…  
Váz., 120 stran, čb. ilustrace, 
14,5 x 20,6 cm 
EM041713 199,- 

Ella Moonheartová  
MÍNA A KOČKY 
Hvězdík z Jahodové 
farmy 
Mína jede na návštěvu na Ja-
hodovou farmu. Moc se těší 
na zvířátka – obzvlášť na ko-
courka Hvězdíka a štěněcí 
slečnu Daisy. Jenže Hvězdík 
i Daisy mají problém…  
Váz., 104 s., čb. il., 13 x 20 cm 
EM040020 179,- 

Virginy L. Samová  
DENÍK ODHODLANÉ 
PRUDILKY 
Fany a její rady 
Váz., 272 stran, čb. ilustrace, 
14 x 20,5 cm 
EM040651 279,-
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3x Virginy L. Samová

obj. č.    
EM048248300,- 

ušetříte

 537,- 
jen

Výhodný komplet

Virginy L. Samová  
DENÍK ODHODLANÉ 
PRUDILKY 
Fany opět zasahuje 
Váz., 272 stran, čb. ilustrace, 
14 x 20,5 cm 
EM040652 279,-  

Virginy L. Samová  

DENÍK ODHODLANÉ PRUDILKY 
Fany se nedá! 
V životě Fany je všechno špatně: Máma jí udělá ostudu před CELOU 
školou, chytí vši v den, kdy se má sejít se svým idolem Theem Ulme-
rem, a navíc se zdá, že má obdivovatele… a NENÍ to krásný Theo 
Ulmer! Jenže Fany se jen tak nedá! Její heslo? Jsem prudilka a jsem 
na to hrdá! Ilustrovala Marie-Anne Abesdrisová. 
Váz., 256 stran, černobílé ilustrace, 14 x 20,5 cm 

EM042049 279,- 

219 Kč

159 Kč
159 Kč 139 Kč

219 Kč

Antje Szillatová  

BÁJEČNÁ 
FLORENTÝNA 
Pěkný opičinec 
Malá malpa kapucínská uprostřed 
lesa? Kocour Paulo z Panamy oka-
mžitě vytuší, že na Florentýnu 
čeká další záhadný případ! A sku-
tečně: brzy se ukáže, že cirkusová 
opička Harvey se měla v nedale-
kém zvířecím penzionu zotavit 
z těžkého zánětu průdušek. Proč 
má ale na krku a kolem kotníků 
pouta? Ilustrovala A. Glöklerová. 
Váz., 112 stran, čb. ilustrace,  
14,5 x 20,6 cm 

EM042179 199,- 

219 Kč
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Roald Dahl  
KARLÍK A VELKÝ  
SKLENĚNÝ VÝTAH 
Karlík se spolu se svou rodi-
nou a panem Wonkou nedo-
patřením ocitne na oběžné 
dráze Země!  
Váz., 208 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EM039679 259,-  

Pavel Brycz  
EMIL A UPÍŘI 
Neboj se, vždyť máš  
česnek 
Váz., 72 stran, barevné il., 
16,5 x 21 cm 
EM039920 199,-

Miloš Kratochvíl  

PRÁZDNINY BLBCE ČÍSLO 13 
Jak jsme zachraňovali svět 
Taky už jste dostali vysvědčení, se kterým se vám 
vůbec, ale vůbec nechtělo domů? Tadeáš tohle za-
žívá v jednom kuse. Ne že by byl hloupý, je to fajn 
kluk, ale učení mu prostě neleze do hlavy. Naštěstí 
si o prázdninách trochu odfrkne. Rodiče sice zuří, 
ale u dědy a babičky na něj čeká zvláštní strejda 
Olda, kterému jsou nějaké známky ukradené. A ta -
ky dva noví kamarádi. A spousta bláznivých zážit -
ků! Ilustrovala Lenka Jasanská. 
Váz., 152 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm 

EM042442 249,-

159 Kč

199 Kč
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Dav Pilkey  

DOGMAN: Pán blech 
Nejlepší psolicajt na světě a obránce bezbranných musí opět do akce. Ve městě totiž řádí nová 
banda zloduchů, se kterými je potřeba udělat krátký proces. Naštěstí Dogman není sám –  
do boje se zlem se spolu s ním vydává jeho parťák Superkotě  
a věrný robot. Ale co to? Že se spojí dokon ce i s největším  
padouchem Péťou? To svět neviděl! Sledujte nová dobrodružství 
hrdiny s psí hlavou!  
Váz., 256 stran, barevná publikace, 14 x 21 cm 

EM041979 299,-  

199 Kč

239 Kč

Dav Pilkey  
DOGMAN 
Bestseller od oblíbe  né   -
ho tvůr ce komiksů.  
Váz., 240 s., bar. publ., 
14 x 21 cm 
EM040245  
         299,- 

Dav Pilkey  
DOGMAN 
Utržený ze řetězu 
Dogman opět v akci!  
Váz., 224 stran, bar. publ.,  
14 x 21 cm 
EM040246  
         299,-

Dav Pilkey  
DOGMAN 
Peťulka  
čili Život kotěte 
Váz., 256 str., bar. publ., 
14 x 21 cm 
EM040247  
         299,-

Dav Pilkey  
DOGMAN  
A SUPERKOTĚ 
Dogman má parťáka! 
Váz., 256 stran, bar. publ., 
14 x 21 cm 
EM041626     
              299,- 239 Kč 239 Kč 239 Kč 239 Kč

5x Dav Pilkey

obj. č.   EM048251
550,- 
ušetříte

 945,- 
jen

Výhodný komplet
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Zora Cejnková  
ELEMENTI 
Jsou čtyři a každý z nich ovlá -
dá jeden živel: vzduch, vodu, 
zemi nebo oheň. Komu se uká-
žou, ten už nemá život jako 
dřív! Třeba Julie. Spolu s Ele -
men ty odhalí tajemství věcí 
a jevů, které hý bou světem. 
Podívá se do čističky, banko-
matu, elektrárny, vesmíru, ale 
třeba i do lidského těla.  
Váz., 192 s., b. il., 17,5 x 24 cm 
EM041568 359,-

Klára Smolíková  
HUSITÉ 
Vydej se s námi na dobrodruž -
nou cestu za husity! Navštíví -
me vojenské ležení s vozovou 
hradbou, ocitneme se v hradní 
hladomorně, vyslechneme ká-
zání v Betlémské kapli, zažije -
me zmatky na hoře Tábor a po - 
díváme se do Kost nice… Ilus-
t roval Honza Smolík.     
Váz., 56 stran, barevné ilustrace, 
21 x 29,5 cm 
EM042086 249,-

POJĎME SI HRÁT VEN 
V krabici najdete přes 50 karti-
ček, které představují oblíbené 
venkovní hry. Každá kartička 
obsahuje jednu hru, vysvětluje 
její pravidla a nabízí tipy a tri -
ky, které dovedou hráče k ví-
tězství. Nechy bí tradiční české 
hry, ale také velice zajímavé 
hry ze zahraničí, které si děti 
(nebo i dospělí) určitě oblíbí!  
58 karet v dárkové krabičce,  
barevné il., 15 x 15 x 5,5 cm 
EM041195 499,-
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Lucy Hawkingová 

JIRKA A LOĎ ČASU 
Vesmírem se nadsvětelnou rychlostí řítí ta-
jemná loď Artemis. Na palubě má pouze jed-
noho kosmonauta a jednoho robota. Tím 
kosmonautem je Jirka, kluk, který má za se -
bou již mnohá vesmírná dobrodružství a kte-
rému to pálí. Doprovází ho robot Boltzmann, 
nejpřátelštější robot na světě, a společně se 
vracejí na svou domovskou planetu Zemi. 
Když ale Jirka s věrným Boltzmannem přista-
nou, zjistí, že něco je špatně. Všude kolem 
nich je jen nehostinná pustina, Jirkovo rodné 
město Liškov je pryč a kolem se potulují pra-
podivní roboti. Co se to stalo se starým svě-
tem? A dá se vše ještě vůbec napravit? To se 
dozvíte v tomto závěrečném díle úspěšné 
vědecko-dobrodružné série. 
Váz., 352 stran, čb. ilustrace, 15,3 x 21,6 cm 

EM040506 399,-  

Lucy a Stephen Hawkingovi  
JIRKA  
A NEPROLOMITELNÁ 
ŠIFRA 
Banky vydávají peníze zadar -
mo, v obchodech se neplatí… 
Zdá se, že nejvýkonnější počí-
tače světa byly nabourány! 
Váz., 312 stran + 24 stran  
čb. foto, 15,3 x 21,6 cm 
EM041742 359,-

ODEMKNI! 
Karetní dobrodružství inspirované únikovými místnostmi. Únikové 
místnosti jsou místnosti, ze kterých se snažíte uniknout za méně 
než 60 minut. S hrami Odemkni! zažijete virtuální dobrodružství 
doma u stolu! Balení obsahuje: 70 karet a pra vidla. Rozměry kra-
bičky: 9,7 x 18,3 x 3,3 cm. Hra je vhodná pro děti od 10 let.  
EM521663   Vhoďte minci (obtížnost 1) 
EM521662   Sherlock Holmes (obtížnost 2) 
EM521661   Na stopě bílého králíka (obtížnost 3) 

                 349,- cena za kus 299,- 

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO ÚŽASNÉHO 
SVĚTA FANTAZIE A PŘÍBĚHŮ!

319 Kč

399 Kč

199 Kč 279 Kč

279 Kč
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.56
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CESTUJEME DO POHÁDEK 
Hrací sada se známými postavičkami z večerníč -
ků. Balení obsahuje: oboustranný herní plán, 
hrací kostku, 6 figurek, 25 karet Černého Petra, 
48 kartiček pexesa a návod. Hra je vhodná pro 
děti od 4 let. Rozměry herního plánu: 58 x 41 cm. 
EM236198 349,- 249,-

PHLAT BALL 
Užijte si spoustu Phlat ball zábavy! Házejte, běhejte, chytejte… Mate-
riál míče: plast. Průměr míče: 14 cm. Mix barev, barvu nelze vybrat. 
Hračka je vhodná pro děti od 5 let.   

BRAINBOX 
Jedinečné hry na procvičení paměti,  
pozorovacích schopností a znalostí. 
Abeceda je vhodná pro děti od 4 let, 
Pohádky pro děti od 6 let a ostatní té-
mata pro děti od 8 let. Balení obsahuje 
56 barevných kartiček z tvrdého karto -
nu, přesýpací hodiny a kostku. Rozměry 
krabič ky: 12 x 12 x 12 cm.  
 
EM506693 Abeceda 399,- 319,- 
EM506692 Příroda 399,- 319,- 
EM506691 Svět 399,- 319,- 
EM506690 Zvířata 399,- 319,- 
EM506689 Pohádky 399,- 319,- 
EM506688 Česká republika 

399,- 319,- 

 
BOX NA SVAČINU 
Rozměry boxu: 12,3 x 16,8 x 7,5 cm. Materiál: 
polypropylen.  
EM522660 Dino 199,- 159,- 
EM522661 Kočka 199,- 159,- 
EM522662 Liška 199,- 159,- 

TRITANOVÁ LÁHEV 
Výška 16 cm, ø 8,7 cm, objem 430 ml.   
EM522656  Dino 299,- 229,- 
EM522657  Kočka 299,- 229,- 
EM522658  Liška 299,- 229,- 

DĚTSKÝ BATOH 
Batoh s reflexními prvky má dvě kapsy na zip a dvě kapsy na gu-
mičku. Rozměry batohu: 20 x 8,5 x 29 cm. Materiál: neopren. 
EM522652 Dino 599,- 449,- 
EM522653 Kočka 599,- 449,- 
EM522654 Liška 599,- 449,-

Tyto roztomilé sady udělají radost každému malému dobrodruhovi!

Užijte si v létě spoustu  
Phlat ball zábavy!

Chameleon junior  
Mění barvu! 
EM523325 249,- 199,-

Junior Swirl 
Hoď disk, chyť míč! 
EM517418  249,- 199,- 
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Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob! 57
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RUMMIKUB MINI 
Zábavná hra pro celou rodinu. Kdo myslí logicky, vyhrává! Bale -
ní obsahuje: 4 stojánky a 106 destiček. Hra je vhodná pro děti 
od 7 let. Rozměry krabice: 12,1 x 21,9 x 4 cm.  
EM393486 299,- 239,- 

TOP TRUMPS 
Zjistěte, jak odvážný je Ron 
Weasley, jak mazaný je Ru-
beus Hagrid a jaké úrovni 
magie vládne profesor 
Snape… Hra je uložena 
v praktickém plastovém 
pouzdře a je vhodná  
pro děti od 6 let. Balení  
obsahuje 30 barevných 
karet. Rozměry balení:  
14 x 8,5 x 2 cm. 

EM524285 Harry Potter a vězeň z Azkabanu 149,- 129,-

 
EM523778 Harry Potter a Ohnivý pohár 149,- 129,- 

JÍZDENKY, PROSÍM!  
Londýn 
Svižná verze oblíbené hry Jízdenky, prosím! vás zavede do hlav-
ního města módy a hudby 70. let. Balení obsahuje: mapu lon-
dýnské přepravní sítě, 68 plastových autobusů, 44 přepravních 
karet, 20 karet cílových stanic a 4 bodovací žetony. Hra je 
vhodná pro děti od 8 let. Rozměry krabice: 23,4 x 24,1 x 4,8 cm. 
EM521665          599,- 479,-

AZ KVÍZ JUNIOR  
NA CESTY 
Skvělá hra pro děti od 10 let. 
Balení obsahuje: 60 obou-
stranných karet s 360 otáz-
kami, 70 záznamových tabu - 
lek s herním plánem a hrací 
kostku. Rozměry krabice:  
11,6 x 18,4 x 3,6 cm.   
EM520200 189,- 159,-

MÁŠ NA TO NOS?! 
Nasaďte si brýle a začínáme! S prodlouženým 
nosem nakreslete na průhlednou kreslicí ta-
bulku co nejvíce obrázků tak, aby je váš tým 
uhodl. A to dřív než vyprší stanovený čas… 
Balení obsahuje: brýle s fixou, tabulku na kres -
lení, hrací karty s úkoly, mazací houbičku  
a přesýpací hodiny.   
EM522066 499,- 399,-

Kdo myslí  
logicky,  
vyhrává! 

Soubor nejpopulárnějších her  
v praktické krabičce

Karetní hra, 
kterou si užijí 
kouzelníci  
i mudlové!

CESTOVNÍ SOUBOR HER 
Hry na dovolenou 
Užijte si volné chvíle se souborem nejpopulárněj-
ších her v praktické krabičce (13 x 20,5 x 4 cm), 
která se vejde  
do každého batůž -
ku. Soubor obsahu -
je: Člověče, nezlob 
se, dámu, mlýn, 
Craps, kostky  
a mariášové karty. 
EM330639  
   239,- 189,-

56 a 57 hry, hracky.qxp_Sestava 1  20.05.21  9:29  Stránka 3



Speciální příloha pro vaše děti – Klubko. Více na str. 47–55.58
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Marie Kondo, Scott Sonenshein  

RADOST Z PRÁCE  
Uspořádejte si svůj profesní život 
Po bestsellerech Zázračný úklid a Žít s radostí napsala slavná  
Marie Kondo novou knihu, ve které svou inspirativní metodu úklidu 
přenesla na oblast zaměstnání. Spolu se Scottem Sonensheinem, 
psychologem v oblasti organizace práce, vám poradí, jak můžete 
dosáhnout výsledku, který vám změní život. Nezáleží na tom, zda 
pracujete z domova, máte vlastní kancelář nebo jen vyhrazené 
místo. Jakmile si vše náležitě uspořádáte, získáte potřebnou sílu, 
sebedůvěru, energii a motivaci, abyste si vybudovali kariéru, která 
vám bude přinášet radost. 
Váz., 200 stran, 14,5 x 20,6 cm 

EM040644          279,-  219,- 
V prodeji od 9. června 2021 

Iris Warkusová  
KONEČNĚ DŮCHOD 
100 dobrodružství  
ve vašich nejlepších 
letech 
Tato báječná kniha je 
plná nápa dů. Listujte 
a nechte se inspirovat! 
Brož., 128 s., bar. i čb. il. 
EM041241 259,- 199,- 

Rebecca Sullivanová  
UMĚNÍ  
PŘIROZENÉHO  
DOMOVA 
Inspirativní nápady 
pro domácnost 
Kniha obsahuje recepty 
na přírodní produkty pro 
celý dům. 192 str., bar. p. 
EM039227 349,- 279,- 

Iris Warkusová  
150 VĚCÍ, KTERÉ  
MUSÍTE SPOLEČNĚ 
ZAŽÍT 
Bucket list  
pro novomanžele 
V knize naleznete plno  
nápadů, výzev i zábavy  
pro dva. Brož., 128 s., b. p.  
EM040322 259,- 199,- 

Kateřina  
Krůtová-Novotná, 
Jan Mühlfeit,  
Petra Kryštofová 

RODINA 
JAKO TÝM  
Nejen firmy a spor-
tovní kluby potře-
bují k úspěchu 
spokojené týmové 
hráče, smysluplnou 
misi a inspiraci. 
Skvělé týmy můžete 
budovat i se svými 
nejbližšími! Uzná-
vaní lektoři J. Mühl-
feit a Kateřina Krů - 
tová-Novotná přinášejí ucelený pohled na nové způsoby vzdělávání, sebepoznání, 
práci s emocemi, komunikaci napříč generacemi a další rodinné aspekty.  
Váz., 264 stran, 16,7 x 22,5 cm 

EM516552          V prodeji od 14. června 2021 369,-  295,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Marie Kondo  
ZÁZRAČNÝ ÚKLID  
Poznejte originální umění, díky němuž se 
spolehlivě zbavíte nepořádku a náležitě si 
uspo řádáte věci. Tato přesvědčivá knížka  
se právem stala ohromným světovým best-
sellerem. 192 stran     

EM041658 259,- 199,-

Vytvořte fungující rodinu,  
ve které je každý člen  

důležitý a z níž mohou děti  
získat základ pro celý život… 

SNADNO A RYCHLE SI UKLIĎTE 
SVÉ PRACOVIŠTĚ A ŽIVOT VÁM PŘINESE 

ŘADU ÚŽASNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ!
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Jan Menděl  
UPRDELISMUS 
Dosáhněte opravdové 
osob ní svobody! 224 stran 

EM042176 259,- 199,-

Lori Gottliebová  

MĚLA BY  
SIS S NĚKÝM 
PROMLUVIT 
Lori Gottliebová je 
jeden den terapeut -
ka… a druhý den  
se její svět zhroutí 
a ona sama musí  
nakonec vyhledat 
péči odborníka… 
Světový bestseller, 
který dává čtenáři 
vtipnou, svěží a při-
tom velmi upřímnou 
optikou nahlédnout 
do světa psychotera-
peutické péče z obou 

stran, ukazuje křehkost a jedinečnost lidského bytí a poskytuje odpo-
věď na otázku, co je v životě skutečně důležité. 
Váz., 392 stran, 13,5 x 20,3 cm 

EM041881 399,-  319,-

NOVIN
KA

Taťána G. Brzobohatá  

POKRAČOVÁNÍ 
PŘÍŠTĚ… 
Znáte ty stavy, kdy se 
chcete ze všeho vypsat? 
Kdy se na chvíli zastavíte, 
zpětně se díváte na svůj 
život a říkáte si: „To je 
teda nářez! Tohle všech -
no jsem zažila?“ Jestli je 
znáte, tak autorce jistě 
porozumíte v jejím zámě -
ru tuhle knížku napsat. 
Ale pokud ty stavy ne-
znáte, třeba vám tahle 
knížka pomůže je v sobě 
objevit.  
Váz., 192 str., bar. publ., 
16,5 x 21 cm 

EM042388 349,-  279,-
Kdybych měla najít jediný důvod, kterým pře -
svěd čit potenciální čtenáře své knížky POKRA-

ČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…, aby si ji zakoupili, volila 
bych k tomu citát jednoho z největších 

Čechů – Járy Cimrmana: „Život je nejlepší 
školou života.“ Právě tu život ní všeho-

chuť, kterou jsem měla možnost dopo-
sud ochutnávat, jsem se rozhodla  

ve věku Kristových let ve psat do ně-
kolika kapitol své kníž ky. Od zážit -
ků světových až po ty osobně 
intim ní a taky vesnické se v kni -
ze toulám v krajině myšlenek, 
které mě zajímají, vzrušují, 
motivují, inspirují, ale i iritují 
nebo mi nedají spát. A pro-
tože takových toulek není 
nikdy dost, zvolila jsem pro 
knihu i symbolický název. 
Humor a nadsázka jsou 

v ní všu dy přítomné, stejně 
jako upřímnost a pečlivost, 

se kterou jsem se snažila 
psát vše, co lze v knize nalézt. 

A proč tato kniha vůbec vznikla 
a komu prospěje? Opět si dovolím 

citovat našeho velikána: „Můžeme 
o tom polemizovat, můžeme o tom 

vést spory, ale to je asi všechno, 
co s tím můžeme dělat.“

NOVIN
KA

Jan Menděl, David Toegel 

MALÉ VELKÉ PRAVDY 
Každodenní zamyšlení 
Někdy nám stačí i pouhá jedna věta k to -
mu, abychom si uvědomili, že jdeme 
špat  ně, a změnili směr. Malé velké pravdy 
jsou souhrnem oblíbených citátů a afir-
mací, kte ré mají sílu vás rozesmát, uklid-
nit nebo přimět k hlubšímu zamyšlení. 

Váz., 208 stran, 15,4 x 15,7 cm 

EM522393 259,-  207,- 
V prodeji od 3. června 2021

NOVIN
KA
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Luciano Wernicke 

NEJÚŽASNĚJŠÍ  
PŘÍBĚHY  
Z OLYMPIJSKÝCH HER 
Letní olympijské hry jsou opravdovým 
sportovním vrcholem, kterého se 
účastní sportovci a sportovkyně  
ze všech zemí světa. Tato kni ha ma-
puje novodobou historii této akce, 
tedy od roku 1896. Netradičně se 
však zaměřuje zejména na největší 
kurio zity a překvapivé historky z let-
ních her, které jistě pobaví, avšak  
zároveň také vyzdvihnou lidskou 
stránku svých protagonistů.  

Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM041194 359,-  279,-

Petr Feldstein 

21 NÁVRATŮ  
DO OLYMPIJSKÉ 
HISTORIE 
Kniha připomíná 21 příběhů, 
které se v souvislosti s olympij-
skými hrami odehrály. Vypráví se 
v nich mimo jiné o tom, jak zís-
kal prv ní český diskobolos v Pa-
říži v devatenáctém století stří - 
br nou medaili. Jak sedm našich 
sportov ců, pro jejichž účast  
na hrách musely být uspořádány 
finanční sbírky, přivezlo z Los 
Angeles r. 1932 čtyři medaile… 

Váz., 240 stran + 16 stran barevné i čb. fotopřílohy, 14,5 x 20,5 cm 

EM042407 299,-  239,-

Grigorij Rodčenkov  

RUSKÝ  
DOPING 
V roce 2015 Světová 
antidopingová agentura 
WADA v reakci na do-
pingový skandál v rus-
kém sportu odebrala 
akreditaci ruskému  
antidopingovému cent -
ru, jehož ředitel G. Rod-
čenkov následně rezig - 
noval na svou funkci 
a za dramatických okol-
ností odjel do USA. 

V emigraci poskytl svě-
dectví o programu státem řízeného dopingu. Sám 

údajně na pokyn ministerstva sportu vytvořil obtížně detekovatelnou směs anabolických 
steroidů a podílel se na systému výměny vzorků moči, který významně přispíval k me-
dailovým ziskům ruských sportovců na mezinárodní scéně. Kniha vypráví otevřeně celý 
příběh o ruském dopingu, který byl zachycen i v oscarovém dokumentu Bryana Fogela.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM042312 359,-  279,-

Ivan Truchlik  
HISTORIE MISTROVSTVÍ  
EVROPY VE FOTBALE 
Pojďte si zavzpomínat na všech -
ny dosavadní šampionáty! Kniha 
poskytuje mnoho informací, ale 
přitom je zábav ná a čtivá. Do-
provázejí ji historické i barevné 
fotografie. 184 stran, bar. publ. 

EM041430 399,- 319,- 

ZPOVĚĎ 
MUŽE, KTERÝ  
ZNIČIL  
PUTINOVO 
DOPINGOVÉ 
IMPÉRIUM 

František Kolář a kolektiv 

ENCYKLOPEDIE OLYMPIONIKŮ 
Komplexní encyklopedie československého a českého 
olympijského sportu. Součástí knihy je průřez historií 
českého olympijského hnutí i přehled olympijských her.    
Váz., 440 stran, barevná publikace, 22,9 x 27,6 cm 

EM042540 699,-  549,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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NECHTE SI PORADIT  
OD ZKUŠENÉHO ODBORNÍKA! 

Radkin Honzák  
I V NEMOCI SI BUĎ PŘÍTELEM 
Čte Martin Myšička 
Co se děje s člověkem, když onemocní? Jak se za-
chová, stane-li se nemoc chronickou? Jaké důsledky 
přináší nemoc pro jeho vztahy s nejbližším okolím? 
EM042376 CD (mp3) 299,- 249,- 
V prodeji od 8. června 2021 

Radkin Honzák  

I V NEMOCI SI BUĎ PŘÍTELEM 
Většina z nás se umí dobře postarat o své blízké, když mají problémy nebo 
zdravotní obtíže, zároveň se však v takové situaci neumí dobře postarat o sebe. 
Být sám sobě v nemoci přítelem neznamená, že bychom měli být sami sobě  
lékařem. Vyžaduje to však, abychom si dokázali správně poradit ve chvíli, kdy 
jsme na křižovatce cest, z nichž jedna vede do nemoci a druhá ke zdraví. 
Onemocnění jako psychická zátěž staví člověka před nové problémy a nutí ho 
přizpůsobit se novým požadavkům a někdy neočekávaným podmínkám. Autor 
této populárně-naučné publikace se zabývá řadou otázek s tím souvisejících.  
Váz., 232 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 22,5 cm 

EM042359 299,-  239,- 

Madan Kataria  

JÓGA  
SMÍCHU 
Smích funguje nejen 
jako cvičení, ale 
i jako terapeutický 
prostředek ke zvlá-
dání chronických 
chorob. Jóga smí -
chu povýšila smích  
na novou úroveň 

tím, že ho zařadila mezi rutinní denní úkony. Jen tak se mohou 
naplno projevit jeho zdraví prospěšné účinky. Tato kniha začíná 
historií a vznikem fenoménu jógy smíchu: jak se vyvíjela a šířila  
po světě. Dále se dočtete, jak cvičit smích ve skupinách, v páru 
i o samotě. Jóga smíchu je velmi efektivní, nenáročná na čas, je 
vědecky podložená a je snadné se ji naučit. Tak se smějte taky! 
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042229 259,-  199,- 

Ilja Smitijenko  

IMUNITNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 
Imunitní systém je už 
od narození hlavní 
obránce lidského 
orga  nismu. Jak se ale 
máme zachovat, když 
tento promyšlený sys -
tém obrátí své zbraně 
proti našemu tělu? 
Když se imunitní sys -
tém začne z nepocho-

pitelných důvodů cho vat agresivně vůči vlastním orgánům 
a tkáním? Léčba takových nemocí vyžaduje promyšlený postup 
a obvykle i souhru několika lékařů. Čtenář se seznámí s tím, jak 
se jednotlivá imunitní onemocnění rozeznávají a jaké existují 
v současné době léčebné postupy pro každou z nich. Kniha nabízí 
odpovědi na otázky týkající se diety a životního stylu, očkování, 
účinku léků nebo například řešení autoimunitních chorob u dětí. 
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042324 279,-  219,- 
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Hugo Hromas 

SEDM ZPŮSOBŮ  
JAK SE RADOVAT Z JÍDLA 
Jednoduché a tradicí prověřené. Právě takové jsou 
oblíbené recepty kuchaře a publicisty Huga Hroma -
se. Ve svém vyprávění vás provede sedmi způsoby, 
jak připravit jídla inspirovaná rozličnými kuchyněmi, 
které navštívil: od filmového natáčení na Sahaře 
přes Itálii, Ukrajinu a Španělsko až na dvorek dom -
ku na Křivoklátsku. Poznáte tak pestrou paletu 
omamných chutí – to vše s osvědčenými recepty  
ze zeleniny, ovoce, obilovin a luštěnin. 
Váz., 288 stran, barevná publikace, 20 x 23 cm 

EM520833 499,-  399,- 
V prodeji od 7. června 2021 

Martha Elefteriadu  
ŘECKÁ KUCHYNĚ 
Řecká strava je plná zeleniny, 
olivové ho oleje a ryb, její sou-
částí je ale také kvalitní maso 
a mléčné výrobky. Pojďte si 
doma uvařit jídla, která jste 
ochutnali na dovole né! S jed-
noduchými a sro zumitelnými 
recepty pro vás nebude prob-
lém vše zvládnout. Zároveň se 

dozvíte mno ho zajímavostí z řecké gastronomie. 200 s., b. foto 
EM042240 399,- 299,- 

Josh Axe  
KETODIETA 
V knize najdete všechny 
nástroje potřebné k tomu, 
abyste se rozloučili s úpor-
ným tukem a chronickými 
nemocemi jednou provždy. 
Patří k nim lahodné recep -
ty, cvičební plány a také 
pět různých ketogenických 
plánů spolu s vodítky  
k tomu, abyste si vybrali ten nejlepší pro vás. 336 stran 
EM041305        359,- 279,- 

Z. Horecká, V. Horecký  
KLASICKÉ MOUČNÍKY 
Kdo by nemiloval opojnou vůni 
pečení linoucí se z kuchyně? 
Dorty, koláče, drobné pečivo, 
housky, slané a pikantní dob-
roty – stačí se jen nadechnout 
lahodné vůně a už se nám sbí-
hají sliny. Tato kuchařka nabízí 
bohatý výběr receptů na slané  
i sladké pečivo – od ananasové 

bábov ky přes houstičky a pizzu po záviny. 304 stran, bar. publ. 
EM041718 359,- 279,-

K. Winterová 
HERBÁŘ  
ZE ZAHRADY 
PŘÍMO  
NA TALÍŘ 
Kniha obsahuje 
další stovku úžas-
ných receptů i ná-
vodů a tentokrát 
také popis více 
než 80 odrůd  
zeleniny s dopo-
ručeními pro je-
jich pěstování. 

Sázejte, pěstujte, sklízejte – ze zahrady přímo na talíř! 
Váz., 272 stran, barevné fotografie, 20 x 25 cm 
EM511755 499,-  399,-

Hugo Hromas  
OHEŇ A DÝM 
Kromě báječných receptů v této krásné 
knize nalez nete mnoho rad a zajímavostí. 
 280 stran, barevná publikace 
EM041719 399,- 319,-

NOVIN
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LETNÍ  
KUCHAŘKA 
Snídaně v trávě, 
zahradní slav-
nosti, grilovačky 
s přáteli i teplé 
večery strávené 
na terase se 
sklenkou vína 
a dobrým jídlem. Užijte si letní pohodu s pokrmy plnými 
chutí, vůní a slunce! V této kuchařce naleznete celkem  
šedesát báječných receptů z časopisu Prima Fresh.  
Brož., 144 stran, barevná publikace 
EM041093 299,- 239,-

NOVIN
KA

SLUNEČNÁ KUCHAŘKA 
70 tradičních pokrmů z hospody na statku Slunečná 
V hospodě na statku Popelkových ve Slunečné se vždy dobře vařilo a peklo. Hospodyně Běta,  
bylinkářka s léčitelskými schopnostmi a především vynikající kuchařka, připravuje jídla jen z vy-
braných surovin, zeleninou a ovocem v biokvalitě ji zásobuje farmářka Kratinová a plody okol-
ního lesa dodávají pokrmům správný říz. Na statku také vyrábějí kozí sýry, které mají delikátní 
chuť, a proto jsou vyhledávané i za hranicí kraje. Podle 70 nejchutnějších receptů tradiční české 
kuchyně včetně pokrmů s kozím sýrem si připravíte skutečnou českou hostinu! 
Brož., 168 stran, barevná publikace, 15,2 x 20,3 cm 
EM042649 299,-  239,- 
 

Mirka van Gils 
Slavíková  
VŮNĚ CHLEBA 
Úspěšná kuchař-
ská kniha z edice 
Mom’s Kitchen  
od cukrářky Mir - 
ky van Gils Slaví-
kové voní čerstvě 
upečeným chle-
bem, který pro-

voní domov. Chléb byl, je a bude součástí našeho života. 
Proč si ho tedy neupéct v pohodlí domova? Tato kniha na-
bízí širokou škálu chutných receptů i klíč k rozpoznání jed-
notlivých druhů obilovin. 136 stran, barevná publikace 
EM041732 299,- 239,- 

ITALSKÁ  
KUCHAŘKA 
Kuchařka přináší sto 
třicet receptů, typic-
kých pro tradiční 
i moderní italskou 
kuchyni. Snadno 
podle nich připravíte 
celé menu, zahrnu-
jící polévky, těsto vi -
ny, masitá či zele ni - 
nová hlavní jídla i dezerty. Navíc se naučíte připravovat 
domácí těstoviny a poučíte se o různých tajemstvích ital-
ské kuchyně. 160 stran, barevná publikace 
EM041304 359,- 279,- 

Nad statkem Popelkových  
se ukázalo slunce a hospodyně  
Běta už staví v kuchyni hrnce  

a kastrůlky na sporák…
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Ladislav Špaček  

BYZNYS ETIKETA  
A KOMUNIKACE 
Kniha je určena všem, kteří chtějí dosáh-
nout úspěchu ve své profesi, ať už ve svě -
tě obchodu, financí, veřejné správy či 
po  litiky. Je nepostradatelná pro všechny, 
kdo komunikují s klienty či obchodními 
partnery, ať jde o manažery firem a úřa -
dů, obchodní zástupce, agenty pojišťoven, 
realitní makléře či pracovníky finančních 
společností, kteří nabízejí služby veřej-
nosti. Je skvělou příručkou pro studenty 
diplomacie a mezinárodních vztahů, ko-
munikace a mediální komunikace.  

Podrobně rozebírá pravidla etikety ve všech oblastech, 
které podmiňují úspěch při jednání, počínaje vhodným 
oblečením přes kontaktní situace až po stolování  
a účast na společenských akcích. Najdeme v ní návo -
dy, jak řešit dress code, pozvánky, chování při různých 
pracovních i společenských setkáních a mnoho dalšího. 
Váz., 304 stran + 72 stran bar. fotopříl., 19 x 24,5 cm 

EM042317 499,-  399,- 

Ladislav Špaček  
BYZNYS ETIKETA A KOMUNIKACE 
Audioknihu čte Ladislav Špaček.  
EM042322       2 CD (mp3) 499,-  399,- 

Kitty Flanaganová  

488 PRAVIDEL PRO ŽIVOT 
To, co začalo jako humorná součást aust ral -
ského televizního týdeníku, je nyní zásadní 
knihou, která má moc změnit společnost.   
Díky tomuto komplexnímu průvodci bude  
svět brzy mnohem lepším místem pro život. 
Místem, kde lidé nezničí ovocný salát tím, že  
do něj dají banán příliš brzy, kde vaši spolu-
pracovníci respektují schopnosti vaše ho 
čicho vého ústro jí a neohřívají si rybu ve spo-
lečné kuchyňce, kde muži středního věku ne-
nosí „moderní“ pánské drdůlky…  
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

EM042083 349,-  279,- 

Darren Crown  
ANGLIČTINA NA ROVINU II 
Další sbírka fejetonů o angličtině, které  
s humorem a lehkostí, a přece srozumitel ně 
a jasně vysvětlují všemožné otázky a prob-
lémy, na které narážejí čeští studenti ang -
ličtiny. Část knihy je zaměřena na úskalí 
anglických sloves, tento krát i s praktickými 
cvičeními. 248 stran 
EM042328 229,- 179,- 

Jeff Bezos  

VYMÝŠLEJ A BÁDEJ 
S předmluvou Waltera Isaacsona 
V této knize najdete sbírku textů, rozhovorů a do-
pisů současného nejbohatšího muže planety. Mů-
žete se tak ponořit do zákulisí jeho práce, myšlení 
a vůbec toho, jak svého celosvětového úspěchu 
dosáhl. Kniha nabízí mistrovskou lekci z podni ká ní. 
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EM042332 399,-  319,- 

N
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Humorný průvodce  
základními životními  
pravidly
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Sri Chinmoy 

NADĚJE 
To nejlepší je před námi 
Překážky přicházejí, jen aby zase odešly. Jsme tvůrci svého 
života, a proto zůstávejme pozitivní a optimističtí bez ohledu 
na to, co se právě děje. Pouštějme draka naděje a věřme, že 
to nejlepší je před námi. Naděje je sada 55 aforismů pro ži -
vot plný radosti a optimismu. Nechte se každý den inspirovat 
novou nadějí a novými příležitostmi! Sada obsahuje krásný 
dřevěný stojánek, který slouží k vystavení kartiček. 
55 kartiček v krabičce + stojánek, rozměry kartičky: 9 x 5,5 cm 

EM509098 149,-  119,- 

Don Miguel Ruiz  
MOUDROST Z KNIHY 
LÁSKA, VZTAHY,  
PŘÁTELSTVÍ 
V této knize autor shrnuje 
základní moudrost ze svého 
bestselleru Láska, vztahy, 
přátelství a vy se tak můžete 
rychle seznámit s nejpodstat-
nějšími myšlenkami, které 
změní váš život. 96 s., bar. il. 

EM042428 129,- 99,- 

Ambika Wautersová  
ČAKRY 
Kompletní průvodce 
Tato kniha vám nabízí mož-
nost otevřít se nové dimenzi 
zdraví a osobního růstu. Za-
bývá se povahou lidského 
energetického systému a ob-
jasňuje, jak nejlépe umožnit 
naší energii růst a přetvářet 
se. 144 str., barevné ilustrace 

EM042420 299,- 259,- 

Don Jose Ruiz, Tami Hudman  
MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL 
CHŘESTÝŠ 
Nalezněte svoji cestu s du -
cho vním učitelem donem 
José Ruizem a objevte skrytá 
tajemství svého osudu. Tato 
sbírka příběhů o ztrátě, prav -
dě a transformaci vám po-
může lépe pochopit vlastní 
nitro… 128 stran 

EM041926 249,- 199,- 
 

Louise L. Hay  
VŠE JE TAK, JAK MÁ 
BÝT 
Ponořte se do slavných afir-
mací a nahlédněte na ně  
z nového úhlu pohledu! 
Louise L. Hay si tentokrát při-
zvala svoji kamarádku a dok-
torku Lisu Schulz, která kni  - 
hu obohatila o svoje origi-
nální poznatky. 248 stran 

EM042054 329,- 259,- 

Hartwig Hausdorf  
MEZNÍ ZÁŽITKY 
V této knize autor prezentu -
je více než čtyřicet záhad-
ných mezních zkušeností,  
jež zcela změnily lidi, kteří  
je zažili. Poprvé také prola -
muje mnohaleté mlčení  
o záhadném zážitku, který  
prodělal ve věku pěti let… 
184 stran + 8 stran čb. foto 
EM041814 259,- 199,- 

NOVIN
KA

Theodora Lau, Laura Lau  

ČÍNSKÝ  
HOROSKOP 
Zásadní příručka čínské 
astrologie z pera proslulé 
Theodory Lau a její dcery 
Laury představuje nejúpl-
nější a nejobšírnější knihu 
o lunárních horoskopech, 
jaká kdy byla napsána, 
a navíc vystihuje každou 
osobnost také v propoje -
ní s jejím slunečním zna-
mením. Výborně poslouží 
nejen vám, ale i vašim 
dětem a dalším genera-
cím. Využijte tuto jedi-
nečnou příležitost k vlast - 
nímu rozvoji a získejte 
pomoc při významných 
životních rozhodnutích. 
Váz., 480 stran, čb. il., 
14,5 x 22,7 cm 

EM041251 
499,-  399,- 

NOVIN
KA

ODHALTE NETUŠENOU CESTU 
K VLASTNÍMU NITRU!

KARTIČKY PLNÉ  
INSPIRACE
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David Attenborough 

ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ 
Přírodopisný bestseller, podle kterého Netflix  
natočil stejnojmenný dokument. Alarmující svě-
dectví o stavu planety od uznávaného přírodo-

vědce a tváře populárních dokumentů BBC, které všichni známe z televizních obrazovek.  
Váz., 264 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, 15,3 x 23,4 cm 

EM520207 399,- 319,- 

Elżbieta Gródeková  

JÍZDA NA KONI  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Přirozeně a beze strachu 
Tato kniha je určena dětem, které 
začínají jezdit na koni, i dospělým 
začátečníkům. Nenajdete v ní jen 
obvyklé informace týkající se zákla -
dů techniky jízdy na koni, ale dozví -
te se také odpovědi na řadu častých 
otázek, které trápí každého začínají-
cího jezdce – co má kůň rád, co se 
mu naopak nelíbí, o čem a jak pře-
mýšlí, čeho se bojí, jak si získat jeho 
přátelství, jak mu porozumět i co  

a jak udělat pro vlastní bezpečnost. Zjistíte také, zda je ko ním v zimě venku chladno, jak dlou ho potřebuje kůň 
spát, jestli vidí v noci, proč se bojí kaluží a mnoho dalších zajímavostí.  
Brož, 152 stran, barevná publikace, 20,3 x 25,3 cm 

EM041985 359,-  279,- 

O planetu Zemi se dělíme s živým světem. Je to ten nejpo -
zoruhodnější systém na podporu života, jaký si dovedeme 
představit, vzniklý v průběhu miliard let. V poslední době 
se však planeta vychyluje z rovnováhy a její biodiverzita 
upadá, přičemž obojí spolu úzce souvisí. Chceme-li naší 
planetě navrátit rovnováhu, musíme obnovit její biodiver-
zitu – vrátit jí přesně to, co jsme jí sebrali. Jedině tak  
překonáme krizi, kterou jsme sami rozpoutali. Je nutné, 
abychom na světě obnovili divočinu. 

David Attenborough 

Laura Bryant  
SLEPICE 
Praktická publikace obsahuje instruk ce, jak 
po sta vit vlastní inkubátor či kurník, jak za-
členit kohouta do hejna, jak se vypořádat 
s kvokavostí, nemocemi… 144 stran, čb. il. 
EM041214 259,- 199,- 

Mel Koringová  
VÝCVIK ŠTĚNĚTE DEN PO DNI 
Jak si pejska vybrat? Jak před jeho přícho-
dem zabezpečit byt a zahradu? Tato prak-
tická příručka přináší odpovědi na všechny 
klíčové otázky. Brož., 256 stran, bar. publ. 
EM040886 399,- 319,-

Sally Morganová  
INTELIGENTNÍ KOČKA 
Bohatě ilustrovaná publikace 
si všímá výjimečných kočičích 
smyslů, jako je skvělý zrak, 
citlivý sluch, jemný čich 
a hmat, především však 
rozebí rá kočičí inte ligenci.  
192 stran, barevná publikace 
EM039817 299,- 229,-

Axel Gutjahr  
PĚVCI 
Na zahradě a v parku 
V publikaci najdete charak -
teristiky 88 druhů zpěvných 
ptáků střední Evropy. Ne-
chybí QR kódy, s jejichž po-
mocí si můžete po slech nout 
ptačí zpěv. 208 s., bar. publ. 
EM040772 379,- 299,-

NOVIN
KA

VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONÍCH!
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Louise Riotteová  
MRKEV MILUJE RAJČATA  
Příručka odkrývá tajemství úspěš -
ného zahradničení spočívající  
ve výsadbě rostlin, které se mají 
rády a výborně se doplňují. Je to 
nekonvenční a čtivý průvodce plný 
užitečných tipů: přináší spoustu 
praktických informací o pěstování 
zeleniny, stromů a keřů, ale i bylin 
a polních plodin. Brož., 176 stran 
EM042528 199,- 159,- 

Joachim Mayer  
PĚSTOVÁNÍ A ŘEZ MALÝCH 
OVOCNÝCH DŘEVIN 
Nejrůznější typy zakrslých, minia -
turních a sloupovitých stromků, 
kte  ré se dají pěstovat i v nádobách 
na terase či na balkoně, se těší stá -
le větší obli bě. Tato příručka přibli-
žuje nejlepší odrůdy a popisuje je  - 
jich vhodnou péči. Brož., 96 s., b. p.  
EM041917 259,- 199,- 

Margot Spohnová a kolektiv 
CO TU KVETE?  
Encyklopedie planých rostlin obsa-
huje přehled nejběžnějších druhů. 
Seřazuje je do skupin, které jsou 
velmi snadno určitelné i bez vět-
ších botanických znalostí. Tato 
kniha nabízí nejen podrobný po -
pis jednotlivých rostlin, ale také  
základní informa ce o biotopech.  
Brož., 496 stran, barevná publikace 
EM042524 499,- 399,-

John Pilbeam  
SPOKOJENÉ KAKTUSY 
Nápaditě upravená příručka obsa-
huje informace o více než stovce 
kaktusů a sukulentů. Najdete v ní 
všechno, co potřebujete vědět,  
aby byly vaše rostliny nejen zdravé, 
ale aby také dobře rostly a bohatě 
kvetly. 144 stran, barevná publikace 
EM040244 279,- 219,- 

M. Simmondsová, J. Irving,   
M.–J. Howesová 
LÉČIVÉ ROSTLINY  
NA ZAHRADU 
Kniha přináší široký přehled druhů 
používaných v tradičním léčitelství. 
Kromě základních informací o pěs-
tování se dozví te mnoho o účin-
cích rostlin, nechybí ani recepty  
na osvědčené přípravky. 224 s., b. p. 
EM039635 399,- 299,-

Agnes Pahlerová  

PESTRÉ ZÁHONY PRO KRÁSU I UŽITEK 
Okrasná, nebo kuchyňská zahrada? Nemusíte se rozhodovat, protože zele-
nina a bylinky se dají skvěle kombinovat s bujně kvetoucími okrasnými rost -
linami. Tento praktický průvodce vás provede jednotlivými kroky a ukáže 
vám, jak navrhnout smíšenou zahradu, která je nejen pastvou pro oči, ale 
i pro chuťové buňky. Smíšená výsadba navíc šetří celoroční práci na zahra dě 
i spotřebu vody a vhodné kombinace rostlin omezují výskyt škůdců a chorob. 
V knize najdete základní postupy, příklady konkrétní výsadby a také podrob -
né informace o vybraných druzích rostlin. 
Brož., 128 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm 

EM042202 259,-  199,- 

NOVIN
KA

CESTA K ZAHRADĚ SNŮ  
KROK ZA KROKEM
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,68

K
n

ih
y 

se
 s

le
vo

u

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Neil Mackay  
VLČÍ PROCES 
Poutavý román inspi ro -
vaný skutečnou událostí.  
416 stran 
EM038249 379,-

Carol Wyerová  
TAJEMSTVÍ ŽIVÝCH 
Několikanásobný vrah, 
dva unesení a zoufale 
málo času… 368 stran 
EM039526 399,-

Eric Bernt  
RYCHLOST ZVUKU 
Zvuky z minulosti jsou 
hrozbou pro budouc -
nost… 376 stran 
EM040759 399,- 

Blake Crouch 
MĚSTEČKO PINES 
Vynikající sci-fi thriller, 
předloha oceňo vaného 
seriálu. 320 stran 
EM040253 349,-

Dmitry Glukhovsky  
POVÍDKY O VLASTI  
V povídkách autor rent -
genuje ruskou „demo -
kra cii“. 224 stran 
EM038590 249,-

Laura Moriarty  
GARDEDÁMA 
Román, v němž 
ožívají světla i stíny bouřlivých dvacátých let a tem -
ných třicátých let minulého století. 376 stran 
EM039729 399,- 

Jasinda Wilderová 
OMEGA 
Pokračování pikantních 
bestsellerů Alfa a Beta.    
344 stran 
EM039821 299,-

Christi Caldwellová  
DAREBÁKOVA 
SÁZKA 
Okouzlí Helena svobod -
ného lorda? 320 stran 
EM039206 299,-

Ella Careyová  
UZAMČENÁ  
MINULOST 
Úžasné dědictví obrátí 
Cat život na ruby. 288 s. 
EM039369 279,-

Charlotte Lyne  
LILIE Z PALERMA 
Strhující ro mán z Paler -
ma z doby sicilských 
nešpor. 376 stran 
EM040567 379,-

Pip Wallerová  
BYLINKY PRO 
ZDRAVÍ A KRÁSU 
Krásná publ i ka ce o bylin -
 kách. 192 str., bar. publ. 
EM040361 399,-

Zdeněk Pohlreich  
FRESH  
KUCHYNĚ 
Kniha plná inspirace. 
222 stran, barevná publ. 
EM328292 459,-  

Jeho Svatost dalajlama,  
Jeffrey Hopkins, Ph.D. 
CESTA K OSVÍCENÍ 
Mimořádně prospěšná 
kniha. 368 stran 
EM038946 299,-

Doreen Virtue, Ph. D.  
ANDĚLÉ 
Setkání s anděly 
Úvod ke spojení a práci 
s anděly. 144 s., bar. p. 
EM039120 259,-

Céline Alvarezová  
DÍTĚ A PŘÍRODNÍ  
ZÁKONY 
Kniha, která zaujme  
pe da   gogy i rodiče. 288 s. 
EM039075 299,-

José Arce  
TÝMOVÁ 
SPOLUPRÁCE  
mezi člověkem a psem 
160 stran, barevná publ. 

EM038846 299,-

Marguerite S.  
BITEVNÍ KNIHA 
Pro celou rodinu! 
Labyrin ty, spojovačky, 
lodě… Brož., 112 s., b. p. 
EM040006 299,-

Eva Bešťáková  
POHÁDKY  
Z LOUTKOVÉHO  
DIVADLA 
120 stran, barevné il. 
EM037840 249,- 

Iva Procházková  
UZLY 
A POMERANČE 
Jen jedna láska je ta 
prv ní! 224 s. + 8 s. b. foto 
EM040860 279,-

James Dashner  

KÓD HOREČKY 
2. prequel série  
La by rint  
Brož., 312 stran 
EM037977 279,-

Oliver Jeffers, 
Drew Daywalt  
DEN, KDY 

SE VOSKOVKY VRÁTILY DOMŮ 
Tonda to s voskovkami nemá jednoduché. Na vín o -
vou si sedl tatínek, tyrkysová je v sušičce… 48 s., b. 
EM040232 249,-

Jared Reck 
JÁ A HOLKA 
ODVEDLE 
Tahle love story vám zlo -
mí srdce! Brož., 256 s. 
EM039256 259,-

Chusita Fashion Fever  
TOHLE NENÍ JEN 
KNIHA O SEXU 
Ilustrovaný průvodce. 
Brož., 160 stran, bar. il. 
EM038878 279,-

Hartwig Hausdorf   
POSELSTVÍ  
MEGALITŮ  
192 stran + 24 stran 
barevné fotopřílohy 
EM038352 249,-

Vincent Karche 
12 MOUDROSTÍ 
STROMŮ 
Stromy nás naučí lépe 
žít. 192 stran, čb. il. 
EM039871 259,- 

A. Ganeriová, Ch. Oxlade  
PRVNÍ 
ENCYKLOPEDIE 
Krásná kniha pro malé 
čtenáře. 168 s., bar. p.  
EM038205 279,- 

89 Kč
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máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny! 69
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Ashley J. Grayson  
CHLAPEC V PARKU 
Temný psychothriller, 
který přečtete jedním 
dechem. 360 stran 
EM323558 349,-

Arnaldur Indridason  
HLAS 
Kdo zavraždil muže 
převlečeného za Santa 
Clause? 304 stran 
EM323118 319,-

M. Čengel Solčanská  
GENERÁL  
M. R. ŠTEFÁNIK 
Poutavý historický  
ro mán. 360 stran 
EM040694 399,-

Erich Maria Remarque  
ČERNÝ OBELISK  
Román odehrávající se  
v Německu po první 
světové válce. 384 stran 
EM038502 299,- 

Erich Maria Remarque  
CESTA ZPÁTKY  
Nejtěžší není cesta  
na frontu, ale cesta 
zpátky… 264 stran   
EM038586 259,- 

Kathryn Taylor  
LÉTO 
DIVOKÝCH 
KVĚTIN 
Zničí stíny minulosti Zoeinu budoucnost? 328 stran 
EM323576 319,-

Jana Pronská 
KUMÁNSKÁ 
PRINCEZNA 
Získá Julián srdce krás -
né Kumánky? 264 stran 
EM328528 299,-

Jaroslav Boček 
PŘÍPAD DOKTORA 
KARPETY 
Společenský román  
s prvky detektivky. 272 s. 
EM039620 279,- 

Elizabeth Peak  
RODOVÝ SLIB 
Historická romance 
odehrávající se ve dva -
náctém století. 392 s. 
EM352105 349,-

Marine Barnérias  
BONJOUR, ŽIVOTE! 
Naučme se věřit ve své 
sny! 448 str. + 16 str. 
barevné fotopřílohy 
EM040611 399,- 

Vladimír Houdek  
CESTA  
NA TENISOVÝ 
TRŮN 
256 stran, barevná publ.  

EM040461 449,- 

Karel Felt  
NAŠI NEJLEPŠÍ  
FOTBALOVÍ 
TRENÉŘI 
200 stran, barevná publ. 

EM039746 399,-

Pauline Pearsová  
KOMPOST 
Přehledná příručka 
o organickém kompos  -
to vání. Brož., 192 s., b. p. 
EM038616      349,-

Marie Hrušková  
NEJMOHUTNĚJŠÍ 
STROMY  
NAŠÍ ZEMĚ 
128 stran, barevná publ.  

EM038903 279,-

Georg Huber  
ENERGETICKÁ 
OČISTA DOMOVA 
Jak pomáhají bylinky 
a andělé 96 s., bar. p. 

EM038525 169,-

Charlie Ambler  
ZENOVÝ DENÍK 
Kreativní průvodce  
pro mysl začátečníka. 
Brož., 176 stran, bar. il. 
EM041090 259,-

Iris Seidenstricker  
ATOPICKÝ EKZÉM 
Jak jsem si 
zachránila kůži 
Brož., 200 stran 

EM039933 259,-

Marisa Nöldekeová  
PLETEME  
OKO ZA OKEM 
Příručka pro úplné za -
čá teč níky. 208 s., bar. p. 
EM040296 399,- 

Karolína Kamberská  
KAROLÍNA 
Domácí kuchařka 
Kniha plná báječných re -
ceptů. Brož., 208 s., b. p.  
EM269214 399,-

ATLAS JÍDLA 
CELÉHO SVĚTA 
Průvodce po gastro no -
mické kultuře celého 
světa. 72 stran, bar. p. 
EM039266 349,- 

Marek Epstein  
SRABÁČEK 
Prasátko Sra -
báček se vydá -

vá na dobro druž nou cestu! 112 stran, barevné il. 
EM040272 259,-

Jody Padulano  
ZOO Z LEGA 
Kniha obsahuje návody 
k sestavení 50 zvířecích 
figu rek. 208 s., bar. publ. 
EM040436 399,-

Bill Nye, Gregory Mone  
JACK A GÉNIOVÉ 
Výprava do ledové 
země 
240 stran, čb. ilustrace 
EM039753 259,-

P. C. Castová  
Příběhy z nového 
světa 
Z VŮLE LUNY 
Brož., 632 stran  
EM038513 379,-

Jennifer Nivenová  
TÍHA VESMÍRU 
Okouzlující love story, 
která vás dostane! 
Brož., 408 stran 
EM038619 279,-

C. Clareová, H. Blacková  
Magisterium 
ZLATÁ VĚŽ 
Fantasy pro děti od de -
seti let. Brož., 216 stran 
EM036062 249,-

99 Kč
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.70
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POSLEDNÍ  
ARISTOKRATKA 
Komedie  
Jiřího Vejdělka 
Filmová adaptace stej-
nojmenného románu 
Evžena Bočka. 
EM376467  DVD     99,- 

AVATAR 
Avatar před námi oteví -
rá neuvěřitelný svět  
za hranicemi naší fanta-
zie, svět střetu dvou 
zcela odlišných civilizací. 
Režie: James Cameron. 
EM522769 DVD 99,- 

ČERNOBYL 
Pětidílný seriál 
Příběh o jaderné havárii 
z r. 1986, jedné z nejhor-
ších katastrof v historii 
způsobených člověkem.  
EM369162 
          2 DVD 299,- 

WONDER WOMAN 
1984 
V dalším dobrodružství 
Wonder Woman se ocit-
nete v osmdesátých  
le tech dvacátého století. 
EM522763  
              DVD 249,- 

M. Prokop & Framus Five 
MOHLO BY  
TO BEJT NEBE…  
Dlouho očekávané nové 
album naší rockové le-
gendy obsahuje dvanáct 
původních skladeb.  
EM522503 CD 309,-  

COUNTRY HITY 
Country hudba patří  
k nejoblíbenějším žánrům 
u nás. Na novém výběru 
toho nejlepšího najdete  
i aktuální interprety, kteří 
se country u nás věnují.  
EM523296 3 CD 329,-

FEŠÁCI 2020 
Alba Fešáci a Hvězda 
Countryon byla kapelní-
kem a kompilátorem  
A. Kny doplněna o bonu -
 sy se vzpomínkami  
na bývalé členy souboru.  
EM520070 2 CD 299,- 

The Rangers 
1. ALBUM  
Reedice legendárního 
debutového alba z roku 
1969. Báječné a v book -
 letu vzpomínkami dopl -
něné poslouchání.  
EM521910  CD 249,- 

Jiří Suchý 
PO BABIČCE  
KLOKOČÍ  
Kompilace největších 
hitů Jiřího Suchého.  
Mississippi, Klokočí, Pra-
mínek vlasů aj. 
EM522689  CD 149,- 

Dáda Patrasová 
ŠKOLA ZVÍŘÁTEK 
Oblíbená Dáda zpívá 
pro děti a s dětmi pís-
ničky o zvířátkách.  
Medvědi nevědí, Žirafa 
u trafa… 
EM522690  CD 99,- 

Patrik Hartl 
PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL  
Legendární knihu Patri -
ka Hartla čte známý 
herec Martin Hofmann.   
EM519501  
      CD (mp3) 359,- 

Felix Francis 
KRIZE 
Audioknihu čte Jan Za-
dražil. Délka nahrávky: 
9 hodin 51 minut. 
EM042334  
         CD (mp3) 249,- 

Arthur Conan Doyle 
BASKERVILLSKÝ 
PES 
Audioknihu čte V. Frid -
rich. Hudba: P. Šporcl. 
EM042456   
       CD (mp3) 299,- 

Angela Marsonsová 
Případy Kim Stoneové 
ĎÁBELSKÉ HRY 
Audioknihu čte herečka 
Jitka Ježková. 
EM042353   
        CD (mp3) 299,-

Ian McEwan 
NA CHESILSKÉ 
PLÁŽI 
Audioknihu čte oblíbený 
herec Petr Lněnička.  
EM042122   
       CD (mp3) 249,- 

COCO 
Příběh mladého muzi-
kanta Miguela, který se 
ocitne v překrásné ba-
revné zemi svých před -
ků, kde odhaluje tajem - 
ství své rodiny. 
EM365557  DVD 99,- 

FRČÍME 
Příběh dvou elfích tee -
nagerů, Iana a Barley -
ho, kteří během cesty  
za otcem zažijí vel ké 
dobrodružství a překo -
nají mnoho překážek.  
EM398087 DVD 99,- 

TUČŇÁCI  
Z MADAGASKARU 
Jsou mazaní… Jsou 
roz tomilí… Užijete si  
legrační světoběžnické 
dobrodružství, které si 
zamiluje celá rodina! 

EM366352 DVD 99,- 

John Lennon 
PLASTIC ONO 
BAND 
Reedice úspěšného alba 
z roku 1970. Mother, 
Hold On, I Found Out, 
Isolation, Remember…   

EM523295  CD 349,- 

Jelen 
VĚCI A SNY  
Nová deska slavné české 
kapely Je len. Ještě jednu 
noc, V oblacích, Veroni -
ka, Pálím, Když se svlí-
káš, Rozlučková…  
EM523294  CD 339,-

LÉTO S TEBOU 
Největší české letní 
hity 
Kompilace největších 
českých letních hitů  
od šedesátých let až  
po současnost. 

EM522602 2 CD 229,- 

Iveta Bartošová 
KNOFLÍKY LÁSKY 
Největší hity z let 
1984–2012. Knoflíky 
lásky, Červenám, To mě 
nenapadá, Medové dny,  
Málo mě zná…  
EM520069  CD 249,- 

PIRÁTI  
Z KARIBIKU 
Salazarova pomsta 
Vydejte se na moře s ka-
pitánem Sparrowem, 
kterého má na muš ce 
strašlivý Salazar! 

EM365584  DVD 99,- 

PRINCEZNA  
ZAKLETÁ V ČASE 
Česká pohádka o prin-
cezně Elleně, která zů-
stala uvězněná v čase. 
Hrají: N. Germani, J. Ré -
vai, M. Lambora a další.    
EM522745 DVD249,- 

AUTA 3 
Studio Disney-Pixar  
přínáší další napínavé 
dobrodružství, ve kte-
rém síla přátelství,  
humoru a zábavy jede  
na plné obrátky! 
EM365572  DVD 99,- 

Marek Eben 
MYŠLENKY  
ZA VOLANTEM 
Balení obsahuje nahrávku  
na nosiči USB FLASH DISK.  
Audioknihu čte Marek Eben.  
EM042472   
USB FLASH DISK (mp3) 

V prodeji od 8. 6. 2021 299,- 

Náš knižní  
bestseller nyní 
jako audiokniha!
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EM507311 Minecraft 199,-  159,- 

HRACÍ KARTY 
Karty v krásné plechové krabičce s logem. Balení obsahuje 54 karet včetně 2 žolíků. Rozměry krabičky: 10 x 9 x 2 cm. 

EM507316 The Lord of the Rings 199,-  159,-EM507315 Harry Potter 199,-  159,- 

SKLENĚNÁ LÁHEV 
Skleněná láhev se silikonovým návlekem. Rozměry dárkového boxu:  
7 x 24 x 7 cm. Výška láhve: 26 cm, objem: 585 ml. 
EM515618 Pán prstenů 599,-   499,- 
EM515615 Přátelé 599,-   499,- 
EM515617 Harry Potter 599,-   499,- 
EM515624 Star Wars 599,-   499,- 
EM515621 Minecraft 599,-   499,- 
EM515619 Marvel 599,-   499,-

Náš tip na krásný dárek  
pro rodinu i přátele

KLÍČENKA POMPOM  
Hedvika 
Výška klíčenky: 19,3 cm. Materiál: 
plast, textil.  
EM513172  99,- 

Harry Potter 
ZÁLOŽKA 
Hedvika 
Rozměry záložky: 
8,5 x 26 cm. Ma te -
riál: papír, plast. 
EM507314 249,- 

Psací set  
HARRY POTTER 
Tento set udělá radost všem fanouškům Harryho 
Pottera. Balení obsahuje: propisku a tužku. Roz-
měry balení: 7 x 22,7 cm. 
EM515662 249,- 

Linkovaný blok  
PŘÁTELÉ 
Central Perk 
Krásný blok s motivem ze seriálu Přáte lé. 
Váz., 100 stran, 15 x 21 cm 
EM518284 249,- 169,- 

Sada 3 propisek  
PŘÁTELÉ 
Sada 3 propisek 
pro fanoušky seriá -
lu Přátelé. Balení 
obsahuje: 2 pera 
s černou náplní 
a jedno pero  
s modrou náplní. 
Rozměry balení:  
10 x 23 cm. 
EM518283 

149,- 99,- 

Psací set pro fanoušky  
Harryho Pottera
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 74. 72
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Náš tip 
pro vaše děti

AKRYLOVÝ POPISOVAČ YONO
Akrylový popisovač vhodný pro malování na kamínky. Popisovač lze
použít i na kov, sklo, porcelán, dřevo, látky, plast či plátno. Barvy jsou
neprůhledné, po zaschnutí jsou vodotěsné a lze je přelakovat. 
EM521630 neonové barvy (4 kusy, hrot 1,5–3 mm) 389,- 329,-
EM521633 pastelové barvy (6 kusů, hrot 1,5–3 mm) 569,- 479,-
EM521632 základní barvy (6 kusů, hrot 1,5–3 mm) 569,- 479,-
EM521629 základní barvy (6 kusů, hrot 0,5–1,5 mm) 489,- 399,-

TROJHRANNÉ PASTELKY
Kores Kolores Style
Trojhranné pastelky z kvalitního lipového dřeva. Sada obsahuje:
12 standardních barev, 2 metalické barvy a 1 neonovou barvu. 
EM520191 89,-

TROJHRANNÉ PASTELKY 
Kores Kolores Pastel 
Pastelky v trendy pastelových odstínech z kvalitního lipového
dřeva pro snadné ořezávání. Balení obsahuje 24 kusů. 
EM520188 169,- 129,-

PLASTILINA JOVI
Malovat plastelínou? Jde to! Plastilina JOVI je
modelovací pasta na bázi rostlinných ingrediencí,
která nikdy nevyschne. Sada obsahuje: 8 kusů
plastelíny (8x 50 g), 3 předkreslené papíry, 2 čisté
papíry, kartonový rámeček na vystavení výtvorů, 
3 modelovací nože, váleček, kartonové pouzdro
a návod.
EM521105 Cool Candy 369,- 269,-
EM521104 Funny Emojis 369,- 269,-
EM521103 Crazy Monsters 369,- 269,-

PRSTOVÉ BARVY JOVI 
Prstové barvy (5x 35 ml) na bázi
přírodních ingrediencí v pastelo -
vých barvách. Barva se želatino -
vou strukturou je velmi příjemná
na dotek a snadno omyvatelná.
Sada je vhodná pro děti od 2 let. 
EM521106 149,- 119,-

TEMPEROVÉ BARVY JOVI +
ŠTĚTEC
Temperové barvy nejvyšší kvality.
Balení obsahuje: 6 pastelových
barev (6x 35 ml) a štětec. 
EM521108 159,- 119,-
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Designové  
doplňky

Stylová 
sada

PŮLLITR 
Vtipné půllitry s texty pro tatínky, dědečky, drahé 
polovičky, kamarády i kolegy. Materiál půllitru: sklo, 
výška: 18,5 cm.  
EM401713 Klub správných chlapů 179,- 129,- 
EM401714 Omlazování 179,- 129,- 
EM400496 Super manžel 179,- 129,- 
EM400495 Dones další 179,- 129,- 
EM400497 Báječný děda 179,- 129,- 
EM400498 Táta 179,- 129,- 
EM400494 Pozor! Kaňour 179,- 129,- 

TAŠKA PŘES RAMENO  
Taška se zapínáním na druk. Materiál: polyuretan. 
Rozměry: 30 x 33 cm. Délka ucha: 53 cm.  
EM401042 Kočka a slečna 299,- 179,- 
EM401041 Ptáček 299,- 179,- 
 
KAPSIČKA S POUTKEM 
Kapsička se zapínáním na zip. Materiál: polyuretan. 
Rozměry: 15 x 10 cm. Délka poutka: 24 cm. 
EM401045 Kočka a slečna 129,- 89,- 
EM401044 Ptáček 129,- 89,- 

DIÁŘ 2021–2022 (OSMNÁCTIMĚSÍČNÍ)  
Diář s propiskou, elastickou gumičkou, zadní kapsičkou 
a týdenním kalendáriem (červenec 2021 – prosinec 2022).  
Váz., 176 stran, 11,5 x 17,5 cm 
EM401692 Pastelový 149,- 119,- 
EM401691 Růžičky 149,- 119,- 
EM401693 Levandule 149,- 119,- 
EM401694 Kolibříci 149,- 119,- 

VELKÁ PENĚŽENKA 
Praktická peněženka s 13 kapsami. Zapínání na zip. Materiál: 60 % polyure -
tan, 40 % PVC. Rozměry: 19 x 11 cm. 
EM401424 Kolibříci 369,- 249,- 
EM401426 Levandule 369,- 249,- 
EM401425 Kočka se srdíčky 369,- 249,- 
 

CESTOVNÍ SADA  
Kočka 
Sada obsahuje: kosmetickou tašku 
(23 x 20 x 8 cm, materiál: polyester), 
ručník (50 x 100 cm, materiál: poly -
ester), stylovou peněženku (9 x 11 cm, 
materiál: 60 % polyuretan, 40 % PVC) 
a praktické pevné pouzdro na sluneč -
ní brýle (16 x 8 x 6 cm, ma te   riál: syn -
tetická kůže). 
EM048236 1056,- 399,- 
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BRNO 
Knihkupectví Luxor  
Starobrněnská 16/18  
tel.: 532 199 891 
 
Knihkupectví Luxor  
NC Královo Pole   
Cimburkova 593/4  
tel.: 722 360 393 
 
BŘECLAV 
Knihkupectví Luxor  
Sady 28. října 431/17a 
tel.: 519 371 473 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Knihkupectví Luxor  
U Černé věže 15     
tel.: 389 058 910-1 
 
Knihkupectví Luxor  
OC Čtyři Dvory 
Milady Horákové 1498 
tel.: 380 070 718 
  
DĚČÍN  
Knihkupectví Luxor  
Tržní 1069/32 
tel.: 731 451 345 
 

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

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

CHOMUTOV 
Knihkupectví Luxor   
OC Chomutovka  
Dr. Farského 4732  
tel.: 416 419 920-1  
 
CHRUDIM   
Knihkupectví Luxor   
Široká 117  
tel.: 730 514 451 
 

JIHLAVA 
Knihkupectví Luxor 
Citypark  
Hradební 1 
tel.: 567 770 004   
 
Knihkupectví Luxor  
Masarykovo nám. 47 
tel.: 567 308 158 
 
KLADNO 
Knihkupectví Luxor   
Central Kladno  
Petra Bezruče 3388 
tel.: 321 338 985   

Kde nás najdete?

Ochrana soukromí

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

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

Reklamace

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

PRAHA 3  
Knihkupectví Luxor  
OC Atrium Flora  
Vinohradská 151/2828  
tel.: 296 110 800  
 
PRAHA 4 
Knihkupectví Luxor   
Westfield Chodov  
Roztylská 2321/19  
tel.: 296 110 750 
 
Knihkupectví Luxor  
Novodvorská Plaza  
Novodvorská 1800/136  
tel.: 296 110 456  
 
Knihkupectví Luxor  
OC DBK  
Budějovická 1667/64  
tel.: 296 110 450-1  
 

PRAHA 5 
Knihkupectví Luxor  
OC Nový Smíchov  
Plzeňská 8 
tel.: 296 110 411  
 
PRAHA 6  
Knihkupectví Luxor   
metro Dejvická  
vestibul metra A  
Evropská 1500/1  
tel.: 296 110 600 
 
PRAHA 9 
Knihkupectví Luxor  
Galerie Harfa 
Českomoravská 2420/15a  
tel.: 296 110 460-1  
 

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

TÁBOR 
Knihkupectví LUXOR  
OD Dvořák  
9. května 2886  
tel.: 381 251 678 
 
Knihkupectví LUXOR  
9. května 517/5  
tel.: 381 252 638 
 

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

 

LIBEREC 
Knihkupectví Luxor   
OC Forum  
Soukenné nám. 669/2a  
tel.: 487 919 940-1  
 
MLADÁ BOLESLAV 
Knihkupectví Luxor   
Bondy Centrum 
tř. Václava Klementa 1459  
tel.: 326 509 970-1 
 
OLOMOUC 
Knihkupectví Luxor   
Galerie Moritz  
8. května 465/24  
tel.: 587 301 830-1  
 
OPAVA 
Knihkupectví Luxor  
OC Breda & Weinstein 
U Fortny 49/10  
tel.: 558 889 820-1  
 

OSTRAVA  
Knihkupectví Luxor  
OC Avion Shopping Park 
Rudná 114/3114 
tel.: 597 490 990-1 
 
PARDUBICE  
Knihkupectví Luxor 
Palackého tř. 2549  
tel.: 466 301 519 
 

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

PRAHA 1  
Knihkupectví Luxor  
OC Quadrio  
Spálená 2121/22  
tel.: 296 110 701  
 
Palác knih Luxor  
Václavské nám. 41, 1. patro 
tel.: 221 111 314 
 

Knihkupectví Luxor  
NC Palladium  
nám. Republiky 1  
tel.: 296 110 100   
 
Knihkupectví Luxor   
Florentinum 
Na Florenci 2116/15  
tel.: 296 110 510 
 

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

 
 

Co získáte? 

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

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

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

          5x ročně katalog zdarma. 

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

          Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách. 

   

Co očekáváme? 
          V období platnosti aktuálního katalogu si zakoupíte alespoň 

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

 

VIP program 

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

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

  

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

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

Výhody a podmínky  
KK PREMIUM

NOVÁ  
PRODEJNA
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Katalog PODZIM 4/2021 budeme rozesílat začátkem září 2021. 75

Jak objednat?

Kolik zaplatíte za dopravu?

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

www.knizniklub.cz

296 536 660 

pomocí objednacího lístku

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

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

Vzor SMS: 
        Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EM023456,EM124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EM023456,EM124578 
        Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu předem: 12345678-EM023456,EM124578-PP-IT 
        Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu dobírkou: 12345678-EM023456,EM124578-IT

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

Po–Pá 8–20 hod.  
  
Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 
150 00, Praha 5

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

E-knihy

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA při platbě předem a nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 799 Kč)

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY při nákupu nad 1500 Kč

Číslo účtu pro  
PLATBY PŘEDEM:  
2113348520/2700 

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

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

Výdejní místa Zásilkovny 
Platba předem: 39 Kč 
Při platbě dobírkou: 69 Kč

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

WE|DO (IN TIME) KURÝR 
Platba předem: 69 Kč 
Při platbě dobírkou: 99 Kč
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Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00 Praha 5 

NOVIN
KA

Ivo Paulík  

VÝLETY PRO KAŽDÉHO  
PO ČECHÁCH 
V knize naleznete trasy jak pro rodiny s dětmi, tak pro zdatnější 
dospělé. Kromě základního popisu je každý výlet doplněn mapou, 
informacemi o trase i možnostech občerstvení a nechybí ani od-
ka zy na kulturní i přírodní zajímavosti. Kniha je plná tipů na výlet 
skutečně pro každého – každého, kdo se rád projede na kole, 
projde pěšky, nebo ho třeba láká plavba na výletní lodi. Můžete 
se nechat vést moderní navigací v telefonu a trasu si do ní stáh-
nout prostřednictvím QR kódu.   
Flexivazba, 160 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm 

EM042564 329,-  259,- 

INSPIRATIVNÍ VÝLETY  
PO KRÁSÁCH ČECH

76 vylety.qxp_Sestava 1  18.05.21  11:32  Stránka 1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

