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Milí členové Knižního klubu,
rozloučili jsme se se starým rokem a vítáme ten nový. Doufám, že pro vás všechny bude plný
zdraví, štěstí a klidu doma i v práci. A abychom k tomu přispěli i my, připravili jsme pro vás
spoustu nových knížek. Vyberte si pro sebe nebo pro své blízké ty, které vám udělají radost!
Hned na začátku našeho katalogu najdete novinku A. Marsonsové První krev (str. 4), ve které
zjistíte, jak se inspektorka Stoneová seznámila s Bryantem, Dawsonem a Woodovou. Milovníkům
historie nabízíme román z pozdního středověku Slzy katovy schovanky (str. 12) od S. Martin.
Nebo snad sníte o romantické lásce? Pak pro vás máme knihu V. Bowmanové Lokaj a já (str. 19).
Čelisti, E.T., Jurský park – kdo by neznal filmy slavného S. Spielberga (str. 30)? M. Haskellová
vám přiblíží nejen jeho profesní dráhu, ale nechá vás nahlédnout i do jeho soukromí.
A nezapomněli jsme samozřejmě ani na děti. Nejmenším udělá radost knížka Péťa říká první
slova (str. 35), starším by se mohl hodit Můj deník (str. 41), který připravila M. Jandová.
A jak to máte s předsevzetím do nového roku? Také chcete shodit pár kilo nebo se prostě jen zdravě stravovat? Pak vám určitě
pomůže knížka A. Rohlíkové Chci konečně zhubnout (str. 45) a L. Hruška se svou novinkou Fit krabičky Ládi Hrušky (str. 60).
Přeji vám šťastný rok 2022 plný krásných zážitků s knihami!
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Vaše TOP 10 z katalogů 5/2021 a 6/2021
1. Paula Hawkins: POMALU HOŘÍCÍ OHEŇ

strana 6

6. Jasinda Wilderová: DOMEK U JEZERA

strana 18

2. C. J. Tudor: UPÁLENÉ

strana 8

7. Danielle Steel: BEAUCHAMP HALL

strana 18

8. Marie Lacrosse: VINAŘSTVÍ: Osudové dny

strana 15

3. Karel Gott: MÁ CESTA ZA ŠTĚSTÍM
4. Andy Weir: SPASITEL
5. Nicholas Sparks: NÁVRAT
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9. D. Landsman: KARANTÉNA S MODERNÍM FOTREM s. 25

strana 16

10. A. Jacobsová: NĚŽNÝ MĚSÍC NAD USAMBAROU strana 14

Knižní novinky i neknižní zboží budou na prodejnách k dispozici od 5. ledna 2022.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
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 479 Kč.
Akce platí do 31. března 2022.

Pro celou
rodinu
Jeremy Black

HISTORIE 20. STOLETÍ
Kniha předního světového historika J. Blacka
přináší přehledné a bohatě ilustrované dějiny
dvacátého století. Zachycuje události, postavy,
ideologie, kulturní proměny a dramatickou
politiku této bouřlivé doby, od světových válek
přes traumata dekolonizace až po technologické
triumfy vesmírných závodů.
Váz., 256 stran, barevná publikace, 22,5 x 28 cm

DA042765
ES042765

akční cena
599,-

299,479,-

599,AKČNÍ CENA

299,Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2022.
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Angela se
výzev nebojí,
jednotlivé postavy kolem
Kim Stoneové
rozpracovala
už v 11 úspěšných knihách. Teď se vrátila v čase
ještě před úvodní díl celé série a popsala první případ rázné vyšetřovatelky
ve stanici v Halesowenu. Mohla tak
odhalit tajemství šéfinspektora Woodwarda, seznámit Kim s jednotlivými
členy jejího týmu a v neposlední řadě
je nechat polapit prvního vraha.
Filip Hladík, redaktor

Angela Marsonsová

Případy Kim Stoneové

PRVNÍ KREV

Bestsellery

Je těsně před Vánoci roku 2014 a inspektorka Kim Stoneová stojí před halesowenskou policejní stanicí. Svou
konfliktní, nespolečenskou povahou už proslula po celém westmidlandském hrabství a tohle je možná její
poslední šance. Má se setkat se svými novými podřízenými, seržanty Bryantem a Dawsonem a konstáblem
Stacey Woodovou, a pokusit se zahájit s nimi spolupráci. Ani jeden z nich v ní nevzbudí mnoho důvěry.
Jakmile však společně začnou vyšetřovat brutální a bizarní vraždu navenek zcela nezajímavého mladého
muže, jde všechno stranou. Případ je zavádí do temného světa zneužívaných dětí a jejich trýznitelů…
Přeložila Jana Kunová.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042474

399,-

299,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

ĎÁBELSKÉ HRY

NĚMÝ KŘIK

360 stran
ES042035

336 stran
ES042034

349,- 279,-

399,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

480,-

jen

667,-

obj. č.

ES048286

3x Angela Marsonsová
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!

POTKÁVAJÍ SE VE STEJNÝ DEN
NA STEJNÉM MÍSTĚ…

Colleen Hooverová

9. LISTOPAD
Den před odjezdem z L. A. se Fallon seznamuje
se začínajícím spisovatelem Benem. Jejich neovladatelná přitažlivost vede k tomu, že Fallonin poslední den ve městě stráví společně. Pro
Bena je Fallonin život přesně tou inspirací, kterou pro své psaní hledal. Rozhodnou se proto
zůstat v kontaktu. Vedou sice oddělené životy
a prožívají vlastní vztahy, každý rok v ten samý
den se však setkávají. Po nějakou dobu to funguje, až si jednoho dne Fallon není jistá, jestli
jí Ben říká pravdu, nebo si jen realitu vymýšlí,
aby dosáhl své dokonalé zápletky. Zažijí jedinečnou love story, nebo oba skončí se zlomeným srdcem? Přeložila Jana Jašová.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

Bestsellery
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ES042536
349,- 279,cena pro VIP členy 244,-

Colleen Hooverová

TO NEJLEPŠÍ
V NÁS
Dokonalá láska Quinn
a Grahama je po letech ohrožena tisíci
nedokonalostmi společného života…
Brož., 288 stran
ES041150
299,- 239,-

Colleen Hooverová

NELITUJU
NIČEHO
Po tragické nehodě
Morgan nachází
oporu v tom posledním člověku, který
by ji kdy napadl…
392 stran
ES041643
349,- 279,-

Nepropásněte objednací termín 16. února 2022!

Colleen Hooverová je pro mě autorka, u které nevynechám žádnou její novinku.
9. listopad má v sobě vše, na co jsem u autorky zvyklá – silnou romantickou linku,
čtivost i nečekaný zvrat v závěru. Na plné čáře se kniha vyrovná mým oblíbencům
(Odvrácená tvář lásky, Možná jednou). Nemohu se dočkat autorčina dalšího příběhu!
Karolína Skácelová, marketing
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Lia Middleton

AŽ JI NAJDOU

Napětí

Naomi vždycky chtěla být matkou. Před třemi lety ji však
opustil manžel a vzal s sebou
i jejich dítě. Nyní její dcera přijela a Naomi ví, že je to její
jediná šance, jak znovu vybudovat rodinu. Stane se však
nehoda a Naomi vyřkne lež,
kterou už nikdy nebude moci
vzít zpět: Moje dcera se pohřešuje. Během několika hodin je
Naomin dům v obležení novinářů. Policie prohledává les
a její bývalý manžel chodí sem
a tam jako lev v kleci. A Naomi
to rve srdce, protože jediná věc, která je horší
než lež, je pravda: Nemá nejmenší tušení, co se s její dcerou skutečně stalo… Přeložila Alena Amchová.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES041967

ŠPINAVÁ TAJEMSTVÍ
Emma ze svého bytu na předměstí Londýna
často slýchá každodenní život rodiny bydlící
o patro výš. Jednoho dne uslyší něco znepokojivého: Dívka Freya zmizela a policie vyslýchá její rodiče Steph a Paula. Mají nějaké
nepřátele? Chtěl by jim někdo ublížit? Zmizení Freyi se rozkřikne a ovlivňuje nejen její
rodiče, ale i ostatní obyvatele domu, včetně
Emmy a instruktora autoškoly, který viděl
dívku jako poslední. Na povrch vyplouvají
nepěkná tajemství… Přeložila J. Vlčková.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES041525
399,- 319,cena pro VIP členy 279,-

299,-
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Helen Cooperová

POMALU
HOŘÍCÍ OHEŇ

Anders de la Motte

Gilly Macmillanová

Mattias Edvardsson

ZIMNÍ OHEŇ

PO PRAVDĚ

SOUSEDSKÁ RULETA

Rok 1987, den svaté Lucie,
městečko na jihu Švédska.
Oslava v místní tančírně
skončí požárem a smrtí dívky. Třicet let poté vypukne
ve městě další požár… 416 s.

Lucy je autorka bestsellerů,
díky kterým získala slávu
i peníze, a manželka Dana –
zneuznaného a žárlivého
muže. Teď Dan zmizel. Má
Lucy na zmizení podíl? 304 s.

Když Biancu srazí auto, vypadá to na tragickou nehodu. Jenže zatímco žena
v nemocnici bojuje o život,
policie i její sousedé začínají
pochybovat… 360 stran

ES040775

6

399,- 319,-

ES041986

299,- 239,-

ES040474

399,- 319,-

Když je na člunu
v Londýně nalezen
brutálně zavražděný
mladík, v centru pozornosti se ocitají tři
ženy. Laura s ním
strávila noc před
jeho smrtí. Jeho sousedka Miriam ví, že
ačkoli Laura odcházela z místa činu s krví na oblečení, nemusí to znamenat, že
je vražedkyně. Carla, teta zavražděného, truchlí nad smrtí jiného člena rodiny. Ženy nemají nic společného – kromě zášti,
kterou k zavražděnému cítily… 304 stran
ES042770

399,- 239,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 58.
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PRVOTINA AUTORKY SLAVNÉHO
BESTSELLERU POSLEDNÍ LET

Shari Lapena

MANŽELÉ ODVEDLE
Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy. Teď je ale dětský pokoj prázdný
a vaše nejhorší noční můry se naplnily…
272 stran
349,- 279,-

Napětí

ES042925

Shari Lapena

NEVÍTANÝ HOST
Inspirace klasickými detektivkami, plíživé
sílící napětí a hororový konec – slavná
kanadská autorka Shari Lapena ani tentokrát neušetří čtenáře šokujícího odhalení! 256 stran
ES040650

299,- 239,-

Rachel Abbottová

HRA NA VRAŽDU
Lucas nás pozval do svého nádherného
cornwallského domu s výhledem na moře. Na večer naplánoval hru. Máme kostýmy, máme role a každý se musí zúčastnit. Co se stane, až hra skončí? 304 s.
ES042543

329,- 259,-

Julie Clark

OTEC
NEZNÁMÝ
Svět uznávané genetičky Paige Robsonové
se otřásá v základech:
Její osmiletý syn Miles
se snaží zapadnout
v nové škole a začíná
se ptát na svého biologického otce. Paigin
pečlivě budovaný život se pomalu hroutí, protože
pravda o Milesově otci by mohla zničit vše, co pro ni
dosud bylo cenné. A když dojde k neštěstí, Paige
musí čelit důsledkům sdílení tajemství, které zná
jen ona. Autorka slavného bestselleru Poslední let
Julie Clark ve své prvotině s lehkostí a vtipem ukazuje, že zatímco věda je fascinující, řešení intimních
tajemství, kdo jsme a odkud pocházíme, probouzí
emoce složitější než vlákna DNA, jež nás utvářejí…
Přeložila Ivana Štěpánková.
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES041834

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!

399,-

319,-

Od Julie Clark jsem loni
četl Poslední let a byl to
nejnapínavější thriller,
který jsem v roce 2021
četl! Takže tuto novinku si
rozhodně nenechám ujít!
Otec neznámý sbírá nadšené ohlasy mezi čtenáři z celého světa. Už teď se
těším, až se s knihou uvelebím v křesle a začtu se!
Radek Blažek
Výzkum zákaznické spokojenosti & Content Manager
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NAPÍNAVÝ
ŠPIONÁŽNÍ
THRILLER
Simon Conway

John Grisham

NEZNÁMÝ

OCHRÁNCI

Napětí

Ve světě špionáže a tajných operací
se věci rychle mění. Juda Lyon z MI6
vzpomíná na dopadeného výrobce
bomb. Viděl, jak ho odváželi do
Sýrie, ještě když byla Sýrie „přátelská“. Nikdo nečekal, že tam přežije
výslech. Přesto je ten muž naživu
a kdosi ho dostal z vězení. Což je
špatná zpráva pro bývalého ministra
zahraničí, který jeho vydání schválil.
A Judovu šéfovou, která věděla, že
vůbec nešlo o teroristu, ale o nevinného. Nyní povolává Judu zpět z nebezpečně příjemné mise, do níž je
zapletena manželka ruského diplomata. Dostane nový úkol: zahladit
tento omyl. Rychle. Jenže omyl je jen
začátek. Někdo bývalého vězně využívá k nové a nevýslovně děsivé
kampani… Přeložil Pavel Pokorný.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm
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379,-

299,-

Mladý muž je odsouzen na doživotí
za vraždu právníka. Po 22 letech vyjde
najevo, že vraždu mají na svědomí mocní, nemilosrdní lidé… 360 stran
ES041765

359,- 299,-

Robin Cook

ŠARLATÁNI
V bostonské nemocnici zemře v nových
moderních operačních sálech několik
lidí. Podaří se zjistit, proč zemřeli, než
dojde k úmrtí dalších pacientů? 440 s.
ES040085

399,- 319,-

Colter Shaw v boji
s protivníky, kteří se
neštítí ničeho!
Jeffery Deaver

POSLEDNÍ DŮKAZ

C. J. Tudor

Andy Weir

UPÁLENÉ

SPASITEL

Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž děsivá tajemství leží ukrytá hlouběji
než v hrobě a kde se zlo
začíná znovu probouzet…

Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé misi
poslední naděje. Pokud
selže, lidstvo zanikne. Je tu
však drobný háček – Ryland
to neví… 464 stran

Colter v San Francisku sleduje tajemná vodítka, aby dokončil misi, kterou před lety
započal jeho otec. Musí najít ztracenou
tašku s důkazy, které zničí korporaci zodpovědnou za obrovské množství úmrtí.
Zatímco si Colter hraje s krutými zabijáky
na kočku a myš, zjistí, že v ohrožení jsou
další životy. Za 48 hodin má dojít k vyvraždění celé rodiny a zabrání tomu jedině nalezení ukrytých důkazů. Přeložil J. Kobělka.
Váz., 416 stran, 14,4 x 21 cm

ES042276

ES534395

408 stran
ES042422

8

399,- 319,-

499,- 399,-

399,-

319,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.
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Když se John a Marcy Stanleyovi
setkají se svými novými sousedy,
Jill a jejím manželem Markem,
myslí si, že narazili na pravé zlato.
Marcy se s Jill skamarádí, ale když
obdrží zlověstný dopis, začne podezřívat Marka, že něco skrývá…
Shannon se stala obětí únosu.
Po svém osvobození je posedlá
hledáním muže, který ji mučil.
Obě ženy hledají odpovědi, obě
jsou odhodlané je získat. Ani jedna
ovšem není připravena na to, co
najde… Přeložila I. Nuhlíčková.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

N

Prodával postižený Teddy
drogy, nebo je jen pěšákem
ve zlověstné hře?

O

O
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Leah Montgomeryová

Napětí

ES041850
359,- 279,cena pro VIP členy 251,-

Victor Methos

NEČISTÁ HRA
Charlotte Linková

J. P. Delaney

BEZ VINY

SLUŠNÍ LIDÉ

Seržantka Kate Linvillová pátrá po dalším
sériovém vrahovi. Nakonec se sama ocitá
ve smrtelném nebezpečí… 336 stran

Když Pete a Maddie zjistí, že jim v porodnici
před dvěma lety zaměnili syna za cizí dítě,
jejich život se změní v noční můru… 376 s.

ES042344

ES041685

359,- 279,-

399,- 319,-

Advokátka Dani Rollinsová je v soudní síni neústupná –
při obhajobě nevinných lidí tlačí soudce a státní zástupce
až do krajnosti. Když se setká s Teddym Thornem, mentálně postiženým teenagerem obviněným z distribuce
drog, je přesvědčená, že to celé bude snadná záležitost:
párkrát se dostaví k soudu a případ bude vyřízený. Jenže
žalobci se snaží soudit Teddyho jako dospělého, a to by
ho čekal přísný trest. V Dani postupně sílí podezření, že
Teddy je využíván jako pěšák v jakési zlověstné hře…
Victor Methos ve svém dalším právnickém thrilleru opět
ukazuje, že má až grishamovský vhled do složitého soukolí kolem viny a trestu. Přeložila Petra Pachlová.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

ES041668

349,-

279,-

Výhodný komplet
ušetříte

280,obj. č.

jen

428,ES048287

2x Victor Methos

Robert Pobi

Scott Carson

MĚSTO PLNÉ OKEN

CHLAD

Victor Methos

Geniální, zábavný a totálně nesnesitelný
vyšetřovatel se pouští do pátrání po vrahovi,
který mu zabil bývalého parťáka… 368 stran

Pod hladinou Chilewaukeeské přehrady leží
zatopené město. Odborník kontrolující hráz
se stane svědkem záhadných jevů… 440 s.

VRAHOVA ŽENA

ES040882

ES041809

ES041669

399,- 319,-

399,- 319,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 58.

Dokáže právnička Jessika vypátrat sériového vraha? 368 stran
359,- 279,-
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Nadine Matheson

KRVAVÉ SKLÁDANKY

xAnders Roslund

MINULOSTI NEUTEČEŠ
472 stran
ES041266

399,- 319,-

Na londýnské periferii jsou nalezeny kusy
lidských těl svědčící o brutálních vraždách.
Jejich vyšetřením je pověřena policejní
inspektorka Anjelica Henleyová… 416 stran
399,- 319,-

ES041458

Výhodný komplet
ušetříte

300,obj. č.

jen

498,ES048294

2x Anders Roslund

Anders Roslund

SPINKEJ SLADCE
Detektivky

Oběma byly čtyři roky, když ve stejný
den zmizely. Obě spočívají na stejném hřbitově. Jenže nejsou ve svých
rakvích. Aby pochopili, co dívky spojuje, musí kriminální komisař Ewert
Grens a bývalý infiltrátor Piet Hoffmann
navštívit ta nejtemnější možná zákoutí a poprat se se svým dosud
nejtěžším, nejšpinavějším a nejnebezpečnějším případem. Přeložila Karolína Kloučková.
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

ES041267

319,-

NEVLASTNÍ DCERA
Třináctiletá Mia zmizí v době, kdy v sousedství hoří. Je to náhoda? Nebo spolu obě
události souvisejí? Podaří se policii zjistit,
co se v osudnou hodinu stalo? 296 stran
329,- 259,-

ES042430
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399,-

Georgina Cross

Felix Francis

Felix Francis

PULS

KRIZE

Vynikající detektivka z dostihového prostředí. 288 s.

Kdo založil požár ve stájích? 288 stran

ES041110

ES041766

299,- 239,-

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

jen

368,2x Felix Francis

10

obj. č.

ES048288

Milan Macho

POHŘEB
BEZ NEBOŽTÍKA
V cizině žijící Michal přicestuje do Prahy
na pohřeb svého bratra Erika. Smutná událost se dramaticky zkomplikuje: bratrova
rakev je prázdná, postrádá se nebožtík!
Zděšen je Michal, zděšena je bratrova manželka Eva i její dospělé děti. Začíná pátrání,
do něhož se vedle policie pouští na vlastní
pěst i Michal. Vtahuje ho do minulosti,
do doby dětství, prvních milostných zkušeností a zásadního rozhodování, co dál
s vlastním životem. Michal zároveň odhaluje
tajemství v životech svých nejbližších…
Váz., 416 stran, 12 x 20 cm

ES041097

399,-

319,-

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

SMRT NA NILU
Smrt na Nilu z roku 1937 patří
k nejznámějším detektivkám
A. Christie, sama autorka ji řadila ke svým nejoblíbenějším.
Zaujme jak nelehkým případem pro Hercula Poirota, tak
do detailu zachyceným exotickým prostředím Egypta. 316 s.
299,- 239,-

Sophie Hannah

Agatha Christie

ZAVŘENÁ TRUHLA

ZÁHADA
MODRÉHO VLAKU

Hercule Poirot je pozván
na slavnostní večeři, kterou
pořádá známá spisovatelka
dětské literatury. Když dojde
na sešlosti ke zločinu, belgický detektiv se vydá po zločincově stopě… 344 stran
ES042951

359,- 279,-

Detektivky

ES041883

ČTYŘI MRTVÍ PŘÁTELÉ.
ČTYŘI ÚKOLY, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT.
A JEDNO VELKÉ TAJEMSTVÍ,
KTERÉ POŘÁD ZŮSTÁVÁ…

Vražda atraktivní dívky během jízdy luxusní soupravy,
motivovaná snad loupeží,
láskou či nenávistí – Poirot
rozplétá další zapeklitý případ! 272 stran
ES042485

299,- 239,-

Joy Ellisová

ČTVRTÝ PŘÍTEL

Agatha Christie

Agatha Christie

VRAŽDA
V ORIENT EXPRESU

A PAK NEZBYL ŽÁDNÝ

Souprava Orient expresu
uvízla v závějích a její pasažéři zůstali ponecháni napospas osudu. Každý se svým
tajemstvím, se svou nevyřešenou minulostí… 256 str.
ES042484

299,- 239,-

Do moderního sídla na osamělém ostrově se sjedou
hosté. Den co den ubude
na stole v jídelně figurka
a s ní vyhasne život jednoho
z přítomných. Kdo z nich je
vrah? 224 stran
ES042482

259,- 199,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Detektiv Carter McLean jako jediný přežil havárii letadla, při níž zahynuli jeho čtyři
nejlepší přátelé. Vrací se do práce, ale trápí ho výčitky svědomí a hrůzné vzpomínky.
Proto se pro každého ze svých přátel rozhodne dokončit něco, co nechali nedokončené. Navíc řeší případ, kdy osmnáct měsíců před neštěstím zmizela žena jednoho
z oněch přátel. A k tomu má šéfova dcera stalkera. Jedinou osobou, jíž se detektiv
může svěřit, je seržantka Evansová. Ale i ona začíná pochybovat, zda to Carter
zvládne a zda nepřichází o rozum. Detektivové Jackman a Evansová tentokrát čelí
třem záhadám a především obavám, zda mohou svému příteli a kolegovi Carterovi
skutečně věřit… Román Čtvrtý přítel potěší zejména čtenáře a čtenářky A. Marsonsové či P. Gibneyové. Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 264 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042441

329,-

259,11

N

O

VI
N

KA

12 a 13 historie.qxp_Sestava 1 20.12.21 11:20 Stránka 2

Sabine Martin

SLZY KATOVY
SCHOVANKY

Historické romány

Rottweil 1332. Melisanda utekla z Esslingenu, v lese zakopala vše, co připomínalo její minulost esslingenského kata,
němého Melchiora, a stala se ženou
milovaného Wendela. Oba jsou šťastní –
jejich obchod s vínem prospívá a velmi
milují svou malou dcerku. Nad jejich
štěstím se však stahují mračna. Melisandin tchán je ochoten udělat vše, aby
překazil synovo manželství, a na hradě
Adlerburg čeká stará nepřítelkyně na příležitost, aby pomstila smrt svého muže.
Když Melisanda postupně objeví ve svém
domě předměty ze své minulosti městského kata, prozradí se její temné tajemství, její muž se od ní odvrátí a její dcera
je unesena. Kdo za vším stojí? Aby
ochránila svoji rodinu, musí se Melisanda
utkat s protivníkem, který se neštítí ničeho… Přeložil Jiří Pondělíček.
Váz., 392 stran, 14 x 20,5 cm

ES042333

399,-

319,-

Dirk Husemann

ČERNÝ OHEŇ Z BYZANCE
Thomas je pověřen královnou, aby sultánovi předal varhany. Předání daru je ale
pouhou zástěrkou pro pátrání… 384 s.
ES041464

C. L. Skelton

SÁGA RODU HARDACRŮ
Historický román sleduje osudy členů
rodiny Hardacrů od viktoriánských dob
až do 50. let 20. století… 568 stran
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Luca Di Fulvio

PRINCEZNA ALŽBĚTA
Čtivý román od populární historičky vypráví o pohnutém dětství
a mládí Alžběty I., dcery krále Jindřicha VIII. a Anny Boleynové.
Přeložila Eva Křístková.
Váz., 456 stran, 15,7 x 21,2 cm
ES533446
399,- 319,-

12

499,- 399,-

KA

ES040090

Alison Weirová

399,- 319,-

VŠECHNY TOUHY
VEDOU DO ŘÍMA
Sirotek Pietro, Marta, dívka
od cirkusu, a hraběnka
Silvia se ve stejnou chvíli
ocitají ve městě, kde právě
probíhají boje o vznik nového národního státu…
472 stran
ES042026

499,- 399,-

Claire Heywood

DCERY SPARTY
Klytaimnéstra a Helena. Nejslavnější sestry řecké historie,
dcery spartského krále Tyndarea. Jejich příběh zná celý svět.
Ta starší se stala symbolem
zrádné, kruté manželky. Kvůli
mladší vytáhlo celé Řecko
do války. Obě měly své sny
a naděje… a především důvody. Přesto jejich příběh nikdo
opravdu nevyprávěl. Je načase
dopřát hlas i jim… Barvité vyobrazení starého Řecka a historie, kterou nepíší pouze vítězové.
Přeložila Karolína Limrová.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES041992

359,-

279,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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I TY NEJTEMNĚJŠÍ
DNY MŮŽE PROZÁŘIT
SVĚTLO…
Ráda čtu příběhy, do kterých se začtu hned
od první stránky. Ráda čtu o osudech lidí, které se
mě hluboce dotknou. V této knize jsem se dočkala
obojího. Bravo, pane Izquierdo! Těším se na pokračování.
Lucie Novotná, marketing

Uwe Klausner

POSLEDNÍ CESTA CÍSAŘOVNY SISI

ES042554

299,-

Historické romány

Ženeva, 10. září 1898. Na jedné ze svých četných cest se císařovna Sisi zastaví v hotelu Beau Rivage. Díky informátorovi
místního tisku je však její inkognito prozrazeno. A tak Cesare
Monteverdi, redaktor Tribune de Geneve, zaujímá místo na promenádě nedaleko od hotelu, aby vyfotil ženu, která se obává
jakékoliv publicity. Chce získat momentku ze života nejslavnější
císařovny své doby. Získá ale něco zcela jiného…
Přeložila Ingeborg Fialová.
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

Andreas Izquierdo

STÍNY SVĚTA
Ken Follett

Ken Follett

KOLO ŠTĚSTĚNY

HRANICE VĚČNOSTI

Windfieldskou školu, elitní
anglický ústav pro nadějné
mladé muže, zasáhne roku
1866 tragédie: jeden ze studentů se za záhadných okolností utopí. Jen několik žáků
bylo události přítomno
a pouze někteří vědí, co se
skutečně stalo… 504 stran

Po Pádu titánů a Zimě světa,
mapujících fiktivní osudy
pěti rodin v různých částech
světa, přichází poslední díl
ságy Hranice věčnosti, odehrávající se od počátku
šedesátých do konce osmdesátých let dvacátého století.

499,- 399,-

599,- 499,-

ES042928

928 stran
ES042873

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.

Thorn, Západní Prusko 1910. Plachý Carl, odvážný Artur a drzá Isi berou život
jako hru. Nijak je nešokuje ani vzrušující vědecká zpráva o nově objevené
Halleyově kometě, která by mohla zničit Zemi. Naopak – aktivně prodávají
„pilulky proti konci světa“. Ale dospívání nelze zastavit: Carl se dává na dráhu
fotografa, Artur a Isi se stávají párem. Přátele však rozdělí světová politika.
Vypukne totiž světová válka a Artur s Carlem musí narukovat. Daleko od domova se oba stávají součástí nelidské mašinérie, jejíž rozměry si nedovedl ani
jeden z nich představit. Doma v Thornu mezitím bojuje Isi v jiné válce. Až boje
skončí, bude svět jiný. Umožní mladým lidem vybudovat na troskách starých
životů něco nového? Přeložil Rudolf Řežábek.
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042169

499,-

399,13
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Příběh Alžběty Stuartovny,
dcery anglického krále

Anne Jacobsová
alias Leah Bach

Dirk Husemann

NĚŽNÝ MĚSÍC
NAD USAMBAROU
George a Charlotta se vrací
do Afriky. Netuší, jakým
nebezpečím budou muset
čelit a že jejich hluboká
láska bude vystavena těžké
zkoušce… 416 stran
499,- 399,-

Paříž 1851. V továrně na romány A. Dumase píše 40 zaměstnanců oblíbená pokračování Tří mušketýrů a Hraběte Monte Christa. Nové
dílo je však prošpikované
státním tajemstvím… 392 s.
ES042194

449,- 359,-
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ES042183

DOBRODRUH
Z PAŘÍŽE

Hana Whitton

ZIMNÍ KRÁLOVNA
Historický životopisný román ze 17. století vypráví příběh půvabné a vzdělané Alžběty Stuartovny, dcery anglického krále Jakuba I. Když se provdala
za Fridricha Falckého, budoucího českého krále, netušila, jakému dobrodružství vychází vstříc. Fridrichova vláda v Čechách trvala pouze jediný rok
a pak musel „Zimní král“ ze země za bouřlivých okolností uprchnout. Alžběta však stála milovanému manželovi vždy věrně po boku – až do jeho
nečekané smrti…
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

ES042531

329,-

259,-

Hana Whitton

ZIMNÍ KRÁLOVNA
Audioknihu čte Jakub Saic.
Délka nahrávky: 11 hodin 40 minut.

ES042532
CD (mp3)

14

299,-

249,-

Sabine Ebertová

MEČ A KORUNA
Cena moci
Italské polní tažení Fridricha Barbarossy skončilo katastrofálně. Jen stěží unikne se svou manželkou Beatrix a dětmi
před morem a před útoky Lombarďanů. Mezi Jindřichem
Lvem a jeho četnými nepřáteli se znovu rozhoří boje. Jindřichova pýcha a moc ještě vzroste, když se ožení s mladičkou
anglickou královskou dcerou Matyldou. Tažení knížat proti
Lvovi, jehož se významně účastní Ota a jeho bratři, donutí
císaře jednat, přestože dosud Jindřichovi všechno promíjel.
Kdo z nich se nakonec prosadí? Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042343

499,-

399,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Marie Lacrosse

VINAŘSTVÍ
Osudové dny
Šťastné manželství Franze a Ireny je náhle podrobeno zkoušce… 568 stran
ES042342

449,- 359,-

OBĚTOVALI SAMI SEBE,
ABY ZACHRÁNILI JEDEN
NOVÝ ŽIVOT…
Tento příběh o vině i vykoupení
a především o síle rodičovského
pouta v kulisách hrůz druhé světové války rozhodně nebude pohodovým pohlazením po duši. Přesto – anebo právě
proto – si ho rozhodně nenechám ujít!
Helena Frantová, PR manažerka

Ruth Druart

KDYŽ PAŘÍŽ SPALA

OCEÁN MEZI NÁMI
Podaří se ztracenému chlapci nalézt cestu
domů? Strhující román inspirovaný skutečnými událostmi. 312 stran
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ES041885

ES042695

459,-

359,- 279,-

Historické romány

Gill Thompson

V okupované Paříži je čím dál těžší žít a pracovat,
aniž by se člověk styděl sám před sebou, že kolaboruje. Jenže pokud člověk volí mezi svědomím,
vlastním životem a zajištěním blízkých, jsou všechny možnosti špatné. Pozná to i mladý Jean-Luc,
který je donucen pracovat na železniční stanici,
odkud odjíždějí vlaky do koncentračních táborů.
Právě zde jednou během brutálních zmatků
plných ponižování a týrání potká odvážnou, ale
zoufalou ženu. Ženu, která mu vtiskne do náruče
to nejcennější, co má… Na temném nástupišti se potkali dva lidé. Každý
svým vlastním způsobem musí obětovat sám sebe, aby zachránil jeden nový život… Přeložila D. Krejčová.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

359,-

cena pro VIP členy 321,-

Příběh o slavné špionce
Ariel Lawhon

KRYCÍ JMÉNO HELENA
Píše se rok 1936 a Australanka Nancy
žije v Paříži. Zde se setkává s bohatým
průmyslníkem Henrim Fioccou. Henri ji
okouzlí a jako jeho manželka se Nancy
po pádu Francie do nacistických rukou
stává Lucienne Carlierovou. Pod touto
identitou pašuje Nancy lidi a dokumenty
přes hranice. Nakonec je však i Nancy
donucena opustit Francii a milovaného
Henriho. Po čase se vrací zpět jako jedna
z nejmocnějších vůdkyň francouzského
odporu… Přeložil Pavel Musiol.
Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042341
499,V prodeji od 6. 1. 2022

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!

399,-

Steve Matthews

Eoin Dempsey

HITLERŮV NEVĚSTINEC

NAJDI REBECCU

Dvě sestry se za tragických
okolností ocitnou rozděleny
vřavou druhé světové války.
Zatímco Ania prožívá peklo
na zemi v koncentračním táboře, Danutu zavede osud
do polského odboje…

Když vypukne druhá světová
válka a nacisté obsadí ostrov
Jersey, Rebeccu transportují
v rámci „konečného řešení“
do Evropy. Aby svou milovanou Rebeccu našel, vstoupí
Christopher dobrovolně
do SS… 336 stran

400 stran
ES042177

399,- 319,-

ES040591

379,- 299,-
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Když se Maxie ujme divoké kočky,
netuší, že se zvíře stane hvězdou její
kavárny…

Jojo Moyesová

Nicholas Sparks

Brit Bennett

JEDEN PLUS
JEDNA

NÁVRAT

POLOVINA TEBE

Jess najde v taxíku svazek bankovek, který
patří arogantnímu milionáři, u něhož doma
uklízí. Pro něj je to bezesporu jen pár drobných, nicméně pro Jess
by ony peníze znamenaly možnost, jak dceři
zaplatit školné… 360 s.

Trevor po dědečkově
záhadné smrti zdědí
chatu, kde trávil dětství.
Rozhodne se, že se do
ní nastěhuje a zjistí více
o okolnostech dědečkova úmrtí. Při pátrání pochopí, že někdy, když se
chceme pohnout vpřed,
musíme se vrátit na začátek… 336 stran

Vignesova děvčata si
budou coby dvojčata
vždy podobná jako vejce vejci. Avšak potom
co vyrostla v malé černošské komunitě
a v šestnácti letech se
rozhodla pro útěk, liší
se nejen jejich všední
životy, ale i všechno
ostatní… 336 stran

ES042821 399,- 319,-

ES042247 359,- 279,-

ES042401 379,- 279,-
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Josef Veselka

SRDCAŘI
Charlie Jonas

KOČIČÍ KAVÁRNA
Leonie není příliš nadšená, když ji sousedka požádá, aby se na čtrnáct dní postarala o její kočku Mimi. Paní Siebenschönová se chystá
na svou poslední dovolenou na Ischii, a tak nemá mladá učitelka to
srdce stařenku odmítnout. Soužití s kočkou je však naprostá katastrofa. Mimi se ne a ne s novým domovem smířit a její dočasná opatrovnice s ní rychle ztrácí trpělivost. Pak přijde spásný nápad svěřit
divoké zvíře kamarádce Maxie, jež si právě otevřela malou kavárnu.
Maxie je nadšená a ještě větší radost mají její hosté. Zdá se, že veseleji už být nemůže, jenže pak se Mimi znenadání narodí koťata a kavárnu brzy začnou široko daleko nazývat Kočičí. A paní Siebenschönová, Leonie i Maxie postupně zjišťují, že stejně tak znenadání může
přijít i láska… Přeložila Olga Dobríková.
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042417

16

329,-

259,-

Zkuste si představit, že jste
na sále a stojíte
nad nemocným
člověkem, jehož
srdce budete
za chvíli operovat. Co by vám
v tu chvíli běželo hlavou? Mysleli byste víc na pacienta, na sebe, anebo
snad na někoho, koho milujete? Báli byste se? Možná za dveřmi sedí někdo, kdo čeká na každou vaši chybu, a třeba je to váš bývalý přítel. Lékaři
Burian Kremnický a Daniel Kryl právě takové situace řeší. Od poloviny šedesátých let sledujeme proplétání jejich kariér i osobních životů a na pozadí proměňující se společnosti s nimi zažíváme velké úspěchy, ale i chvíle,
v nichž se jim jejich vlastní osud vymyká z rukou…
Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

ES042647

499,-

399,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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NEJTEMNĚJŠÍ
HODINA
Kunsthistorička
Lucy se rozhodne
odhalit tajemství
obestírající obraz
slavné malířky Evelyn Lucasové. Bezděky tak
probudí dávno zasutou historii, o níž se záměrně
mlčí, a přivolá na sebe zlobu těch, kdo neměli
a nemají zájem na tom, aby nevyřčená pravda
vyplula na povrch. 440 stran
ES042779

399,- 319,-

Maria Nikolai
Čokoládovna

ZLATÁ LÉTA
Stuttgart, 1926.
Serafina milující
dobrodružství se
stěhuje ke svému
nevlastnímu bratrovi Victorovi do jeho přepychového sídla, jemuž nikdo neřekne jinak než „Čokoládová vila“, a celou svou duší se vrhá do víru
vzrušující nové doby… Volné pokračování románu Čokoládovna. 408 stran

N

O
VI

N

KA

ES042275

449,- 359,-

Sandra Brown

LEST
Agent FBI Drex Easton neúnavně
sleduje jediný cíl: vypátrat sériového vraha, známého jako Weston Graham. Za posledních třicet
let Weston použil mnoho jmen
a nespočet převleků, což mu
umožnilo okrást osm bohatých
žen, než zmizely beze stopy. Jejich rodiny marně čekají na odpovědi a úřady se nemají čeho
chytit. Oběti spojuje pouze to,
že se v jejich životě objevil nový
člověk, který beze stopy zmizel
a nezanechal po sobě žádné
důkazy o své existenci… Drex
je přesvědčen, že tyto ženy byly
zavražděny a že je za to zodpovědný právě Weston Graham.
Jenže pokaždé když se k němu
agent Drex přiblíží, Weston
změní identitu a zmizí…
Přeložila Marie Válková.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

ES042499

V prodeji od 5. 1. 2022

399,-

Společenské romány

Barbara Erskinová

Dopadne agent FBI
muže, který okradl
a zavraždil osm
bohatých žen?

319,-

Život nestojí za to,
dokud do něho
nevložíte své srdce…
Sian O’Gorman

STÁLE S TEBOU
Když přijde Milly Bryneová o svého milovaného otce a přítele, zhroutí se jí svět.
Z jejího poklidného života se stane nekonečný chaos a zoufalství, ale když se
do Dublinu nečekaně vrátí známá tvář,
Milly konečně věří, že se všechno obrací
k lepšímu. Časem ji však čeká důležité
rozhodnutí: Je pro ni její současná životní cesta to pravé, nebo je čas na změnu?
Přeložila Petra Florianová.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

ES042465
399,- 319,cena pro VIP členy 279,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 52 a 53.

Michaela Grünigová

Diane Chamberlainová

RODINNÝ HOTEL

PROLHANÉ MĚSTEČKO

Nový začátek
Heiligendamm, rok 1912.
Dcera berlínského hoteliéra
se dostává do střetu s otcovým spolupracovníkem, zbohatlíkem Falkenhaynem. Jeho
nekonvenční názory ji značně popuzují… 424 stran

Severní Karolína, 1940. Umělkyně z New Jersey Anna vyhrála národní soutěž a má
vytvořit nástěnnou malbu
v Edentonu. Po podobné práci dlouho toužila. Překvapí ji
však, když se ocitne na místě
plném předsudků… 400 str.

ES042346

459,- 359,-

ES042327

399,- 319,-
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WEST SIDE
STORY

Romány o lásce

Maria je mladá a nemá
tušení, co to znamená být
zamilovaná – dokud nepotká Tonyho. Ten hledá
život mimo divočinu ulice –
a i on teprve teď začíná
chápat, jak chutná skutečná láska. Mariin bratr
je však vůdcem Žraloků
a Tony stál kdysi v čele
konkurenčních Tryskáčů.
Nyní si oba gangy dělají
nárok na stejné území
a ve vzduchu panuje napětí, jež hrozí každou chvíli
nebezpečně vybuchnout…
Knižní adaptace nového
filmového zpracování slavného muzikálu.
Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 184 stran,
12,5 x 20 cm

ES042976

299,-

Lucinda Riley

N

Irving Shulman

239,-

Tiggy po smrti otce
poznává dávno minulý cikánský svět
v jeskyních Sacromonte, odkud byl
její lid vypuzen během dramatických
událostí ve Španělsku za druhé světové války… Sestra Luny je pátým
dílem rodinné ságy Sedm sester. 592 stran

439,- 351,-

ES505587
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Jasinda Wilderová

DOMEK
U JEZERA
Před rokem pohřbila
svého manžela.
Prázdnotu v srdci se
snaží zaplnit prací.
365 dní – a pak
jedno zaklepání
na dveře vše změní.
Nečekaný dopis od zesnulého a jeho poslední přání
jí přináší novou šanci na šťastný život… 328 stran
359,- 279,-
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ES042500

Aly Martinezová

PSÁNO S NADĚJÍ
Když Caven našel na prahu
svého bytu plačící miminko,
holčičku s růžovými tvářičkami, jeho život se navždy
změnil. Rosie se stala středobodem jeho vesmíru a tím
nejlepším, co ho kdy potkalo.
O čtyři roky později se však
objevila její matka Hadley.
Caven je připravený o dceru
bojovat. Jenomže pak se
do Hadley zamiluje… 256 s.
ES041750

18

299,- 239,-

Novinka od královny
společenských
románů
Danielle Steel

BOD ZLOMU
Úspěšný lékař Bill Browning je s kolegy pozván
do Paříže, kde se mají zúčastnit prestižního projektu zaměřeného na školení zdravotníků pro případy
hromadných neštěstí. Ve „Městě světel“ získají
neocenitelné odborné znalosti, ale stanou se
i svědky násilného činu. Dočasný pobyt v Paříži se
pro ně stane bodem zlomu – časem nejtěžších
rozhodnutí, jaká v životě učinili a jejichž následky
ponesou po celý život… Přeložila Š. Kadlecová.
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

ES042549

299,-

239,-

Danielle Steel

Danielle Steel

V NEMILOSTI

BEAUCHAMP HALL

Podaří se Sydney prosadit v nemilosrdném
světě módy? 312 stran

Někdy se vyplatí udělat
krok do neznáma…
264 stran

ES041228 299,- 239,-

ES042548 299,- 239,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Ella Careyová

Jodi Perryová

DŮM NA JEZEŘE

DEVATENÁCT DOPISŮ

Když se Anna dozví, že pochází
z aristokratické rodiny, která během druhé světové války přišla
o vše, vzdává se poklidného života v San Francisku a vydává se
do Německa pro cenný artefakt,
který dědeček za války zanechal
v rodinném sídle… 256 stran

To, o čem Braxton devatenáct let
snil, se stalo skutečností: milovaná Jemma mu řekla své ano.
Byla jeho životní láskou, spřízněnou duší. Avšak pouhých devatenáct dnů po svatbě jim tragická
nehoda obrátila svět vzhůru nohama… 400 stran

279,- 219,-

ES041062

379,- 249,-

Romány o lásce

ES039368

Způsobí hrabě
v přestrojení
za lokaje skandál?

Valerie Bowmanová

LOKAJ A JÁ
Julia Quinnová

Bridgertonovi

NEČEKANÁ
LÁSKA
Když nechvalně proslulý londýnský hejsek
Michael Stirling poprvé spatřil Francesku Bridgertonovou, okamžitě se do ní
zamiloval. Francesce však v té době zbývalo pouhých pár hodin do svatby
s Michaelovým bratrancem. Jenže to bylo tehdy. Teď je z Michaela hrabě
a Franceska je volná. Až do jedné nebezpečné noci, kdy se mu ve vší nevinnosti vrhne do náruče… Přeložila Lenka Tichá.
Brož., 296 stran, 12,5 x 20 cm

ES042803

299,-

239,-

Frances Whartonová pochází z urozené rodiny, ale nemá žádné
věno, neboť její otec rodinné jmění prohrál. Frances se nezajímá
o věci, jež zajímají většinu vdavekchtivých debutantek. Přitahuje ji
politika. Nicméně její matka ji nutí, aby se provdala za starého, ale
bohatého sira Reginalda, jehož však Frances považuje za nudného
a arogantního. Jejich zasnoubení má být oznámeno na domácí
sešlosti, jíž se také zúčastní tři urození džentlmeni, kteří rozehrají
nebezpečnou hru, aby našli svému příteli nevěstu. Založí klub lokajů a přestrojí se za služebnictvo. Hrabě z Kendallu se jako lokaj
zamiluje do Frances a situace se zdá neřešitelná. Zasnoubí se Frances s arogantním rytířem, nebo vypukne skandál? Dostane se falešný lokaj z nelehké situace? Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

ES042304

Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.

299,-

239,19
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11 povídek
známých
českých autorů
T. Addair, S. Vůchová, E. Pospíšilová,
S. Xabyssus, A. Bílková, L. Zelinková,
H. Hartman, K. Skácelová, M. Walter,
R. Blažek, K. Pospíšilová, M. D. Antonín

VŠECHNY BARVY DUHY

YOLI

Jedenáct českých autorů, jedenáct young
adult povídek o odvaze, přátelství, prvních láskách i síle a odhodlání být skutečně sám sebou. Vedle známých young
adult autorů, jakými jsou Theo Addair
nebo Alžběta Bílková, představí kniha
i řadu debutantů. Jejich queer hrdinové
hledají vlastní identitu, navazují komplikované a jedinečné vztahy a snaží se
najít své místo ve společnosti, která je
v určitých ohledech přijímá, a v jiných
naopak diskriminuje. Povídky Lucie Zelinkové, Sam Xabyssus, Sáry Vůchové a dalších se věnují tématům homosexuality,
bisexuality a coming outu, stejně jako nebinarity, transgender nebo asexuality…
Brož., 248 stran, barevné ilustrace,
12,5 x 20 cm
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ES042296

349,-

279,-

Theo Addair

SUPERTAJNÝ SEZNAM VĚCÍ
Lucova sestra Naďa leží po úrazu v nemocnici.
Luca věří, že se uzdraví, když splní vše, co si
před deseti lety předsevzali… Brož., 264 stran

299,- 239,-

ES042571

Rachael Lippincottová, Mikki Daughtryová

CELOU TU DOBU
Kyle přišel při tragické autonehodě o přítelkyni. Nikdo v jeho okolí nerozumí tomu, čím si
prochází. Až na Marley… Brož., 296 stran

299,- 239,-

ES042010

Ideální čtení pro temnou,
bouřlivou noc!
Irish Times Weekend
Finbar Hawkins

ČARODĚJNICE

Neal Shusterman,
Jarrod Shusterman

Amy Reedová

SUCHO

Grace s kamarádkami založí
tajný spolek, v němž děvčata
sdílí své mnohdy brutální životní příběhy. Společně nacházejí sílu čelit překážkám,
které jim společnost klade
do cesty… Brož., 360 stran

Zemi postihlo extrémní sucho. Začalo se šetřit vodou,
jenže to nepomohlo. A teď
už žádná voda nezbývá, pomoc je v nedohlednu a lidé
začali umírat… Brož., 384 s.
ES040184

20

299,- 239,-

HOLKY ODNIKUD

ES041717

359,- 279,-

1646, Somerset. Patnáctiletá Evey byla
svědkem brutální vraždy své matky. Spáchali ji lovci čarodějnic a Evey teď netouží po ničem jiném než vystopovat
vrahy a pomstít se. I když ale její zloba
roste, nezbývá jí nic jiného než být rozumná. Dala totiž matce slib, že ochrání
svou mladší sestru Dill a za všech okolností ji udrží v bezpečí. Anglií totiž zmítá
občanská válka, hysterie a strach. Eveyina touha po pomstě však stále roste…
Přeložila Viktorie Košnarová.
Brož., 312 s., čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

ES042405

279,-

219,-

Knižní novinky i neknižní zboží budou na prodejnách k dispozici od 5. ledna 2022.
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Evan Currie

Odyssey one

DO TEMNOTY
Kapitán Eric Weston
a posádka lodi LSAK
Odyssey se střetávají
s bytostmi fantastičtějšími než cokoliv, co
by si lidé na Zemi kdy
dokázali představit…
Přeložil R. Čapek.
Váz., 488 stran, 10,8 x 16,5 cm
499,-

399,-

399,-

319,-

Star Trek
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ES041942

PICARD
Temný závoj
Útok na loděnice Federace na Marsu způsobil chaos a nechal
miliony Romulanů
čelit smrtící hrozbě
výbuchu supernovy!
Přeložil Jakub Marek.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

N

O
VI

N
KA

ES042824

Výstřední mistr Al se vydává
do skotského magického podsvětí!
Kevin Hearne

INKOUST & PEČEŤ
Al MacBharrais umí sesílat kouzla
pomocí pečetí nakreslených
inkoustem. Zaklínadly chrání náš
svět před vpády bytostí odjinud
a vymáhá úmluvy s veškerými
známými božstvy. Pouhých pět
lidí na světě ovládá totéž umění
jako on. Jenže Al má problém:
jeho učni umírají při zvláště podivných nehodách. Když přijde
o život jeho nejnovější učeň, Al
přijde na to, že mladík obchodoval s kouzelnými bytostmi. Chtě
nechtě se musí pustit do nebezpečného pátrání po tom, komu
je mladík dodával. Pomáhá mu
v tom manažerka tiskařství s nadáním jasnozřivosti v boji, hacker
a šotek na útěku před pohůnky
bohyně. Zjistí pravdu dřív, než je
dostihnou nepřátelé?
Přeložila Julie Nováková.
Brož., 360 stran, 11,8 x 18,5 cm

ES042366

399,-

Sci-fi, fantasy
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319,-

Nick Martell

KRÁLOVSTVÍ LHÁŘŮ
David Kingman byl pravou rukou kotlinského krále. Jeho nejvěrnějším služebníkem, nejlepším přítelem. Než zabil malého prince. Nyní celé království ví, že
Kingman zemřel jako zrádce. A jeho děti
nesou břemeno otcova hříchu. Jenže
když celým královstvím otřásají povstalecké nálady a královská rodina se utápí
v intrikách, možná dokáže Michael Kingman oprášit rodinný odkaz. Spojenectví
s výstředním šlechticem ale přinese něco
mnohem většího – a také nebezpečného. David Kingman byl možná nevinný.
Jenže pokud ano, skutečný vrah je stále
na svobodě… Přeložila K. Limrová.
Váz., 472 stran, 14,3 x 20,5 cm

ES041982

499,-

399,-

Krásné knížky pro děti najdete v Klubku! Více na str. 35–41.

Deborah Harknessová

Sergej Kuzněcov

ČAS ČARODĚJNIC

METRO UNIVERSE 2033

Očarovaný alchymistický
rukopis vnese do života historičky a čarodějnice Diany
nevítaný příval magie. Najednou se o ni zajímají nejen
čarodějnice, ale i další nezemské bytosti… Brož., 544 s.

Mramorový ráj
Sergej, jeho žena, syn a průvodce Max se musí dostat
po postapokalyptické katastrofě po radioaktivním povrchu do moskevského metra…

ES040657

399,- 319,-

Brož., 264 stran
ES041677
299,- 239,-
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Znáte z televize!
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Populární satirická relace
v knižním zpracování!

Petr Cífka, Tereza Dočkalová, Markéta Grosmanová,
Brigita Zemen, Radka Wallerová, Irena Sládečková

BRANKY, BODY, KOKOTI

René Decastelo

SLUNEČNÁ 4
Pokračování vašeho oblíbeného seriálu je zde pro vás opět v knižní podobě! Znovu
jsme vybrali zbrusu novou barevnou přílohu pro ještě lepší zážitek z četby. Přeneste se
na váš oblíbený statek s oblíbenými hrdiny a užijte si jejich další životní příhody!
Váz., 304 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, 15 x 20,5 cm

ES042747

Zdravíme čtenáře Knižního klubu a přejeme jim
stejnou radost z knihy jako ze sledování slunečného příběhu na televizních obrazovkách.
Vaši herci ze seriálu Slunečná

22

359,-

ES042699

399,-

319,-

279,-

René Decastelo

SLUNEČNÁ 3
Pokračování vašich oblíbených
příběhů. 328 str. + 16 str. bar. foto
ES042364

Padesát osm dílů formátu tzv. feminist news – a tedy padesát
osm fejetonů – a k tomu spousta aktualizačních poznámek
a bonusů s rozhovorem o tom, co trápí ženské duše dneška.
Témata, jež vás štvou, ale báli jste se o nich mluvit nahlas.
Moderátorka s prořízlou pusou, flegmatický režisér a tým nabroušených scenáristek, které už nechtějí dál mlčet…
Brož., 288 stran, barevná publikace, 14,5 x 22,7 cm

359,- 279,-

Julie Tottmanová

KUKAČKY

VEZMI MĚ DOMŮ

Šest let dáváte to nejlepší dítěti,
které nade vše milujete. A teď se
dozvíte, že se narodilo někomu
jinému. Co máte v takovou chvíli
udělat? 312 s. + 24 s. bar. foto

Jak se z roztomilého pejska,
zachráněného z množírny
v západní Británii, stala filmová hvězda? 200 stran
ES042419

259,- 199,-

ES042653

359,- 279,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.

ES041964
349,- 279,-

Marcela Mlynářová

CHALUPÁŘKOU
Z DONUCENÍ
Nejedna žena po rozvodu
zůstala sama s dětmi a každá, která to zažila, ví, že to
není žádný med. Populární
autorka líčí příhody, slasti
a strasti rozvedené ženy se
třemi dětmi. 184 stran, čb. il.
259,- 199,-
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ES042713

Iva Pekárková

KULATÝ SVĚT
Jitka, takové běžně hezké, ale citlivé a vnímavé děvče kolem dvaceti, nevěří komunistům v socialistickém Československu snad ani
to, že Země je kulatá. Kvůli bezvýznamné příhodě (policie ji přistihne na ilegálním koncertu
v Praze) má zavřenou cestu ke studiu. Rozhodne se, že zkusí štěstí
na Západě, a podaří se jí emigrovat. Teprve pak zjistí, že existují
věci jako „azyl“, „pracovní povolení“ či „uprchlický tábor“. Stráví
skoro rok v proslulém Traiskirchenu
a za tu dobu se setká s panoptikem postaviček, vesměs české
a slovenské národnosti, o jejichž
existenci se jí doma v Čechách ani
nesnilo. Jitka je dlouho jen zděšená
pozorovatelka dění kolem sebe. Ale
když se stane jednou z obětí nikdy
nevyšetřovaného násilného činu, kupodivu ji to
nezlomí. Najde v sobě pevné těžiště a sílu překonávat životní překážky…
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

ES042367

239,-
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Česká literatura

Soubor krátkých fejetonů, povídek a úvah.
Petřiny texty se opírají
o základní hodnoty,
jako jsou rodina, vztahy a opravdovost.
208 stran, čb. ilustrace
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Petra Nesvačilová

VI
N

KA

22 a 23 TV, ceska.qxp_Sestava 1 20.12.21 11:49 Stránka 3

N

O

ŽENA
FILMOVÉHO
KRITIKA
Vtipné blogové
příspěvky, jejichž
autorka za ně
byla nominovaná na prestižní
cenu Magnesia
Litera. Texty
svými ilustracemi doprovodila umělkyně s pseudonymem
Toy_Box. 112 stran, barevné ilustrace
ES041206

279,- 219,-

ŽENA FILMOVÉHO KRITIKA 2
Den zúčtování
Žena filmového kritika znovu zasahuje! Naše bránice i naše srdce… Tentokrát jsou její (sebe)ironické a vtipné blogové příspěvky řízením osudu rámovány kritikovými bizarními zraněními i pandemií
koronaviru. Improvizovaný kinosál v ložnici, kritikovo samovznícení, několik pochytaných, posbíraných či osvobozených dětí, spousta krabic od oblečení nepadnoucích velikostí a děje zhruba tolik,
kolik ho tak v našich životech bývá… Texty svými ilustracemi doprovodil Prokop Wilhelm.
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 12,5 x 20 cm

ES042784

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2022.

279,-

219,-

Táňa
Keleová-Vasilková

ZRCADLO
Helena s Vladem žijí v takovém… obyčejném manželství.
Bez větších konfliktů, ale i bez
potřebné jiskry,
která by mu dávala laskavost a hřejivost. Stereotyp
a nuda se bohužel dostaly i do jejich vztahu a Helenu to hodně trápí, ale neví, co s tím, jak to změnit.
A tak bloudí po internetu a sní… o tom jak by mohli
žít, jak nebýt jen spolubydlící. Naštěstí má tento pár
dceru, která jim nevědomky nastaví zrcadlo…
Váz., 192 stran, 13,4 x 21,2 cm

ES531275

329,-

263,23
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EXISTUJE
LÁSKA
NA TISÍCÍ
POHLED?

Marek Eben

MYŠLENKY
ZA VOLANTEM
Nové, rozšířené
vydání
Kniha Marka Ebena
obsahuje soubor
sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech
2014–2021, a čtyři nové texty.
Kroužková vazba, 184 stran, černobílé ilustrace
ES042904
349,- 279,-

Halina Pawlowská

MILÝ BENE

Humor

Milý Bene… tak začínají
všechny příběhy, pocity a vzpomínky, které si autorka vyměňuje s bratrem své první lásky.
Z očí do očí by si toho určitě
tolik neřekli, ale dopisy unesou
intimní tajemství, trapasy, kritiku a také v nich lze vyjádřit
touhy a naděje, že i když člověk stárne, nic se neděje!
Existuje totiž i láska na tisící
pohled, protože láska se nedá
omezovat ničím. Rozhodně ne
kontinenty, vlastními i cizími dětmi, a už vůbec ne věkem!
Váz., 184 stran, 12,5 x 19 cm

ES538439
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299,-

239,-

Michal Viewegh

DULA
Spisovatel Mojmír se
nikdy nesmířil s rozvodem. Za maskou protřelého cynika se skrývá
zklamaný, bolestínský
a nejistý muž. Ústřední místo v jeho životě momentálně
zaujímá dula. Odjedou spolu dokonce i na dovolenou.
A právě tam se stane něco nečekaného… 184 stran

329,- 259,-

ES042833

Třicet šest fejetonů
o cestování po britských
ostrovech a jeden
bonusový o cestě
do Španělska
Alena Damijo

ČEŠKA V ANGLII
Petra Š. Jirglová

VŠECHNO NEJLEPŠÍ,
ANNO
Rychlý sled nečekaných událostí zavede Annu na zapadlý anglický venkov, kde jsou
její klientelou coby novopečené au-pair dvě nezvládnutelné dospívající dívky, pár
stejně nezvladatelných psů,
hejno slepic a zuřivý kohout,
který Annu nenávidí. 344 s.
ES042089

24

399,- 319,-

Alena Damijo se tentokrát vydává
s rodinou na výlety a její t(r)ipy
za všechny prachy opravdu stojí
za to. Města, hrady a zámky, památky, kavárny a restaurace, dopravní prostředky, krajina, počasí –
to vše s vámi prozkoumá a samozřejmě nezapomíná ani na všechny
historky, které cesty doprovázely.
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

ES042718

299,-

239,-

Alena Damijo

ANGLIČAN V ČESKU
aneb Czech Me Out
A. Damijo popisuje ve svých
laskavých fejetonech s vtipem a nadhledem veškerá
úskalí, která na návštěvníky
z britských ostrovů číhají
poté, co vystoupí z letadla
v našem hlavním městě.
176 stran
ES041240

259,- 199,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Vítejte
zpět
na ještě
Divnější
planetě!
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Další dávka
trefných postřehů
ze života
s malým dítětem

Nathan W. Pyle

DIVNĚJŠÍ PLANETA

ES042615

299,-

Nathan W. Pyle

DIVNÁ PLANETA
Komiksová senzace konečně
v Česku! Úžasný komiks,
který vznikl ze stejnojmenného instagramového
fenoménu, svým chytlavým
humorem pobavil celý svět
a teď se chystá i na vás!
144 stran, barevná publikace
ES041832
299,- 239,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

220,-

378,-

obj. č.

ES048289

239,-

2x N. W. Pyle

Humor

Oblíbený a oceňovaný komiks o bytostech jedné Divné
planety se konečně dočkal pokračování a přináší vám
novou nálož osobitého humoru z dílny N. W. Pylea.
Stejně jako tomu bylo v předchozím díle, se i tentokrát
podíváme na život nás lidí očima neobyčejných bytostí,
které svým pragmatickým přístupem a pohledem
na naše konání představují všední záležitosti v naprosto novém, zábavném až absurdním světle. V tomto díle
se bytosti zabývají především našimi volnočasovými
aktivitami – kulturou, sportem i domácími mazlíčky.
Jejich úhel pohledu nás nemůže přestat bavit! Komiks
Divnější planeta volně navazuje na velmi úspěšný první
díl Divná planeta. Přeložila Michala Marková.
Váz., 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 16,5 cm

Lenka Sadvarová

MALÁ MÁMA 2
Malá máma přináší další dávku trefných postřehů ze života
s malým dítětem. Kolik času uteče mezi druhými a pátými narozeninami? Co vlastně znamená klidový režim? Jak se doma
vypořádat s bincem? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete
v pokračování komiksových minipříběhů. Upozornění: Ještě
více UÉÉÉ, než jste čekali!
Váz., 120 stran, barevná publikace, 17 x 17 cm
259,-

199,-

TO

P

ES042986

Dominik Landsman

Marta Kučíková

TMBK

KARANTÉNA
S MODERNÍM
FOTREM

ITALSKÉ TROJHUBKY

TMBOOK

Třetí díl ze série Italských
jednohubek, plný přívětivých postřehů okořeněných jemným humorem.
Ilustrovala I. Knechtlová.

První samostatný výbor
z díla grafika a autora
koláží, komentujících
současné dění tady u nás
v Českolandu, T. Břínka
alias TMBK.

To si takhle jednou dá někdo v Číně u stánku netopýra na loupačku a za pár
měsíců se nestačíte divit,
co se u vás děje! 208 s.
ES042771

299,- 239,-

216 str., barevné i černobílé
ilustrace
ES042696 299,- 239,-

Brož., 344 stran, bar. publ.
ES042877 444,- 359,-

Nepropásněte objednací termín 16. února 2022!
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Patricia Lockwood

NIKDO O TOM NEMLUVÍ

Odeon, světová literatura

Prozaická prvotina americké básnířky je
silnou výpovědí o naší současnosti, kterou pohání a formuje náladový svět
sociálních médií – ona hyperrealita, zakusující se do vlastního ocasu, jež svou
demokratizací hlasů ve veřejném prostoru, relativizací a vyprázdněností
pojmů ovlivňuje události ve skutečném
světě. Kniha je rozdělená na dvě části,
které jsou svým zaměřením diametrálně
odlišné, kladou proti sobě svět reálný
a virtuální. Ve skutečnosti představují
jin a jang. Ta první líčí život a myšlenky
hlavní hrdinky, influencerky. Jsou to
střípky skutečných událostí, jejich reflexe
v médiích a úvahy, jimiž hrdinka komentuje dění kolem sebe. Ve druhé části se
perspektiva mění: sestra hrdinky čeká
dítě postižené Proteovým syndromem,
které nemá šanci na dlouhodobé přežití.
Vše se smrskne na nemocniční pokoj,
na hluboké prožívání přítomnosti, snahu
zachytit a do paměti vtisknout každou
vteřinu. To vše nám zprostředkovávají
citlivé niterné postřehy, tolik kontrastující s přepjatou bombastičností hrdinčina virtuálního světa. Přeložila Jana Hejná.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

ES042545

299,-

239,-

Jerome David Salinger

KDO CHYTÁ V ŽITĚ
Jeden z nejpopulárnějších amerických poválečných románů od klasika moderní literatury. Příběh vyprávěný sedmnáctiletým
Holdenem Caulfieldem je vlastně popisem
necelých tří dnů jeho cesty domů (po opuštění přípravky v Pencey) předvánočním
New Yorkem, kdy se Holden konfrontuje
s řadou lidí (venkovanky ze Seattlu, prostitutka a její pasák, rodiče, spolužáci, učitel…). Více než putováním prostorem
je tato cesta však spíše putováním od nevinnosti k vědoucnosti, od sebeneznalosti
k sebeuvědomění, od izolace k pocitu
sounáležitosti s okolním světem. Černý
humor, jímž je tento svět nazírán, je jednou ze zbraní proti němu: člověka, který
není schopen se světu smát, brzy jeho zoufalství zahubí. 232 stran
ES042221

259,- 199,-

Alexandre Dumas

Guy de Maupassant

Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez

ČERNÝ TULIPÁN

JEDEN ŽIVOT

Na rozdíl od jiných Dumasových děl,
překypujících davy postav a velkými
scénami, je Černý tulipán komorním
příběhem zabydleným jen několika
osobami… 264 stran

Hrdinkou románu z roku 1883 je
Jeanne de Lamare, sympatická, trochu naivní dívka plná ideálů, které
ovšem během svého života postupně
ztrácí… 256 stran

KRONIKA OHLÁŠENÉ
SMRTI

LÁSKA ZA ČASŮ
CHOLERY

Všichni v městečku tuší, že dojde
k vraždě mladého muže, ale nikdo
proti tomu nic nepodnikne. Proč?
96 stran

Geniální vypravěč sestupuje do nížin
triviální literatury a líčí své postavy
v rozmanitých podobách lásky.
352 stran

ES040607

26

349,- 279,-

ES041777

329,- 259,-

ES041873

259,- 199,-

ES042638

399,- 299,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 58.
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Odeon, světová literatura

Hana Lundiaková

HYENA
Hyena trpělivě číhá, aby zardousila i poslední zbytky svých životních příležitostí. Cení
ostré tesáky a přitom slastně nasává to jediné, co ji dokáže opravdu ukojit – alkohol.
To vše v přesvědčení, že plnými náručemi
rozdává lásku. City, kterých si nikdo neváží… Hyena je magický, naturalistický a hluboce (ne)lidský příběh kybernetika Adama,
jehož existence je jedna obrovská otevřená
rána, přetékající nenaplněnými touhami.
Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm

ES042256

259,-

199,-

Hana Lundiaková

HYENA
Audioknihu čte S. Rašilov.

ES042269
CD (mp3) 299,-

249,-

Doireann Ní Ghríofa

PŘÍZRAK V HRDLE

Delphine de Vigan

Delphine de Vigan

Bernhard Schlink

DĚTI NADE VŠE

NO A JÁ

OLGA

Poutavý příběh, v němž
hrají roli moderní fenomény doby, sociální sítě
a virtuální realita. 320 s.

No a já je románem
o dospívání, které je podrobeno zkoušce reality.
176 stran

Příběh lásky na pozadí
německých dějin od konce 19. století do 70. let
20. století. 232 stran

ES042730 359,- 279,-

ES042060 259,- 199,-

ES040238 299,- 239,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!

Prozaický debut irské básnířky splétá příběhy dvou žen, žijících ve stejné krajině v různých dobách. V 18. století najde
šlechtična tělo svého zavražděného manžela, v zoufalství
loká z dlaní jeho krev a složí neobyčejnou báseň. Dnešní
mladá matka v té básni nachází ozvěny vlastního života
a zcela propadne touze dopátrat se pravdy o záhadném
osudu její autorky. Fascinující a nadčasový příběh o tom, jak
je možné najít svůj hlas tím, že osvobodíte hlas toho druhého.
Přeložila Alice Hyrmanová McElveen.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

ES042787

359,-

279,27
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O

Richard Gunderman

N

MARIE CURIE
Marie Curie byla první ženou, která obdržela Nobelovu cenu, a jedinou ženou,
která tuto poctu získala
dvakrát. Biografie odhaluje
lidské i vědecké aspekty jejího života. 160 str., bar. p.
ES042694

399,- 319,-

Flora Hardingová

BUDOUCÍ KRÁLOVNA
Podmanivé vyprávění pootvírá
bránu do tajných komnat královského paláce a na pozadí událostí
druhé světové války přibližuje historii vztahu britské královny Alžběty a šarmantního prince Philipa.
320 stran
359,- 279,-

ES042313

Ingrid Sewardová

Kultura, dějiny

PRINC PHILIP,
JAK HO NEZNÁTE
Jeho královská Výsost vévoda
z Edinburghu se narodil na Korfu
10. června 1921 jako řecký a dánský princ. Biografie z pera zkušené
autorky shrnuje základní milníky
jeho života. 400 s. + 8 s. čb. i b. foto
ES042539

399,- 319,

Ernest Volkman

HISTORIE ŠPIONÁŽE
Fascinující kniha odkrývá
dějiny špionáže, od prvních
středověkých průkopníků
po moderní techniky současné digitální doby. Knihu
doplňují unikátní fotografie.
208 stran, barevná publikace
ES041472

iMUCHA

Peter Lehr

Komiks doprovázející grandiózní show Michala Dvořáka věnovanou Alfonsu Muchovi
a jeho dílu. Mladý kreslíř přijíždí do Paříže, aby zde narazil na záhadnou ženu, která jakoby
vystupovala přímo z obrazů slavného secesního mistra. Ovšem v městě nad Seinou nečeká
pouze láska a umění. Číhá zde i temné zlo, které hrozí pohltit vše, co mladík zná…
Váz., 80 stran, barevná publikace, 16,8 x 25,7 cm

HISTORIE PIRÁTSTVÍ

ES042934

28

399,- 319,-

349,-

279,-

Od Vikingů po somálské
lupiče
Publikace mj. obsahuje portréty
nejslavnějších pirátů, nechybí ani
mapky a kresby pirátských lodí.
360 stran, černobílé ilustrace
ES041183

359,- 279,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.
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České země zanechaly výraznou stopu
v dějinách dělostřelectva. Jednu z nich,
téměř neznámou, jsem nedávno objevil
na Vltavotýnsku a zaujala mě natolik, že
vznikla kniha Královna bitev. Seznámí vás
nejen s Liechtensteinovými „ohňostrůjci“,
o kterých je kniha především, ale i s významnými osobnostmi dělostřelectva
a s vývojem zbraní od středověku až
po současnost.
Pavel Juřík

Laurence Rees

HOLOKAUST

ES042490

599,- 479,-

Pavel Juřík

KRÁLOVNA BITEV
Kniha předkládá nedávno objevená fakta
o vzniku moderního evropského dělostřelectva. Zásadní podíl na modernizaci měl
polní maršál Josef Václav z Liechtensteina. Modernizované dělostřelectvo se zasloužilo o mnoho porážek pruské armády.
Tím pomohlo zachránit územní integritu habsburské
monarchie. Novou výzbroj a taktiku postupně převzaly všechny evropské
armády a setkáváme se s ní dodnes. Čtenář se v bohatě ilustrované knize seznámí s hlavními
osobnostmi Liechtensteinovy reformy a s jejich vynálezy či s unikátním dělostřeleckým Polygonem.
Váz., 352 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm

ES042862

499,-

Militaria, dějiny

Známý historik a redaktor řady dokumentárních pořadů BBC L. Rees se
pětadvacet let setkával s přeživšími
i pachateli holokaustu. Nyní propojil
svědectví pamětníků s nejnovějším
akademickým výzkumem. Působivý
materiál sestavený z rozhovorů s pamětníky autor zasadil do širšího kontextu zkoumání rozhodovacích procesů v nacistickém státu. Podařilo se
mu tak rozkrýt, jak se v jednotlivých
dílčích krocích plíživě stupňovaly
opatření a represe, které nakonec vyvrcholily v hrůzách holokaustu. Kniha
obsahuje řadu dosud nepublikovaných
svědectví. 488 s. + 24 s. čb. a bar. foto

399,-

Pavel Juřík

Jaroslav V. Mareš

Volker Koop

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

ENCYKLOPEDIE
ŠLECHTICKÝCH RODŮ

NACISTICKÉ POKLADY A STB

V HITLEROVĚ MOCI

Více než 40 let se Státní bezpečnost
pokoušela najít nacistické poklady.
Mnohokrát skončilo nadějné hledání
monstrózní blamáží, ale několikrát
byla velmi blízko. Odhalme spolu
tajemné příběhy, ale i groteskní historky… 400 stran, čb. fotografie

SS po léta držela v koncentračních
táborech zvláštní vězně z Německa i ze zahraničí. Tito vězni byli
drženi obvykle v přísné izolaci
od okolního světa. Patřil k nim
např. Stalinův syn, belgický král,
italská princezna… 232 s., čb. foto

Obrazová encyklopedie
Seznamte se s klíčovými hráči a významnými událostmi nejhrozivějšího
konfliktu 20. století. V encyklopedii
naleznete podrobné popisy vojáků
a jejich vybavení, námořníků, tanků,
lodí i letadel, zbraní a mnoho dalšího.
208 stran, barevná publikace

Nové aktualizované vydání této výpravné encyklopedické publikace
přináší základní historické a genealogické informace o 150 významných
šlechtických rodech žijících a působících v českých zemích. 464 s., bar. p.
ES042863

599,- 459,-

ES042826

399,- 319,-

ES042339

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 58.

349,- 279,-

ES042260

349,- 279,-
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VŠE O LEGENDÁRNÍM REŽISÉROVI
A PRODUCENTOVI
Molly Haskellová

STEVEN SPIELBERG

Biografie

Spielbergovo dílo je ohromující.
Jeho stopy producenta či režiséra
najdeme všude – ve videohrách,
v televizi i hraném filmu. Za desítky
let natáčení filmů potěšil geniální
režisér více lidí než kterýkoli filmař
v dějinách. Získal si nejen diváky,
ale několika filmy zaručeně dostal
i toho nejzatvrzelejšího kritika.
Podle některých už nikdo nepřekonal jeho rané filmy, zaměřené
na dětství – Blízká setkání a E.T.
Pro jiné jsou Čelisti a Jurský park
nejlepšími dobrodružnými filmy,
jaké kdy byly natočeny. Oceňované
jsou také jeho pozdější filmy –
Schindlerův seznam, A.I. a další.
Kniha uznávané kritičky Molly Haskellové rozebírá nejen profesní
dráhu Spielberga, ale na jejím pozadí odkrývá i jeho osobní život.
Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm

ES042692

299,-

239,-

Pavel Kosatík

Stanislava Jarolímková

B. Nesvadbová, J. Knězů

Josef Klíma, Marek Epstein

Vladimír Mertlík

PLANNER STORY

SLAVNÍ ČEŠI

HOVORY S DOKTORY II

ŠARLATÁN

Záznam rozhovoru spoluzakladatele divadla Semafor
J. Plannera se spisovatelem
P. Kosatíkem. Dočtete se mj.
o tom, jak se v obtížném
20. století dal prožít český
život: s kuráží vůči všem,
kdo se snažili člověka ovládat, a s láskou k tvůrcům.

Kniha nabízí setkání se šesti
slavnými muži, jejichž jména
sice znáte a víte, čím zasáhli
do historie našeho národa,
ale autorka o nich v tomto
titulu nabízí řadu méně známých informací, které se
týkají především jejich osobního života a lidí, kteří jim
byli nejbližší. 208 stran, čb. il.

B. Nesvadbová a J. Knězů
oslovili dalších 12 předních
českých lékařů, se kterými
mluví nejen o jejich práci,
ale i o víře, životě, odpovědnosti… Na jejich otázky
odpovídají: V. Beneš, P. Widimský, V. Adámková, J. Froněk, I. Holmerová, P. Kolář
a další. 192 stran, čb. foto

Josef Klíma převedl do knižní
podoby scénář M. Epsteina –
Šarlatán. Vzniklo tak strhující
životopisné drama o muži
s léčitelskými schopnostmi.
Příběh je inspirován životem
Jana Mikoláška, na kterého
se obracely s žádostí o pomoc tisíce lidí. 224 stran +

NEVŠEDNÍ
ROZHOVORY V CAFÉ
SIGNÁL

ES041509

ES042046

192 stran, barevné i čb. foto
ES042945
299,- 239,-

30

259,- 199,-

299,- 239,-

8 stran barevné fotopřílohy
ES041302
299,- 239,-

Hvězdy české populární
hudby
Exkluzivní rozhovory s osobnostmi české hudební scény:
M. Kubišová, J. Suchý, D. Janda, H. Vondráčková, I. Mládek, E. Pilarová, K. Šíp, J. Zíma a další! 232 str., čb. foto
ES042387

299,- 239,-

Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Pro fanoušky
oblíbené české zpěvačky

Karel Gott

MÁ CESTA ZA ŠTĚSTÍM

ZPĚVNÍK
Zpěvník obsahuje texty a notové
zápisy 52 písní oblíbené české
zpěvačky, harmonikářky a hudební
skladatelky Radůzy.
Brož., 120 stran, 14,8 x 21 cm

ES042882

299,-

239,-

1229,- 1099,-
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ES527800

Radůza

Biografie, hudba, film

Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry
rozhodl zrekapitulovat svůj životní příběh.
Knihu dokončil ještě za svého života a intenzivně též pracoval až do posledních
dnů na obrazové dokumentaci. Otevřeně
hovoří o svém soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud zahaleny rouškou tajemství. Vzpomíná na nejútlejší dětství, vypráví o rodičích
i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osobních zálibách. Čtenářům se
tak dostává do rukou ucelený obraz výjimečné osobnosti, která díky talentu, jedinečnému hlasu, nezměrné píli, poctivosti,
slušnosti a osobnímu nasazení rozdávala
publiku krásu, radost i sama sebe až
do samého konce své životní pouti. Publikace obsahuje zhruba 1 800 fotografií
a jiných obrazových a dokumentačních
materiálů. 696 stran, barevná publikace

Petr Macek

NAPROSTO
NEZBYTNÁ
HANA ZAGOROVÁ
Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček v historii české pop-music,
ale i textařka, moderátorka
a herečka – to je Hana Zagorová. V rámci oslav 75. narozenin, které připadly na září 2021,
se ve spolupráci s Petrem Mackem vrátila k nejdůležitějším
okamžikům svého života i kariéry. O Hance v knize hovoří
i K. Vágner, S. Hložek, V. Harapes, B. Matragi a mnozí další.
Váz., 224 stran, bar. fotografie,
17,4 x 23,7 cm

ES530308

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

359,-

287,-

P. Richard, J. Imbert

NEVÍM NIC, ALE
ŘEKNU VŠECHNO
Pavel Sladký

FILM JSOU TAJNÉ DVEŘE
DO REALITY
Kniha vás uvede do tvorby deseti zásadních filmařek a filmařů současnosti.
Profily jsou doplněné o exkluzivní rozhovory a fotografie. 224 s., bar. i čb. foto
ES042003

399,- 299,-

Biografie zpracovaná formou
interview přibližuje život
proslulého filmového herce,
režiséra a producenta, který
popisuje nejen léta slávy,
ale vrací se i do dětství.
272 stran + 8 stran čb. foto
ES041588

349,- 279,-
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ČTIVÉ PUBLIKACE PLNÉ NÁZORNÝCH
SCHÉMAT A VTIPNÝCH ILUSTRACÍ
KNIHA BIOLOGIE
Krátké, výstižné a inspirativní příběhy ze světa biologie
přinášejí vysvětlení více než 95 klíčových myšlenek.
Názorná schémata a diagramy vás krok za krokem provedou biologickými procesy, vše doplňují citáty známých vědců a badatelů i vtipné ilustrace, které hravou
formou rozšiřují naše chápání vědy. Ať už jste v tomto
oboru nováčkem, studentem přírodních věd, nebo vědcem, v této knize najdete mnoho zajímavých informací.
Váz., 336 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

ES042661

699,-

559,-

KNIHA FILOZOFIE
352 stran, barevná publikace
ES041642

679,- 539,-

KNIHA POLITIKY
352 stran, barevná publikace
ES041720

679,- 539,-

KNIHA NÁBOŽENSTVÍ

Vzdělávání

352 stran, barevná publikace
ES037643

679,- 539,-

KNIHA VĚDY
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352 stran, barevná publikace
ES037322

699,- 559,-

Učení ještě
nikdy nebylo
tak zábavné!
Larry Gonick, Dave Wessner

KOMIKSOVÁ
BIOLOGIE

Karla Tchawou Tchuisseu,
Sabina Straková

100 PŘEŠLAPŮ
PRO (NE)MILOVNÍKY
ČEŠTINY
V druhé knize úspěšného
projektu Červená propiska
odhalíte další stovku jazykových přešlapů, které trápí
nejednoho Čecha.
Brož., 144 stran, barevné il.
ES042566
259,- 199,-

32

Trápili jste se, když vás učitel
přírodopisu na střední škole
požádal, abyste rozpitvali
žábu? Neumíte správně odpovědět, co je to DNA? Stále
se držíte přesvědčení, že
osmóza byl název posledního
turné Ozzyho Osbourna?
Pak rozhodně potřebujete
Komiksovou biologii!
Brož., 320 stran, čb. ilustrace,
19 x 23,5 cm

ES042673

399,-

319,-

M. F. Patton, Kevin Cannon

KOMIKSOVÁ
FILOZOFIE
Brož., 176 stran, čb. ilustrace
ES039999
299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

240,obj. č.

jen

458,ES048290

Komiksová biologie +
Komiksová ﬁlozoﬁe

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.
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Philip Kiefer

STŘEDOVĚKÉ HLAVOLAMY
Bratr William a Brána poznání
Knížka obsahuje sto osmdesát logických
hádanek a kreativních úloh, které vás
přimějí využít svůj důvtip, zapojit pozorovací a dedukční schopnosti a uvažovat
netradičně. 208 stran, barevné ilustrace
ES042383

339,- 259,-

Asi není úplně
běžné začít
psát knihu
o angličtině
chvíli před půlnocí, když se po
dlouhém dni plném zkoušení vystresovaných maturantů uvelebíte
v pelechu a od říše snů vás dělí
jen zhasnutí lampičky na nočním
stolku. Prvních pár nesmělých
řádků, zaznamenaných před usnutím, se po třinácti letech rozrostlo
do trilogie, která se s potutelným
lamím úsměvem na obalu snaží
čtenáře zasvětit do tajů angličtiny
tak, aby svým chybám porozuměli
a vyhradili jim patřičné místo v odpadkovém koši. Pokud si nejste
svou angličtinou jisti, stanu se rád
vaším průvodcem v lamí oboře.
Ladislav Čech

PŘEHLED GRAMATICKÝCH
JEVŮ OD ÚROVNĚ A1
AŽ PO POKROČILEJŠÍ B2

Ladislav Čech

James Hamer-Morton

HÁDANKY A HLAVOLAMY
SHERLOCKA HOLMESE
Úniková hra
Připojte se k doktoru Watsonovi a pomozte mu se sledováním stop, které mu
zanechal jeho přítel, věhlasný detektiv
Sherlock Holmes! 224 stran, barevná publ.
ES041893

399,- 319,-

Vzdělávání, luštění

ANGLIČTINA
PRO LAMY 3
Tato vtipná, a přitom poučná kniha
osloví nejen věčné začátečníky, ale
i studenty, kteří mají potíže s tradičními učebnicemi nebo si jen potřebují něco ujasnit. Najdou v ní
krátké příběhy s mnoha příklady,
které tvoří přehled gramatických
jevů od úrovně A1 po pokročilejší
B2 s důrazem na obvyklé chyby
českých studentů.
Váz., 168 stran, 11 x 17 cm

ES042641

249,-

199,Ladislav Čech

ANGLIČTINA PRO LAMY 2
Chcete mluvit a psát anglicky bez chyb? Nechte si poradit od odborníka!
176 stran
199,- 159,-

ES041297

Ladislav Čech

ANGLIČTINA PRO LAMY

Philip Kiefer

Angličtinář s mnohaletou praxí vám poradí, jak se vyhnout nejčastějším
chybám. 184 stran

GENIÁLNÍ VYNÁLEZCI
Seznamte se s Archimedem, I. Newtonem,
L. da Vinci, A. Einsteinem a dalšími věhlasnými osobnostmi a poměřte s nimi síly
v luštění zapeklitých rébusů. Kniha nabízí
180 logických hádanek a hlavolamů z oblasti vědy a techniky. 208 str., barevné il.
ES042141

299,- 239,-

Krásné knížky pro děti najdete v Klubku! Více na str. 35–41.

199,- 169,-

ES037917

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

397,-

obj. č.

ES048291

3x Ladislav Čech
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Lucie Kutrová

Lucie Kutrová

151 DNÍ PACIFICKOU
HŘEBENOVKOU

151 DNÍ PO EVROPSKÝCH
STEZKÁCH

S touto knihou zjistíte, jaké to je
jít bez přípravy divočinou a jak
vás taková výprava změní…

Tentokrát vám Lucie Kutrová ukáže, že nemusíte až do Ameriky,
abyste si užili nádherné výhledy.
304 str. + 64 str. bar. fotopřílohy,
černobílé ilustrace

328 str. + 64 str. bar. fotopřílohy,
černobílé ilustrace
ES040838

359,- 279,-

ES042448

399,- 319,-

Petr David, Vladimír Soukup

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Cestování

Svět romantických skal a divokých roklí, krajina
zvláštních hor, fascinujících výhledů a malebné
lidové architektury. České Švýcarsko patří k našim
nejatraktivnějším turistickým destinacím. Nebuďme
skromní a těšme se z toho, že žijeme v zemi sice
malé, ale krásami přírody a památek obdařené.
V Českém Švýcarsku je vážně hezky! 216 s., bar. p.
ES042596

399,-

299,-

Adam Gebrian

DVA MĚSÍCE V LISABONU

Jan Hocek

V dubnu 2019 se architekt Adam Gebrian vydal se svou ženou Markétou
a tříletým synem Filipem do Lisabonu. Z této cesty vznikl textový a obrazový záznam, který svým formátem následuje úspěšnou knihu Tři měsíce
v Barceloně. Kniha obsahuje celkem šedesát devět kapitol, ve kterých
Adam Gebrian poutavě popisuje stovky zajímavých míst, jež se svou ženou
a synem v Lisabonu navštívil.
Flexivazba, 312 stran, barevné fotografie, 13 x 19,7 cm

ES042967

349,-

279,-

NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Prostřednictvím této knihy vás zveme do nejhezčích oblastí celého světa, které lze projít pěšky.
Spolu s autorem budete prožívat dobrodružství
v kraji plném medvědů, stoupat k nejvyšší hoře
světa, putovat pralesy, či zdolávat aktivní vulkány.
Na více než třech stovkách profesionálních fotografií můžete obdivovat pestrost a krásu nejzapadlejších koutů naší planety. 224 stran, bar. publ.
ES039141

399,- 299,-

Adam Gebrian

TŘI MĚSÍCE V BARCELONĚ
Architekt Adam Gebrian vyrazil se svou ženou
Markétou a synem Filipem v roce 2018 na tři měsíce do Barcelony. To, co tam spolu zažili, je předmětem této knihy. Rozhodně nejde o průvodce
historií či architekturou Barcelony. Není to ani
mnohovrstevnatý portrét města. Jedná se o záznam společného soužití a popis 66 míst, na kterých spolu pobývali. 272 stran, barevné fotografie
ES042120

34

349,- 279,-

Ivana Faryová

TAJEMSTVÍ UKRYTÁ V PÍSKU
100 let české egyptologie
Kniha nabízí informace o nejslavnějších nálezech českých egyptologů a popisuje, jak to
chodí na známém nalezišti v Abúsíru. Knihou
provázejí rozhovory s významnými egyptology.
208 stran, barevné fotografie
ES041210

399,- 299,-

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!
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219 Kč

Joanna Kłos, Marta Galewska-Kustra

PÉŤA ŘÍKÁ PRVNÍ SLOVA
Užijte si s Péťou a jeho veselou rodinkou celý dlouhý den! Tento
sympatický chlapeček se stane oblíbeným průvodcem vašeho
dítěte při prvních krůčcích v mluvení. Kniha se zaměřuje na první
slova typická pro vývoj dětské řeči.
Barevné leporelo, 40 stran, 20,5 x 25 cm

ES041411

279,-

Joanna Kłos,
Marta Galewska-Kustra

PÉŤA SE UČÍ MLUVIT
Krásné barevné leporelo
se soustředí především
na zvukomalebné výrazy
a samohlásky, které používají už roční děti. Kniha je
doplněna roztomilými ilustracemi, které dítě motivují,
aby pojmenovávalo objekty
a opakovalo zvuky.
Barevné leporelo,
40 stran, 20,5 x 25 cm

219 Kč

ES041410

PLATNOST KATALOGU OD 1. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2022.

279,-
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239 Kč

PŮVABNÉ VYPRÁVĚNÍ OD AUTORKY
OBLÍBENÉ KNIHY STELA A 16 HUSKYŮ
Tereza Pařízková, Ivona Knechtlová

JAK SI VYCHOVAT SOUROZENCE
Je mi pět a chci psa. Rodiče ale přišli s tím, že dostanu sourozence.
Nakonec jsem se s tou myšlenkou smířila a začala se i těšit. Ale doma
se objevil malý uzlíček, který v ruce neudrží ani kostku lega. Máma
s tátou jsou pořád unavení a nedělají podle mě nic pro to, aby má
sestra do rodiny co nejdřív zapadla. Takhle by to přece nešlo! Nemůžu
čekat roky, než mě sestřička doroste. Musím zakročit a naučit ji vše, co
bude v životě potřebovat. Vtipná knížka popisuje příchod mladšího
sourozence do rodiny. Říká se, že mladší sourozenci se učí rychleji,
protože toho spoustu odkoukají. Kdoví, co všechno za tím ale stojí?
Váz., 40 stran, barevná publikace, 24 x 27 cm

ES042831

NO

VIN

199 Kč

KA

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

299,-

Zdeněk Miler, Josef Brukner

Zdeněk Miler, Eduard Petiška

JAK KRTEK CESTOVAL

KRTEK A KALHOTKY

Barevné leporelo, 12 stran,
23,8 x 16 cm

Barevné leporelo, 12 stran,
23,8 x 16 cm

ES048292

cena za obě publikace

158,- 148,-

Robin Král

USÍNACÍ KNÍŽKA

279 Kč

Dárkový box obsahuje
knížku a sadu patnácti
nezbytností pro každého
malého farmáře.
Barevné leporelo, 6 stran,
28 x 24,2 cm

Všechny děti ocení, když se
před spaním něco hezkého
přečte. Třeba básničky, které
navodí tu správnou atmosféru. V této knížce najdete
básničku o čištění zubů, převlékání do pyžama, o tmě
či mamince a tatínkovi…
Vtipné verše provází ilustrace výtvarnice Linh Dao.
Barevné leporelo, 18 stran,
18 x 20 cm

Peppa Pig

ES042577

ES042709

ES520203

Nicola Friggens,
Penny Worms, Amy Oliver
Pojď si hrát

NA STATKU

36

299,-

239 Kč

259,-

POVEDENÁ BESÍDKA
Zvuková knížka
Vyzkoušej si všech osmnáct tlačítek s rozmanitými zvuky!
Barevné leporelo, 24 stran, 28,8 x 30,9 cm
349,-

NAVŠTIVTE NAŠI LITERÁRNÍ KAVÁRNU NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA *
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Jitka Kaulfussová

144 Kč

HRAJEME SI SE SLOVY

180,-

Objevujeme

HASIČI
Dárkový box obsahuje knížku s fakty a zajímavostmi o práci, vybavení i historii hasičů, obří magnetickou tabuli
a puzzle s magnetkami. Zjisti, co všechno obnáší život na hasičské stanici, sestav dvě hasičská vozidla, obleč
správně požárníky podle druhu zásahu, který je čeká, a pomoz jim v akci!
Dárkový box obsahuje: knížku (brož., 64 s., bar. p., 14,6 x 21 cm), magnetickou tabuli a více než 80 magnetů

ES042518

499,-

NO

VIN

KA

ES275308

399 Kč

Sophie Blitman

Natáhni a jeď

STAVEBNÍ
STROJE

Josef Pospíchal

NA PALOUČKU PLNÉM
BROUČKŮ
Kniha, ve které budou mít děti stále
co objevovat. Najdou v ní velké
množství veselých básniček a ilustrací. Uvidí potápníka, mravence
i kobylku, také motýl s mandelinkou
ukážou se na chvilku. Zkrátka všelijaké hmyzí drobotiny si děti užijí víc
než dost.

Dárkový box obsahuje: 6 aut, knihu
(brož., 32 s., b. p.,
27 x 29,5 cm), velké
puzzle a figurky
ES042557 399,-

319 Kč

Anne Suessová

159 Kč

CO SE DĚJE
PO CELÝ ROK
Nádherně ilustrovaná
kniha o ročních obdobích.
Barevné leporelo, 10 stran,
25,5 x 36 cm

239 Kč

ES038956

199,-

Vyškrabávací zábava

PRINCEZNY

Kniha obsahuje výběr z kolekce archivních ilustrací J. Pospíchala, doplněný o originální básničky a sérii
zcela nových ilustrací hmyzích postaviček. Nechybí ani zajímavé úkoly.
Váz., 80 stran, barevná publikace, 15,8 x 26,1 cm

ES535191

* NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

299,-

199 Kč

Odstraň černou vrstvu
a objev pohádkový svět
půvabných princezen!
Kroužková vazba, 24 stran,
barevné il., 30 x 20,5 cm +
dřevěné škrabátko
ES042280

259,-

37

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Pomocí veselých obrázků si předškoláci
a mladší školáci rozšíří slovní zásobu
v oblasti slov opačného významu a slov
mnohovýznamových. Zároveň si procvičí
také výslovnost. Dobře čitelné karty
jsou vhodné jako edukační pomůcka
do mateřských škol, pro pedagogy,
speciální pedagogy, logopedy i rodiče.
144 karet, které se vylamují z formátu
A4 (16 listů)

NO

VIN

KA
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239 Kč

239 Kč

239 Kč
Jan Lebeda

Jan Lebeda

Jan Lebeda

MEDOVNÍČEK,
MEDULKA
A MEDULÍNEK

MEDOVNÍČEK
A JEHO
NEMOCNICE
PRO ZVÍŘÁTKA

POHÁDKY
SKŘÍTKA
MEDOVNÍČKA

Ilustrovala V. Balcarová.
Váz., 144 str., barevné il.,
19 x 22 cm
ES041401

299,-

Vaše oblíbené příběhy.
Váz., 128 str., barevné il.,
19 x 22 cm

Váz., 136 str., barevné il.,
19 x 22 cm
ES041892
299,-

ES042156

299,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

547,-

350,-

obj. č.

ES048293

KA

3x Jan Lebeda

NO

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

VIN

VELKÁ
CVIČEBNICE
PRO
PRVŇÁČKY

199 Kč

Nikola Kucharská

Nejúžasnějším dílem cukrové architektury je hrad vybudovaný z cukrových kostek.
Fakt, nebo výmysl? A co tohle? Největší ložiska dračí pochoutky – krokoskály –
se nacházejí blízko zemského jádra. Pravda, nebo lež? Draci si dokážou olíznout
loket. Fakt, nebo mýtus? Tato neobvyklá kniha obsahuje mnoho faktů a ještě více
mýtů o dracích, jejich zvycích a životě. Dozvíš se, kdo vymyslel Formátovo číslo,
s kým hrají draci bingo a co se učí ve škole.
Barevné leporelo, 28 stran, 23,1 x 31 cm

38

ES532903

249,-

199 Kč

279 Kč

FAKTA A VÝMYSLY O DRACÍCH

ES042555

Sešit obsahuje více než
sto padesát aktivit zaměřených na trénink
základních dovedností
a logického myšlení
a dvě stíratelné tabulky k procvičování psaní
písmen a čísel.
Brož., 120 stran,
20,7 x 28,1 cm

359,-

329 Kč
Klára Smolíková

Milada Motlová

HUSITÉ

ČESKÝ ŠPALÍČEK

Vydej se s námi na dobrodružnou cestu za husity!
Váz., 56 s., b. il., 21 x 29,5 cm

Ilustrovala Vlasta Baránková.
Váz., 328 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm

ES042086

ES037901

249,-

399,-

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

NO

VIN

KA
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LABUTÍ JEZERO
Baletní zpracování pohádky o princi Siegfriedovi a princezně Odetě, kterou zlý čaroděj
Rudovous spolu s jejími družkami začaroval
v bělostné labutě, okouzluje diváky už bezmála 150 let. A to nejen jímavostí příběhu
a nádhernými baletními výstupy, ale také
podmanivou hudbou P. I. Čajkovského. Je to
velký příběh o tom, zda ryzí láska dokáže
zvítězit nad temným kouzlem… Stiskni notu
a pohádkový příběh ožije hudební ukázkou
z baletu Labutí jezero. Na poslední stránce si
můžeš všechny melodie přehrát znovu!
Váz., 24 stran, barevná publ., 30,4 x 26,5 cm
ES042527

399,-

279 Kč

Martin Šinkovský

HVĚZDONAUTI
Naděje
Píše se rok 2071 a Země není
zrovna v nejlepší kondici. Proto se
chystá supertajná mise, která má pro
lidstvo najít novou obyvatelnou planetu. Výstavba mezihvězdné raketové plachetnice se blíží do svého
finále, ale kdo v ní poletí? Dokonale
sehraná posádka dospělých s profesionálním výcvikem, nebo partička
sice geniálních, ale rozjívených dětí
z nejrůznějších koutů světa?
Váz., 120 str., barevné i čb. ilustrace,
16,5 x 21,5 cm

ES042726

239 Kč

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

299 Kč

Jessica Courtney-Tickleová
Příběh ukrytý v notách

Připravte se
ke startu, první
část napínavé
vesmírné série
právě začíná!

349,-

239 Kč

199 Kč
139 Kč

Steve Richardson

Philippe Jalbert

Katja Frixeová

Ella Moonheartová

KDO POSTAVÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ
DOMEČEK?

BAMBI

KAMARÁDKA Z OBLOHY

MÍNA A KOČKY

Veverčí kluk Bert vyzve své kamarády
k soutěži o nejkrásnější domeček
na stromě. Všechny překvapí, že se
chce zúčastnit i králičí holčička Karlička. Vždyť v životě nezatloukla jediný
hřebík a nemá tatínka, který by jí při
stavění domečku pomohl. Karlička má
ale pod čepicí… Ilustroval Ch. Dunn.
Váz., 48 stran, bar. publ., 21,6 x 28 cm

aneb Příběh z lesů
Tato knížka s nádhernými ilustracemi vás zavede do hloubi lesa, kde
se Bambi narodil, a bude vám vyprávět příběh jeho života. Příběh
plný dobrodružství, nástrah i nebezpečí, které číhají na malého srnečka
na každém kroku…
Váz., 48 stran, barevná publikace,
21,5 x 32 cm

Nejtajnější přání
V létě Stela nejraději přespává
ve svém domečku na stromě. Má
odtud dokonalý výhled na nebe
a může v klidu pozorovat hvězdy.
Po jedné noci plné padajících hvězd
se na zahradě objeví děvčátko v zářivě bílých šatech – Vega. Tvrdí, že
spadla z oblohy a umí plnit přání…
Váz., 176 str., bar. il., 14,5 x 20,6 cm

Malá Misty se bojí
Mína odjakživa miluje kočky,
a tak je nadšená, když její kamarádka Julie dostane koťátko
jménem Misty. Misty se ale bojí
vycházet ven. Dokáže jí Mína
pomocí svého kouzla dodat odvahu? Ilustrovala L. Daleová.
Váz., 128 stran, čb. ilustrace,
13 x 20 cm

ES042636

ES042463

ES041394

ES040016

299,-

KRÁSNÉ FOTKY KNIŽNÍCH NOVINEK NAJDETE NA INSTAGRAM.COM/KNIZNIKLUB.

299,-

249,-

179,-

39

NO

VIN

KA

40 a 41 KLUBKO.qxp_Sestava 1 20.12.21 12:33 Stránka 2

Miloš Kratochvíl

SKŘÍTEK
Z OBROVY
KAPSY

239 Kč

TRPASLÍCI,
PRASNĚHURKA,
DĚDA A JÁ
Víte, jak se rodí trpaslíci? Nejlíp by vám to řekla paní Mašitová z Horních Mokropes.
Jednoho si totiž přinesla
domů z lesa, pojmenovala ho
Pepa a posadila do skalky.
Ale copak takový živý trpaslík
chce trčet mezi kamením?
Ani náhodou. Zvlášť poté, co
v lese objevil další pidimužíky! Mermomocí se k nim chtěl
přidat. Jenomže Rpaslík, Paslík, Aslík, Slík, Lík, Ík a K o tom
nechtěli ani slyšet. Prý čekají
na proroctví z posvátné knihy
a k tomu jich musí být přesně
sedm. Chovali se dost podivně. A Pepa začal chřadnout…
Váz., 136 stran, barevné il.,
15 x 20,5 cm

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

Kamarádi Jejda a Helemes spolu zažijí
spoustu báječných
dobrodružství! Ilustrovala S. Francová.
Váz., 104 stran, bar. il.,
18,5 x 23,3 cm

Miloš Kratochvíl

ES042443

ES040727

199 Kč

259,-

239 Kč

Dav Pilkey

DOGMAN
Volání kočičiny
Premiéra velkolepého dogmaního bijáku se blíží!
Jenže kdesi v tmách už číhají zloduši – konkrétně
BLECHY z předchozího
dílu –, kteří chtějí Dogmanovi jeho slávu překazit…
Váz., 224 str., barevná publ.,
14 x 21 cm
ES041980

299,-

299,-

499 Kč
B. Němcová, M. Fürstová

BABIČKA

VIN

KA

Jeff Kinney

199 Kč

ES042599

NO

DENÍK MALÉHO
POSEROUTKY

Oblíbenou knihu provází
nádherné barevné ilustrace Míly Fürstové, světoznámé české malířky,
grafičky a ilustrátorky.
Váz., 304 stran, bar. publ.,
20 x 27 cm
649,-

Velká šance

40

Greg Heffley a sport – jde to vůbec dohromady? Školní sportovní den dopadne pro Grega
naprosto katastrofálně. Jen díky své mamce
se rozhodne dát pohybu ještě jednu šanci…
a trochu nečekaně se dostane do basketbalového družstva. Toho nejhoršího. Když Greg
a jeho noví spoluhráči zahajují sezónu, jejich
šance na vítězství jsou naprosto mizivé. Ale
ve sportu se může stát cokoli. Překoná Greg
sám sebe, když se míč ocitne v jeho rukou?
Nebo svou velkou šanci jen tak zahodí?
Váz., 224 stran, 12,9 x 20,9 cm

Jsou děti, které nechtějí
spát. Taková je i Alenka.
Naštěstí má maminku,
která si s ní umí krásně
povídat. A z toho povídání pak vymýšlí nádherné pohádky…
Váz., 112 str., barevné il.,
17 x 22,7 cm

ES536534

ES040632

249,-

Martin Petiška

199 Kč

POHÁDKOVÁ
MAMINKA

259,-

V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY VŠECH ŽÁNRŮ!

LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ II

VIN

KA

NO

VIN
NO

SEŠIT PLNÝ ZÁBAVY
POTĚŠÍ VŠECHNY
MALÉ SLEČNY!

KA
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103 Kč

Omalovánky
s překvapením
Titul obsahuje dvacet čtyři stran se
zábavnými aktivitami i omalovánky
a papírovou masku k dobarvení.
Brož., 24 stran, 18,8 x 29,8 cm

ES538978

NO

VIN

KA

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

129,-

119 Kč
PŘÍRODA V DATECH
Samolepková knížka
Titul obsahuje 1,7 metru dlouhou
časovou osu plnou zajímavostí a více
než 100 samolepek k dolepení.
Barevné rozkládací leporelo, 32 stran,
21,8 x 29,7 cm

ES515566

239 Kč

149,-

279 Kč

Marta Jandová

MŮJ DENÍK

279 Kč

Ladislav Špaček

Víctor Escandell

ZÁHADY

VŠE O VOZIDLECH

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
O ČESKU

V této báječné knize najdete více než 75 otvíracích
okének i rozkládací stránky.
Váz., 20 str., b. p., 22 x 28 cm

Knížka je doplněna o CD.
Ilustrovala Sylva Francová.
Váz., 200 stran, barevné il.,
21,7 x 22 cm + CD

Staň se detektivem! Hledej
v zábavných obrázcích
a stopu máš nadosah!
Váz., 64 stran, barevná publ.,
24 x 29,5 cm

Do deníčku, který pro vás vymyslela Marta Jandová, si
budete chtít zapisovat v jednom kuse. Skoro na každé
stránce totiž čeká nějaké překvapení. Buď krásný obrázek
nebo nějaká legrácka, vtípek, citát, ale taky nejrůznější nápady na to, co dělat ve volném čase, či jak si poradit v zapeklitých situacích. Nechce se vám zrovna vymýšlet, co
psát? Tak si jenom vybarvěte, jak se zrovna cítíte nebo
jaké je počasí. Napište si, na co se těšíte, co se vám povedlo. Co hezkého jste zažili. Anebo si jen tak čmárejte…
Flexivazba, 128 stran + 8 stran samolepek, barevná publ.,
15 x 21 cm

ES042496

ES042758

ES039841

ES042780

279 Kč
Nicholas Hardcastle,
Chris Oxlade

299,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 16. ÚNORA 2022!

359,-

349,-

349,-

41
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POKÉMON TCG*
Reshiram & Charizard GX
Premium Box
Exkluzivní prémiová sada karetní hry Pokémon s promo
zlatou kartou. Balení obsahuje: 10x booster aktuálních
edic, zlatou kartu Reshiram
& Charizard-GX, obří foliovou
kartu Reshiram & Charizard-GX a přístupový kód pro Pokémon TCG online hru.
ES539497

1899,- 1799,-

POKÉMON*
Měnící se keramický hrnek: Bulbasaur, Charmander
a Squirtle
Krásný hrnek v dárkovém balení. Nalijete-li do něj horkou tekutinu,
obrázek na hrnku se změní! Objem hrnku: 320 ml, výška: 10 cm.
Materiál: keramika.
ES540098

Balíček s 10 kartami z nové edice
Sword & Shield – Fusion Strike!

349,- 279,-

POKÉMON TCG*
Sword & Shield
Fusion Strike
Vylepšete si svůj herní balíček! V balení najdete deset
náhodně namíchaných karet
z edice Sword & Shield –
Fusion Strike. Karty jsou
vhodné pro začátečníky
i pro ostřílené hráče. Motiv
na obalu nelze vybrat.
ES539498

Hry

cena za 1 balíček 139,-

125,-

ACTIVITY
Junior
Nová verze úspěšné hry Activity Original. Balení obsahuje: 300 karet,
herní plán, figurky, přesýpací hodiny a hrací kostku. Hra je vhodná pro
děti od 8 let. Rozměry balení: 23 x 35 x 5 cm.
ES170972

499,- 379,-

HARRY POTTER

DODELIDO
Karetní hra
Svižná karetní hra. Hráč, který se chce jako první zbavit všech svých karet, musí
rychle myslet a říct ten správný výraz. Nic jednoduššího snad už být ani nemůže.
Pokud se ovšem na scéně neobjeví pomalá želva nebo krokodýl s vyceněnými
zuby! Hra je vhodná pro děti od 8 let. Balení obsahuje: 105 karet.
ES326913

42

199,- 119,-

Sequence
Zahrajte si zábavnou hru Sequence!
Cílem karetní partie je vytvořit požadovaný počet sekvencí neboli řad
po 5 žetonech od stejné barvy. Vítězí ten, komu se to podaří
jako prvnímu. Sekvence mohou být poskládány horizontálně, vertikálně nebo
úhlopříčně. Se skládáním sekvencí vám může pomoci profesor Snape nebo zrzek Ron
Weasley, nemilé překvapení vám naopak přichystá karta s Nymfadorou Tonksovou či
profesorkou Trelawneyovou. Balení obsahuje: 104 hracích karet, 135 žetonů, herní
plán a pravidla. Hra je vhodná pro děti od 7 let. Rozměry balení: 21 x 26 x 5,5 cm.
ES534626

769,- 599,-

* Zboží označené hvězdičkou lze zakoupit pouze na www.knizniklub.cz.
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Jedna ze stálic
na nebi logických her,
oblíbená u všech
věkových generací!
LOGIK TOWN
70 logických úloh, každá má
jen jediné řešení! V ulici žijí
různí obyvatelé, z nichž někteří
mají domácí zvířátko. Úkolem
je vyřešit hádanku: Kdo, kde
a s kým bydlí? Pod jakou střechou? Kdo jsou jeho sousedé?
Balení obsahuje: herní blok
(sedmdesát hádanek a řešení),
pět domů, deset figurek a pět
střech. Hra je vhodná pro děti
od pěti let. Rozměry balení:
25 x 27 x 6 cm.
499,- 379,-

169,- 139,-

ES540189

ORIGINÁLNÍ PUZZLE
S ILUSTRACEMI ZDEŇKA MILERA

Experimentální sada

FUN SCIENCE
Lidské orgány
Udělejte radost svému malému badateli zábavnou experimentální sadou!
Měkká hmota, modelína a další pomůcky vám umožní vytvořit orgány,
které umístíte do průhledného torza
lidského těla. Sada je vhodná pro děti
od 8 let.
ES522068

Unikátní hmota s výjimečnými fyzikálními vlastnostmi. Skvěle se tvaruje, natahuje jako žvýkačka, skáče jako hopík, trhá jako papír, funguje jako skvělá antistresová pomůcka. Obsahuje
kuličku s barevným LED světlem, které při pohybu svítí a bliká. Vyrobte si svůj vlastní světelný
hopík! Balení obsahuje 50 g plastelíny (mix barev; barvu nelze vybrat). Baterie (3x LR54) jsou
součástí balení. Rozměry balení: průměr: 8 cm, výška: 2 cm.

Výhodný komplet 4 puzzle. Balení obsahuje:
puzzle z 15 dílků (rozměry složeného obrázku: 25 x 14,5 cm) + 3x puzzle z 55 dílků
(rozměry složeného obrázku: 18 x 18 cm).
ES048295

300,- 199,-

Hry, hračky

ES522062

ULTRA GALAKTICKÁ PLASTELÍNA S LED SVĚTLEM

549,- 439,-

TLAPKOVÁ PATROLA

NAUČNÉ KOSTIČKY
Kostky se vyrábí z českého smrkového dřeva v české továrně Dino Topa. Balení
obsahuje 20 dřevěných kostek. Rozměry balení: 17 x 21 x 4 cm.
ES541253 čísla
369,- 289,ES512451 abeceda
369,- 289,-

Bingo s razítky
Na začátku hry se na stůl umístí balíček karet s obrázky a každý hráč si následně vezme
jednu destičku s 9 čtverci. Hráči postupně odebírají kartičky z balíčku a v případě, že
obrázek na kartičce nalezne kdokoliv z hráčů na své destičce, položí si na daný čtverec
na destičce žeton. První hráč, který pokryje žetony všechny čtverce na své destičce, je
vítězem. Tento vítěz otiskne své razítko Tlapkové patroly do výsledkové tabulky. Balení
obsahuje: 5 bingo karet, 5 omalovánek, žetony, 6 razítek (figurek) a kostku.
ES539712

Zboží nabízené v tomto katalogu bude na www.knizniklub.cz k dispozici od 3. 1. 2022.

399,- 329,-
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Kuchařky

Původní odrůdy, láskyplná péče, naslouchání
přírodě a skvělé recepty, ve kterých všechny
plodiny spotřebujeme. To je Herbář ze zahrady
přímo na talíř. Už podruhé!
Kateřina Winterová
Kateřina Winterová

HERBÁŘ ZE ZAHRADY PŘÍMO NA TALÍŘ 2

Sébastien Bureau, David Côté

PŘEVRATNÉ KVAŠENÍ
Obohaťte svůj jídelníček o stravu bohatou na probiotika, posilte svůj imunitní
systém, upravte trávení a zajistěte si dostatek vitaminů a dalších prospěšných
látek! S touto knihou si doma snadno připravíte kyselé okurky, miso, kombuchu,
kysané zelí, zázvorové pivo, jogurty, kefíry a mnoho dalších dobrot.
Brož., 200 stran, barevná publikace, 21 x 26,6 cm

ES042623

ES540175

499,-

399,-

319,-

AK

ČN

ÍC

EN
A

399,-

Tentokrát se Kateřina Winterová zaměřila na ovoce, ale věnuje
se i zelenině. Představuje téměř sto odrůd zeleniny a ovoce,
přidává své osvědčené tipy na pěstování i zpracování sklizně
a desítky receptů prověřených jazýčky svých dětí, kamarádů
i rodiny. Nápomocnou rukověť zahradníka od jara do zimy
ocení všichni milovníci vlastnoručně vypěstované úrody.
Váz., 272 stran, 18,3 x 25,7 cm

A. Moldvaerová

ITALSKÁ
KUCHAŘKA
Kuchařka přináší
sto třicet receptů, typických pro
tradiční i moderní italskou kuchyni. Snadno
podle nich připravíte polévky, těstoviny, masitá či zeleninová jídla i dezerty. 160 s., b. p.
ES041304

44

359,- 279,-

KÁVOVÉ
OPOJENÍ
V této dárkové
publikaci najdete tipy, jak
si doma připravit dokonalou kávu. Kniha také obsahuje
přes 100 receptů na alkoholické i nealkoholické nápoje s kávou. 224 stran, barevná publ.
ES038347

399,- 199,-

Kateřina Kuranova

Z. Horecká, V. Horecký

NAŠE

KLASICKÉ MOUČNÍKY

Téměř 100 receptů, které vám
vykouzlí úsměv na tváři a pocit
blaha v žaludku. 248 str., bar. p.

Pět set receptů na sladké
i slané pokrmy z mouky.
304 stran, barevná publikace

ES042541

399,- 299,-

ES041718

359,- 279,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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CESTA
LEDOVÉHO MUŽE
Současná věda již prokázala, že
legendární metoda Wima Hofa,
založená na práci s dechem, myslí
a chladem, může opravdu výrazně
napomoci k celkovému fyzickému
i psychickému zdraví. Dodá nám
tolik potřebnou energii, zlepší krevní oběh, podpoří imunitní systém,
posílí celkovou tělesnou kondici
a díky ní se naše tělo dokáže snáze
vypořádat s nemocemi. Praktická
kniha s konkrétními návody pro
všechny, kteří chtějí rychle a bezpečně zlepšit své zdraví a sílu.
Váz., 184 stran, 16,8 x 23,6 cm

S. Geisler,
S. Remmert

KOUZELNÝ
RENDLÍČEK
NAŠICH
BABIČEK

ZDRAVÁ
ZÁDA

359,- 299,-

N
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ES042030

O
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JÓGA
PRO HUBNUTÍ
A OČISTU

329,- 259,-

Osmdesát
procent bolesti v zádech
lze odstranit
doma prováděním jednoduchých cviků.
Vyzkoušejte více než třicet cviků pro okamžitou pomoc! Publikace také obsahuje účinná
preventivní cvičení. 160 stran, barevná publ.

N

Zuzana Klingrová

262,-

R. Raduševa
Herber

Vraťte se s oblíbenou autorkou
ke zkušenostem
našich předků!
Připravte si
snadno osmitýdenní očistnou kúru s chutnými recepty a postavte se civilizačním nemocem… 192 stran, barevné ilustrace
ES042723

328,-

ES535787

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.

Alexandra Rohlíková

CHCI KONEČNĚ ZHUBNOUT
Většina žen a taky pár mužů chce někdy v životě zhubnout. Jsou však řešením zázračné diety, které nás donutí
vynechat z jídelníčku všechno, co jedí ostatní? Diety, po kterých zase rychle přibereme všechno zpátky a ještě si něco
přidáme? Odbornice na výživu a trenérka Alexandra Rohlíková vás naučí jít na to jinak. Postupnými kroky dojdete
k novému životnímu stylu a naučíte se, jak si poskládat vyvážený a zároveň chutný jídelníček.
Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm

ES042786

Jak ve spleti nefunkčních diet
a očist najít cestu, která
skutečně vede ke štíhlému
a zdravému tělu? Zkušená
lektorka jógy a jógové terapie Zuzana Klingrová připravila srozumitelný návod
pro každého, kdo chce definitivně zhubnout a získat
tělesnou i duševní rovnováhu. Očistěte svůj organismus a dostaňte se na ideální váhu s pomocí jógy a ájurvédy!
Brož., 296 stran, 20,6 x 20,6 cm
499,-

399,-

Zdraví, diety

ES528662

299,-

239,-

Tato kniha nepřináší žádnou zázračnou dietu, díky
které budete do týdne
jako proutek. Ani vás nenutí chroupat jenom celer
s mrkví. Nabízím vám v ní
cestu, jak se cítit a vypadat skvěle, bez nesmyslných hladovek, dlouhých
hodin cvičení a taky bez
zázračných koktejlů. Ale jídelníček tam samozřejmě
najdete taky.
Alexandra Rohlíková
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Kerri L. Richardsonová

ZATOČTE
S NEPOŘÁDKEM
a získejte zpátky
svůj život

Rádce

Životní koučka K. L. Richardsonová vás v této knize naučí přistupovat k nepořádku jako k vaší
součásti, která podvědomě odráží fakt, že nežijete takový
život, jaký byste ve skutečnosti
chtěli. Autorka zabíhá hluboko
do podstaty vašeho nepořádku
a krok za krokem vám pomůže
urovnat si vlastní prostor. Nejedná se totiž pouze o nepořádek na stole, ale i ve vašich
vztazích a zvycích, které pohlcují
váš čas i energii. Pokud odklidíte
to, co již nepotřebujete, vytvoříte
prostor pro nové věci a zážitky.
Kniha vám ukáže, jak znovu získat svobodu, energii i sílu a žít
život naplno a bez starostí.
Váz., 112 stran, 14,5 x 22,5 cm

ES042627

259,-

199,-

R. Honzák, V. Novotná

KRIZE V ŽIVOTĚ, ŽIVOT V KRIZI
Publikace autorské dvojice psychiatrů, která
má s krizemi a jejich důsledky bohaté zkušenosti: z klinické i poradenské praxe. 208 s.
ES042360

TROCHA RADOSTI A LÁSKY
NA KAŽDÝ DEN
Zastavte se na chvilku a ponořte se do slavných citátů, které vám vykouzlí úsměv
na tváři a zahřejí vás u srdce. 48 str., bar. p.
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ES042985

N

299,- 239,-

149,- 119,-

Tento vtipný
antirádce vás zbaví
spousty zbytečných
životních starostí!
Steve McDermott

Tracey Coxová

Allan a Barbara Peasovi

NEJLEPŠÍ SEX
ZAČÍNÁ V 50

PROČ MUŽI CHTĚJÍ
SEX A ŽENY
POTŘEBUJÍ LÁSKU

Zábavná, upřímná a především velmi užitečná kniha
vhodná pro všechny, kteří
milují sex a nechtějí se vzdát
potěšení ani s přibývajícím
věkem. Brož., 296 stran
ES042660

46

299,- 239,-

Autoři ve své vtipné příručce
převádějí řeč vědy do zábavného čtení a přinášejí odpovědi na otázky, jak najít skvělého partnera. Brož., 320 str.
ES041486

299,- 239,-

JAK BÝT VE VŠEM TOTÁLNÍ
DEB*L
Kniha Jak být ve všem totální deb*l je vaším
dokonalým životním koučem, možná lépe řečeno antikoučem. Pozor: ať už děláte cokoli,
nedělejte opak toho, co se zde dozvíte, jinak
jste v nebezpečí, že provedete některé pozitivní změny a povedete úspěšnější život…
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

ES041966

299,-

239,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 58.
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Řekněte si, co
potřebujete,
a buďte skutečně
sami sebou!

Tara Ward

NAJDI ŠTĚSTÍ
s pomocí všímavosti
a meditace

ES042438

249,-

199,-

Tara Ward

Rádce, ezoterika

Techniky a cvičení v této knize jsou navrženy tak, aby vám pomohly vytyčit si
vlastní cestu ke štěstí v malých, realizovatelných krocích. Tato kniha je v praktickém formátu s krásnými barevnými
ilustracemi. Je ideální k tomu, abyste si
ji mohli brát všude s sebou a aplikovat
její tipy v každodenním životě.
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace,
13,2 x 19 cm

ZÍSKEJ SEBEDŮVĚRU
Posilujte sebevědomí
prostřednictvím všímavosti
a meditace
Chcete objevit jednoduchý a zábavný způsob,
jak si posílit sebevědomí? Proveďte pouhých
sedm kroků, abyste v sobě odemkli sebedůvěru!
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 13,4 x 18,9 cm

ES042439

249,-

199,-

Nedra Gloverová Tawwabová

VYMEZTE SI HRANICE
A NALEZNĚTE KLID

Janet Piedilato

Renata Raduševa Herber

MYSTICKÝ TAROT SNŮ

KNIHA KOUZEL A MAGIE
NA CELÝ ROK

Krásný komplet obsahuje balíček nádherných karet a příručku s návodem.
Dárková krabička obsahuje 78 tarotových
karet + knihu (brož., 160 stran)
ES041094

499,- 399,-

Pranostiky a lidová magie jsou vzácným
dědictvím, které si zaslouží naši pozornost!
184 stran, barevné ilustrace
ES042659

Všichni víme, že bychom měli mít správně nastavené hranice,
abychom dosáhli rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, zvládli jednání s toxickými lidmi a užili si uspokojivé
vztahy s partnery, přáteli a rodinou. Co ale „zdravé hranice“
skutečně znamenají – a jak můžeme úspěšně vyjadřovat
své potřeby, říkat „ne“ a být asertivní, aniž bychom uráželi
ostatní? Skoncujte s bojem, řekněte si, co potřebujete, a buďte skutečně sami sebou!
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

ES042760

299,-

239,-

259,- 199,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Nebuďte
v očích vašeho
psa pouze
automat
na pamlsky!

Cornelia Witteková

Christiane Schnepperová

ZDRAVÝ KŮŇ

VÝCVIK PSA
BEZ PAMLSKŮ

Alergie, kašel, problémy trávicího traktu,
onemocnění kloubů a další obtíže se
u koní dají zmírnit či dokonce vyléčit pomocí léčivých bylin! Brož., 120 str., bar. p.

Trávíte se svým psem hodně času
a baví vás s ním pracovat, ale nechcete ho za každou maličkost odměňovat pamlskem? V této knize se
dozvíte, jak na to. Naučte se lépe
porozumět svému psu a rozpoznat,
co se mu zrovna honí hlavou, čemu
dává přednost, co ho zajímá a čím
ho naopak vůbec nepotěšíte. Jakmile poznáte jeho záliby a potřeby,

ES041930

299,- 239,-

Příroda

Marion Leinweberová

máte vyhráno. Autorka na praktických příkladech přibližuje řadu metod,
které učí, jak psa úspěšně motivovat, a dokazuje, že to lze i bez pamlsků.
Brož., 112 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm

ES042593

219,-

Příručka se zabývá vědomým využíváním
našich signálů (např. gesta, pohyby, pohled, hlas) a jejich používáním v běžném
výcviku. Brož., 128 stran, barevná publ.
ES042447

259,- 199,-
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299,-

ŘEČ TĚLA PŘI VÝCVIKU PSŮ

Kate Kitchenhamová

Mel Koringová

PES – ČLEN RODINY

VÝCVIK ŠTĚNĚTE
DEN PO DNI

Kniha vás provede cestou
od prvního dne štěněte až
po dobu, kdy budete mít
po svém boku psího seniora.
Dozvíte se, kde mu připravit
místo na spaní, jak ho krmit,
pečovat o něj, čím ho zabavit… Brož., 184 str., bar. publ.
ES041275

48

349,- 279,-

Jak si pejska vybrat? Jak
před jeho příchodem zabezpečit byt a zahradu? Kolik
spánku potřebuje? Tato
praktická příručka přináší
odpovědi na všechny klíčové
otázky. Brož., 256 str., bar. p.
ES040886

399,- 319,-

Monika Zelinová

OKOUZLENA VLKY
Dokážete si představit, že svou
zaslouženou dovolenou netrávíte
u moře, ale uprostřed vlčí smečky
a pro samou starost o vlčí mláďata
nevíte, kam dřív skočit? Monika Zelinová vás ve své knize nechá nahlédnout nejen do zákulisí náročného odchovu handicapovaných
vlčích mláďat v domácnosti, ale přiblíží vám i kontakt s dospělými vlky
v jejich rozlehlém výběhu. Napínavé
příběhy jsou popisovány s velkou
dávkou humoru a provází je množství ojedinělých fotografií.
Váz., 296 str., bar. foto, 17 x 22 cm

ES042924
399,- 319,cena pro VIP členy 279,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.
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PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAHRÁDKÁŘE
330 DETAILNÍCH PORTRÉTŮ ŠKŮDCŮ A CHOROB

Thomas Lohrer

ŠKŮDCI A CHOROBY
ROSTLIN
Obrazový atlas

ZACHRAŇME NAŠI PLANETU!
Vedle pandemie koronaviru představuje největší existenciální hrozbu v našich dějinách změna
klimatu. Autor s vědeckou fundovaností, napínavě a s humorem rozvíjí různé scénáře naší
budoucnosti, v nichž jednou selžeme, podruhé
zvítězíme. Poznáme protagonisty a antagonisty, zodpovědné činitele v politice, vědě a společnosti. Autor nám také nabízí paletu proveditelných změn, možnosti a řešení…
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

ES042849
V prodeji od 7. 1. 2022

379,-

ES042594

399,-

319,Příroda

Frank Schätzing

Nevíte, co okusuje vaše zimostrázové
keře? Odkud se vzaly načervenalé
skvrny na jahodnících? Proč hnědne
zerav a hrušeň má pokroucené listy?
S touto knihou to rychle zjistíte! Najdete v ní přehled okrasných dřevin,
trvalek, ovoce i zeleniny a 330 detailních portrétů škůdců a chorob,
které mohou těmto rostlinám škodit.
Autor, vyučený školkař a zahradní
inženýr, který se přes 20 let věnuje
ochraně rostlin, uvádí množství praktických rad a upozorňuje, co vše se
dá udělat v rámci prevence.
Brož., 384 str., bar. p., 15,3 x 21 cm

299,-

Clare Nolanová

KVĚTINY
Pěstování, řez
a aranžování
po celý rok
Inspirativní kniha
vybavená krásnými
fotografiemi a praktickými radami vám
přiblíží kouzlo květin. Autorka ukazuje, jak si založit
květinovou zahradu: od výběru jednotlivých druhů a jejich umístění na záhonech
až po jejich sklízení, ošetření a aranžování. Tento neocenitelný
průvodce vám pomůže nejen vypěstovat bohatou úrodu, ale i vyrobit stylové dekorace, které prozáří váš domov barvami po celý
rok. 272 stran, barevná publikace
ES042720

499,- 399,-

Hans-Werner Bastian

Stephen Harrod Buhner

Kim Hurstová

UŽITKOVÁ ZAHRADA

PŘÍRODNÍ
ANTIVIROTIKA

POZORUHODNÝ
SVĚT BYLIN

Komplexní příručka ukazuje,
jak si přírodní cestou vytvořit
imunitu, a nabízí podrobné
postupy pro přípravu přípravků vhodných k léčbě nejrůznějších infekcí. 392 stran

Bohatě ilustrovaná příručka
vypráví příběh 150 nejpozoruhodnějších druhů rostlin,
tradičně využívaných pro kulinářské, léčebné, kosmetické
či magické účely. 224 s., b. p.

Tato kniha vám poskytne
vše, co potřebujete vědět
o zelenině, ovoci, salátech
a bylinách, a ukáže vám, jak
můžete ze své zahrady snadno udělat kulinářský ráj.
256 stran, barevná publikace
ES042283
499,- 399,-

ES042147

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 58.

449,- 359,-

ES039858

349,- 279,-
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KNIHY VHODNÉ
PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

TECHNIKY AKVARELU
Rozhodli jste se začít s akvarelem? Nebo se v této technice chcete zdokonalit?
Využijte odborné rady umělců a ilustrátorů pracujících
v celé řadě stylů. Díky nim
a této knize se vybavíte dovednostmi a sebevědomím
potřebným při rozvoji vlastního stylu. 256 str., bar. publ.
ES042172

499,- 399,-

Robert Lambry

JAK NAKRESLIT TÉMĚŘ
COKOLI
Kniha vám ukáže, jak s pomocí
nejrůznějších úhlů, linií a tvarů
jedinečně rozšíříte repertoár své
tvorby. Naučíte se také stínovat,
s pomocí barevného kola zjistíte, které barvy spolu ladí, dozvíte se, jak nakreslit pohybující se
objekty, seznámíte se se základními principy perspektivy…

Hobby

Brož., 176 stran, barevné ilustrace
ES042494
299,- 239,-

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ

Zoe Batemanová

NA KONCI TÉTO KNIHY
BUDETE UMĚT HÁČKOVAT
Chcete se naučit háčkovat? S touto knihou to hravě zvládnete! Detailní
ilustrované pokyny vás krok za krokem naučí jednotlivé techniky a seznámí vás se zajímavými a přitom snadnými vzory. Nechybí ani patnáct
jednoduše přizpůsobitelných projektů, které vám umožní si nově nabyté
dovednosti procvičit. Po přečtení této knihy budete umět uháčkovat
krásné předměty – od čepice a šály přes barevné obaly na květináče až
po elegantní deku a příjemně hebkou hračku.
Brož., 160 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

ES042381

329,-

Chcete se naučit šít sukně,
halenky, nebo také saka a kabáty? Pak určitě musíte mít
tohoto praktického průvodce
technikami šití! Seznámíte se
s šicím strojem a overlockem.
Naučíte se připravovat střihy.
Zvládnete stehy, švy a sámky,
olemujete výstřihy, vsadíte
límce a také poutka. A ještě
dokážete oděvy opravovat!
320 stran, barevná publikace
ES042102

559,- 439,-

259,Pavel Zeman

KUTILEM DOMA
I NA ZAHRADĚ

Rosie Fletcherová

Tato kniha vás zasvětí do tajů pletení. Slovně
i pomocí obrázků vám krok za krokem vysvětlí vzory i různé techniky a najdete v ní
i 15 projektů pro začátečníky, abyste si
mohli procvičit základy a s jistotou je zvládli.
S touto knihou se naučíte plést nádherné
věci: stylové čepice, povlaky na polštář i roztomilé dětské bačkůrky. Brož., 160 s., bar. p.

Kutil Pavel Zeman sestavil čtyřicet podrobných návodů na
nejrůznější výrobky pro domácnost i zahradu. Uvádí vždy
podrobný seznam materiálu
i potřebných nástrojů, navíc
přidává detailní fotografický
návod. Poradí ale i s drobnými
opravami, například jak vyměnit práh. 192 str., barevná publ.

ES042380

ES041092

NA KONCI TÉTO KNIHY BUDETE
UMĚT PLÉST

50

329,- 259,-

349,- 279,-

Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Michal Barda, Zdeněk Haník

COACH
Rozhovory

IKONY
Tato kniha je bohatou oslavou jedné z předních světových módních velmocí. Nahlédněte
s Megan Hess pod švy ikonických italských
návrhářů! 192 stran, barevná publikace
399,- 319,-

ES041334

Megan Hess

ELEGANCE
Nechte se pozvat do uměleckých dílen deseti
legendárních francouzských návrhářů. Knihu
doplňují autorčiny nádherné ilustrace.
192 stran, barevná publikace
399,- 319,-

ES041335

Výhodný komplet
jen

ušetříte

538,-

260,obj. č.

ES043015

399,-

Hobby

Megan Hess

Nejen trenéři, sportovci nebo manažeři mohou ovlivňovat sportovní
prostředí. Mnozí hybatelé sportovního dění hledají nové informace
i v dalších oblastech lidského konání. A naopak špičkoví manažeři,
lídři nebo i třeba umělci čerpají inspiraci a motivaci ve sportu. V magazínu Coach, pravidelné měsíční
příloze deníku Sport, vycházejí
rozhovory s významnými osobnostmi ze světa sportu, ale také
byznysu, kultury, vědy a dalších
oborů. Jejich zkušenosti nabízejí
zajímavé paralely a otevírají dveře
k možná doposud netušeným synergiím. Rozhovory vedli trenéři
a zároveň lektoři Michal Barda
a Zdeněk Haník, které v jednom
případě doplnil redaktor deníku
Sport Adam Nenadál.
Váz., 224 stran, barevná publ.,
16,5 x 23,5 cm

319,-

ES048159

N

O
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N

KA

2x Megan Hess

Jimmy Burns

MARADONA
Diego Maradona. Málokterý hráč předvedl na zeleném pažitu tolik geniálních
kousků. Přes všechny excesy a skandály
na hřišti i mimo něj se právem zařadil
mezi největší fotbalisty všech dob. Renomovaný žurnalista J. Burns zmapoval
celý Maradonův život od jeho počátků
v argentinských slumech přes působení
v Neapoli a Barceloně, triumf na mistrovství světa až po hořký pád z piedestalu. Hovořil s jeho rodinou, kamarády
i trenéry, doktory či vládními úředníky
a vznikl tak poutavý příběh neobyčejného života plného kotrmelců.
Váz., 312 str. + 16 str. čb. fotopřílohy,
14,5 x 22,7 cm

ES042567

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

399,-

319,-

S. Kubová, S. Bartůšek

David Vencl, Petr Bílek

KRÁSA MEZI STĚNAMI

ZAČNI TEĎ!

Knižní rozhovor se slavnou
českou plavkyní vedl populární „sporťák“ S. Bartůšek.
Součástí knihy jsou barevné
fotografie ze závodů či tréninkových deníků a vzpomínky Simoniných nejbližších.

Jak vstupovat do vody? Proč
v těle oživit hnědý tuk? Co
ledová voda dělá s naším
organismem? Můžu otužováním zhubnout? Na tyhle
i mnoho dalších otázek naleznete v knize odpovědi.
200 stran, barevná publikace

248 stran, barevná publikace
ES042810
329,- 249,-

ES042944

399,- 319,-

51
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Cilla & Rolf Börjlindovi

Hollie Overtonová

Uwe Wilhelm

Eva Bešťáková

Eva Bešťáková

STÁLE VLÁDNE
MRÁZ

ZA ZDMI

SEDM BAREV
KRVE

DIVOKÉ LÉTO
JÁCHYMA ŠEBKA

BAVORSKÝ PŘÍPAD ŽENA BEZ
Tragikomický detektivní MINULOSTI

V Berlíně řádí masový
vrah! 336 stran
ES039760
399,-

Vypátrá Jáchym své příbuzné na Sibiři? 200 s.

příběh ze staré Prahy.
240 stran

Jediné, co si Abigail pamatuje, je to nejhorší, co se
jí kdy stalo… 320 stran

ES041868

ES041454

ES039813

Temný psychothriller
od autorky románu
Panenka. 336 stran

Vynikající švédský
thriller. 440 stran

Knihy se slevou

ES039261

399,-

ES039659

349,-

249,-

Dominic Nolan

279,-

359,-

George R. R. Martin,
Gardner Dozois,
Daniel Abraham

H. Frištenská Štarková

František Nepil

Lone Theilsová

Karolina Mikšíková

Z. Zimmermannová

Jennifer Probstová

KAŽDÉMU
JEHO IZRAEL

DOBRÝ A JEŠTĚ
LEPŠÍ ŽIVOT

POSEDLÉ DÍTĚ

ŽIVOT, NA KTERÝ
METR NESTAČÍ

ŘETÍZEK SLZ

MILUJ MĚ
KDEKOLI

HON NA LOVCE

Příběh tří pozoruhodných žen. 200 stran

Ilustroval Lukáš Fibrich.
280 stran, barevné il.

ES041205

ES039073

Brož., 352 stran
ES040298

299,-

279,-

279,-

R. Ashby-Orr, K. Pittock

Tish Jettová

Kamila Boudová

STO A JEDNA VĚC
CO DĚLAT, KDYŽ
WIFI NEFUNGUJE

JAK ŽÍT
NEUSTÁLE ŠIK

FALEŠNÁ
PAŘÍŽANKA 2

144 stran, čb. ilustrace

Odhalte tajemství Francouzek! 256 str., bar. il.

narození dcery? 176 str.

ES041936

ES040956

199,-

299,-

Román od autorky bestselleru Dívky z trajektu.
240 stran
ES040893

279,-

Mike Dooley

PRŮVODCE
VESMÍREM
Jak Kamile změnilo život PRO ZAČÁTEČNÍKY
ES041096

259,-

184 stran, čb. ilustrace
ES041307
199,-

Humorné příběhy z malé
vesnice. 192 stran, bar. il.

Příběh Němce, který
konvertoval k islámu.
184 stran

ES039333

ES041599

249,-

259,-

Druhý díl volné trilogie
Stavitelé snů. 376 stran
ES039914

Suh Yoon Lee, J. Hong

Thomas Schulz

Marisa Nöldekeová

NA VŠECHNO
MÁTE

MEDICÍNA
BUDOUCNOSTI

PLETEME
OKO ZA OKEM

Tajemství života
v bohatství 240 stran

Vše o nových úžasných
terapiích. 280 stran

Vhodné pro začátečníky
i pokročilé! 208 s., b. p.

ES040690

ES040467

ES040296

299,-

299,-

Kate Pankhurstová

Olga Bušková

Meg Cabotová

Anne Amelingová

Liane Moriarty

Barbora Haplová

ÚŽASNÉ ŽENY, KTERÉ DOKÁZALY
ZÁZRAKY

DOMOV
JAKO TALÍŘ
Brož., 108 stran, barevné
ilustrace
ES041959
279,-

PODIVUHODNÁ
CESTA NILSE
HOLGERSSONA

VESMÍRNÉ MISE
NIKOLY
BORŮVKOVÉ

VLADANA
A PRASOPES

Knížka představuje třináct odvážných žen, které se
svými činy zapsaly do historie. 32 stran, bar. publ.

PRINCEZNOU
NA KRÁLOVSKÉ
SVATBĚ
280 stran, čb. ilustrace
ES039196
199,-

128 stran, barevná publ.
ES040454
299,-

272 stran
ES040622

ES040940

52

259,-

359,-

259,-

399,-

Ilustrovala A. Göbelová.
88 str., barevné ilustrace
ES041605

229,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

HS Chandler

Louise Boije af Gennäs

Eric Bernt

Lotte Petriová

F. Scheunemannová

M.-R. Lavoie

STUPNĚ VINY

PŘÍZRAKY

ZVUK OZVĚN

ĎÁBLOVO DÍLO

Myslíte si, že víte, kdo
je vinen. Ale mýlíte se…
344 stran

Řízný koktejl severské
krimi a konspiračního
thrilleru… 416 stran

Strhující pokračování
thrilleru Rychlost zvuku.
368 stran

Mohou vykopávky v Kodani otevřít bránu temným silám? 264 stran

JEZEVČÍKOVO
ŠTĚSTÍ

ZPOVĚĎ
NUDNÉ
MANŽELKY

ES040884

ES040365

ES040760

ES040774

399,-

379,-

299,-

ES040952

259,-

Poutavý společenský román. 232 stran
ES040898

Maddie Dawsonová

Jaromír Jindra

David Glockner

B. Vurm, Z. Foffová

Aleš Michl

Michal Císařovský

DOHAZOVAČKY

NÁVRAT MRTVÉHO
MUŽE

CÍSAŘŮV
LEVOBOČEK

RUDOLF II.

JESTŘÁBI
A HOLUBICE

PES A LOV

Nehoda, nebo promyšlená vražda? 344 stran

Byl T. G. Masaryk syn
císaře? 432 stran

ES041279

ES039294

Stará dohazovačka Blix
obrátí život mladé Marnie naruby… 360 stran
ES040392

379,-

299,-

399,-

Zajímavosti ze života
Rudolfa II. a jeho dvora.
240 stran, barevná publ.
ES040620
399,-

Sven-David Müller,
Irina Baumbachová

Lovecká plemena a techniky v historii a současnosti. 240 str., bar. publ.

Znáte z MF Dnes!
208 stran
ES041391

259,-

259,-

ES040701

499,-

50 NEJLEPŠÍCH
ZABIJÁKŮ KALORIÍ
Brož., 88 stran, bar. publ.
ES040728
199,-

Louise L. Hay

Alison Daviesová

M. Farber, A. Zernerová

Christina Feldman

Leela Cydová

MANGA

DOPISY LOUISE

BUĎTE JAKO
KOČKA

MEDITACE
PRO ZAČÁTEČNÍKY

JAK FOTIT NEJEN
NA INSTAGRAM

Roztomilá příručka.

ASTROLOGIE
PRO ZDRAVÍ
A POHODU

144 stran, barevné il.
ES040331
259,-

Brož., 216 stran, bar. il.
ES041055
349,-

Praxe bdělého
života Brož., 96 s., b. p.

Flexivazba, 192 stran,
barevná publikace
ES039820
299,-

Kniha samolepek
Brož., 96 stran, černobílé
ilustrace a samolepky
k vybarvení

chtějí všechno vědět
224 stran, barevná publ.

ES041736

ES038984

Kniha od autorky bestselleru Miluj svůj život.
240 stran
ES040689

279,-

259,-

259,-

Andy Shepherdová

R. Ferguson, A. van Ryn

Honza Smolík

Matt Stanton

Catherine Wilkinsová

Angie Thomasová

CHLAPEC, KTERÝ
LÉTAL S DRÁČKY

ÚŽASNÁ DOBA
DINOSAURŮ

LIŠKA KULIŠKA

TŘÍDNÍ ŠAŠEK

Komiksy a hádanky
na procvičení pozornosti. 80 stran, bar. publ.

Na scénu!
Brož., 272 str., černobílé
ilustrace

MŮJ ŠKOLNÍ
MUZIKÁL A JINÉ
POHROMY

TEĎ JE ŘADA
NA MNĚ

ES041259

ES040397

Knihu o dětech a jejich malých dračích kamarádech
ilustrovala Sara Ogilvieová. 256 stran, čb. ilustrace
ES040214

ES041187

ENCYKLOPEDIE
VELMI DŮLEŽITÝCH
VĚCÍ pro děti, které

259,-

32 s. + 8 s. vylamovacích
obrázků, barevná publ.
ES040610
299,-

259,-

máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny!

259,-

224 stran, čb. ilustrace
ES041029
199,-

399,-

Slova a rytmus jsou celý
její život… Brož., 384 s.
ES040782

349,-

53

Knihy se slevou

359,-

Skamarádí se jezevčík
s koťátkem? 216 stran
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RAYA A DRAK

MOŘE KOUZEL

SPACE JAM

Když Petra macecha připraví o střechu nad hlavou, musí zakročit samo
peklo, aby na světě zase
zavládla spravedlnost.

Osamělá válečnice Raya
se vydává na dlouhou
a nebezpečnou cestu,
aby vystopovala posledního draka a zastavila
hrozivé Druuny.

Animovaný film z pera
scenáristy Aleca Sokolowa, nominovaného
na Oscara za oblíbený
film Toy Story: Příběh
hraček.

Nový začátek
LeBron vede bandu
notoricky nedisciplinovaných Looney Tunes
k vítězství nad digitalizovanými šampiony!

ES540401 DVD 169,- ES541272 DVD 169,-

ES541080 DVD 169,-

ES539921 DVD

CROODSOVI

BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias
Black Widow se konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství. Postaví se temnější
stránce své minulosti?

SEBEVRAŽEDNÝ
ODDÍL

FREE GUY

Nový věk
V pokračování úspěšné
animované komedie
Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to
fakt nemají jednoduché.

Ryan Reynolds hraje
bankovního úředníka,
který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou
postavou ve videohře.
Co s tím udělá?

ES539902 DVD 249,-

ES539898 DVD 249,-

ES539927 DVD

ES541280 DVD 249,-

ES539999 3 CD

Michal Hrůza

MIRAI

XINDL X

Tomáš Klus

Wabi Daněk

HITY & PŘÍBĚHY

MANEKI NEKO

TERAPIE

CÍTÍM

VYPRAVĚČ PÍSNÍ

První kompletní výběr
nejúspěšnějších skladeb
a hitů respektovaného
skladatele, zpěváka
a hudebníka.

Vedle tebe usínám, Narozeniny, Tenkrát, Volám, Openspace, Vlci,
Kde jsi byla celou noc,
Akorát, Paulie Garand…

Terapie přináší barevnou
škálu písní. Jde o nejosobitější a nejotevřenější, téměř až zpovědní
desku.

Album obsahuje celkem
šestnáct písní, které
vznikaly ve spolupráci
se známým producentem Jiřím Burianem.

Rosa na kolejích, Nevadí, Vítr, Hudsonské šífy,
Stromy, Fram, Fotky, Jak
léta jdou, Boty, Dawson,
Mám radost…

DENÍČEK
MODERNÍHO
FOTRA

GUMP

CD, DVD

Hrají: J. Mádl, T. Ramba,
L. Hejlík, O. Malý, P. Tomicová, I. Lupták, L. Benešová, R. Zach a další.

ES539998 3 CD

359,-

Pes, který
naučil lidi žít
Příběh o hledání psího
štěstí a také o překážkách a pastech na cestě
k správnému člověku.

ES540001 CD

369,-

S ČERTY NEJSOU
ŽERTY

Bloodsport, Peacemaker
a další se pod vedením
Ricka Flaga vydávají
nebezpečnou džunglí
na sebevražednou misi.

ES540002 CD

249,-

299,-

ES540090 CD

249,-

329,-

ES539932 DVD

ABBA

André Rieu

TOP20.CZ

VOYAGE

HAPPY TOGETHER

2021/2

Agnetha, Björn, Benny
a Anni-Frid se vracejí!
I still have faith in you,
When you danced with
me, Little things…

Semper fidelis, You are
my sunshine, Waves of
the Danube, Happy together, Egyptian march,
Slavko play for us…

Oblíbená kompilační
řada mapuje největší hity
v českých rádiích. Nový
díl se týká druhé poloviny roku 2021.

ES539996 2 CD 569,-

ES540000 2 CD

NEJHEZČÍ
TRAMPSKÉ
PÍSNIČKY I.–IV.

COUNTRY
& WESTERN

ES539997 3 CD

Marcela Mlynářová

Milena Štráfeldová

Steve Matthews

Andy Weir

POLOVINA TEBE

BEZ BONTONU,
BEZ KONVENCÍ

TO JE ON!

HITLERŮV
NEVĚSTINEC

SPASITEL

ES042682
2 CD (mp3)

54

299,-

Audioknihu čte D. ČerAudioknihu čte Adéla Ka- ná. Délka nahrávky:
čerová Kubačáková.
14 hodin 37 minut.
ES042534
CD (mp3)

219,-

ES042978
CD (mp3)

299,-

Houba na útěku
SpongeBob a jeho kamarádi se společně vydávají
na cestu, aby zachránili
Garyho.

ES539931 DVD 249,-

ES539913 DVD

Brit Bennett
Audioknihu čte Z. Slavíková. Délka nahrávky:
13 hodin 32 minut.

169,-

SPONGEBOB
VE FILMU

349,-

389,-

Až táborák zaplane, Hej
šup námořníci, Vlajka
vzhůru letí, Pampelišky,
Bessie, Rikatado…
ES541081 4 CD

279,-

Jiří Walker Procházka,
David Ondříček

169,-

279,-

Heroes & legends
Oh lonesome me, My
brand of blues, Whole
Lotta woman, My love is
real…
ES541082 10 CD

399,-

Daniela Krolupperová

ZÁTOPEK

SPOLEČENSTVO
KLÍČNÍKŮ

Audioknihu čte herečka
Jana Holcová.

Audioknihu čte L. Hlavica. Délka nahrávky:
20 hodin 29 minut.

Audioknihu čte herečka
Martha Issová.

Audioknihu čtou V. Dvořák a O. Brousek ml.

ES042181
2 CD (mp3)

ES042612
2 CD (mp3)

ES042979
CD (mp3)

ES042658
CD (mp3)

299,-

349,-

299,-

249,-

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!
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HARRY POTTER
BrainBox
Karetní hra s obrázky scén ze všech
osmi filmů o Harry Potterovi, oblíbenými postavami, památnými momenty a nezapomenutelnými citáty
a speciální karty obsahující vše
od Nebelvíru po Ministerstvo kouzel.
Tato hra v praktické krabičce je skvělou zábavou pro všechny ctižádostivé mladé čaroděje a čarodějky.
Balení obsahuje: 56 barevných karet
z tvrdého kartonu, přesýpací hodiny
a plastovou kostku. Rozměry krabičky: 12,3 x 12,3 x 12,3 cm.
449,- 359,-

ES539802

HRNEK
Keramický hrnek v dárkové krabičce. Výška: 10 cm, objem: 350 ml.
Hrnek lze mýt v myčce na nádobí.
ES538515 Harry Potter
249,- 199,ES538523 Mickey Mouse
249,- 199,ES541916 Marvel – Iron Man
249,- 199,-

SVAČINOVÝ BOX
Nerezový svačinový box s praktickým silikonovým těsněním. Objem boxu: 1 020 ml, rozměry:
14 x 20 x 7,5 cm.
ES538492 Minecraft
499,- 399,ES538490 Marvel
499,- 399,ES538489 Harry Potter
499,- 399,-

Dárkové zboží

DOBBY
Blok
Linkovaný zápisník
s gumičkou a záložkou
ve tvaru ponožky.
Kroužková vazba, výška
bloku: 16 cm.
ES535213

129,- 99,-

LÁHEV

MINECRAFT

MINECRAFT

Láhev z nerezové oceli udrží váš nápoj studený
nebo horký po dobu 15 hodin. Objem: 780 ml,
výška: 27 cm.
ES538533 Harry Potter
499,- 399,ES538538 Marvel – Iron Man 499,- 399,-

Kasička
Kasička ve tvaru prasátka.
Materiál: plast, rozměry
balení: 16 x 23 x 10 cm.

Láhev
Zelená hliníková láhev.
Objem: 710 ml, výška:
22 cm.

ES509281

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2022.

599,- 479,-

ES515636

299,- 249,-
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TIPSON BIO
Matcha
Zdraví velice prospěšný nápoj (speciální
druh mletého zeleného čaje) plný kachetinu (antioxidant), vitamínů A a C, vápníku,
chrómu, manganu, draslíku, selenu a zinku. Balení obsahuje: 60 sáčků (60x 1,5 g).
ES539795

319,- 269,-

TIPSON BIO
Moringa
BIO bylinné čaje s moringou olejodárnou –
superpotravinou s vysokým obsahem vitamínů, minerálů, aminokyselin a antioxidantů. Pyšní se blahodárným vlivem
na zrak, pleť, imunitu a zažívání. Prospěšná
všem v náročném fyzickém i psychickém
období. Vhodný doplněk pro vegany,
seniory a diabetiky. Balení obsahuje:
60 sáčků (60x 1,5 g).

Sypaný čaj

TARLTON TEA POT
Jasmine Teardrops (100 g) obsahuje:
zelený čaj, jasmín, aroma jasmínu.
Royal Strawberry (100 g) obsahuje:
černý čaj, jahody, jahodové aroma.
Výška konvičky: 14,5 cm.

ES539794

ES539796 Jasmine Teardrops

299,- 249,-

199,- 169,-

PORCELÁNOVÝ BUCLÁK
SE SÍTKEM

ES533758 Royal Strawberry
199,- 169,-

Kvalitní porcelánový hrnek s víčkem a nerezovým sítkem. Objem:
420 ml, výška: 8,9 cm.

Dárkové zboží

ES512133 ovoce 469,- 369,ES512131 bylinky 469,- 369,-

PRAKTICKÝ DRŽÁK NA KNIHU
Už žádné hledání stránky, kde jste přestali číst. Už žádné listování
knihou, když se vám omylem zavře. Už žádné nepohodlné držení knihy,
když se vám sama zavírá. Tento šikovný klip podrží stránky přesně tam,
kde právě potřebujete. Materiál: plast, rozměry: 34 x 24 x 2 cm.

Naše
tipy na dárky
pro vaše
blízké

ES511102
ES511103

modrý
růžový

239,- 189,239,- 189,-

POUZDRO NA BRÝLE
S GUMOU
Krásné pouzdro na brýle s praktickou
flexibilní gumou, kterou nasunete
snadno na obal zápisníku, diáře či
knížky. Materiál pouzdra: kvalitní
PU (vzhled měkké kůže), rozměry:
12 x 22,7 x 1 cm.
ES511093 černé
289,- 239,ES511092 tyrkysové 289,- 239,ES537775
květinový motiv 449,- 339,-

56

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.

56 a 57 zbozi.qxp_sablona lista 20.12.21 12:34 Stránka 3

SOUBOJ GENERACÍ
Originální kvízová hra, která prověří vaše znalosti z různých oblastí lidského života. Otázky se
týkají významných událostí, kultury nebo také
světa reklamy, módy a různých trendů za posledních skoro sto let. Otázky jsou rozdělené
do čtyř časových skupin – boomer, generace X,
mileniálové, generace Z. Hráči mohou hrát
samostatně nebo v týmech. Balení obsahuje:
herní plán a karty. Hra je vhodná pro děti
od 10 let. Rozměry krabičky: 27 x 27 x 8 cm.
999,- 699,-

ES534860

Skvělá
zábava
pro celou
rodinu!
PUZZLE

ES379555 ŠKODA 120 GLS (1984)
ES379625 VAZ 2102 COMBI VB (1981)

Hry pro celou rodinu

Auta
Balení obsahuje celkem 500 dílků. Rozměry složeného
obrázku: 48 x 36 cm. Další puzzle z této série zakoupíte
na www.knizniklub.cz.
350,- 279,350,- 279,-

KANASTOVÉ KARTY
Balení obsahuje 108 prémiových karet
vhodných pro řadu karetních her (kanasta,
žolíky, bridž a další). Rozměry krabičky:
9 x 13 x 3 cm.
ES390466 císařské
185,- 149,ES390401 královské
185,- 149,ES390476 zahrada (Monet) 185,- 149,-

VÝBUŠNÍ MIMONI

TIK… TAK… BUM
Chain Reaction
Kdo stihne vytvořit slovo se slabikou
na vytažené kartě ještě před tím, než
bouchne bomba? Hra je živá, rychlá,
podporuje rychlé přemýšlení a svižnou
reakci. Balení obsahuje: 108 karet,
devět žetonů, elektronický měřič času
(bombu), kotouč s šipkou a hrací desku. Hra je vhodná pro děti od 12 let.
Rozměry krabice: 27 x 27 x 10 cm.
ES541254

Zahrajte si zbrusu novou verzi vaší oblíbené
karetní hry! Přední strana krabice navíc obsahuje pohyblivý obrázek ultra banana výbuchu!
Tato svižná hra vychází z oblíbené karetní hry
Výbušná koťátka. Balení obsahuje: 72 karet.
Hra je vhodná pro děti od 7 let. Rozměry
krabičky: 15 x 22 x 7 cm.
ES540552

719,- 579,-

499,- 399,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.
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Kde nás najdete?
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAHA 9
Knihkupectví Luxor
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
tel.: 296 110 460-1

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

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

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

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

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

Knihkupectví Luxor
9. května 517/5
tel.: 381 252 638
ZLÍN
Knihkupectví Luxor
Zlaté jablko
nám. Míru 174
tel.: 576 201 901

Výhody a podmínky
KK PREMIUM
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.

Ochrana soukromí
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 zpracování,
jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

Reklamace
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 servisu máte právo
do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal.
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
spotřebitelského 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.
Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stranami 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. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Při každém nákupu v knihkupectví Luxor prosím předkládejte svou zákaznickou kartu.
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Jak objednat?
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-ES023456,ES124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-ES023456,ES124578
Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu předem: 12345678-ES023456,ES124578-PP-IT
Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu dobírkou: 12345678-ES023456,ES124578-IT

E-knihy
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.

Kolik zaplatíte za dopravu?
Česká pošta

Výdejní místa Zásilkovny

PPL KURÝR

WE|DO KURÝR

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Platba předem: 39 Kč
Při platbě dobírkou: 69 Kč

Platba předem: 79 Kč
Při platbě dobírkou: 109 Kč

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

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

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.
Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek: 296 536 660
Informace: 296 536 662
info@knizniklub.cz
Reklamace: 296 536 661

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY
při nákupu nad 1500 Kč

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

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM:
2113348520/2700

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

Platnost katalogů:
1. katalog ZIMA
2. katalog JARO
3. katalog LÉTO
4. katalog PODZIM
5. katalog VÁNOCE

Katalog JARO 2/2022 budeme rozesílat začátkem dubna 2022.

leden – březen
duben – květen
červen – srpen
září – říjen
listopad – prosinec
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HUBNUTÍ NIKDY NECHUTNALO LÉPE!
Láďa Hruška

FIT KRABIČKY LÁDI HRUŠKY
Všichni toužíme být štíhlí a ve formě, ale jakmile dojde
na diety a různá omezování jídelníčku, naše odhodlání
bere rychle do zaječích. Láďa Hruška se této výzvě postavil čelem – a výsledkem je kniha plná receptů, které vás
přesvědčí o tom, že shazování kil nemusí být doprovázené jen žvýkáním salátu bez chuti. Pokud nesnášíte slovo
dieta, milujete jídlo, jste od přírody nesportovci, ale přesto chcete pro své zdraví něco udělat, nová kniha Fit krabičky Ládi Hrušky je přesně pro vás. Láďa vás díky svým
vychytaným receptům, tipům a trikům naučí, jak uvařit
rychle, chutně a bez nadbytečných kalorií!
Brož., 144 stran, barevná publikace, 15,2 x 20,3 cm

ES042926

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

299,-

239,-
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