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Milí členové Knižního klubu,
v naší podzimní produkci nikdy nechybí naučné a vzdělávací obrazové publikace. V duchu této
tradice pokračujeme ve spolupráci s britským nakladatelstvím Dorling Kindersley a uvádíme
na trh encyklopedický titul Historie v kostce (s. 76), který mapuje všechny důležité historické
události a dává je do souvislostí. Zvídavým dětem je určená novinka s velice aktuálním tématem
Jak chránit přírodu (s. 47) z populární série naučných encyklopedií Řekni mi. Příznivci skutečných
životních příběhů by si určitě neměli nechat ujít knihu o léčiteli Janu Mikoláškovi Šarlatán (s. 7)
z pera dvou zkušených autorů – Josefa Klímy a Marka Epsteina. Tradičně velké oblibě se těší
knihy Joy Fieldingové nebo Fredericka Forsytha; jejich novinky Na špatném místě (s. 4) a Liška
(s. 25) vás určitě nezklamou. Zájemcům o napínavé thrillery mohu také vřele doporučit příběh
nového australského autora Tima Ayliffa Pro vyšší dobro (s. 23) nebo Imaginárního přítele (s. 5)
od Stephena Chboskyho. Tito autoři si s literárními veterány rozhodně nezadají.
V září pravidelně vyhlašujeme vítěze Literární ceny KK, letos tomu tak je již po pětadvacáté. Porota ze všech přihlášených
rukopisů vyhodnotila jako nejlepší román Čarostřelec (s. 39) od debutujícího mladého autora Jana Horníčka. Pokud byste
chtěli vydat svou knihu i vy, pošlete nám do konce roku svůj rukopis. Možná se stanete vítězem příštího ročníku!
Je tomu přesně 20 let, co vás provázím světem knih, a protože přišel čas se rozloučit, ráda bych vám poděkovala za důvěru
a popřála vám, abyste stále nacházeli v četbě knih potěšení i radost a čerpali z nich inspiraci i nové poznatky.
Přeji vám krásný barevný podzim a dobrou zábavu!

Helena Čudová, emeritní programová ředitelka
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DIÁŘ 2021
Týdenní kalendárium, zábavné citáty.
Brož., 112 stran, 9 x 15,5 cm
EH041993
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29,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Akční cena platí pro členy
Knižního klubu PREMIUM, kteří
si jednorázově objednají či zakoupí
další tituly z tohoto katalogu
v celkové hodnotě nad 499 Kč.
Ostatní zájemci si mohou objednat
či zakoupit publikaci za plnou
klubovou cenu 549 Kč.
Akce platí do 31. října 2020.

Objednací číslo při akční ceně:

DA041722
• 320 stromů a keřů
• 312 trvalek, kapradin a trav,
cibulovin a hlíznatých rostlin
i vodních rostlin
• 222 letniček a balkonových rostlin
• 352 rostlin pro obytné prostory
a zimní zahrady
Martin Haberer

1200 ZAHRADNÍCH
A POKOJOVÝCH ROSTLIN
Podrobný atlas obsahuje 1200 druhů pokojových
a zahradních rostlin s podrobnými údaji o pěstování. Jednotlivé profily jsou doplněné výstižnými
barevnými fotografiemi a obsahují základní údaje
o původu popisovaného druhu, vhodném stanovišti, tvaru listů, květů a plodů a požadavcích
na zazimování. U každého profilu je uvedeno praktické shrnutí pomocí piktogramů, které umožní se
rychle orientovat v době kvetení, nárocích na zálivku či velikosti popisovaného druhu.
Váz., 688 stran, barevná publikace, 13 x 19 cm

DA041722
EH041722

akční cena

549,AKČNÍ CENA

279,-

279,699,- 549,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2020.
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Vysněný
princ, nebo
nebezpečný
predátor?
Joy Fieldingová

NA ŠPATNÉM MÍSTĚ

Bestsellery

Paige, kdysi úspěšná manažerka, žije se svou
matkou Joan v jejím luxusním bytě. Joan se
stále nedokáže vzpamatovat ze smrti svého
manžela, ačkoliv se o to usilovně snaží. Paigeina nejlepší přítelkyně Chloe uvízla v nevydařeném manželství, ze kterého se pokouší
uniknout. A sebestředná Heather, Paigeina
sestřenice, ze svých neúspěchů viní všechny
kromě sebe. Nehledě na starosti, které prožívají, ženy věří, že jednoho dne naleznou
Pana Pravého. Místo vysněného muže se však
seznamují s charismatickým predátorem…
Přeložila Milena Havlová.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EH040793

379,-

299,-

Výhodný komplet
ušetříte

280,-

jen

478,-

obj. č.

EH048139

2x Joy Fieldingová

Joy Fieldingová

ŠPATNÁ DCERA
Joy Fieldingová patří bezesporu
k autorkám, které umějí psát
skvělé a opravdu napínavé psychothrillery. Zatím mě nezklamala žádná její kniha a jsem
přesvědčená, že i tahle bude
výborná. Moc se těším!
Helena Frantová, PR manažerka

Robin po více než pěti letech, kdy spolu nepromluvili
ani slovo, zničehonic zavolá její sestra Melanie, aby
jí sdělila, že jejich otec, jeho druhá mladá žena –
mimochodem bývalá nejlepší kamarádka Robin –
a dvanáctiletá dcera byli postřeleni při údajném
ozbrojeném vloupání a jsou v nemocnici v kritickém
stavu. Robin je nucena vrátit se do nenáviděného
rodného maloměsta. Rodinná tragédie i neujasněný
vztah s jejím přítelem v hlavní hrdince znovu vyvolají
panickou poruchu, které se načas zbavila… 352 s.
EH039669
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379,- 299,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Bestseller

Tajemství, klukovská
přátelství a cosi
neznámého, co se
skrývá v Apoštolském
lese… S. Chbosky
opět používá svůj
zvláštní způsob psaní
a vyjadřování, kterým
vás přiková ke knize. Imaginární přítel zaujme
všechny, kteří mají rádi napínavé příběhy, u nichž
se mohou trošku bát.
Helena Herynková, online marketing

Stephen Chbosky

IMAGINÁRNÍ PŘÍTEL
Kate Reesovou život naučil, že násilníkovi, co přísahá,
že se polepší, není radno věřit. A tak sebere uprostřed
noci svého sedmiletého syna Christophera a společně
se vydávají hledat nový život. Cesta je zavede až do malého městečka Mill Grove v Pensylvánii, které je tak
odlehlé a zapomenuté, že by je tam nikdy nikdo nehledal. Jenže když necháte jedno nebezpečí za zády, neznamená to, že další na vás už nečeká. A přitom se
z počátku zdá, že konečně našli klidné místo k životu.
Jenže pak Christopher zmizí. Šest dlouhých dní po něm
není ani stopy. Dokud zničehonic nevyjde z lesa na kraji
města. Není zraněný, je na něm ale něco divného. Nevrací se totiž sám. V hlavě slyší hlas, který mu napovídá,
co má dělat. Hlas, který pro něj má jasný úkol. Christopher musí do Vánoc v lese postavit stromový domek.
Pokud to nedokáže, stane se všem v Mill Grove něco
nepopsatelně strašného… Přeložila Jana Jašová.
Váz. 656 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040561

499,-

cena pro VIP členy

399,349,-

Nepropásněte objednací termín 7. října 2020!

5

N

O

VI
N

KA

06 a 07 bestsellery.qxp_Sestava 1 21.08.20 14:00 Stránka 2

Jenom láska ji může přivést zpátky...

Bestsellery

Po bestsellerech Hortenziová zahrada a Hluboká modř moře jsem se velmi těšila na další román z pera Marie Lamballe. Autorka
mě nezklamala, romantický příběh o hledání
lásky a štěstí se odehrává i tentokrát v malebné bretaňské vesničce na pobřeží Atlantského oceánu a není v něm nouze o napětí
i nečekané životní zvraty.
Dana Bryndová, redaktorka

Marie Lamballe

MAJÁK NA ÚTESECH
Susanne po autonehodě dočasně ztratila paměť. Když najde v kapse svého kabátu pozvání do Bretaně, adresované Anne-Marie LeBarsové, rozhodne se tam vydat. Malebné
místo nad strmými útesy, kde stojí pouze několik rybářských domků a maják, ji uchvátí.
V domě strážce majáku poznává milou a srdečnou starou paní, která je přesvědčená,
že se konečně setkává se svou vnučkou. Obě ženy si padnou do oka a brzy si Susanne
oblíbí celá osada. Dívka se také záhy sblíží s Alanem, který po tragické ztrátě preferuje
samotu. Její nově nalezené štěstí však ohrozí vzpomínky na minulost, které se začnou
postupně vynořovat z paměti… Přeložil Jiří Pondělíček.
Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041288
V prodeji od 4. září 2020

6

459,-

359,-

Marie Lamballe

Marie Lamballe

HORTENZIOVÁ
ZAHRADA

HLUBOKÁ MODŘ MOŘE

Do životů dvou rodin nečekaně
zasáhne světová válka. Francii
obsadí Němci, muži odcházejí
bojovat a ženy se musí postarat
o hospodářství. Ale i v této těžké
době prožívají Sema a Maelle své
tragické milostné příběhy… 448 s.
EH040755

399,-

319,-

Když Kateřina najde na půdě
v domě svých rodičů akvarely,
je fascinována. Pátrání po původních majitelích ji zavede
do Bretaně, kde objeví zchátralý zámeček ze svých obrazů.
Panství patří Ewanovi, atraktivnímu Bretaňci… 560 stran
EH040925

459,- 359,-

Výhodný komplet
ušetříte

490,-

jen

827,-

obj. č.

EH048140

3x Marie Lamballe

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 74.
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Příběh léčitele Jana Mikoláška mě
upoutal natolik, že jsem začal zpovídat pamětníky, pátrat v archivech
a navštívil objekt, kde se skutečný děj
odehrál. Spojil jsem se i s pravnukem
Mikoláška, který uchovává řadu věcných památek, včetně krátkého dokumentárního filmu, jediného, kde skutečný Jan Mikolášek vystupuje. Natočil jsem
podle jeho života televizní reportáž. Je to příběh silný především tím, jakými zkouškami výjimečný jedinec musí projít
v dějinných peripetiích 20. století, ať už jde o nacismus nebo
komunismus.
Josef Klíma

INSPIROVÁNO
ŽIVOTEM ČESKÉHO
LÉČITELE

Josef Klíma, Marek Epstein

ŠARLATÁN

EH041302

299,-

Bestseller

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
tisíce lidí s žádostí o pomoc, včetně osobností politického a kulturního života. I když
léčitel neměl medicínské vzdělání, dovedl
jim svým nevšedním umem chorobu diagnostikovat a pomocí bylin vyléčit.
Váz., 224 str. + 8 str. barevné fotopřílohy,
12,5 x 20 cm

239,Znáte
z kina!

Josef Klíma,
Marek Epstein

ŠARLATÁN
Audioknihu čte
Lukáš Hlavica.

EH041734
CD (mp3) 349,-

299,-

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

CIZÍ KRÁLOVNA
Volné pokračování bestselleru
Hlava světa. Mladý Gaidemar,
nemanželský syn neznámého
původu a ozbrojenec v jízdní
legii krále Oty, je pověřen nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid
ze zajetí v Gardě. Na útěku se
do ní zamiluje, ale ona se provdá za krále Otu… 576 stran
EH040837

499,- 379,-

Kristýna Freiová

LUCIFER
A MARKÉTKA

Historické romány

Už je tomu sto let, co
Laurent de Angeloure,
známý především jako
nesmrtelný hrabě
de Saint-Germain,
opustil švédský královský dvůr. Bez přátel,
bez jediné živé bytosti,
s níž by mohl sdílet své
tajemství, putuje Evropou
i vzdáleným Orientem. Roku 1748 se však
Laurentovým novým přítelem a učitelem stává sám Lucifer. Ten
mu dává novou identitu a představuje ho jako Karla Johanna Fausta, filozofa, učence
a alchymistu. Společně s Luciferem se Laurent stává středobodem společenského života
starého říšského města Frankfurtu, seznamuje se s krásnou Markétkou a podléhá kouzlu
Elizabety, provdané za císařského radu Johanna Caspara Goetha…
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

EH041739
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279,-

Pavel Hrdlička

ÚKOL PRO ŠAŠKA
Oblíbený autor přináší čtenářům další
historický román s detektivní zápletkou. Podaří se podrychtáři Václavovi
od Černého koně za pomoci šaška,
rytíře a bývalých biřiců osvobodit
uvězněného krále Václava IV.? 280 s.
EH041842

299,- 239,-

Pavel Hrdlička

SMRT NOSÍ RUDÉ
ŠKORNĚ
Audioknihu čte herec
Vasil Fridrich.
EH041978
CD (mp3) 299,- 249,-

Volné pokračování románů
Rubínový pokoj
a Tajemství růžového pokoje
Pauline Petersová

CEDROVÝ DŮM

Hana Whitton

Hana Whitton

POSLEDNÍ
LUCEMBURK

SÁGA RODU
REISSOVÝCH

Historický román plný intrik,
vášní, bojů o moc, ale i hlubokých citů zachycuje dramatické období v dějinách
Evropy. 240 stran

Poutavý román přibližuje
prostředí české obrozenecké
společnosti i život reálných
historických osobností, které
tvořily naše dějiny. 264 stran

EH041652
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279,- 219,-

EH040624

279,- 219,-

Londýn, 1908. Victoria je uprostřed svatebních
příprav. Její snoubenec Jeremy však musí sňatek odložit a odjet do Indie, kde byl spáchán
atentát na vicekrále. Během jeho nepřítomnosti je u zavražděného indického námořníka
nalezen medailonek s podobiznou Victoriina
zesnulého otce. A pak se Jeremy začne pohřešovat. Victoria se proto vydává se svým komorníkem Hopkinsem do Indie…
Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

EH040857

359,-

279,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Švédské panství, mocný rod a žena
na rozcestí mezi láskou a povinností

Luca Di Fulvio

DÍVKA, KTERÁ SE DOTKLA
NEBE
Neodolatelný příběh o lásce a smrti,
přátelství, nenávisti a odpuštění,
i o naplnění životních snů. 632 stran
Touto třídílnou rodinnou ságou z prostředí vyšší společnosti si autorka splnila svůj dávný sen. Nechte se i vy
unášet nevšedním romantickým příběhem plným tajemství a zlomových momentů, jenž okouzlil miliony čtenářů
po celém světě. Ani mě nenechal
chladným osud hlavní hrdinky, která se
navzdory touze po jiném, konvencemi
nezatíženém životě, musela v důsledku
nepředvídatelných tragických událostí
podřídit tradici a zájmům své rodiny.
Ivana Parkmanová,
redaktorka

Sabine Martin

Corina Bomannová

KATOVA SCHOVANKA

PANÍ ZE SEVERU

Rodina Melisandy je zákeřně vyvražděna. Dívka se rozhodne, že až vyroste,
svou rodinu pomstí… 432 stran
EH040566

399,- 319,-

Historické romány

449,- 359,-

EH041801

Agnetino dědictví
Rod Lejongårdů vlastní nádherné staré panství
na jihu Švédska. Statek, který rodina už mnoho let spravuje, je v zemi proslulý
úspěšným chovem koní. Panství a šlechtický titul Lejongårdové obdrželi jako projev díků švédského krále za podporu a věrnost během třicetileté války – s podmínkou, že budou za všech okolností stát při královské rodině. Dcera
Agneta se však k panství otočí zády. Celé dětství trpěla přísnou výchovou a konvencemi vyplývajícími z vysokého
postavení její rodiny. Upne se tedy ke svému vysněnému studiu malby, protože jen štětcem může svobodně vyjádřit své city. Jako studentka malby si ve Stockholmu užívá vytoužené svobody, angažuje se v boji za ženská práva
a miluje Michaela, studenta práv, kterému nezáleží na jejím původu. Rána osudu, požár na statku, při kterém
jsou zraněni její otec a bratr, ji však přivede zpátky domů. Agneta musí nečekaně volit mezi povinností a láskou.
Dokáže se odvážná a sebevědomá žena postarat o prosperitu panství? Přeložila Zuzana Soukupová.
Váz., 488 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040789

399,-

319,-

Jiří Hanibal

JOHANA Z ROŽMITÁLU
Stejně jako každé manželství i svazek
Johany s Jiřím z Poděbrad zažil časy
dobré i zlé… 192 stran
EH040985

259,- 199,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.
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Sally Christie

SOKYNĚ
Z VERSAILLES

Anne Jacobsová
Venkovské sídlo

ZLATÉ ČASY 344 stran
399,- 319,-

EH040015

Volné pokračování
Sester z Versailles
opět dokazuje, že
zatímco Evropa
válčila a Rakousko
se snoubilo,
ve sladké Francii se roku 1730 radovalo… 496 s.
399,- 319,-

EH040662

Ann Mooreová

ÚSVIT NADĚJE

Anne Jacobsová
Venkovské sídlo

BOUŘLIVÉ ČASY 360 stran

Historické romány

EH040732

399,-

319,-

Aby Irka Gracelin
O’Malleyová uživila
sebe i své děti,
stává se kuchařkou
u prominentního
doktora – a dostává se tak přímo
do centra intrik a vydírání… 464 stran
EH039847

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

440,obj. č.

jen

757,EH048141

3x Anne Jacobsová

Anne Jacobsová

Venkovské sídlo

Viola Ardone

ČASY SE MĚNÍ

VLAK
PRO DĚTI

Zdá se, že na venkovském sídle nastávají klidné časy. Franziska našla starý domov a ve Waltrovi svou
velkou lásku. Vnučka Jenny udělá všechno, aby si na rodinné usedlosti vybudovala svou budoucnost,
a je šťastná s Ullim, jemuž se slibně rozbíhá podnikání v půjčovně lodí. Všechno ale není tak růžové, jak
to na první pohled vypadá. Nově otevřená restaurace neprosperuje a při stavebních pracích ve sklepě
dojde k nálezu, který oživí dávno zapomenutou historii. Franziska se obává, že by mohl souviset s její
zesnulou sestrou, a klade si otázku: Vymaní se někdy ze zajetí minulosti? Přeložila Libuše Staňková.
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041543

319,-

EH041157

279,- 219,-

TO

P

399,-

Těsně po druhé
světové válce je jih
Itálie zbídačený
a na pokraji hladomoru. Právě tehdy
je pro nejchudší
děti zorganizována speciální akce… 192 stran

Gemma Liviero
Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

ZLOMENÍ
ANDĚLÉ

KAVÁRNA
U ANDĚLA

Elsi je uvězněná
v lodžském ghettu.
Blonďatá Matilda
je vybrána do projektu Lebensborn.
A nacistický doktor
Willem zjišťuje, co
všechno se páchá ve jménu vědy… 408 stran

Nová doba
Strhující příběh jedné
kavárenské dynastie
v první polovině
20. století. 392 stran
EH040693
399,- 319,-

10

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA
Nová doba
Audioknihu čte Zuzana Slavíková.
EH041866 2 CD (mp3)

349,- 279,-

EH039145

399,- 299,-

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!
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Inspirováno skutečným příběhem Nancy Wakeové
Imogen Kealey

OSVOBOZENÍ
V šestnácti letech Nancy odcestovala z rodné Austrálie do Marseille, kde
nalezla nový domov a životní lásku. Ovšem během nacistické okupace
nedokázala stát stranou a jako Bílá myš se stala německým silám trnem
v oku. Když byla odhalena, musela uprchnout do Anglie, zatímco jejího
manžela zadrželo gestapo. Nancy se však nevzdává – po tvrdém výcviku
se vrací do Francie, aby ho pomohla osvobodit… Přeložil Jiří Jaňák.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041649

359,-

279,-

Historické romány

Páni, tohle byla jízda! Taková ta kniha, u které jste najednou v polovině knihy, ani nevíte jak! Při čtení máte pocit,
že se plížíte okupovanou Francií spolu s hlavní hrdinkou.
Mimochodem, skvělé je, že Nancy není žádná superhrdinka. Je mazaná a správně drzá, ale bez pomoci svých spolubojovníků by nic nedokázala. Líbilo se mi také, že nejde
jen o válečný příběh, ale líčí se i to, jak se žena musí prosadit v ryze mužském prostředí.
Radek Blažek, Social Media Manager

Imogen Kealey

OSVOBOZENÍ

Audioknihu čte
Lenka Zbranková.
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EH041682
CD (mp3)

349,- 279,-

Válečný sirotek obrátí
mladé ženě život
vzhůru nohama…
Frances Liardet

MUSÍME BÝT STATEČNÉ
Prosinec 1940. Během válečné evakuace
Southamptonu nachází Ellen v autobusu
spící děvčátko, k němuž se nikdo nehlásí.
Ellen vždy věřila, že žádné děti nechce,
ale když vezme Pamelu do svého domova,
začíná svůj názor měnit. Zatímco ve světě
zuří válka, vytvoří se mezi ženou a dítětem
pevné pouto. Po válce si však pro Pamelu
přijíždí její příbuzní… Přeložil P. Musiol.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

EH041237
399,cena pro VIP členy

Eoin Dempsey

Eoin Dempsey

RŮŽE BÍLÁ, ČERNÝ LES

NAJDI REBECCU

Podaří se mladé France obelstít gestapo? 272 stran

Aby našel milovanou dívku,
vstoupí do SS… 336 stran

EH040592

319,279,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2021 najdete na str. 64.

359,- 279,-

EH040591

379,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

280,-

jen

458,-

obj. č.

EH048142

2x Eoin Dempsey
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Rodinné štěstí Sylvie a Maëla
tentokrát ohrozí ničivá bouře…
Tabea Bachová

NÁVRAT NA OSTROV
KAMÉLIÍ
Sylvie a Maël čekají narození vytouženého
dítěte. Maëla však náhle dostihne rodinná
minulost. Jeho matka, s níž už téměř třicet let
neudržuje kontakt, těžce onemocněla. Přestože Sylvie nemá dobrý pocit, Maël odcestuje.
O něco později začne nad bretaňským pobřežím zuřit ničivá bouře se záplavami, během
níž se Sylvie zraní… Závěr třídílné bretaňské
trilogie. Přeložila Blanka Pscheidtová.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

EH041128

349,-

Liane Moriarty

SEDMILHÁŘKY
Podle této knižní předlohy natočila HBO
minisérii s N. Kidmanovou a R. Witherspoonovou v hlavních rolích. 440 stran
EH037468

359,- 299,-

279,-

Společenské romány

Tabea Bachová

ŽENY Z OSTROVA
KAMÉLIÍ
Po svatební oslavě se
Sylvie a Maël těší, že
založí rodinu. Náhle
se však na ostrově
objeví žena s dítětem,
o kterém tvrdí, že je
Maëlovo… 312 stran
EH040509
299,- 239,-

Kerry Lonsdaleová

VŠECHNO, CO DÁME
Zatímco se fotograf Ian honí za kariérou,
vzdaluje se mu to jediné, na čem doopravdy
záleží. Jeho rodina… 296 stran
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EH041578

EH041477

SCHOVEJ MĚ V DEŠTI

12

399,- 319,-

KÉŽ BYCH TI TO
DOKÁZALA ŘÍCT

Sabine se rozhodne navštívit
svou babičku, s níž se dosud
nikdy nesetkala. Shledání
na irském venkově v ní záhy
vyvolá touhu odhalit dávná
rodinná tajemství… 376 s.

Jojo Moyesová

DÍVKA, JIŽ JSI TU
ZANECHAL

EH041785

Hannah Beckermanová

Každá rodina má nějaké problémy, někdy
jsou však natolik vážné, že zapříčiní dokonce i rozpad. Audrey by mohla vyprávět. Její dvě dospělé dcery se natolik
odcizily, že ani dospívající vnučky se nikdy
nesetkaly. Tajemství staré třicet let rodinu
rozdělilo a zdá se, že navždy. Je tu však
jedna věc, která je dokáže spojit. Napětí
neustále roste a neodvratně se blíží
okamžik, kdy dávná rozhodnutí znovu
vyjdou najevo. Dokáže k sobě ještě rodina po tolika letech mlčení najít cestu?
Přeložila Štěpánka Svobodová.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

Jojo Moyesová

Poutavý román od autorky
světových bestsellerů Než
jsem tě poznala, Schovej
mě v dešti a Poslední dopis
od tvé lásky. 432 stran

359,- 279,-

KA

EH040393

379,- 299,-

359,-

279,-

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

Kerry Fisherová

ŽENA, KTEROU
JSEM BYLA
Nový domov může
znamenat šťastný
konec, nový začátek, nebo bezpečný úkryt. Kate Jonesová o tom ví své. Je totiž na útěku. Opustila
svůj starý život a sobě i dceři změnila jméno. Nikdo se nesmí dozvědět, kým byla dřív… 288 stran
EH041268

359,- 279,-

B. Nesvadbová

ILUZE
Karla potkala Martina v těžkém období svého života.
Doposud dokonalý vztah s jejím synem dostal trhliny,
když syn začal
experimentovat s drogami. Martin se Karle stane
záchranným kruhem, brzy však mezi nimi zahoří
i plamen vášně… 152 stran, černobílé fotografie
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EH041698

259,- 199,-

Extravagantní čarodějka se chystá
do důchodu. Komu předá své řemeslo?

Maddie Dawsonová

DOHAZOVAČKY
Pětaosmdesátiletá Blix je proslulá dohazovačka a přinejmenším pro své nevděčné a snobské příbuzenstvo poněkud
extravagantní bezdětná teta… a navíc
tak trochu čarodějka. Je smířená s tím,
že už jí nezbývá mnoho času, a o to větší
radost jí udělá, když jí osud nečekaně
zavane do cesty nástupkyni, ve které vidí
samu sebe zamlada. Téměř třicetiletá
Marnie se už smířila s tím, že je na rozdíl
od své úspěšné sestry naprosto obyčejná, a netouží po ničem jiném než se usadit, založit rodinu a vést zcela normální
život. Rozhodně si nemyslí, že má nějaké
mimořádné nadání, natožpak že ji čeká
úchvatná budoucnost. Ke štěstí by jí
úplně stačilo, kdyby se její snoubenec
Noah dostavil k oltáři, přestože už má
zpoždění čtyřicet sedm a půl minuty…
Přeložila Šárka Kadlecová.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040392

379,-

Společenské romány
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299,-

Alexandra Potter

ZPOVĚDI TROSKY
PO ČTYŘICÍTCE
Když Nell zkrachuje kavárna a spolu s ní i její vztah, přestěhuje se
z Kalifornie zpět do rodného Londýna. Od doby, kdy tam byla naposledy, se toho však hodně změnilo.
Všechny její svobodné kamarádky
jsou vdané a mají děti. Kvůli závratné výši nájmů si Nell musí pronajmout pokoj v domě neznámého člověka a ve světě dokonalých
životů prezentovaných na Instagramu si připadá jako troska. A co
je ještě horší, jako troska po čtyřicítce. Po všech životních kotrmelcích je však odhodlaná zajistit, že
příští rok bude úplně jiný. Je načase převrátit svůj život vzhůru
nohama! Přeložila D. Reischlová.
Váz., 368 stran, 12,9 x 20,7 cm

EH390775

349,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 47–55.

279,-

Sandra Brown

Sandra Brown

NEBEZPEČNÁ PODOBA

MILENEC ZE SNŮ

Havárie letadla znamenala
pro televizní reportérku
Avery Danielsovou osobní
tragédií. Tento nešťastný
zásah osudu jí však zároveň
nabídl skvělou možnost vyšvihnout se ve své profesi
a dosadil ji do role klíčové
postavy dramatu nenávistné
vášně a smrtelné touhy…

Elizabeth, atraktivní mladá
vdova, žije sama se dvěma
dětmi. Touží mít někoho nablízku, jenže na skutečný
vztah nemá odvahu. Náhle
však vstoupí do jejího života
dva muži – soused Thad
a majitel hotelového řetězce,
v němž má Elizabeth svůj
obchod. Pro koho se mladá
žena rozhodne? 152 stran

440 stran
EH041103

399,- 319,-

EH041193

259,- 199,-
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ARABSKÁ ZEMĚ OČIMA EVROPANEK
Tanya Valková

ARABSKÁ
PRINCEZNA

Společenské romány

Tanya Valková popisuje životní
osudy Doroty, Polky, která si
v mládí vzala Libyjce, a její dospělé dcery Miriam, jež se sama
stala matkou Nadji. Tentokrát
se jejich cesty propojí se spletitým osudem saúdské princezny
Lamii. Arabská princezna je
román zkoumající tajemství
lidské povahy, formované islámským právem šaría. Tato kniha
postihuje krutosti, násilí, vraždy,
znásilnění, vášně a city, ale také
se zaměřuje na psychologické
pozadí lidských činů a odhaluje
skutečný život v arabské zemi.
Ta je přitom popisována nejen
očima Evropanek, ale také rodilých Arabek. Příběh představuje
pokusy arabských žen o emancipaci a o nalezení místa v mužském světě. Přeložil Robert Pilch.
Váz., 544 stran, 12,5 x 20 cm

EH040475
459,- 359,cena pro VIP členy 321,-

Charlotte Linková

ZMIZENÍ
Kate Linvillová ze Scotland Yardu ve Scarborough potkává naprosto zoufalou rodinu,
která pohřešuje svou dceru Amelii. A záhy
zmizí další dívka… 416 stran
EH040909

Sally Hepworthová

RODINA ODVEDLE
Essie měla perfektní život, dokud se do sousedství nepřistěhovala tajemná žena, díky
níž vyšlo záhy najevo šokující tajemství…
256 stran
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399,- 319,-

299,- 239,-

Jak se z obyčejného
Němce stal vražedný
atentátník?
Zuzana Zimmermannová

ŘETÍZEK SLZ

Jodi Picoultová

Penny Hancocková

VYPRAVĚČKA

MYSLELA JSEM,
ŽE TĚ ZNÁM

Devadesátiletý Josef Weber,
bývalý člen SS, požádá vnučku
Židovky, která přežila Osvětim, aby mu pomohla spáchat
sebevraždu, neboť ho již léta
tíží svědomí… 512 stran
EH041300

14

399,- 319,-

Dvě rodiny, dvě dlouholeté
kamarádky, jedno vážné
obvinění, nespočet následků… Kdo mluví pravdu
a kdo lže? 392 stran
EH040151

399,- 319,-

Anna Langová, padesátiletá Němka, při
návštěvě banky zjistí, že jí přišly na účet
čtyři tisíce euro. Peníze poukázal jakýsi
Abu Usama, kterého nezná, takže neví,
zda jí peníze patří. Druhý den je pozvaná
na policii, kde se dozví, že Abu Usama
je, respektive byl, její syn Richard, který
konvertoval k islámu a v Istanbulu spáchal sebevražedný atentát. Na onen svět
s sebou vzal i mnoho turistů…
Váz., 184 stran, 11,5 x 18,5 cm

EH041599

259,-

199,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 68 a 69.
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Sarah Larková

352 stran
EH040362

N

Lauře se naskytne šance pracovat
nějakou dobu na výzkumu života
velryb a delfínů na Novém Zélandu.
Jako zázrakem se jí tak plní sen –
stát se mořskou bioložkou. Nová
práce s sebou ovšem přinese zásadní
změnu v jejím osobním životě…

O

ROK DELFÍNŮ

359,- 279,-

Kathryn Stockettová

ČERNOBÍLÝ SVĚT
Dojemný příběh zasazený do šedesátých let 20. století na americký Jih je
vyprávěn očima tří výjimečných žen.
V době panující rasové segregace
se mladá běloška slečna Skeeterová
rozhodne ukázat svět očima černých
hospodyň, čímž převrátí život mnoha
rodin vzhůru nohama. Brož., 408 stran

PODIVNÁ NEHODA ODHALÍ
PEČLIVĚ SKRÝVANÉ
RODINNÉ TAJEMSTVÍ
Každý z nás má nějakou minulost a často si neuvědomuje,
že naše minulost nezačíná naším narozením. Že tu byl někdo již před námi – naše maminka, naše babička… Kniha
Sny o pádu vypráví příběh tří generací žen a ukazuje, jak
události, které se odehrály již před mnoha lety, osudově
ovlivnily několik generací. Donutila mě zamyslet se
nad vlastními kořeny a začít si klást otázky. Uvědomit si,
jak důležitý je pro člověka pocit vnitřního ukotvení.
Jana Kubínová, redaktorka

299,- 239,-

EH041223

Společenské romány

Susanna Kearsleyová

BEZNADĚJNÝ OSUD
I po necelých tři sta letech zůstává
šifrovaný deník jakobitské emigrantky
Mary Dundasové záhadou. Sára Thomasová, která má za úkol deník
dešifrovat, brzy zjišťuje, že Maryin
život byl plný rebelie a zrady…
Společenský román od autorky bestselleru Ohnivý pták. 448 stran
399,- 319,-

EH040631

Karen Whiteová
Hana Marie Körnerová

Hana Marie Körnerová

SNY O PÁDU

PROSÍM VÁS,
SESTŘIČKO…

DĚKUJI, SESTŘIČKO…

Je to už devět let, co Larkin utekla z Georgetownu a přísahala, že se už nikdy nevrátí. Když se ale dozví, že její matka zmizela, nezbývá jí nic jiného, než se vrátit
domů – do města, které miluje a zároveň se ho obává. Larkininu matku nakonec
naleznou ve vyhořelém rodinném sídle. Je těžce zraněná, v bezvědomí a nikdo
netuší, jak se tam dostala. Larkin se rozhodne zjistit, co se stalo. Netuší však, že
při hledání odpovědí odhalí tajemství skryté více než padesát let. Tajemství lásky,
přátelství a zlomených srdcí. Přeložila Blanka Brabcová.
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm

Pokračování křehkého příběhu mladé půvabné sestřičky Sylvie. 296 stran

Poutavý román z lékařského
prostředí. 264 stran
EH040082

299,- 239,-

EH040083

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

jen

368,-

obj. č.

EH048143

2x Hana Marie Körnerová

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2020.

EH040683

399,-

319,15
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ŠTĚSTÍ NENÍ TAK
NEDOSAŽITELNÉ,
JAK SE NĚKDY
ZDÁ…
Hendrik Winter

SPLNIT SI SVÉ SNY

Společenské romány

Adama nikdy nenapadlo, že by se mohl zamilovat do jedné z pacientek, které denně vozí na chemoterapii a zpět. Jednoho dne však
k němu do taxíku nastoupí Jessi – půvabná, ale smrtelně nemocná
mladá žena. Zamiluje se do ní na první pohled. Když se dozví, že Jessi
zbývá pouhých pár týdnů života, zmobilizuje všechny své síly, aby jí
ten čas co nejvíc zpříjemnil. Jeho největším přáním je splnit Jessi její
velký sen. Zároveň si však uvědomí, že ani on by neměl svůj sen oddalovat na „až někdy“… Přeložila Pavla Lutovská.
Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EH041139

279,-
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Annie se topí ve smutku už
tak dlouho, že zapomněla,
co vlastně znamená být
šťastný. Všechno se změní,
když potká Polly, která je
i přes svůj boj s rakovinou
stále dobře naladěná. Polly
jí pomůže pochopit, že
i malé věci dokážou velké
zázraky… 328 stran
EH038870

EH374524

Sofia Lundbergová

Eva Woodsová

ČERVENÝ ADRESÁŘ

OTAZNÍK
JE POLOVINA SRDCE

JAK BÝT ŠŤASTNÝ

EH039771

16

349,- 279,-

Elin má skvělý život. Žije
v New Yorku, je úspěšnou
fotografkou, má skvělého
manžela a úžasnou sedmnáctiletou dceru. Vše se
zdá perfektní. Její minulost
však dokonalá není a Elin
ví, že se s ní musí chtě nechtě vypořádat… 328 stran
EH039772

379,- 299,-

ŘÍŠE DIVŮ
Vztah mezi Avou
a její matkou Ilse
nikdy nebyl bezproblémový.
Ve vzduchu viselo
příliš mnoho otázek. Kdo je Avin
otec? Co dělala
Ilse za války?
Proč svou dceru
nechala v posledním válečném
roce v německém
sirotčinci? Až po
Ilsině smrti Ava
obdrží složku s neodeslanými dopisy, které odhalují matčinu
temnou minulost… Přeložila Silvie Mitlenerová.
Váz., 448 stran, 13 x 21,1 cm

Sofia Lundbergová
Nechte se vtáhnout do poutavého vyprávění o přátelství
a nebezpečí, o štěstí i smutku a o velké lásce, na kterou
se nezapomíná. Přeneste se
do dávných časů v Paříži,
New Yorku a také ve Stockholmu. Tento dojemný příběh se dotkne vašeho srdce!
288 stran

Jennifer C. Epstein

279,- 219,-

429,-

344,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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ZDÁ SE, ŽE ANNICE DAL ŽIVOT ŠACH MAT…

Julia Whelanová
Se stipendiem v kapse a nabídkou práce
snů přijíždí Ella na roční stáž do Oxfordu. Její smělé plány však záhy naruší
sebevědomý a drzý chlápek… 312 stran
EH039802

299,- 239,-

Kerry Winfreyová

ČEKÁNÍ NA TOMA HANKSE
Je jí dvacet sedm, je single a má naprosto přesnou představu o tom, jak
má vypadat její muž snů. Ovšem jen
do chvíle, než se objeví On… 264 s.

HOLKA, KTEROU KDYSI
ZNAL
Annika a Jonathan se seznámí v univerzitním šachovém klubu. Jonathan postupně
propadne jejímu kouzlu, i když tuší, že
Annika je tak trochu jiná. Plachá samotářka, která miluje knížky a zvířata, ale
lidé ji děsí. Nerozumí jim a oni zase nerozumí jí. Tedy až na Jonathana, se kterým
poprvé zažívá štěstí a plánuje společnou
budoucnost v New Yorku. Do jejich vztahu
však zasáhne tragická událost a oni se
vydají každý svou cestou. Po deseti letech
se náhodou potkají v Chicagu. Dokáže
Annika překonat sama sebe a dostane
od Jonathana druhou šanci? Citlivý příběh
o tom, jaké to je, když tak úplně nezapadáte a každý den je pro vás novou výzvou.
Přeložila Pavla Jakobsson.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EH040889

299,-

239,-

299,- 239,-
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EH040890

Tracey Garvis Graves

Romány o lásce

MŮJ OXFORDSKÝ ROK

DOKÁŽE SE HAZARDNÍ HRÁČ ZMĚNIT
V DOKONALÉHO DŽENTLMENA?
Stephanie Laurensová

DÁMA V OHROŽENÍ

Catherine Bennettová

NECHCI LÁSKU NEBESKOU
Emma zdědí dům na venkově. Netuší,
že s novým domovem přijde spousta
změn, z nichž nejpřekvapivější (a nejvíc
sexy) je nový nájemník… 424 stran
EH038644

379,- 299,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Miranda žije s bratrem a dvěma postaršími tetami, které z ní vychovaly dokonalou dámu, jež se na hony vyhýbá skandálům. Jenže v jejím
nitru dřímá ohnivá a nezávislá povaha. Právě když se rozhodne zjistit,
kdo vlastně je a co je pro ni důležité, její bratr náhle zmizí. Miranda
se obává nejhoršího a obrátí se s prosbou o pomoc na pochybného
souseda, krále hazardních her Nevillea Roscoea. Tento tajemný muž,
jehož pověst není zrovna valná, kdysi býval lordem Julianem Delbraithem. Vzdal se však svého postavení, aby zachránil rodinu. Roscoe se
rozhodne Mirandě pomoci… Přeložila Dana Chodilová.
Váz., 512 stran, 12,5 x 19,5 cm

EH392977

349,-

279,17
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Dá svobodomyslná Vanessa
přednost vášni, nebo povinnosti?
Johanna Lindseyová

MILÁČKOVO POKUŠENÍ
William Blackburn, hrabě z Ketterhamu, ohrožovaný mocnými nepřáteli, žije
se svou dcerou Vanessou v exilu na skotské vysočině. Když Vanessa dospěje,
William ji nutí, aby se vrátila k matce do Anglie a debutovala ve společnosti.
Vanessa, kterou otec vychovával svobodně jako chlapce, se obává, že se nebude umět chovat jako mladá dáma, ale přesto souhlasí, že vstoupí do vysoké
společnosti a pokusí se zároveň o to, aby bylo ukončeno nepřátelství vůči
jejímu otci. Neumí si však představit, jak vysokou cenu bude muset zaplatit…
Přeložila Alžběta Lexová. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

EH041351

279,-

219,-

Johanna Lindseyová

NÁDHERNÁ BOUŘE

Romány o lásce

James Malory konečně zjistil, kdo stojí za únosem jeho
milované dcery Jack do Karibiku. Přestože se dívka
vrátila bez újmy domů, otec plánuje pomstu. Jack ale
únosce nalezne dříve než on a záhy zjišťuje, že muž
není jen obyčejný pirát… 288 stran

249,- 199,-
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Román ve stylu
Jane Austenové
Sophia Farago

SVATEBNÍ PLÁN

Laurelin Paigeová

Danielle Steel

HUDSON

V HLAVNÍ ROLI

Hudson Pierce žije životem,
který si dovede představit
jen málokdo. Má peníze
i moc a neexistuje téměř nic,
po čem by toužil, ale nemohl
to mít. Až na jedno – nikdy
nebyl zamilovaný… Pikantní
love story Laurelin Paigeové,
tentokrát z pohledu hlavní
mužské postavy – miliardáře
Hudsona. 408 stran

Kait Whittierová píše sloupky
do respektovaného časopisu,
který má fanoušky po celém
světě. Miluje svou práci
a zbožňuje své dospívající
děti. Po dvou nepovedených
manželstvích se ale raději
vyhýbá komplikacím a nejistotám nového vztahu.
Změní její názor atraktivní
herec? 272 stran

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

EH039895

EH041226

EH041512
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359,- 279,-

299,-

239,-

Anglie roku 1811. Frederica, nejstarší
dcera zemřelého vikomta z Panswicku,
sní o báječné sezoně v Londýně. Jenže
její otec zanechal rodině hromadu
dluhů, a tak se její matka ve snaze zachránit alespoň rodinnou usedlost rozhodne vsadit všechno na jedinou kartu.
Místo Frederiky má být v Londýně uvedena do společnosti její krásná sestra
Penelope a Frederica ji má jen doprovázet coby gardedáma. Podaří se Frederice najít sestře bohatého ženicha a zachránit tak rodinu i Lancroft Abbey?
Přeložila Soňa Brtna Havlová.
279,-

219,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.

Jennifer Probstová

MILUJ MĚ VŠÍM
Tristan Pierce se vrací domů a spolu
s bratry přebírá rodinný podnik. Záhy
po svém návratu se také setkává se
Sydney, kterou kdysi opustil… 384 s.
EH039915

359,- 279,-

Samantha Youngová

BEZ ROZLOUČENÍ
Když Noře do života vstoupí přitažlivý
hudební skladatel, probudí v ní vášeň
a sílu nevzdávat se, navzdory ztrátám,
které v minulosti utrpěla… 424 stran
EH040011

359,- 279,-

Pokračování erotické série
se opět nese na vlnách
smyslné jógy
Audrey Carlanová

POSVÁTNÉ MÍSTO
Amber St. Jamesová má plán:
co nejdřív dokončit studium
medicíny a stát se pediatričkou. Je premiantkou ročníku
a škola jí zabírá tolik času, že
má málokdy pomyšlení na zábavu… natožpak na chlapy.
Amber má pocit, že jí všechno skvěle vychází, dokud
ve škole nezačnou probírat
lidskou sexualitu. A tehdy
Amber narazí na problém.
Její znalosti této problematiky
jsou totiž takřka nulové…
Dash Alexander vyučuje tantrickou jógu ve studiu Lotus
House. Jeho klientky na něj
nedají dopustit – ať už je to
díky jeho unikátnímu stylu,
klidné povaze nebo dokonalému sexy tělu. Je to právě
Dash, kdo se nabídne, že pomůže Amber s jejím drobným
problémem. Ta mu na oplátku
musí slíbit, že na sebe vezme
roli asistentky na příštích
hodinách tantrické jógy…
Přeložila Hana Láryšová.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

EH040097

299,-

Erotické romány
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239,-

Audrey Carlanová

VĚČNÁ VÁŠEŇ
Vi Keelandová

ŠÉF
Když neznámý krasavec Chase pomůže
Reese ukončit příšerné rande, je mu
vděčná. Ani ve snu by ji nenapadlo, že
se s Chasem ještě někdy setká… 288 s.
EH039165

299,- 239,-

Nová erotická série od autorky Calendar Girl
Baseballista Trent Fox je jedním z nejlepších pálkařů
na světě. Nedávné zranění ho ale přivádí do Lotus Housu,
centra jógy, kde poznává okouzlující Genevieve – hnědookou útlou blondýnku, kterou okamžitě zatouží políbit.
Domluví si s ní soukromé hodiny a velmi rychle se přesvědčí
o tom, jak dokáže být jóga smyslná… 264 stran
EH040096

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

299,- 239,-
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CO SE STANE,
KDYŽ SE
SYN AMERICKÉ
PREZIDENTKY
ZAMILUJE
DO BRITSKÉHO
PRINCE?
Casey McQuistonová

ČERVENÁ, BÍLÁ
A KRÁLOVSKY
MODRÁ
Anna Todd
After

YOLI

Alex Claremont-Diaz, syn americké
prezidentky, je nesmírně charismatický mladík. Pro Bílý dům představuje marketingový poklad. Jediný
problém je, že si dvakrát nerozumí
s Henrym, princem na opačné
straně Atlantiku. Když se navíc
v bulváru objeví záběry, na nichž se
Alex s Henrym hašteří na královské
svatbě, má to neblahý dopad
na americko-britské vztahy. Hlavy
světových velmocí proto sestaví
plán, jak napravit škody – Alex
a Henry pro veřejnost sehrají divadýlko a uzavřou příměří. Jejich fingované přátelství ale postupně přeroste v cosi mnohem hlubšího… Přeložila Renata Heitelová. Brož., 424 stran, 12,5 x 20 cm

EH041528

379,-

POLIBEK
Brož., 536 stran
EH042056

399,- 299,-

After

PŘIZNÁNÍ
Pokračování světového bestselleru.
Brož., 616 stran
EH041823
399,-299,V prodeji od 3. září 2020

Výhodný komplet
jen

ušetříte

468,-

330,obj. č.

299,-

EH048144

2x Anna Todd

Jennifer Nivenová

Karen Riversová

Aleš Novotný

Becky Albertalli

Amy Harmonová

TÍHA VESMÍRU

NĚCO SI PŘEJ

PAMATUJ NA SMRT

MEČ A PTÁČEK

Když na sebe ve škole narazí
Libby, kdysi nejtlustší teenagerka Ameriky, a Jack, trpící
prosopagnosií, svět se rázem
obrátí vzhůru nohama!
Brož., 408 stran

Elyse a Josh přežili leteckou
katastrofu a dlouhý pobyt
v nemocnici je sblížil. Zamilovaná dívka však cítí, že
na něco hrozného zapomněla… Brož., 272 stran

Když je v lese nalezeno tělo
roky pohřešované dívky, zachvátí lidi v blízkém městečku panika. Všichni totiž tuší,
že vrahem je někdo z nich…

HOLKA MIMO
RYTMUS

EH038619

20

279,- 219,-

EH039743

259,- 199,-

Brož., 408 stran
EH039533

299,- 239,-

Leah je bisexuálka. Nikomu
to ale neřekla, a tak ani její
nejlepší kamarád Simon netuší, čím si jeho kamarádka
prochází… Brož., 272 stran
EH040452

259,- 199,-

Dívka, přezdívaná Skřivánek,
je němá, a tak nemůže využít svůj dar – přetvářet slovy skutečnost. Přesto je jediná, kdo může zachránit království Jeru… Brož., 304 s.
EH040236

299,- 239,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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SPLŇ ÚKOL, NEBO ŘEKNI
PRAVDU. CO SI VYBEREŠ?
Karen M. McManusová

JEDEN Z NÁS JE NA ŘADĚ
Po Simonově smrti zaplavila Bayviewskou
střední vlna jeho epigonů. Všichni se snažili
navázat na úspěch Simonova blogu, nikomu se
ale nepodařilo dosáhnout jeho kvalit. Až doteď.
Tentokrát se však nejedná o blog. Jedná se
o hru, kterou všichni dobře známe. Pravda, nebo
úkol. Podezřelý anonym zneužívá citlivé informace o spolužácích a nutí je vybrat si ze dvou
možností. Splnit nelehký úkol, nebo zvolit
pravdu, a nechat se tak vystavit veřejnému ponížení. Vzdát se hry není povoleno…
Přeložila Anna Vrbová.
Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm

Theo Addair

MUFFIN A ČAJ

EH041091

Brož., 272 stran
EH039532

299,-

239,-

199,- 159,-

Theo Addair

Karen M. McManusová

KOLÁČKY A SPIKLENCI

JEDEN Z NÁS LŽE
Premiantka, princeznička, sportovní hvězda,
školní grázl a kluk, co
ví o každém všechno
a nebojí se to napráskat všem. Jeden z nich
bude za hodinu
mrtvý… Brož., 368 s.

279,- 219,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

200,obj. č.

278,EH041162

2x Theo Addair

YOLI

Brož., 280 stran
EH040351

Výhodný komplet
jen

ušetříte

338,-

210,-

obj. č.

EH048145

2x Karen M. McManusová
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EH038646 249,- 199,-

ÓDA NA HIP HOP OD JEDNÉ
Z NEJVLIVNĚJŠÍCH AUTOREK
SVÉ GENERACE
Angie Thomasová

TEĎ JE ŘADA NA MNĚ
Šestnáctiletá Bri touží stát se tou nejúspěšnější raperkou všech dob.
Slova a rytmus jsou celý její život. Ostatně její táta býval undergroundová hiphopová legenda, bohužel však zemřel ve válce gangů, když
byla ještě malá. Rap je pro ni způsob, jak se vymanit z prostředí ghetta
a pomoci své rodině, zvlášť když Briina máma nedávno přišla o práci,
takže se teď potýkají i s hrozbou vystěhování. A zatímco se jim doma
hromadí účty, Bri si uvědomuje, že tohle je její chvíle. Musí uspět – teď,
nebo nikdy… Přeložila Mirka Palkosková.
Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

EH040782

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.

349,-

279,-

C. Delevingne, R. Coleman

ZRCADLO, ZRCADLO
Naomi, jedna z členek kapely
Zrcadlo, zrcadlo, je vytažena
z řeky v bezvědomí a v kómatu bojuje o život. Policie
tvrdí, že to byl pokus o sebevraždu, její přátelé o tom ale
silně pochybují. Podaří se jim
zjistit pravdu? Brož., 352 s.
EH040488

299,- 239,-
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Alastair Reynolds

VZPOMÍNKA NA MODROU PLANETU

Hugh Howey

Sci-fi

PÍSEK
Ztracený otec.
Opuštěná
rodina. Zapomenutý svět.
Vítejte v Písku,
dalším apokalyptickém thrilleru Hugha Howeyho,
autora fenomenální bestsellerové trilogie
Silo, Turnus a Prach. Než se do něj vnoříte, pořádně se
nadechněte – může to být naposledy. Starý svět byl zasypán. Nový teď
existuje jen na vršcích pohyblivých dun. V zemi skučícího větru a pekelného, všudypřítomného písku se čtveřice sourozenců pokouší dát znovu dohromady svou rodinu. Jejich otec
pracoval jako písečný potápěč, jeden z těch, kdo z hlubin pouště přináší pozůstatky starého
světa, které lidem pomáhají přežít. Ale otec zmizel. A svět, ve kterém své děti zanechal, nejspíš brzy zmizí taky… Přeložil Jiří Engliš.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040937

359,-

279,-

Při čtení nejdřív zadržujete dech spolu s potápěči, kteří v písečných
dunách hledají trosky starověké civilizace. A pak tajíte dech z toho,
co tam najdou… Silo byla sterilní dystopie. Teď Hugh Howey přitvrdil
a napsal špinavou a drsnou vizi světa bez vody, ve které cítíte každé
zrnko písku mezi zuby a doufáte, že takhle Země nedopadne…
Boris Hokr, redaktor

Ve sto padesát let vzdálené budoucnosti je Afrika supervelmocí. Ve světě, v němž byly chudoba a hlad téměř zapomenuty, chce Geoffrey Akinya jediné – aby ho všichni nechali
na pokoji a on mohl v klidu studovat slony. Jenže jeho rodina
řídí jednu z nejmocnějších korporací, které vládne tvrdou
rukou babička Eunice. Po její smrti dojde k čemusi strašnému
na Měsíci. K něčemu, co chce zbytek rodiny zamést pod koberec. Eunicina tajemství navíc nechtějí zůstat pohřbená a jejich odhalení může zničit vše, co považovalo lidstvo za jisté
a správné… Přeložil Jiří Engliš.
Brož., 584 stran, 11,8 x 18,5 cm

EH040832

449,-

359,-

Dmitry Glukhovsky

Dmitry Glukhovsky

Dmitry Glukhovsky

METRO 2033

METRO 2034

METRO 2035

První díl kultovní
apokalyptické trilogie. Román se stal
předlohou i k úspěšné počítačové hře.
472 stran

Před mnoha lety jaderná válka zpustošila převážnou část
světa. Lidé přežívají
jen v rozlehlých sítích metra… 304 s.

Lidé se snaží přečkat konec světa.
Sní o tom, že až
pomine radioaktivní
záření, vrátí se
na povrch… 488 s.

EH037918

EH037919

EH041744

399,- 339,-

299,- 249,-

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

370,-

jen

727,-

obj. č.

EH048146

3x Dmitry Glukhovsky

22

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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V partii o vyšší dobro jsou pěšáci vždy nahraditelní…
Tim Ayliffe

PRO VYŠŠÍ DOBRO

EH040182

349,-

279,-

KA

Napětí

Australský autor Tim Ayliffe je
profesí novinář stejně jako jeho
hrdina. Prostředí novin, médií
i politiky důvěrně zná, a proto
jeho text působí věrně a sugestivně. Věřím, že si vás tento
nový autor svým debutem získá
stejně jako mě. Podařilo se mu
totiž vytvořit nejen dobrou
a napínavou detektivku, ale
především sympatickou hlavní
postavu outsidera se svérázným
humorem, které musíte fandit
navzdory všem průšvihům,
které přitahuje jako magnet.
Helena Čudová,
emeritní programová ředitelka

Zkušený válečný zpravodaj John Bailey se po návratu z Blízkého východu, kde strávil deset měsíců
v zajetí, osaměle propíjí životem. Zlomený muž
by potřeboval nový začátek v osobním životě
a konečně také nějaký velký příběh pro noviny.
Ten by málokdo hledal ve vraždě mladé prostitutky ve vykřičené čtvrti Sydney. Jenomže na téhle
vraždě něco hrozně nesedí a Baileyho šéfredaktor
to moc dobře tuší. Vyšle tedy svého dlouholetého
přítele, nad nímž drží ochrannou ruku, sledovat
neviditelné nitky, které od mladé ženy vedou
k poradci ministra obrany, po němž jako by se
najednou slehla zem. Bailey má sice buldočí
výdrž, novinářský instinkt a neuvěřitelný talent
vytáčet lidi do běla, jenomže v partii o vyšší
dobro a státní zájmy jsou pěšáci z první linie
vždy nahraditelní… Přeložil Milan Lžička.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

John Grisham
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Catherine Steadmanová

Další z mistrných příběhů Johna Grishama,
který zpochybňuje
spravedlnost a nestrannost amerického
soudního systému.
Brož., 368 stran

PAN NIKDO
Na norfolkské pláži je nalezen zmatený muž, který
u sebe nemá žádné doklady
a není schopný mluvit. Co je
tenhle muž zač? A co se mu
stalo? Neuropsychiatrička
Emma Lewisová je pověřena, aby pacienta posoudila. Emma malé norfolkské
městečko před čtrnácti lety
opustila a dala si záležet
na tom, aby po sobě zametla všechny stopy. Ale teď ji
Pan Nikdo vrací zpět…
Přeložila Petra Pachlová.
Váz., 336 s., 14,5 x 22,7 cm

EH041554

Nepropásněte objednací termín 7. října 2020!

359,-

279,-

EH041763
299,- 239,-

Catherine Steadmanová

HROB PRO MÉHO
MANŽELA

Taylor Adams

Vášnivě zamilovaný pár se
po svatbě vydá na kouzelné líbánky v ráji na Bora
Bora. Při společném potápění v průzračném moři
však náhle najdou něco,
co jejich životy obrátí
vzhůru nohama… 344 s.

Pět lidí, kteří se vzájemně neznají, uvízne
bez mobilního signálu
na dálničním odpočívadle. Záhy vyjde najevo, že někdo z nich
unesl dítě… 272 stran

EH039358

379,- 299,-

NENÍ ÚNIKU

EH039843
349,- 279,-

23

N

N

O

O

VI
N

VI
N

KA

KA

24 a 25 napeti.qxp_Sestava 1 21.08.20 11:26 Stránka 2

Louise Boije af Gennäs

KRVAVÝ KVĚT
Sara se po smrti otce a děsivém přepadení rozhodne přestěhovat z malého švédského
města do Stockholmu a začít
zde s čistým štítem. Minulost ji
však dostihne… Vynikající mix
severské krimi a konspiračního
thrilleru pro všechny, kterým se
stýská po Miléniu. 384 stran

399,- 319,-

EH040352

Výhodný komplet
jen

ušetříte

300,obj. č.

498,-

EH048147

Napětí

2x Louise Boije af Gennäs

Louise Boije af Gennäs

Realistický
špionážní román
švédského autora
Mattias Berg

Přestože Saru postihla ve Stockholmu řada traumatizujících zážitků, rozhodne se do něj po čase
vrátit. Nastoupí do nového zaměstnání v poradenské branži a přestěhuje se do jiné části města
v naději, že ji její neznámí pronásledovatelé konečně nechají na pokoji. Stane se ovšem přesný
opak. Sara je znovu vržena do podivné hry, v níž jde pravděpodobně o korupci a snad i organizovaný zločin a ve které se vše vrací k záhadné organizaci BSV… Přeložil Jaroslav Bojanovský.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040365

MY DVA PROTI SVĚTU
Erasmus Levine má velmi zvláštní práci. Cestuje všude
po boku prezidenta Spojených států a má nástroj
schopný zničit život, jak ho známe. Je to muž s jaderným
kufříkem, člen elitního týmu přísně utajovaných operativců. Nikdo z nich však nezná pravou identitu osoby
s nejvyšší pravomocí, které se říká Alfa. Nikdo také neví,
že Levine od něj po léta dostává šifrované zprávy. „My
dva proti světu“ – právě těmito slovy začala celá jejich
komplikovaná komunikace. Během oficiální návštěvy
Švédska se Levine rozhodne tým opustit. Plán na svůj
útěk však nestihne zrealizovat, protože Alfa ho zatáhne
do akce na zničení světového jaderného arzenálu.
Je však cílem opravdu jeho vyřazení z provozu, nebo se
Levine zapletl do příprav spiknutí, jež má vymazat lidstvo z povrchu Země? Přeložil Ivan Ryčovský.
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040145

PŘÍZRAKY

399,-

319,-

319,-

Gillian Flynnová

Paula Hawkins

OSTRÉ PŘEDMĚTY

DO VODY

Kontroverzní psychothriller, podle kterého HBO
natočila dramatickou minisérii. Brož., 272 stran

Nikdy nevíte, co se skrývá pod hladinou! Thriller
od autorky bestselleru Dívka ve vlaku. 416 stran

EH040178

24

399,-

259,- 199,-

EH038934

379,- 299,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.

N

O

VI
N

KA

24 a 25 napeti.qxp_Sestava 1 21.08.20 13:57 Stránka 3

Frederick Forsyth

LIŠKA

EH040901

359,-

Napětí

Bývalého britského tajného agenta Adriana Westona vzbudí
uprostřed noci telefonát ministerské předsedkyně. Její sdělení je
šokující: Do počítačových databází Pentagonu, americké Národní
bezpečnostní agentury a CIA se dostal hacker. Zdánlivě neproniknutelné firewally překonal neznámý nepřítel nazvaný Liška.
Ještě překvapivější je zjištění, že pachatelem je britský mladík
Luke Jennings. Ten nic konkrétního nesleduje, nemá žádná tajemství, jen nesmírně brilantní mozek. Zdá se, že vydání do Spojených států ho nemine – dokud Weston nedostane jiný nápad:
Jestliže Luke dokáže tohle udělat nám, co může udělat našim
nepřátelům? Po poradě s americkým prezidentem a britskou
premiérkou se Weston rozhodne využít Lišku a jeho talent
ve prospěch obou zemí. Tím ovšem chlapce vypouští na geopolitické minové pole. Adrian musí být stále o krok napřed před
četnými neviditelnými nepřáteli, přičemž stále hledá způsob,
jak tuto nejsilnější a nejméně předvídatelnou zbraň využít.
Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

279,-

V prodeji od 4. září 2020

FREDERICK FORSYTH, anglický spisovatel a novinář, se narodil roku 1938 v Ashfordu. V sedmnácti
letech utekl do Španělska, protože ho okouzlilo
toreadorské řemeslo; studoval tam na granadské
univerzitě a po návratu domů se stal nejmladším
pilotem Britského královského letectva. V necelých dvaceti letech se rozhodl pro novinářskou dráhu. Jako reportér agentury
Reuters pracoval nejprve v Paříži a později se věnoval Východnímu Německu
a Československu. Zkušenosti, které ve zpravodajských kruzích získal, jej přivedly k napsání knihy, jež ho proslavila po celém světě – Den pro Šakala. Následovaly romány Spis ODESSA, Žoldáci, Ďáblova alternativa a další. Kromě
nich F. Forsyth publikoval též reportážní příběh, novelu, dva svazky povídek
a autobiografii Vypravěč: vlastní životopis.

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Co když zjistíte,
že ten, po jehož
odpuštění
toužíte, je sám
vinen?

Matthew Farrell

COS TO UDĚLAL?
Když v ošuntělém motelu ve Filadelfii
najdou viset zohavené tělo, předpokládá forenzní specialista Liam Dwyer, že
to bude případ jako každý jiný. Jenže se
ukáže, že tělo patřilo ženě, s níž měl
poměr, který ukončil, aby si zachránil
manželství. Je tu ale ještě jeden větší
problém: Liam si nevzpomíná, kde v noc
vraždy byl ani co dělal. Obrátí se tedy
na svého bratra, vyšetřovatele z oddělení vražd. Ten mu kryje záda, ale důkazů proti Liamovi přibývá. A Liam se snaží předběhnout čas i své kolegy a zjistit
pravdu… Přeložila Markéta Polochová.
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm

Amber Cowie

PÁD DO HLUBIN

Napětí

Je to dvacet let, co Cařin přítel
zemřel při hrozivé autonehodě
a její sestra Anna šla do vězení.
Z tragédie se stala místní legenda,
ale Caře se díky rodinnému životu
a kariéře podařilo minulost pohřbít. Zato Anna, kterou nedávno
propustili z nápravného zařízení, bojuje se
závislostí a pocity viny a studu. Jediné, co by jí zřejmě pomohlo, je Cařino odpuštění. Když se dá Anna dohromady, ve vzpomínkách
se zaměří na události oné noci. Zdá se však, že právě o to Cara nestojí… Přeložila J. Jašová.
Váz., 248 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040781

239,-

EH041185

359,-

279,-

TO
P

299,-

Stefan Ahnhem

Mattias Edvardsson

Cass Greenová

Jack Heath

Shalini Boland

X ZPŮSOBŮ SMRTI

SKORO NORMÁLNÍ
RODINA

SAMA V ČERNÉM LESE

MRCHOŽROUT

PRAVÁ MATKA

Neve spadne do klína nečekané dědictví – chaloupka
v malebném Cornwallu.
Když tam ale dorazí, čeká
ji zlověstně vyhlížející dům
s mřížemi v oknech… 320 s.

Timothy Blake, konzultant FBI,
dokáže rozlousknout i neřešitelné hádanky, ale za svoje
služby chce zvláštní odměnu.
Za každý život, který zachrání,
jeden vezme… 296 stran

Když se Tessa vrátí domů,
najde v kuchyni cizího chlapce, který tvrdí, že je její syn.
Okamžitě to nahlásí, policie
ji však začne podezřívat, že
ho unesla… 248 stran

EH039741

EH040072

Čisté zlo motiv k vraždě
nepotřebuje… Temná partie
rozehraná v nervy drásajícím thrilleru Motiv X se
dočkala napínavé koncovky!
424 stran
EH040499

26

399,- 319,-

Devatenáctiletá Stella je obviněná z vraždy podnikatele.
Rodiče jsou zoufalí, ale také
rozhodnutí udělat vše, aby
dceři pomohli… 456 stran
EH040472

399,- 319,-

299,- 239,-

349,- 279,-

EH040820

299,- 239,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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Shari Lapena

Colleen Hooverová

JEDEN Z NÁS

PRAVDA, NEBO LEŽ

Na poklidném newyorském předměstí, kde jsou k sobě všichni slušní,
milí a vstřícní, je nalezen podivný
dopis a záhy poté mrtvá žena. Hrozivá
událost strhne mezi sousedy lavinu
napětí. Kdo ji zabil? Mohl to být jeden
z místních? 280 stran

Bestsellerová autorka Verity Crawfordová se po tragické nehodě nemůže
věnovat své práci a fanoušci už začínají být netrpěliví. Její manžel proto
najímá mladou spisovatelku Lowen,
aby za jeho ženu dokončila veleúspěšnou knižní sérii… 328 stran
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329,- 259,-

EH041119

299,- 239,-

Doporučujeme
čtenářům
bestsellerů
Dívka
ve vlaku
a Zmizelá

Napětí
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EH041532

Když neodhalí
svou minulost, zemře...

Sibel Hodge

ZA TEBOU
Jess Ryder

BÝVALÁ
MANŽELKA
Čerstvě vdaná
Nataša má perfektní
dům, milujícího
manžela a krásnou
malou holčičku jménem Emily. Kdyby
nebylo Jen, bývalé
ženy jejího muže,
která je nechce nechat na pokoji, její
život by byl dokonalý. Jednoho dne však Natašin manžel i dcera beze stopy zmizí. Žena je
zoufalá a ochotná udělat cokoli, aby je našla, i kdyby to znamenalo přijmout pomoc právě od Jen. Může jí ale důvěřovat? A ví o svém manželovi
skutečně všechno? Přeložila Ivana Nuhlíčková.
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041035

359,-

279,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2020.

Chloe Bensonová se probudí svázaná v hrobě a netuší, jak se v něm ocitla.
Zvládne se odtamtud dostat a uprchnout, ale nikdo jí její příběh nevěří –
ani policie, ani doktoři a její manžel Liam už vůbec ne. Když pojme Chloe
podezření, že jí Liam lže, nezbývá jí nic jiného, než se vrátit do vlastní minulosti. Sleduje své stopy, aby se dozvěděla pravdu a přežila. Ale někdo je
jí v patách… Přeložil Petr Bokůvka.
Váz., 216 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH040628

279,-

219,-

Výhodný komplet
ušetříte

240,-

jen

398,-

obj. č.

EH048148

2x Sibel Hodge

Sibel Hodge

FALEŠ
Novomanželé Max a Alissa měli pohádkový život.
Byli zamilovaní a bohatí. Jenže pak byl Max zabit
a Alissa zjistila, že přátelům nelze věřit… 272 s.
EH040627

359,- 279,-
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Rick Mofina
Anne Frasierová

NEJSEM
Z LEDU

Napětí

V jezeře v Minneapolisu je
nalezeno tělo
chlapce, uvězněné v ledu.
Strašlivý objev
zavede vyšetřovatelku Jude
Fontaineovou
k dalším, pod ledem pohřbeným
obětem – chlapcům, kteří zmizeli před dvaceti lety. A aby toho nebylo
málo, během jedné z největších sněhových bouří, které město zažilo, se u Judiných dveří objeví opuštěný malý chlapec. Dítě jí nedokáže říct, odkud se vzalo, kdo jsou
jeho rodiče, nebo jak se k ní dostalo. Dokonce nezná ani své jméno. Jude v jeho mlčení čte něco děsivého a spatřuje v něm spojení se dvěma mrtvými chlapci. Zdá se, že bezejmenné dítě představuje
jediný klíč k vyřešení dvacet let starého, vychladlého případu… Přeložila Jana Vlčková.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041310

299,-

ZTRACENÁ DCERA
Ryanovi a Karen Laneovým se jednoho rána
obrátil během chvíle život vzhůru nohama,
když v dětském pokojíčku místo své dcery
Maddie našli prázdnou postel a okno otevřené dokořán. Rozbíhá se pátrání. Ze seznamu
podezřelých nelze vyloučit ani jednoho člena
rodiny: Karen se s dcerou hádala, Ryan má
sklony k násilí. Podezřelý je dokonce i Maddiin třináctiletý bratr Tyler, který z Maddiina
pokoje v noc jejího zmizení slyšel hlasy.
Uplynou dny, týdny, měsíce, a dokonce roky.
Všichni mají strach, že Maddie navždy zmizela. Náhle však přichází šokující zvrat…
Přeložila Renáta Tetřevová.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041197

349,-

279,-

239,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

577,-

320,-

obj. č.

EH048149

3x Anne Frasierová

Ken Follett

MUŽ
S PODIVNOU
MINULOSTÍ

KLÍČ K REBECE

Anne Frasierová

Anne Frasierová

NEJSEM MRTVÁ

NEJSEM ŽIVÁ

Pozoruhodný thriller
plný napětí a náhlých
zvratů. 280 stran

Dopadne Jude sériového vraha? 272 stran

Napínavý román
od autora bestselleru
Pilíře země. 352 stran

Příběh krásné Židovky,
anglického důstojníka
a německého špióna
odehrávající se za světové války. 328 stran

EH040873

EH041530

EH040523

EH039688 299,- 239,-

28

Ken Follett

299,- 239,-

379,- 299,-

359,- 279,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 74.
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Dobrá kniha je jako větrník – pokud máte rádi
sladké – anebo jako pivo – pokud máte rádi,
ehm, pivo. Je to spolehlivý společník pro chvíle,
kdy si chcete odpočinout. A to bezezbytku
platí i pro Dokonalou oběť. Je čtivá, napínavá
i překvapivá a její protagonistka, seržantka
Alice Parrová, pátrající po tajemném muži,
je sympatická, schopná a (sebe)ironická.
Kateřina Skokanová, redaktorka

MILÉ DÍTĚ
Čtrnáct let ji drží zamčenou v chatě
bez oken v lese. V tomto vězení mu
porodila dvě děti. Všední den rodiny
probíhá podle přesného plánu: jídlo,
chození na záchod – všechno je
přísně řízeno. Večer zpívá svým dětem
písničky na dobrou noc, ve dne je
vyučuje. Psychopat se stará o svou
rodinu, chrání ji před světem tam
venku. A nikdo mu nemůže jeho ženu
a děti vzít, protože nikdo neví, kde
jsou… Napínavý thriller s dokonale
propracovanými charaktery. Krutý,
tragický i hluboce dojemný. 304 stran
EH040865

359,- 279,-

Emma Kavanagh

DOKONALÁ OBĚŤ
V londýnském parku je nalezena mladá žena
na pokraji smrti, těžce pobodaná a s proříznutým hrdlem. Pachatel zmizel jako přízrak a oběť
u sebe nemá nic, podle čeho by ji bylo možné
identifikovat. Nepomůže ani vyhlášené celostátní pátrání. Jako by tu ženu nikdo neznal,
jako by nikomu nechyběla. Když se nakonec objeví
první stopy, seržantka Alice Parrová zjišťuje, že vrah je mistrný a nebezpečný
manipulátor, který dokáže podle potřeby měnit identitu… Přeložila Naděžda Funioková.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm
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EH041104

399,-

Napětí

Romy Hausmannová

319,-

Dobře si rozmyslete,
co si přejete, protože vaše
přání se mohou splnit…
Ursula Poznanski, Arno Strobel

ANONYMITA
První společný případ zavede komisaře Daniela Buchholze a jeho kolegyni Ninu Salomonovou na stopu internetového fóra, které
svým uživatelům nabízí zábavu zcela mimořádného druhu: Mohou na seznam přidávat
jména lidí, které by rádi viděli mrtvé. Členové
fóra následně hlasují o „vítězích“. Mrtvý muž
v továrním areálu je první, na kterého padne
los. Zatímco se rozbíhá další kolo hlasování,
policie marně pátrá po provozovateli webu.
Nedaří se jí ani stáhnout fórum ze sítě.
Stránky se totiž nacházejí na temném netu,
kde s výjimkou anonymity neplatí žádná
pravidla… Přeložil Radovan Baroš.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EH040579

359,-

279,-

Sháníte pěkný diář? Krásné diáře na rok 2021 najdete na str. 64–66.

Ursula Poznanski

Minka Kentová

STÍN

JAKO BY SE
VYPAŘILA

Muž, kterého našli hrozivě
znetvořeného v jeho bytě.
Porodní asistentka, kterou
někdo utopil. Dva případy,
které musí vyřešit Beatrice
Kasparyová, vyšetřovatelka
oddělení vražd salcburské
policie. Beatrice záhy pochopí, že obě vraždy spolu
souvisí – a když nebude
jednat rychle, objeví se
další oběť… 328 stran
EH040578

299,- 239,-

Když v luxusním lyžařském
resortu zmizí mladinká
manželka podnikatele,
okamžitě se roztočí
obvyklý kolotoč policejního pátrání a mediálního
šílenství. Dívka neměla
důvod k útěku, její život
byl ztělesněním snů většiny žen. Anebo bylo vše
jinak? 248 stran
EH040282

299,- 239,-
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Patricia Gibneyová

STARÁ
TAJEMSTVÍ

Detektivky

Když policie najde starší
ženu, zavražděnou v domě
své dcery, vyšetřováním
jsou pověřeni inspektorka
Parkerová a její parťák
detektiv Boyd. Při pátrání
po pachateli vyjde najevo,
že dcera oběti se pohřešuje. Krátce poté navíc
kdosi zapálí nedaleký
dům. Počet obětí roste
a Lottie a její tým čelí
nelehkému úkolu – musí
rozplést pavučinu tajností
a lží. Stopy vedou daleko
do minulosti, k události,
kterou vyšetřoval Lottiin
otec, než spáchal sebevraždu. Lottie netuší, co
se tehdy stalo, zdá se však, že by jí stávající případ mohl poskytnout vysvětlení… Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041485

399,-

Alex Lake

KATE MUSÍ ZEMŘÍT
Kate se vrátí z dovolené a dozvídá se, že v jejím rodném městě řádí sériový vrah – a všechny jeho oběti
vypadají jako ona. Nejspíš je to náhoda. Ale co když
ne? Kate začne mít brzy pocit, že ji někdo pozoruje,
nebo dokonce pronásleduje. Je snad na řadě?
A mohl by být chladnokrevným zabijákem její mírumilovný bývalý přítel? Nebo je pravda mnohem děsivější? Tento napínavý thriller potěší všechny fanoušky
bestselleru Když Anna zmizela. Přeložil Jan Jirák.
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041455

319,cena pro VIP členy 279,399,-

319,-

Patricia Gibneyová

ANDĚLÉ SMRTI
Napínavý, znepokojivě temný a do děsivých podrobností propracovaný thriller
je první knihou z nové detektivní
série s inspektorkou Lottie Parkerovou.
384 stran
EH040210

399,- 319,-

Patricia Gibneyová

UKRADENÉ ŽIVOTY
Výhodný komplet
ušetříte

440,-

jen

757,3x Patricia Gibneyová

30

obj. č.

EH048150

Silniční dělník objeví ve výkopu tělo
těhotné dívky. Hledání pachatele zavede
inspektorku Parkerovou do světa obchodu s bílým masem a lidskými orgány…
376 stran
EH040211

399,- 319,-

Brian Freeman

KLIKATÁ CESTA
Denny Clark zemřel
v náručí svého přítele,
inspektora Frosta Eastona, před prahem
jeho domu. Easton
záhy zjišťuje, že
v San Francisku řádí
sériový vrah. Jeho
oběti spojuje jediná věc – obrázek červeného hada…
352 stran
EH041051

379,- 299,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.
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Představujeme vám další jedinečné příběhy
královny zločinu a klasické krimi!
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Belgického detektiva Hercula Poirota mám ráda jak
v knize, tak ve filmu. Mezi mé nejoblíbenější příběhy
patří Vražda Rogera Ackroyda, jedna ze tří detektivek v šestém souboru 3x Hercule Poirot. Má tak dokonale promyšlenou zápletku, že do poslední chvíle
netušíte, kdo je pachatel…

Detektivky
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Lucie Novotná, marketing

Agatha Christie

PLAVÝ KŮŇ
Tento oblíbený detektivní příběh
se dočkal několika televizních
adaptací. 248 stran
EH041882

299,- 239,-

Agatha Christie

Agatha Christie

TO JE VRAŽDA, ŘEKLA

3× HERCULE POIROT /6

Jak to vidí slečna Marplová

Agatha Christie

NAKONEC PŘIJDE SMRT
Klasická krimi odehrávající se
v netradičním prostředí – ve starověkém Egyptě před 4000 lety.
256 stran
EH041347

299,- 239,-

V St. Mary Mead zná slečnu Jane Marplovou
každý – a každý taky ví, že její křehké, váhavé
vzezření klame. Uvnitř je to důvtipná a někdy
taky mazaná bytost, s nesmlouvavým smyslem pro spravedlnost. I díky tomu se stala
jednou z nejslavnějších vyšetřovatelek v literatuře. Soubor jejích úvah – o zločinu, mužích
a ženách, mládí, životě i o sobě samé – a také
závěrečná esej z pera její autorky, královny
detektivek Agathy Christie, nám umožňují
nahlédnout pod pokličku schopností této postavy, vedené k vyřešení i těch nejzapeklitějších případů jediným: ženským instinktem.
Přeložila Jana Ohnesorg.
Váz., 160 stran, 11 x 15 cm

EH041417

259,-

199,-

V prodeji od 4. září 2020

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.

Šestá trojice brilantních klenotů kriminální prózy
z pera Agathy Christie s Herculem Poirotem v hlavní
roli – vycházející u příležitosti oslav 100 let od vydání
prvního románu této slavné, úspěšné a uznávané
autorky – sestává tentokrát z nejdiskutovanější
detektivky a nejkontroverznějšího pachatele všech
dob (Vražda Rogera Ackroyda, 1926), z retrospektivního vyšetřování šestnáct let staré vraždy Amyase
Cralea, za niž byla k doživotnímu žaláři odsouzena
jeho manželka Caroline (Pět malých prasátek, 1943)
a z případu zdánlivě přirozené smrti osamělého
a nemocného muže, nejstaršího člena rodiny Abernethieových, z něhož se vyvine rafinovaný – a později
několikanásobný – zločin (Po pohřbu, 1953).
Přeložili E. Outratová, P. a M. Iblovi a V. Volhejnová.
Váz., 632 stran, 14,5 x 22,7 cm

EH041346

459,-

359,31
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Zlo má
mnoho tváří…

Tony Parsons

DÍVKA
V OHNI
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Když teroristé pomocí
dronu způsobí pád letadla, které se zřítí na jedno
z nejrušnějších londýnských obchodních center, rozběhne se řetězec
událostí, které zasáhnou
jak viníky, tak i nevinné.
Detektiv Max Wolfe se
náhle ocitá uprostřed
zásadního konfliktu:
proti sobě totiž stojí
teroristická jednotka,
jež se dobře vyzná v moderních technologiích,
a pomstychtivý vrah, který si říká Zlý Mojžíš… Přeložila M. Teličková.
Váz., 384 stran, 13 x 20,5 cm

EH374526

289,-

TO

P

359,-

Angela Marsonsová

Detektivky

OSUDNÝ SLIB
Tým kriminalistů pod vedením inspektorky Kim Stoneové se jen pomalu
vzpamatovává z tragické ztráty jednoho z nich, když je pověřen novým
případem. V místním lesíku byl nalezen brutálně zavražděný muž a jeho
totožnost Kim šokuje – je jím doktor
Cordell, který figuroval v předchozím
vyšetřování smrti dívky v elitní soukromé škole. Gordon měl pestrou
minulost, ale kdo by ho chtěl zabít?
368 stran
EH040765

399,- 319,-

David Urban

TŘI OPICE
Kriminální povídky
V povídkách policisty Davida Urbana se potkáváme se sériovým vrahem,
který u svých obětí zanechává figurku tří opic, s policistou, jenž má v popisu
práce chránit, ale dělá opak, a s fantomem, který unese manželku doktora
Watsona, přítele Sherlocka Holmese. Všechny ústřední postavy povídek mají
jedno společné – touží po pomstě. Na světě není staršího a častějšího motivu
pro zločin. Pro vraždu. Vraždu promyšlenou a do detailu naplánovanou,
protože jak praví staré přísloví, pomsta chutná nejlépe zastudena!
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

EH041760

279,-

219,-

POSLEDNÍ NA ŘADĚ
Podaří se Jane Rizzoliové
a Mauře Islesové ochránit
malého sirotka? 304 stran
EH041112

32

Lotte Petriová

Tess Gerritsenová

299,-

239,-

ĎÁBLOVO DÍLO
Mohou vykopávky v Kodani
otevřít bránu temným silám?
264 stran
EH040774

299,- 239,-

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!

N

O

VI
N

KA

32 a 33 detektivky.qxp_Sestava 1 21.08.20 12:34 Stránka 3

Alan Bradley
Případ Flavie de Luce

VRAŽDA NENÍ HRA
Jedenáctiletá Flavia de Luce náhodně nahlédne za oponu
dění v loutkoherecké skupině. Schyluje se k představení
inscenace pohádky Jakub a fazole. Ale taky ke zločinu…
304 stran
279,- 219,-

EH041117

Adriana Krnáčová

ZPUPNOST
SMRT V KŘIŠŤÁLOVÉ KOULI
Cikánka Fenella vidí v křišťálové kouli Flaviinu dávno
mrtvou matku, která se prý chce vrátit domů. Pak však
Flavia najde Fenellu bezvládnou v kaluži krve a zanedlouho objeví mrtvolu jednoho vesničana. Flavia i její
starý známý inspektor Hewitt se vrhají do pátrání…
328 stran
279,- 229,-

EH037550

Výhodný komplet
ušetříte

210,-
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348,-

EH041991

329,-

259,-
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2x Alan Bradley

obj. č.

EH048151

Když jsou nalezena v pražské Kolbence dvě ohořelá těla, všichni se domnívají, že jsou to bezdomovci. Souběžně s tímto případem se na základě
anonymního udání spustí vyšetřování
dlouholetých korupčních praktik
v největší městské firmě a do toho má
těžkou autonehodu tvrdohlavý a nesmlouvavý primátor, který byl trnem
v oku všem – svému klubu, své straně a samozřejmě také
zločincům. Na pozadí vyšetřování brutální vraždy se tak začne odvíjet příběh, odhalující
praktiky z prostředí komunální politiky, kde jsou úplatní volení zástupci lidu těsně spojeni s podnikateli a kde je možné si za patřičný obnos naklonit i státní zástupce.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

Detektivky

Alan Bradley
Případ Flavie de Luce

Martin Goffa

DĚVČÁTKO
Uprostřed poklidného květnového dne je přepadena banka
v centru Prahy. Osamělý střelec v ní zadrží několik osob
jako rukojmí. Za jejich propuštění ovšem nežádá cennosti
ani peníze, dokonce ani vozidlo, kterým by unikl. Jediné,
co chce, je dostatek času
a osobní setkání s novinářem
Markem Vrázem alias Terencem. Kdo je onen tajemný
muž? O co mu ve skutečnosti
jde? A jak se vším souvisí smrt
dívky, které už od dětských let
nikdo neřekl jinak než Taja?
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EH039660

249,-

199,-

Dick Francis

EXPERT
Obchodník Tony Beach
se spolu se soukromým detektivem vydává po stopách
velkého podvodu s vínem
a whisky, byť od počátku
dobře ví, že aby za sebou
pachatelé zametli všechny
stopy, nezastaví se ani před
vraždou… 256 stran
EH039775

299,- 229,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2021 najdete na str. 64.

Louise Pennyová
Případy vrchního inspektora
Gamache

BŘICHO NESTVŮRY
Armand Gamache, bývalý šéf oddělení
vražd Sûreté du Québec, řeší další zapeklitý případ. 464 stran
EH041521

399,- 319,-
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V originálním
litevském románu
ožívá fenomén
vlčích dětí…
Alvydas Šlepikas

JMENUJI SE MARYTE

Světová literatura, Odeon

Jmenuji se Maryte – věta, kterou se šestiletá
Renata naučí litevsky a opakuje ji jako zaříkadlo proti všemu zlému. Pochází totiž
z městečka ve Východním Prusku, z dnešní
Kaliningradské oblasti, a má tu smůlu, že je
Němka. Krátce po válce ji dějiny odvanou
do cizí země, kde dostane nové jméno
a s ním novou identitu a naději na nový
život. Román o fenoménu takzvaných vlčích
dětí – wolfskinder, které dodnes žijí na území Litvy, vyvolal po svém vydání v roce 2012
senzaci a stal se litevskou knihou roku. Autor
v něm s neobyčejnou něhou i vášní odkrývá
zasutý cíp evropské historie a ve strohých
sekvencích, psaných prostým, přitom však
básnicky jemným jazykem, líčí, jak snadno
se šlo v kruté zimě roku 1946 ztratit.
Přeložila Věra Kociánová.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

EH041405

259,-

199,-

Jung Changová

DIVOKÉ LABUTĚ
Není divu, že tato nesmírně poutavá
autobiografická kniha čínské autorky,
žijící od roku 1978 ve Velké Británii, se
po vydání okamžitě stala bestsellerem.
V díle se totiž ojediněle snoubí solidní,
věcné vylíčení dějin Číny 20. století se
střízlivě a skromně popsanou, avšak
pohnutou osobní historií žen tří generací
autorčiny rodiny. Barvitá freska zaujme
líčením neobyčejných místních zvyklostí
a rituálů, nádherné krajiny a pozoruhodných jídel, ale i nerovnoprávného postavení čínských žen, vysvětlovaného
tradicemi, jehož se společnost velmi
těžko zbavuje. 520 str. + 16 str. čb. foto
EH041614

499,- 399,-

Erich Maria Remarque

Gabriel García Márquez

Tereza Boučková

Carlos Ruiz Zafón

ČAS ŽÍT, ČAS UMÍRAT

NA PAMĚŤ MÝM SMUTNÝM
COURÁM

BHÚTÁN, MÁ LÁSKA

STÍN VĚTRU

Oblíbená spisovatelka tentokrát píše
o svém putování po nádherné zemi
hřmícího draka, hor a klášterů.
Království štěstí, jak se taky Bhútánu říká, procestovala se svým manželem a šesti přáteli na kole.
224 stran, barevné fotografie

Strhující próza s prvky historického i gotického románu se
odehrává v Barceloně, kde
desetiletý Daniel objevuje
na tajuplném pohřebišti zapomenutých knih román, který
mu změní život… 528 stran

V tomto románu se autor vrací ke své
prvotině Na západní frontě klid. Děj
se však odehrává o dvacet let později,
v době, kdy nacistické Německo
rozpoutalo druhou světovou válku
a po počátečních úspěších se mu
přestává dařit. 360 stran
EH041015

34

379,- 299,-

Příběh novely, umístěné do kolumbijského města na karibském pobřeží,
vypráví její protagonista: starý mládenec, hudební kritik a fejetonista, který
celý život pěstoval pouze účelové erotické vztahy. 112 stran
EH041751

259,- 199,-

EH041670

359,- 279,-

EH039270

399,- 319,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Novinka od autora slavného románu
Osamělost prvočísel
Nový román Paola Giordana je sice hlavně o generaci mileniálů, ale může zaujmout každého, kdo není hluchý k současným aktuálním tématům a kdo zároveň odmítá černobílé
a extremistické vidění světa, kde není místo pro dialog. Navíc je to silný příběh o lásce
až za hrob, o potřebě někam patřit a o tom, že je lepší mít blízkého soka, než být sám.
Alice Flemrová, překladatelka

Ian McEwan

BETONOVÁ ZAHRADA
Čtyři sourozenci se po smrti rodičů rozhodnou žít
sami a po svém v rodinném domě uprostřed takřka
opuštěné příměstské zástavby… 160 stran
259,- 199,-

Světová literatura, Odeon

EH041851

Haruki Murakami

SPÁNEK
Ilustrační doprovod k povídce světoznámého spisovatele vytvořila známá grafička Kat Menschik.
80 stran, černobílé ilustrace
EH041424

279,- 219,-

Paolo Giordano

DOBÝVÁNÍ NEBE

Celeste Ng

OHNÍČKY VŠUDE KOLEM
Důmyslný románový příběh, ve kterém každá drobnost má smysl a účel. 376 stran
EH038974

349,- 279,-

Po válečném románu Tělo a intimní novele o sžívání a umírání Čerň a stříbro se Paolo Giordano v díle
Dobývání nebe vrací ke generační výpovědi, s níž na sebe upoutal pozornost už v oceňované prvotině
Osamělost prvočísel. Protagonisty jeho nového příběhu je čtveřice mladých lidí, tři chlapci a jedna dívka,
jejichž osudy sledujeme od puberty přibližně do Kristových let, kdy všichni sklízejí plody svých mladických postojů a rozhodnutí. Bern, Nicola, Tommaso a Teresa patří ke generaci autora románu, ke generaci, která se potácí mezi radikálním a militantním antikonzumerismem a konzumním nihilismem, často
však bez schopnosti čelit důsledkům svých voleb. Přeložila Alice Flemrová.
Váz., 480 stran, 12,5 x 20 cm

EH040597

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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M. Viewegh, J. Moník,
P. Soukupová,
P. Šabach, M. Epstein,
I. Hejdová, M. Urban,
M. Hejkalová,
B. Dočekal

ZAMILOVANÉ
POVÍDKY
Říká se, že první láska
je los, který nevyhrává,
ale celý život si pamatujeme jeho číslo.
Hrdinové těchto povídek o tom vědí své –
a jejich hořkosladké
příběhy možná někomu připomenou jeho
první milostné vzplanutí. Sbírka ukazuje
krásu mladé lásky,
na kterou se nezapomíná, přestože nám z ní většinou zůstane jen zlomené srdce.
Váz., 144 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm
259,-

Váz., 375 stran, 14 x 20,7 cm
EH375209

369,- 299,-

Kolektiv autorů

V BÍLÉM PLÁŠTI
Šest krátkých příběhů z prostředí nemocnic, sanitek i zubařských ordinací,
ve kterých na zdravotní neduhy i náročnost lékařského povolání nahlížíme
očima doktorů, zdravotních sester,
jakož i samotných pacientů a jejich příbuzných. 112 stran, černobílé ilustrace
EH041740

229,- 179,-

Kolektiv autorů

ŽÍT JAKO SINGLE

Audioknihu čtou Tomáš Hanák, Jitka Ježková,
Martina Hudečková a Jan Maxián.

Audioknihu čtou J. Stryková,
V. Neužil, S. Schuller a další.

249,- 199,-

EH041561
CD (mp3)

249,- 199,-
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Autor bestselleru Muž jménem
Ove se vrací s dosud nejvtipnější
knihou – bláznivou komedií
o nesourodé skupince rukojmích,
zajatých den před silvestrem
při prohlídce bytu. Za zamčenými
dveřmi se ocitají individuum v lupičské kukle, párek důchodců závislých na nákupech v Ikee, jízlivá
milionářka trpící depresemi, posmutnělá stařenka libující si v popíjení vína, dvě lesbičky čekající
každým dnem narození miminka
a otravný chlápek s králičí hlavou. Přeložila Helena Matochová.

ZAMILOVANÉ POVÍDKY

EH041997

N

ÚZKOSTI A JEJICH LIDÉ

Kolektiv autorů

Halina Pawlowská

ZÁŽITKY
Z KARANTÉNY
I když se svět do pekel
řítí, tak lze pořád šťastně žíti! Co si počala
H. Pawlowská, když ji
koronavirová karanténa
na tři měsíce uvěznila
v jedné domácnosti
s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní,
synem, sestřenicí
a dvěma psy? Začala si
vést deník o tom, jak
bez úhony přežít i situace, které jsou na zabití!
Váz., 200 stran,
12,5 x 19,5 cm
EH398149 299,- 239,-
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EH041976
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Fredrik Backman
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Hořká i laskavá komedie
oplývající nadsázkou
a černým humorem
Sebastian Niedlich

PŘEŽÍT SMRT
NENÍ LEGRACE
Jsou povolání snů, ale jsou i taková,
která jsou spíše noční můrou. A pak je
ještě jedno povolání. Takové, které stojí
mimo běžné kategorie a Martin se mu
doposud úspěšně vyhýbal. Má se totiž
stát nástupcem své nejlepší přítelkyně,
ztělesněné Smrti…
Přeložila Michaela Řeřichová.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EH040824

299,-

239,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 47–55.
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Eva Bešťáková

DIVOKÉ LÉTO
JÁCHYMA
ŠEBKA
Mladý fantasta a introvert Jáchym najde
po otcově smrti nedokončený rodinný
rodokmen a v něm
záhadný červený
otazník, který mu
změní život. Odpůrce veškerého cestování a nenapravitelný snílek
se pouští do dobrodružného pátrání po neznámém předkovi. Sto let
staré stopy Jáchyma zavedou až na Sibiř, avšak spletité události se
odehrávají i v Moskvě, Kyjevě, na ruském venkově, a hlavně pak
v nejmenovaném českém provinčním městě a Praze.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

199,Jan Smutný
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Napínavý
román
vaší
oblíbené
autorky
Klára Janečková

ZRADA
Sourozenci David
a Viktorie Manovi
emigrují z Československa do svobodného světa. David
jde cílevědomě
za kariérou, zatímco
jeho sestra si chce
užívat svobody a lásky. Její naivita ji však
vžene do náručí protřelého podvodníka. Viktorie se ocitne na dně
a jen za pomoci svých nejbližších se vrátí do normálního života.
Dramatickým vyvrcholením příběhu je teroristický útok v New Yorku,
po němž se cesty hlavních hrdinů opět spojí…
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

EH041707

Česká literatura

249,-

*

EH041868

359,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

279,-

MOZEK GÉNIA
Pravda, láska a kokain. Nebo piko? Nikdy nevíš. Míla aspoň ví, že dělat
dobře špatnou věc je morální maximou, se kterou jako copywriter dojdeš
nejdál. Když ale dostane zakázku, co konečně dává smysl – kampaň
pro Státní agenturu pro eliminaci ekoapokalypsy –, zahoří touhou otočit
šikmou plochu vzhůru nohama. Bum, sypejte miliony. Ještěže pro skutečného génia nejsou všední malichernosti jako pobodání, dočasná slepota,
kolaps organismu nebo ezoterapie v lese kdesi za Bruntálem ničím jiným
než zastávkou na křížové cestě. Zastávkou na znamení…
Brož., 160 stran, 12,5 x 20 cm

EH041623

199,-

159,-

Mirka Skočílková

KDO VĚŘÍ NA ZÁZRAKY
Gábina studuje vysokou školu, má skvělého kluka a velké
plány do budoucna. Co víc si přát? Jenomže život není
vždycky růžový. Jednoho dne zjistí, že láska jejího života
není vlastně tak dokonalá, jak si původně myslela. Naštěstí
je tu Jakub, který má oči jen pro ni. Svatba a děti na sebe
nenechají dlouho čekat a Gábina i Jakub se ocitají ve víru
rodičovských povinností a partnerského života. Najednou
řeší spoustu patálií a do jejich vztahu proniká všednost.
Některé problémy jsou však horší než jiné… 376 stran
EH041437

299,- 239,-
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LITERÁRNÍ CENA TÝDENÍKU REFLEX

KA

Literární cena týdeníku Reflex se uděluje od roku 2019 za druhý nejúspěšnější rukopis v soutěži o Literární cenu Knižního
klubu. Odměnou pro vítěze je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub a roční předplatné
týdeníku Reflex, který je hlavním mediálním partnerem Literární ceny Knižního klubu.
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V NELÍTOSTNÉ
DOBĚ INKVIZIČNÍHO BĚSNĚNÍ
Anna Strnadová
MAXLANNA
ŽHÁŘ VILEMÍNA ZAMILUJE
SE PRINCEZNA
Silný příběh o zpřetrhaných vazbách jedné
DO VELKOSTATKÁŘOVA
SYNA MICHALA…
mladé rodiny, o velkých zklamáních a trpělivém čekání doplňují obrazy z každodenního
života obyčejných lidí žijících před necelými
SKLÍNĚNÉ KORÁLKY
dvěma sty lety v Posázaví. Svou syrovostí
a naturalistickou
drsnostíveseVelkých
román Losinách
vymyká a jeho okolí, na seHistorický román čtenáře
zavede do zámku
ply-procesů s čarodějnicemi.
verní Moravu koncepožadavkům
17. století, domainstreamové,
míst nechvalněhladce
známých
noucí četby;
formou, jazykem
i obsahemjedináčka Michala se odeMilostný příběh princezny
Anny Vilemíny
a velkostatkářova
upomene běsnění
na klasický
venkovský
hrává na pozadí inkvizičního
soudce
Bobligarealismus
a jeho poskoků. Díky Sýkorovu
z dob Terézy
Novákové.
Popisované
jevy,sequel ke knižní předloze
citu pro filmové či seriálové
vyprávění
lze román
číst i jako
archetypy
a protagonistou
a filmovému zpracování
Kladiva
na čarodějnice,vyznávané
jako by chtěl autor dát důraz na nadblízké
i dneščasováhodnoty
témata,však
díkybudou
nimž se
román
Václava Kaplického (1963) a snínímuOtakara
milovníkovi
mek
Vávry(nejen)
(1969) historické
těšily značné popularitě: boj jedince
prózy.
proti dobové zvůli a davové manipulaci, svár pravdy a lži, střet
VÍTĚZNÝ ROMÁN
Váz.,
336 s.,
12,5 x 20secm
bigotního
křesťanství
sekularismem. Sýkorův takřka filmový
2. ROČNÍKU
střih,
vypointované
humorné
scény či jazyk čerpající z doboEC041201
LITERÁRNÍ CENY
vých
a
regionálních
zvláštností,
hra s žánry a relativizací mýtů
329,TÝDENÍKU
a259,dějinných faktů, to vše utváří pestrý koktejl epizod.
Váz., 640 stran, 12,5 x 20 cm

Česká literatura

Petr Sýkora

VÍ-

EH041996

449,-

359,-

Klára Vlasáková

František Nepil

Stanislav Beran

Jiří Šulc

PRASKLINY

DOBRÝ A JEŠTĚ LEPŠÍ ŽIVOT

KOCOVINA

MOSTY DO TEL AVIVU

Na Zem se snese malý kulovitý útvar.
Levituje pár desítek centimetrů nad povrchem a je podivuhodně rezistentní
vůči jakýmkoli pokusům o přesun či
zničení. Nic z něj nevychází, nikomu
a ničemu neškodí, ale ani neprospívá.
Jak na kouli zareaguje lidstvo? 232 s.

Reprezentativní výbor představuje řadu
z nejpůsobivějších textů rozsáhlé fejetonistické tvorby Františka Nepila. Dotýkají se důležitých esencí života, jak je
tento citlivý pozorovatel lidské povahy
vnímal. Knihu ilustroval Lukáš Fibrich.
280 stran, barevné ilustrace

Novela se odehrává v Sudetech, které
jsou vykresleny jako místo, kde lidi zůstávají jen proto, že nemají jinou možnost. Postupně se před námi otvírají
jednotlivé šuplíky osudů – svět malých,
obyčejných lidí živořících na místě,
na které se po válce zapomnělo. 168 s.

Na troskách druhé světové války se zrodil nový svět… Vynikající špionážní
román od autora bestselleru Dva proti
Říši popisuje skutečné i fiktivní osudy
několika lidí, kteří spoluvytvářeli poválečnou podobu světa, i když se osobně
většinou nesetkali. 560 stran

EH041234

38

279,- 219,-

EH039073

279,- 219,-

EH041314

259,- 199,-

EH037719

349,- 299,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU
Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání díla a odměňuje jej
prémií 100 000 Kč. Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena. Do soutěže může každý přihlásit dosud
nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Práce
jsou hodnoceny odbornou porotou.

Jan Horníček
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JAN HORNÍČEK se narodil roku 1989 v Rychnově
nad Kněžnou. Vystudoval matematické inženýrství
a dva roky učil na strojní fakultě. V současné době
vyučuje matematiku na střední škole v Hradci Králové. Zájem o humanitní obory – historii, psychologii a filozofii – jej přivedl k historickým románům.
Historická detektivka Čarostřelec je jeho
knižním debutem.

KA

Zajímavosti z historie Literární ceny Knižního klubu včetně fotografií najdete na www.lckk.cz.

VÍTĚZNÝ ROMÁN
25. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ CENY
KNIŽNÍHO KLUBU

ČAROSTŘELEC

EH041995

299,-

Literární cena KK

Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, zalesněným
průsmykem. Stmívá se, nad horami vyje a běsní sněhová bouře.
Během namáhavé jízdy se v dostavníku seznamují dva muži. Otec
Vilém – kněz, který prchá před svou minulostí – a doktor Šulc, podivínský lékař z Vídně. Ti dva mají pramálo společného, brzy se však
ukáže, že je dohromady nesvedla náhoda, ale něčí lstivý úklad. Oba vědí
až příliš o temném případu svatokrádeže. Pátrání se komplikuje, dva týdny
po vyloupení hejnického kostela dojde k sérii krvavých vražd. Souvisí to celé s nebezpečnými intrikami, které splétá místní opat? A co tají bývalý vojenský kaplan
z nedalekého Bílého Potoka? Vyšetřování hrdiny zavede hluboko do hor: mezi
pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper…
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

Ema Labudová

Anna Vovsová

Miloš Cajthaml

TAPETÁŘ

LADIČ

NA ODSTŘEL

Sugestivní novela z prostředí severobritského
rybářského městečka
v yorkshirském kraji padesátých let potěší obdivovatele klasické britské
detektivní školy. 184 s.

Minulost nejde zkopírovat
a přesadit do současnosti.
Stejně jako ji nelze vytěsnit, škrtnout, utéct před
ní na druhý konec světa
nebo kamsi hluboko
do svého nitra… 208 s.

Když se Marek seznámí
s o pár let starším Tomem
z bohatých kruhů, netuší,
že se záhy ocitne ve světě
nočních klubů, alkoholu,
drog a holek, které ho
ochotně zasvětí… 168 s.

EH041200 259,- 199,-

EH039161 199,- 159,-

EH040158 199,- 159,-

Euromedia Group vyhlašuje 26. ročník Literární ceny Knižního klubu!
Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu, které
nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKOPISY
DO 26. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. PROSINCE 2020
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, nebo pro-

střednictvím formuláře na webových stránkách www.lckk.cz. Všechny zaslané rukopisy posuzuje anonymně odborná porota. Totožnost autorů je odhalena až po stanovení vítěze.
Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se neklade požadavek komerční
úspěšnosti.

Ze všech doručených rukopisů vybere odborná porota jeden či více rukopisů. Vybrané rukopisy budou vydány a nejlepší rukopis bude oceněn Literární cenou Knižního klubu.

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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HUMORNÉ PŘÍHODY
BRITSKÉHO VETERINÁŘE
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Kate Mooreová

FELIX
Plnou parou
vpřed
Felix není jen tak ledasjaká kočka – je to kočka
nádražní a je platným
členem týmu železničářů
v malebné yorkshirské
stanici Huddersfield.
Kniha s laskavým nadhledem zachycuje každodenní život na nádraží,
zdejší zaměstnance i návštěvníky. Řada veselých i napínavých příhod
se sympatickou kočičí hrdinkou si uchovává pohodovou atmosféru
předchozí knihy Felix z nástupiště č. 1. Přeložila Marie Macháčková.
Váz., 320 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm
329,-

259,-
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Pro milovníky zvířat

EH041470

Příběh
novinářky,
které změnil
život roztomilý
kříženec

Jonathan Cranston

ZVĚROLÉKAŘ NA CESTÁCH
Autor si ve svých třiceti letech už stihl vybudovat praxi na britském
venkově a zároveň procestovat kus světa od africké džungle přes východní Asii až po Austrálii. V jeho příbězích se objevují tradiční i netradiční zvířecí pacienti, jako jsou labuť, pásovec, fretka, nosorožec,
pakůň či vakoveverka. Jednou autor řeší případ leguána, který spolkl
zásnubní prsten, jindy honí po klinice nachlazeného klokana a pak
zase omylem na Novém Zélandu naočkuje špatné stádo krav…
Váz., 328 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

EH041572

299,-

239,-

James Bowen

SVĚT PODLE BOBA
Pokračování úspěšného titulu Kocour Bob. Autor doplňuje další příhody a vypráví, jak mu nečekaná popularita proměnila život – a to nejen pozitivně. V závěru
líčí, jak probíhalo vydání jeho první knihy, která měla
v Anglii nesmírný úspěch – dlouhé fronty na autogramiádách, zájem médií. Pro autora to znamenalo
i finanční soběstačnost a zároveň usmíření s rodiči.
240 stran
EH041497

40

279,- 219,-

Kate Spicerová

ZTRATIL SE PES
Kate je úspěšná londýnská novinářka, která píše
články do luxusních módních časopisů a žije
opravdu naplno. Večírky,
alkohol, drogy a ustavičný stres si však postupně vybírají svou daň.
Jednoho dne se Kate rozhodne, že musí udělat něco nečekaného,
a pořídí si psa. Lurcher Wolfy je veliký, chlupatý, dobrácký a roztomilý
kříženec chrta a teriéra, který má vlastní představy o příjemně stráveném dni. Převrátí naruby nejen Katein přepychový byt, ale i celý její
dosavadní život. Přeložila Wanda Dobrovská.
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

EH041565

299,cena pro VIP členy 265,379,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 68 a 69.
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Můj první dojem z Pierra Richarda? Zářivá
bytost, nesmírně inteligentní a vnímavá, ne
úplně herec. Umí hrát komedii, nosí v sobě
dědictví cirkusáků, a hlavně je ohromně zábavný, i když nehraje, což je společný rys
pojící velké světové komiky. Od našeho prvního společného zážitku, filmu Kopyto, jsem
v něm měl přítele, skutečného přítele. V dětství jsem vyrůstal mezi pěti sourozenci. Film
mi vyrobil dalšího bratra na míru. Jmenuje se
Pierre Richard.
Gérard Depardieu

Pierre Richard, Jérémie Imbert
ROBERT ŠLACHTA
Třicet let pod přísahou
Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým
investigativním novinářem J. Klímou
osobní zpověď svého neobyčejného
života, a to nejen osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý
ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru
pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách
(Nagyová, Pitr, Vidkun a mnohé jiné),
o nichž v době služby mluvit nemohl.
Koupí každé knihy přispějete 50 Kč
na konto nadačního fondu Be Charity,
který pomáhá nemocným a dlouhodobě znevýhodněným osobám.

N

O
VI

N

KA

352 stran + 24 stran barevné fotopřílohy
EH041628
349,- 279,-

NEVÍM NIC, ALE ŘEKNU
VŠECHNO
Biografie zpracovaná formou interview přibližuje život proslulého filmového herce,
režiséra a producenta, který popisuje nejen
léta slávy a velkých filmových rolí, ale vrací
se i do dětství. Rodina, v níž bylo mnoho
absolventů prestižních škol, z něj chtěla mít
vzdělance, ale Pierre Richard tíhl k herectví.
Na hodinách herectví u Ch. Dullina potkal
největší jména tehdejší divadelní scény. Tam
definitivně zjistil, že není dramatický, nýbrž
komediální herec. A tak se zrodil Velký
blondýn, věčný smolař a snílek, který se zapsal do srdcí mnoha diváků a patří k legendám francouzské kinematografie.
Váz., 272 s. + 8 s. čb. foto, 14,5 x 20,6 cm

EH041588

349,-

Biografie

Robert Šlachta, Josef Klíma

279,-

Jan Žižka

ZLATÁ LÉTA
S KARLEM GOTTEM
Čtvrt století za zády Mistra
Kniha známého hudebníka a hráče
na bicí nástroje J. Žižky, jenž vzpomíná na svůj profesní i soukromý život
a především na krásná léta strávená
v orchestru L. Štaidla, doprovodné
kapele Karla Gotta. Vypráví o příhodách, které se zpěvákem a se svými
spoluhráči zažil, o koncertech doma
i v zahraničí, uvádí i charakteristiky
členů orchestru a nezapomíná ani
na významné hudebníky a zpěváky,
které za svůj život potkal.
Váz., 152 stran + 32 stran bar. foto,
16,3 x 23,5 cm

EH042011

279,-

219,-

V prodeji od 4. září 2020

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.

Tomáš Řepka

Karol Lovaš

DENÍK ZE DNA

JAN SAUDEK

Bývalý fotbalový reprezentant, kapitán Sparty a legendární obránce vydává svou
nejosobnější zpověď. Knihu
doplňují exkluzivní fotografie
a také zpovědi jeho nejbližších i fotbalových legend.

Knižní rozhovor uměleckého
fotografa J. Saudka, který
nedávno oslavil 85. narozeniny, s katolickým knězem
K. Lovašem. Součástí publikace jsou i mistrova dosud
nepublikovaná díla.

376 stran, barevné fotografie
EH041692
399,- 319,-

136 stran, barevné i čb. foto
EH041691
299,- 239,-
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KDYŽ SPOR RODIČŮ O DÍTĚ
PŘEKROČÍ HRANICE
DVOU SVĚTADÍLŮ, BÝVAJÍ
PRÁVNÍCI BEZMOCNÍ…
Sonja Chihaoui

Komu patří Karima?

ZTRACENÁ V GALÁBII

Biografie, osudy

Příběh mladé české ženy, která se po ovdovění zamilovala do atraktivního
a pozorného Araba, souhlasila se svatbou, ale brzy poté zjistila, že se její život
naprosto změní. Odjela s manželem do Egypta a musela se nejen sžívat
s novou rodinou, ale především s naprosto odlišným životním stylem, jehož
součástí je samozřejmě přijetí islámu, oblékání a spousta dalších věcí, na které
Evropanka není připravená. Poté, co její nový manžel zahynul, vrátila se domů,
kde se na ni začaly brzy obracet ženy, jež po špatných zkušenostech a krachu
manželství s Araby přišly o své děti, které si bývalý manžel rozhodl ponechat,
nebo je unesl do své země. Sonja souhlasí, že nešťastným ženám pomůže. Využívá své znalosti jazyka a prostředí, vydává se do Egypta a pomáhá matkám
děti odvážet zpět do Česka, což je samozřejmě spojeno s mnoha riziky…
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

EH041780

Rana Ahmad

ŽENÁM SNÍT
ZAKÁZÁNO
Rana vyrostla v Saúdské Arábii, kde se od svých deseti
let musela schovávat za závojem. Po nevydařeném
manželství utekla z domu
a vydala se sama na cestu
za vytouženou svobodou.
Po strastiplném putování
dorazila až do Německa…
304 stran
EH039937

42

299,- 239,-

259,-

199,-

A. C. Hoffmannová,
Patience Ibrahim

Steve Ross, Glenn Frank,
Brian Wallace

Z. Růžičková, W. Holdenová

Lene Woldová

STO ZÁZRAKŮ

ZLOČINY BEZE CTI

PROŽILA JSEM SI
PEKLO

STŘEPY ŽIVOTA

Z koncentračních táborů
na mezinárodní
koncertní pódia
Životní osudy světoznámé
klavíristky, cembalistky
a pedagožky Zuzany Růžičkové (1927–2017) v podání
britské autorky a novinářky
Wendy Holdenové.

Autorka v Jordánsku zkoumala právní dokumenty
i archivy novin a našla desítky žen, které byly zastřeleny,
uškrceny, upáleny, popraveny, ukamenovány, přejety
nebo otráveny, protože byly
znásilněny, měly make-up,
nebo například přišly pozdě
domů. Jak pachatelé ospravedlnili vraždu ze cti? 224 s.

Když se Patience v 17 letech
dostala do područí teroristické skupiny Boko Haram,
začal pro ni boj o život.
R. 2015 se v Nigérii setkala
s německou novinářkou, která se rozhodla neuvěřitelné
krutosti fanatické organizace
zdokumentovat… 264 stran
EH038593

249,- 199,-

Příběh malého chlapce, který
zažil to, co by žádné dítě
v žádné době zažít nemělo.
Steve Ross se narodil v Lodži
jako Szmulek Rozental. Když
mu bylo osm let, zůstal zcela
sám ve světě, z něhož se vytratila lidskost a v němž utrpení představovalo novou
normu… 208 s. + 8 s. čb. foto

416 stran + 16 stran barevné
fotopřílohy

EH040242

EH039783

259,- 199,-

399,- 319,-

EH040643

279,- 219,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.

Z Popradu
do Osvětimi
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Eva Herrmannová

POSLEDNÍ HERRMANNOVIC HOLKA
Cesta do Terezína

EH041906

259,-

Biografie, osudy

Vzpomínky Evy Herrmannové, teatroložky a šéfky opery Národního divadla, na dětství, které náhle skončilo v jejích čtrnácti
letech násilnou deportací do Terezína. Eva vyrůstala v bohaté
rodině židovského obchodníka a rakouské zpěvačky v předválečné Opavě. Ačkoliv se doma mluvilo německy, rodiče byli
českoslovenští patrioti a Eva chodila do české školy. Po příchodu Němců se Evino dětství, které prožívala obklopená
láskou a blahobytem, náhle radikálně změnilo. Rodina musela
čelit mnoha omezením, která zavedli nacisté, a jejich židovští
příbuzní postupně mizeli v transportech. Většina jich zahynula
v Osvětimi nebo v Treblince.
Váz., 192 stran + 8 stran černobílé fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

199,Heather Dune Macadamová, Caroline Mooreheadová

999
Příběh žen z prvního transportu do Osvětimi

Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová Tóthová

Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová Tóthová

MENGELEHO DĚVČE

MENGELEHO DĚVČE

Skutečné osudy Slovenky,
která byla svědkem osvětimských hrůz. 376 s., čb. foto

Audioknihu čtou Jitka Ježková
a Vilma Cibulková.

EH039153

349,- 279,-

EH041709
2 CD (mp3)

399,- 349,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2020.

Píše se rok 1942 a Židé na Slovensku nesmí po deváté hodině večer vycházet z domu, nesmí se shromažďovat, nesmí chodit do školy… Příkazy se
vrší jeden za druhým. A přichází další: Svobodné ženy ve věku šestnácti
až třiceti šesti let dostávají rozkaz dostavit se na nucené práce. Jejich příbuzní mají o své nejbližší strach, ale vzájemně se ujišťují, že Židé jsou pracovití a poctiví lidé, dívky si vydělají pár korun a zanedlouho se zase vrátí
domů. Ženy si tedy na cestu obléknou své nejlepší šaty, do kufru zabalí to
nejpotřebnější a vydávají se na určené místo. Nevědí však, že slovenská
vláda zaplatila nacistickému Německu za jejich deportaci do koncentračního tábora. Z Popradu tak vyjíždí transport s necelou tisícovkou nicnetušících žen, které čeká postupná likvidace. Jejich osudy mapuje tato kniha.
Váz., 496 stran + 16 stran čb. fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm

EH041428

399,cena pro VIP členy 349,499,-
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Vše o pirátech
od středověku až po současnost

W. Kirk MacNulty

Peter Lehr

SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ

HISTORIE PIRÁTSTVÍ

V publikaci naleznete informace o historii
svobodného zednářství, jeho rituálech a slavných osobnostech. Ilustrace pocházejí z významných zednářských knihoven a muzeí
celého světa. 320 stran, barevná publikace

Dějiny

Pirátství pevně zakotvilo v povědomí
západní kultury díky nesourodé
kombinaci úspěchu filmové série
Piráti z Karibiku a nárůstu současného pirátství kolem Somálska
a Afrického rohu. Tato publikace
vrhá na námořní terorismus a jeho
hlavní aktéry nové světlo. Peter Lehr
se věnuje středověkým Vikingům
i současným somálským nájezdníkům. Zabývá se otázkou, co motivuje piráty a jak fungují. Ozřejmuje
také historickou roli státu ve vývoji
pirátství: od osob, které získaly
oprávnění od samotné královny
Alžběty, až po dnešní piráty, kteří
berou zákon do svých rukou.
Váz., 360 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm

EH041183

359,-

279,-

EH041915

Wilhelm J. Wagner

RAKOUSKO-UHERSKO
Monarchie a lidé slovem i obrazem
Výpravná publikace přibližuje život v habsburské monarchii od napoleonských válek
po vypuknutí 1. světové války. 160 s., bar. p.
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EH040411

N

599,- 479,-

499,- 399,-

Drobné perličky
z doby nedávno minulé
Blanka Kovaříková

RETRO PŘÍBĚHY

Petr Čornej

JAN ŽIŽKA
Život a doba husitského
válečníka
Biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby
představuje nepřemoženého
hejtmana v netradičním
světle. 844 stran
EH372163

44

790,- 629,-

Známá autorka Blanka Kovaříková sbírá po léta nejen příběhy slavných osobností, ale také míst, předmětů a jevů, které neodmyslitelně
patří k naší minulosti. V této knížce se zajímá o legendární hotely,
restaurace, varieté a tančírny, zaniklé plovárny i manekýny padesátých
a šedesátých let. Ptá se pamětníků, sběratelů a nadšenců na to, jak
se dřív lyžovalo, jak se jezdilo na chmel, jak se nakupovalo, co to byl
Dětský dům, Liberecké výstavní trhy, kde byla vyhlášená lahůdkářství
či uzenářství, jak se bydlelo na svobodárnách, v Ženských domovech
i v panelácích, jak se létalo s ČSA i jak se jezdilo trabantem a velorexem, jak se otužovalo ve Vltavě či topilo v kamnech…
Váz., 312 stran, černobílé fotografie, 16,3 x 23,5 cm

EH041250

349,-

279,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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• JEDNODENNÍ VÝLETY RŮZNÉ NÁROČNOSTI
• BAREVNÉ MAPY A PRAKTICKÉ INFORMACE
• PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE
Jan Hocek

100 NEJHEZČÍCH VÝLETŮ
PO ČESKU A SLOVENSKU
Vydejte se na výlety do nejkrásnějších oblastí České republiky a Slovenska!
V knize naleznete pestrou mozaiku krajinných i přírodních krás. Pěšky vystoupáte na vyhlídkové vrcholy, na kole projedete rovinatější a mírně zvlněné
oblasti, na kanoi nebo kajaku splujete romantické řeky a na běžkách prozkoumáte nejvyšší oblasti hor. Vyzkoušíte si i méně obvyklé aktivity, jako je
například výlet na koních, plavba na mořském kajaku či skialpinismus.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

EH041406

399,-

299,-

Jan Hocek

NEJHEZČÍ DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY
PO ČESKU A SLOVENSKU
Pěšky, na kole, lodí a na lyžích
232 stran, barevná publikace
EH040023

499,- 399,-

ušetříte

330,-

Cestování

Výhodný komplet
jen

568,-

obj. č.

EH048152
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2x Jan Hocek

Petr David, Vladimír Soukup

Petr David, Vladimír Soukup

Josef Káďa Kadeřábek

Jana Jůzlová

KRUŠNÉ HORY
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

HRADY
A JEJICH ZÁHADY

TOULKY POLABÍM

Tato knížka je pozvánkou do míst,
která mají svého osobitého genia loci.
Najdete v ní vyprávění, jež přibližuje
osudy kraje a lidí, kteří v něm žili.

Procházky hlubokými lesy,
po odlehlých vrcholcích hor
či nezaměnitelným podhůřím
doplňují tipy na návštěvy
zajímavých hradů a zámků,
lázeňských měst a středisek
i technických památek.
Nechybí ani osobní dojmy
a postřehy autorů.

Váz., 176 s., bar. publ., 13,5 x 20,7 cm
EH501387
329,- 259,-

Obsažný průvodce po českých hradech a tvrzích, které
jsou obestřeny tajemstvím.
Základem každého hesla je
poutavý příběh a pověst,
která se k danému místu
váže. Nechybí informace
o historických osobnostech,
které jsou s místem spjaty.
208 stran, barevná publikace

MOTORKÁŘSKÝ
PRŮVODCE
PO ČECHÁCH

EH041549

Jiří Mach

TOULKY KRAJEM
ORLICKÝCH HOR

224 stran, barevná publikace
349,- 279,-

EH039646

299,- 239,-

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

V publikaci naleznete
tipy na krátké i celodenní výlety na motocyklu
po naší republice. Autor
upozorňuje na zajímavosti měst a vesnic,
krásy přírody i místa,
kde se dá dobře najíst.
Brož., 240 stran, bar. publ.
EH040942 399,- 319,-

Polabí nabízí množství turistických zajímavostí – od historických měst přes rybniční
soustavy, unikátní biotopy
lužních lesů, písečné přesypy, lázeňská města, železniční a jiné průmyslové stavby
až po lidovou architekturu.
V knize najdete tipy na čtyřicet krásných výletů.
Flexivazba, 144 s., bar. publ.
EH040103
259,- 199,-
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ENCYKLOPEDIE
TECHNIK PŘEŽITÍ
Rozsáhlá encyklopedie zahrnuje rady a techniky, jak přežít
v přírodě, extrémních klimatických podmínkách, nebezpečném terénu, v oblasti po přírodní katastrofě či teroristickém útoku. 448 s., čb. foto a il.
EH041994

499,- 399,-

PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU
Publikace je určena nejen studentům, ale též široké veřejnosti.
Nabízí srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný
slovník. Dodatek MŠMT ČR je již
kompletně zapracován do hesláře.
Přínosem tohoto vydání je graficky
naznačené dělení slov. 472 stran
249,- 199,-

Vzdělávání, luštění

EH042029

Gareth Moore

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

Michael Moore

Logické hádanky
a nápadité rébusy
Nechte se inspirovat neuvěřitelným světem L. Carrolla
a pomozte Alence vyřešit
množství hlavolamů, hádanek a záhad!
Brož., 256 stran, čb. ilustrace

KLASICKÁ FILOZOFIE V KOSTCE
V publikaci naleznete přehledné dějiny antické filozofie. Od Sokrata, Platona či Aristotela přes Pythagora po Marka Aurelia. Kniha je navíc doplněna o mapy, diagramy,
přehledy a tabulky.
Váz., 240 stran, černobílé fotografie a ilustrace, 13,5 x 21,6 cm
299,-

239,-

EH041460

KREATIVNÍ OSMISMĚRKY
Kniha obsahuje celkem dvacet
osmisměrek, které se po vyluštění promění v obrázek zvířete.
Brož., 48 stran
EH040803

46

179,- 139,-

153 hlavolamů
Kapesní edice má nejen
praktický formát, ale také
krásný designový vzhled!
Brož., 176 stran

EH048153

VI

Sudoku je logická hra, jejímž cílem
je do políček už částečně doplněné
tabulky zapsat chybějící čísla od jedničky do devítky. Více než pět desítek
let pomáhá tento hlavolam trénovat
soustředění a tříbit logické myšlení –
a především bavit lidi po celém světě.
Sudoku vychází v novinách i časopisech, nejlepší luštitelé se účastní
mezinárodních šampionátů. Sudoku
v tomto kapesním vydání je ideálním
dárkem pro vaše blízké!
Brož., 176 stran, 11 x 15 cm
158,-

cena za obě publikace

N
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150 hlavolamů

SUDOKU

N

SUDOKU DO KAPSY

Lucie Pospíšilová

259,-199,-

KA

EH041339

148,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 68 a 69.
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PODZIM 4/2020

279 Kč
Řekni mi

JAK CHRÁNIT PŘÍRODU?
Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice
Řekni mi je věnována naléhavému problému – ochraně
přírody. Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek
se děti dozvědí spoustu zajímavostí nejen o tom, jak lidé
ovlivňují život na Zemi, ale také to, že přírodu je třeba
chránit a co může pro její ochranu udělat každý z nás.
Kroužková vazba, 112 stran, barevná publikace,
14 x 20,4 cm

EH041306

359,-

299 Kč
Řekni mi

PROČ?
Poutavý text doplňují kvízy
a samolepky.
Kroužková vazba, 110 stran +
3 strany samolepek, bar. publ.,
14 x 20,4 cm
EH035856

359,-

299 Kč
Řekni mi

JESTLI VÍŠ…
Kroužková vazba, 112 str. +
3 strany samolepek, bar. p.,
14 x 20,4 cm
EH038909
359,-

239 Kč
Řekni mi

ZEMĚ & VESMÍR!
Kroužková vazba, 112 str.,
barevná publikace,
14 x 20,4 cm
EH039814
299,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. ZÁŘÍ DO 31. ŘÍJNA 2020.
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199 Kč

Lisa Reganová

Maluj si a hraj si

KONĚ A PONÍCI
Vydej se s námi do úžasného světa koní, zvídavých hříbátek a roztomilých poníků. Připrav si
tužku a pastelky a pusť se do toho! Čeká tě
spousta báječných úkolů, hádanek, omalovánek a dalších skvělých aktivit s koni a poníky
v hlavních rolích. Dokážeš najít cestu z bludiště,
vypátrat rozdíly mezi obrázky nebo rozluštit
tajné šifry? Nádherně ilustrovaný kreativní sešit
je určen všem chytrým hlavičkám a milovníkům
koní. Ilustrovala Sam Lomanová.
Brož., 96 stran, barevná publikace, 23 x 26 cm

EH041562

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

159 Kč

Komára

KRÁLÍK JE TAKY JENOM
ČLOVĚK
Představte si, že tento příběh se
opravdu stal! Tahle knížka je
upřímným a osobním vyprávěním o životě jednoho králíka…
Váz., 64 stran, bar. il., 21 x 22 cm
EH041213

259,-

199,-

159 Kč
119 Kč

Sam Lomanová
Maluj si a hraj si

JEDNOROŽCI A JEJICH
ÚŽASNÍ PŘÁTELÉ

NO
PEPPA PIG

139 Kč

První hravé malování
S kým si hraje Tom? Čím jede
Peppa na dovolenou? Co dělá
Peppa na pláži? Když postupně spojíte tužkou jednotlivé
body ve správném pořadí,
odpověď se hned dozvíte!
Brož., 80 s., barevné ilustrace,
22 x 22 cm
EH379980

48

EH041791

249,-

EH041061

149,-

VIN

Když se čtyři mladí dinosauři rozhodnou, že uloví mytického Gigantosaura, buďte si jisti, že zažijí divoké dobrodružství. Prohledávají džungli široko daleko, skrz naskrz
a setkávají se s různými druhy dinosaurů. Až nakonec…
skončí přesně tam, kde chtěli být! S našimi čtyřmi mladými přáteli zjistíte, že i v dávné prehistorii bylo možné
zažít mnoho legrace. Ilustroval Jonny Duddle.
Váz., 32 stran, barevná publikace, 25,4 x 25,4 cm

Třináct vtipně ilustrovaných příběhů doplňují půvabné verše.
Váz., 32 stran, bar. il., 17 x 24 cm

NO

VIN

KA

KDE SE SKRÝVÁ GIGANTOSAURUS?

KRTEK KAMARÁD

KA

Brož., 96 stran, bar. publ.,
23 x 26 cm
EH041621
199,-

Zdeněk Miler, Jiří Žáček

199 Kč

169,-

NAVŠTIVTE NAŠI LITERÁRNÍ KAVÁRNU NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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KA
VIN
NO

NO

VIN

KA

239 Kč
LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ II
Hravá knížka plná barevných
magnetek vám umožní vymyslet
a rozehrát vlastní příběhy vašich
oblíbených hrdinů. Knížka obsahuje: pět obrázkových scén,
šestnáct magnetek a praktický
uzavíratelný box.
Barevné leporelo, 16 stran,
20 x 25 cm + 16 magnetek

EH376976

159 Kč

299,-

NO

VIN

KA

239 Kč

Stiskni a poslouchej

MLUVÍCÍ POHÁDKY

EH398829

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

V této knize najdeš mnoho známých pohádek. Například oblíbenou Perníkovou chaloupku,
příběh O Červené karkulce nebo
také O panáčkovi z perníku
a mnohé další. Čtení si můžeš
obohatit hlasy a zvuky. Stačí
stisknout obrázek…
Barevné leporelo, 16 stran,
17 x 22,1 cm
299,-

Bear Grylls

159 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ VE VELEHORÁCH

279 Kč

Gerald Durrell

Julian Gough

MLUVÍCÍ BALÍK

BRUMLA A REMCÍK

Půvabné vyprávění z pera autora
oblíbených příběhů o zvířatech
ilustroval Adolf Born.
Váz., 200 s., barevné il., 17 x 24 cm

Mistr stavitel
Příběh o porozumění a přátelství
provází krásné ilustrace Jima Fielda.
Váz., 112 stran, bar. il., 13,5 x 18,5 cm

Olly si to na táboře rozhodně neužívá. Radši by se doma koukal
na televizi a měl od všeho pokoj. Jedné noci ho ale kouzelný
kompas přenese ze stanu až na ledovec kdesi v dalekých velehorách, kde ho již očekává zkušený průvodce Bear Grylls. Jejich společná cesta vede hlubokými závějemi a přes nebezpečná zamrzlá
jezera. A na obzoru se navíc schyluje k pořádné sněhové bouři…
Pochopí Olly, že v divočině přežije, jen když sebere všechnu vnitřní
sílu, nebo na něj tohle dobrodružství bude zkrátka moc?
Ilustrovala Emma McCannová.
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EH041586

EH041087

EH041661

359,-

SHÁNÍTE PĚKNÝ DIÁŘ? KRÁSNÉ DIÁŘE NA ROK 2021 NAJDETE NA STR. 64–66.

199,-

199,-

49

VIN

KA

50 a 51 KLUBKO.qxp_Sestava 1 21.08.20 12:14 Stránka 2

NO

219 Kč
219 Kč

Virginy L. Samová

DENÍK
ODHODLANÉ PRUDILKY
Fany a její rady
Ilustrovala Marie-Anne Abesdrisová.
Váz., 272 stran, černobílé ilustrace,
14 x 20,5 cm
EH040651

279,-

599 Kč

Virginy L. Samová

DENÍK
ODHODLANÉ
PRUDILKY

Společenská hra

CITY BLOX

Zdá se, že Fany svoje předsednictví
ve Spolku prudilek vzala natolik zodpovědně, že už jí nezbylo moc energie
na školu. Takže když do schránky dorazí její průběžné hodnocení, není to zrovna nejlepší zpráva. Na druhou stranu je Fany pozvaná
na stejný večírek jako její idol Theo, což je naopak naprostá bomba! Jen kdyby s sebou nemusela brát svoji
mladší sestru… Ještěže je Fany prudilka a ze všeho dokáže vybruslit! Ilustrovala Marie-Anne Abesdrisová.
Váz., 272 stran, černobílé ilustrace, 14 x 20,5 cm

Postavte si své vlastní město! Budujte městské komunity: domy, školy a supermarkety!
První hráč, který správně umístí své stavební
bloky na všechny tři pozemky a přes stavbu
protáhne karty krajiny, vyhrává! Ale dávejte si
pozor na karty událostí – ve stavebnictví nikdy nevíte, co se může přihodit. Hra trénuje
logiku i prostorové vidění, má několik úrovní
obtížnosti a je vhodná pro děti od 6 let.
Balení obsahuje: 77 stavebních kostek,
12 stavebních pozemků, 36 karet krajiny,
12 karet událostí a pravidla.

EH040652

EH503799

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Fany opět zasahuje

279,-

NO

VIN

KA

159 Kč

159 Kč

749,-

Patricia Schröderová

Kdo by nechtěl
doma koně?

PONÍK NA ŠKOLE
V PŘÍRODĚ

239 Kč

Další knížka o oblíbeném skřítku Medovníčkovi a jeho kamarádech. S pomocí
svých oblíbených hrdinů děti blíže poznávají přírodu a život zvířátek.
Váz., 144 stran, barevné il., 19 x 22 cm

Ilustrovala S. Rothmundová.
Váz., 144 stran, čb. ilustrace,
14,5 x 20,6 cm

Pája má radost, když její nová sousedka Penny nastoupí k nim do třídy.
Nikdo se však nesmí dozvědět, že
Penny ukrývá jedno velké tajemství:
Jakmile někdo v její blízkosti zařehtá,
promění se v poníka. Jak to asi
dopadne, když třída vyrazí na školu
v přírodě a jedna ze spolužaček si
jako vyzvánění na mobilu nastaví koňské řehtání? Další díl skvělého komiksového románu pro všechny milovnice
poníků. Ilustrovala S. Rothmundová.
Váz., 144 stran, čb. il., 14,5 x 20,6 cm

EH041401

EH040577

EH041675

Jan Lebeda

MEDOVNÍČEK, MEDULKA
A MEDULÍNEK

50

299,-

Patricia Schröderová
Kdo by nechtěl
doma koně?

KAMARÁDKA
NA ŽIVOT A NA SMRT

199,-

199,-

V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY VŠECH ŽÁNRŮ!

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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159 Kč

119 Kč

Julie Sykesová

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Akademie jednorožců

ISABELA A MRÁČEK
Isabela zbožňuje projížďky na svém milovaném jednorožci
Mráčkovi! Pořád se jí ale nedaří probudit v něm jeho kouzelné
schopnosti. Možná že mírný a rozvážný Mráček přece jen není
pro soutěživou a trochu zbrklou Isabelu ten pravý? Zdá se, že
právě teď nastává vhodná příležitost to zjistit! Třpytivé jezero se
totiž kvůli vytrvalým dešťům vylilo z břehů a jeho průzračná
voda se zakalila bahnem. Dokonce hrozí, že zaplaví i Akademii
jednorožců! Ilustrovala Lucy Trumanová.
Váz., 112 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EH041607

159,-

119 Kč

119 Kč

119 Kč

Julie Sykesová
Akademie
jednorožců

Julie Sykesová
Akademie
jednorožců

Julie Sykesová
Akademie
jednorožců

SOFIE A DUHA

ŠARLOTA A JISKRA

ALI A HVĚZDA

Váz., 112 str., čb. il.,
12,5 x 20 cm
EH040038 159,-

Váz., 112 str., čb. il.,
12,5 x 20 cm
EH040039
159,-

Váz., 112 str., čb. il.,
12,5 x 20 cm
EH041402 159,-

260,-

jen

376,4x Julie Sykesová

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 7-. ŘÍJNA 2020!

Lili Větroplaška

PANDA NENÍ KLOKAN!
Zvířecí tlumočnice Lili už má zase napilno! V zoo v sousedním městě se pandí
maminka odmítá starat o svoje čerstvě narozené mláďátko. Ještěže Lili umí mluvit se
zvířaty! Díky tomu rychle pochopí, že medvídě bez náhradní mámy dlouho nepřežije,
a rozhodne se jednat. Malé pandy se naštěstí brzy ujme osamělá klokanice Kylie a je
to mateřská láska na první pohled! Ale radost z nově navázaného pouta bohužel
netrvá dlouho. Medvíděti se v klokaní kapse nedaří zrovna nejlépe… Co si jen Lili
počne? Ilustrovala Eva Schöffmannová-Davidovová.
Váz., 200 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

EH041654

199,-

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška

DELFÍNI V OHROŽENÍ!

TAKHLE SE NA KONI NESKÁČE!

Váz., 176 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EH039987
199,-

159 Kč

Váz., 200 stran, čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EH041047
199,-

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška

Výhodný komplet
ušetříte

Tanya Stewnerová

obj. č.

EH048154

Výhodný komplet

ŠIMPANZI NEJSOU LEDAJAKÉ
OPICE!
Váz., 200 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EH040649
199,-

159 Kč

ušetříte

270,-

159 Kč

jen

526,-

obj. č.

EH048162

4x Tanya Stewnerová

51

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

239 Kč

Ivana Fexová

199 Kč

TAJNÉ VÝLETY FANY A BERYHO

Andy Shepherdová

CHLAPEC, KTERÝ LÉTAL S DRÁČKY
Kdo by nechtěl doma draka? Takového mazlíčka nemá jen tak někdo. Ovšem kromě Tomase.
Jeho malý dráček je nejen úžasným domácím zvířátkem, ale především nejlepším přítelem
na světě. Tomas je však najednou den ode dne smutnější a smutnější. Slíbil totiž svému dědečkovi, že on i jeho kamarádi, kteří spolu s ním pěstují draky, pustí své malé přátele na svobodu,
aby se mohli vrátit tam, kam patří. Jenomže to se lehce slíbí, ale mnohem hůř provede. Vždyť se
spolu tak skvěle baví… Ilustrovala Sara Ogilvieová.
Váz., 256 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EH040214

259,-

Další dobrodružství dvou rozpustilých psů – Fany
a Beryho, kteří žijí na farmě pana starosty Kloboučka
ve vesničce Kostelní Myslová na pomezí Českomoravské vysočiny. Protože pan Klobouček nemá na psy
dostatek času, občas utečou a pak zažívají různá
dobrodružství. Při jejich toulkách je sleduje krkavec
Eman-hlídač, kronikář a špion, který všechny psí
kousky zapisuje. Děti se prostřednictvím dobrodružných příběhů mohou dozvědět nejen zajímavé informace o přírodě, ale také o životě na farmě v letním
období. Ilustrovala Lucie Vávrová.
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm

EH041781

199 Kč
199 Kč

jen

ušetříte

497,- EH048163
obj. č.

280,-

199 Kč
Ivana Fexová

3x Andy Stepherdová

DOBRODRUŽSTVÍ
FANY A BERYHO

A. Shepherdová

A. Shepherdová

CHLAPEC, KTERÝ
PĚSTOVAL
DRÁČKY

CHLAPEC, KTERÝ
VYRŮSTAL
S DRÁČKY

Váz., 240 str., čb. il.,
Váz., 224 str., čb. il.,
12,5 x 20 cm
12,5 x 20 cm
EH040212
259,- EH040213
259,-

52

299,-

Výhodný komplet

Na konci každé kapitoly
děti najdou zajímavosti
o zvířátkách a křížovku.
Váz., 80 stran, barevné il.,
19 x 22 cm
EH040799

259,-

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 75.

NO

VIN

KA
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Nikola Kucharská

SVĚT ZAPOMENUTÝCH ZVÍŘAT
Atlas vyhynulých a ohrožených
druhů

159 Kč

ZVÍŘATA
Váz., 32 stran, barevná publikace,
24 x 32 cm
EH039324
199,-

EH040688

Jen Greenová

STROMY

299,-

219 Kč

239 Kč

Jejich kouzlo a tajemství
Váz., 80 s., bar. p., 22,9 x 28 cm
279,-

ZÁBAVNÉ POČÍTÁNÍ PRO MALÉ ŠKOLÁKY
SE SPOUSTOU SAMOLEPEK

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA

EH041244

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Nikola Kucharská

Vydejte se na expedici za dinosaury, plazy a ptáky, kteří
se nám dnes zdají jako fantastické bytosti. Je vůbec
možné, že někdy doopravdy existovali? Informace,
které o nich přírodovědci a zoologové nasbírali, jsou
fascinujícími doklady o tom, jak náš svět vypadal
před tisíciletími. A také jak vypadá dnes…
Úžasný atlas vyhynulých a ohrožených druhů si zamilují
děti i jejich rodiče. Výjimečný obrazový záznam o pozoruhodných zvířatech z dob dřívějších i ze současnosti
vytvořila oblíbená ilustrátorka Nikola Kucharská.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 28 x 34 cm

149 Kč

Linda Bertola
Matematika hrou

159 Kč

149 Kč

V LESNÍ ZEMI
Brož., 56 stran, bar. publ., 21 x 29,7 cm
EH039361
199,-

159 Kč

Linda Bertola
Matematika hrou

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA
Brož., 56 str., bar. publ., 21 x 29,7 cm
EH039362
199,-

Linda Bertola

Linda Bertola

Matematika hrou

Matematika hrou

POČÍTÁNÍ NA PLANETĚ
ZOT

PIRÁTI NA PALUBU!

Linda Bertola
Matematika hrou

Zábavné počítání s příšerkami všech
tvarů, barev i různého počtu očí a se
spoustou samolepek! Il. A. Baruzzi.
Brož., 56 stran, barevná publikace,
21 x 29,7 cm

Staň se správným pirátem a pomocí
zlomků, procent a desetinných čísel
se vydej na mořských vlnách za dobrodružstvím! Ilustrovala A. Baruzzi.
Brož., 56 stran, barevná publikace,
21 x 29,7 cm

EH041618

EH041619

199,-

SHÁNÍTE PĚKNÝ KALENDÁŘ? KRÁSNÉ KALENDÁŘE NA ROK 2021 NAJDETE NA STR. 64.

199,-

159 Kč

159 Kč

ŠKOLA ŠPIONŮ
Brož., 56 s., bar. publ., 21 x 29,7 cm
EH041075
199,-

Linda Bertola
Matematika hrou

POHÁDKOVÉ POČÍTÁNÍ
Brož., 56 stran, bar. publ., 21 x 29,7 cm
EH041076
199,-

53

KA
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NO

VIN

199 Kč
Alex Bellos

FOTBALOVÁ
ŠKOLA
Nová sezóna
Tahle kniha plná překvapujících faktů a zajímavostí tě provede
tou nejbáječnější
školou na světě!
Ilustroval B. Lyttleton.
Váz., 208 stran, čb. il.,
12,8 x 19,8 cm

Catherine Wilkinsová

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

MŮJ
FANTASTICKÝ
ÚSPĚCH
A JINÉ
PRŮŠVIHY

159 Kč
Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

496,-

obj. č.

EH048155

159 Kč

Jessice se splnil dávný
sen! Vtip, který nakreslila,
se stal senzací internetu
a z ní je teď hvězda! Ale
všechna ta sláva a nenadálý úspěch jí v žádném
případě nestouply do hlavy. Však jí taky kamarádi
i rodina pomáhají držet se
hezky při zemi. A když
potom všechno začne jít
zase od desíti k pěti, rozhodně od nich neslyší nic
jako: „Vidíš, my jsme ti to
říkali.“ Sláva je jako jízda
na horské dráze a Jess začíná pochybovat, jestli jí
to celé stálo za to…
Ilustrovala S. Horneová.
Váz., 200 stran, čb. il.,
12,5 x 20 cm

EH041616

4x Catherine Wilkinsová

EH041483

199,-

159 Kč

259,-

239 Kč
Dominik Landsman

LAPUŤÁK
A KAPITÁN
ADORABL
Čeněk se u moře setká
s kapitánem Adorablem, lovcem odměn,
který ho vezme na dobrodružnou výpravu…
Váz., 248 stran, bar. il.,
17 x 24 cm
EH039276

299,-

159 Kč
F. Corre, A. Morice

HOLKY / KLUCI
Jak to funguje?
Vtipně ilustrovaná kniha,
která je na jedné straně
pro holky a na druhé
pro kluky.
Brož., 112 stran, bar. il.,
17 x 22,9 cm
EH039546

199,-

Martin Velíšek

159 Kč

159 Kč

54

MŮJ STÁT

Catherine Wilkinsová

Catherine Wilkinsová

Catherine Wilkinsová

MOJE NEJ KÁMOŠKA
A JINÍ NEPŘÁTELÉ

MŮJ ÚŽASNÝ ŽIVOT
A JINÉ KATASTROFY

MŮJ ŠKOLNÍ MUZIKÁL
A JINÉ POHROMY

Přátelství Jessiky a Natálie naruší příchod nové spolužačky,
která chce Natálii pro sebe…
Váz., 208 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

Tentokrát čeká Jessiku tvrdý
boj o místo na komiksovém
výsluní. Il. S. Horneová.
Váz., 224 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

Kdo by si pomyslel, že nacvičování školního představení
bude plné nástrah?
Váz., 224 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

Putování s českým
lvem za sedmi
státními symboly
Ilustroval Milan Starý.
Flexivazba, 108 stran,
barevná publikace,
22 x 22 cm

EH039758

EH039759

EH041029

EH038025

199,-

199,-

199,-

199,-

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ!

VIN

KA
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NO

239 Kč

Bear Grylls

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ
DOBRODRUHY /2
Příručka populárního britského moderátora, spisovatele a dobrodruha nabízí praktické rady a triky pro pobyt v přírodě a spoustu užitečných znalostí a dovedností, které patří do výbavy začínajícího dobrodruha. Vydáš se mezi nejnebezpečnější tvory planety a poznáš,
jak být mezi nimi v bezpečí. Dozvíš se, jak stopovat a určovat zvěř
podle stop. Objevíš fascinující svět divokých rostlin, dozvíš se, jak je
používat jako potravu nebo léčivo, a kterým se máš raději vyhnout.
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 13,5 x 18,5 cm

EH041663

299,-

Výhodný komplet

239 Kč

220,-

jen

378,-

obj. č.

PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY

ušetříte

EH048156

2x Bear Grylls

Bear Grylls

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ
DOBRODRUHY
Flexivazba, 192 s., bar. p., 13,5 x 18,5 cm
EH039435
299,-

399 Kč
MARVEL
Rukavice nekonečna
V této svižné karetní hře budete riskovat
a dedukovat, abyste rozhodli o osudu vesmíru! Hrajte za Thanose a najděte všechny
kameny nekonečna, nebo za tým hrdinů,
který se ho snaží zastavit. Dokážete bitvu
zvrátit ve svůj prospěch? Jeden z hráčů se
ujme role Šíleného Titána Thanose a pokusí
se shromáždit 6 kamenů nekonečna, aby
získal neomezenou moc. Další hráči (1–5)
mezitím sestaví tým hrdinů, kteří se Thanosovi postaví, aby
zhatili jeho plány
a zachránili vesmír!
Balení obsahuje:
36 karet, 9 žetonů síly,
2 plastové ukazatele,
látkový pytlík a pravidla.
EH503611
499,-

NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH LUXOR PO CELÉ ČR! VÍCE NA STR. 74.

279 Kč

219 Kč

Víctor Escandell

Mike Barfield

ZÁHADY

ATOM V KUPCE SENA

Zapoj mozkové závity a vyřeš
25 tajuplných případů
Staň se detektivem! Hledej v zábavných obrázcích a stopu máš nadosah! Některé případy mají logické
řešení, u jiných využiješ představivost.
Váz., 64 stran, bar. publ., 24 x 29,5 cm

Tento zábavný průvodce chemickými
prvky je nabitý fakty o částicích tvořících vše kolem nás. Pomozte detektivovi Houbelesovi s jeho experimenty
a prostřednictvím atomových komiksů se seznamte se slavnými vědci.
Váz., 64 stran, bar. publ., 22,5 x 29 cm

EH039841

EH040827

349,-

279,-

55
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Kuchařka
plná receptů
na báječné
dobroty
Zdenka Horecká, Vladimír Horecký

KLASICKÉ MOUČNÍKY
Kdo by nemiloval opojnou vůni pečení
linoucí se z kuchyně? Dorty, koláče,
řezy, drobné pečivo, housky, slané
a pikantní dobroty – stačí se jen nadechnout lahodné vůně a už se nám
sbíhají sliny. Tato obsažná kuchařka
nabízí bohatý výběr receptů na slané
i sladké pečivo – od ananasové bábovky přes houstičky a pizzu po záviny.
Váz., 304 stran, barevná publikace,
16,5 x 24 cm

Kuchařky

EH041718

359,-

657,-

obj. č.

EH048157

EH038365

299,- 249,-

VÍKENDOVÁ
KUCHAŘKA
216 stran, barevná publikace
EH038490
279,- 229,-

O
N

JAK JÍME ZDRAVĚ
NA PODZIM

VI

N
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3x Z. Horecká, V. Horecký

264 stran, barevná publikace

Z. Horecká, V. Horecký

jen

280,-

HRNÍČKOVÁ
KUCHAŘKA

279,-

Výhodný komplet
ušetříte

Z. Horecká, V. Horecký

Průvodce zdravým
podzimem
s 94 sezónními recepty

Mirka van Gils Slavíková

Mirka van Gils Slavíková

VŮNĚ CHLEBA

DEZERTY JEDNA BÁSEŇ

Umění domácího pečení
v 50 receptech

Makronky, madlenky,
financiers a spol.
128 stran, barevná publikace
EH041733
299,- 239,-

136 stran, barevná publikace
EH041732
299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

398,2x Mirka van Gils Slavíková

56

obj. č.

EH048105

S touto kuchařkou snadno sestavíte jídelníček nebo plán na vaření
pro celou rodinu tak, aby byla
vaše strava pestrá a opravdu vyvážená. Výhodou všech uvedených
pokrmů je jejich rychlá a jednoduchá příprava ze snadno dostupných surovin. V knize najdete
například recepty na slané i sladké snídaňové kaše, vynikající
obědy do školy i do práce či svačiny nejen pro děti.
Váz., 224 str., barevné fotografie,
20,7 x 25,8 cm

EH502385

499,-

399,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Michael Koch

V knize najdete recepty na sekanou, bylinkové octy a oleje, kysané zelí, bylinkové máslo nebo
marmeládu, šťávy, likéry, sušenky
a mnoho dalšího. 168 s., bar. publ.
EH039593

299,- 239,-

Tato kniha začala vznikat na sklonku
zimy, což není úplně vhodná doba
pro vaření venku na ohni. Do její přípravy navíc zasáhla karanténa, takže
jsem si musel koupit stativ a nový
objektiv a část knihy nafotit sám
v křivoklátských lesích a v blízkém
okolí mého domova nebo u sebe
na zahradě. Naštěstí ale dost fotografií nafotili i skvělí fotografové,
Štěpán Lohr a Jana Kužílková, jimž se
skvěle podařilo zachytit autentickou
atmosféru práce s otevřeným ohněm.
Nebylo žádné studio a žádná světla.
Všechno, co v knize je, je doopravdy.
A to je pro mě osobně její největší
hodnota.
Hugo Hromas

Kuchařky

VAŘÍME POCTIVĚ
PO DOMÁCKU

J. Břízová, M. Klimentová a kolektiv

VAŘÍME ZDRAVĚ, CHUTNĚ
A HOSPODÁRNĚ
Klasická kuchařská kniha čerpající především z tradice české
gastronomie a prověřená desetiletími. Naleznete v ní více než
1 700 receptů. 504 stran
EH038865

399,- 299,-

Kuchařka, kterou musíte mít!
Hugo Hromas

OHEŇ A DÝM
Recepty připravované na ohni pod širým nebem
Antoinette Savill

LAHODNĚ BEZ LEPKU
A LAKTÓZY
130 receptů na chutné polévky,
předkrmy, svačiny, obědy, večeře,
ale i báječné dezerty či chleby.
192 stran, barevná publikace
EH040745

359,- 289,-

Hugo Hromas vás seznámí s taji kolem zakládání ohně, s jednotlivými technikami vaření na ohni i s vybavením, které
používá. Na ohni připravuje nejen pořádné kusy masa, ale také vynikající zeleninové pokrmy, peče chleba a dokonce
i dezerty. Vaření na venkovním ohni je nejnovějším trendem světové gastronomie a H. Hromas patří mezi přední mistry
tohoto stylu. Velká, krásná, graficky originální kuchařka patří i do kategorie „coffee table“ kuchařek, tedy kuchařek,
ze kterých budete nejen vařit, ale také si v nich číst a s potěšením si je prohlížet.
Váz., 280 stran, barevná publikace, 20 x 25 cm

EH041719

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.

399,-

319,57
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PRAKTICKÝ
RÁDCE
PRO KAŽDOU
ŽENU

Chris Crowley, Jeremy James

JAK SE ZBAVIT BOLESTÍ ZAD
Komplexní plán, s nímž jednou provždy
zvítězíte nad bolestí
Brož., 256 stran, barevné ilustrace
EH041419
299,- 239,-

Ivana Ašenbrenerová

MENOPAUZA

Zdraví

Kniha je napsaná českou autorkou
pro české čtenářky a na její přípravě se podíleli nejen odborníci,
ale i obyčejné ženy. V publikaci
najdete praktické tipy, jak zvládat
nejčastější příznaky menopauzy,
jako jsou návaly, pocení či nespavost, a to zejména pomocí bylinek,
homeopatie či jiných alternativních
metod. Autorka vám také poradí,
jak zvládat psychické problémy,
jak si udržet hmotnost a zároveň
nedržet diety, přidává také praktické tipy, jak v menopauze cvičit
a zůstat ve formě.
Váz., 216 stran, 13 x 20,5 cm

EH041686

299,-

239,-

Jürgen Brater

ZDRAVÁ JÁTRA
Co můžete udělat pro to, aby vaše játra
zůstala zdravá? Odpověď najdete v této
knize. Brož., 232 stran
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EH039985

259,- 199,-

KDO VYHRÁVÁ V BOJI
S NEMOCÍ – A PROČ?
Jeff Rediger

UZDRAVTE SE SAMI

Alyssa Dwecková,
Robin Westenová

Aaron Spitz

PRŮVODCE
OD A DO Z PRO VAŠI V
V tomto vtipném průvodci
naleznete vše, co jste kdy
chtěli vědět o vagíně!

Doktor Spitz, klinický profesor na katedře urologie
Kalifornské univerzity, vám
v této publikaci nabízí odpovědi na nejpalčivější otázky.

Brož., 192 stran, bar. publ.
EH039832
399,- 319,-

Brož., 304 stran, čb. ilustrace
EH039792
299,- 239,-

58

KNIHA O PENISU

Ve své knize se doktor Rediger zabývá
samou podstatou vzniku nemocí
a ukazuje, jak vytvořit prostředí přispívající k uzdravení. Odhaluje základní
vzorce a stanovuje fyzické i psychické
principy spojované s uzdravením.
Zázraky jsou v protikladu k tomu, co
víme o přírodě. Tato kniha vysvětluje
skutečnosti, které jsou za těmito zázraky, a je první příručkou, která radí
nejen jak léčit, ale také jak předcházet
nemocem.
Brož., 400 stran, 14 x 20,5 cm

EH039497

359,-

279,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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TĚLO SNŮ NA POSLEDNÍ CHVÍLI

KOMPLETNÍ
PRŮVODCE
PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ

Chcete získat tělo svých snů, ale máte
pocit, že na to nemáte čas? Neztrácejte
hlavu a pusťte se do proměny s touto
knihou! Brož., 160 s., barevná publikace

Ann Swansonová

EH041309

329,- 259,-

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

MODRÁ KNÍŽKA
O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ
Tato kniha vás přesvědčí, že běhání je
tu proto, aby nás uzdravovalo, spojovalo
a naplňovalo radostí. 120 stran
199,- 159,-

Prozkoumejte fyziologii 30 klíčových jógových ásan z pohledu fyziologie: zjistíte,
jak funguje vaše tělo, a naučíte se ovládnout každou jógovou pozici efektivně
a s jistotou. Tato kniha na propracovaných
ilustracích názorně předvádí mechaniku
pohybu, aktivaci svalů, postavení kloubů
a vliv jednotlivých fází ásan na průtok krve a dýchání. Ukazuje, jak
dosáhnout technické dokonalosti
a optimálně využít výhody jógy
pro tělo i mysl.
Flexivazba, 216 s., bar. publ.,
19,5 x 23,3 cm

EH041524
499,-

399,-
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EH038753

JÓGA
Z POHLEDU ANATOMIE

Fitness, sport

Jana Ina Zarrellaová

Inspirativní kniha
nejen pro milovníky
jógy
Petra Smeltzer Starke

JAK MI JÓGA ZMĚNILA
ŽIVOT
Z komunismu přes Bílý dům
k bikram józe
a ke SweatNGlow
V této knize se seznámíte nejen se
základy velmi úspěšné SweatNGlow
jógy, ale také s fascinujícím příběhem
její autorky, která se přestěhovala
z Kroměříže do Spojených států.
Váz., 216 stran, barevná publikace,
16,9 x 23,9 cm

EH041067

399,-

319,-

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

Brigitte Engammareová

Brigitte Engammareová

PEVNÝ ZADEK
ZA 30 DNÍ

PEVNÁ PRSA
ZA 30 DNÍ

Ucelený tréninkový program
dostupný pro všechny!

Mít pevná prsa za pouhý
měsíc? Proč ne, je to možné!

Brož., 104 stran, barevná publ.
EH039900
199,- 159,-

Brož., 104 stran, barevná publ.
EH040724
199,- 159,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

218,-

obj. č.

EH048158

2x Brigitte Engammareová

59
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DOKONALE FUNGUJÍCÍ
DOMÁCNOST BEZ HÁDEK?
JDE TO!
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Hedvig Montgomeryová

JAK PŘEŽÍT ŠKOLKU

Rodina

Výchova dětí ve školkovém věku je pro rodiče hodně náročná.
Autorka doporučuje projevovat dítěti co nejvíc porozumění, aby si
posilovalo pocit bezpečí a důvěry, který si ponese do dospělosti.
V tomto období, kdy se vyvíjí jazyk a představivost, je jedním
z hlavních úkolů rodičů ukázat dětem cestu a posilovat a chránit
vzájemné propojení. Bestsellerová autorka vám pomůže stát se
rodiči, jakými chcete být.
Váz., 232 stran, barevné ilustrace, 15 x 21 cm

EH040407

299,-

239,-

Eve Rodsky

SUPERMATKY NEMUSÍ BÝT ŠÍLENÉ
Jak rozdělit práci v rodině spravedlivě a bez hádek
V této knize naleznete zcela nový způsob rozdělování domácích prací
a odpovědností. Autorka vyzpovídala stovky mužů a žen, aby si upřesnila, co všechno neviditelná práce v rodině zahrnuje a jak dosáhnout
toho, aby se dělala efektivně. Systém stanoví čtyři snadno dodržovatelná
pravidla, sto domácích povinností a série otvíračů rozhovorů. Díky tomu
snadněji dojdete k tomu, co je pro vaši rodinu důležité, a dohodnete se,
kdo by měl být odpovědný za které práce – od praní přes domácí úkoly
až po vaření večeří. „Výhra“ v téhle hře znamená nové vybalancování
rodinného života, zlepšení vztahů s vaší drahou polovičkou a získání
času pro sebe. Přestaňte se topit v tom, co musíte udělat, a zbavte se
aspoň části toho neviditelného nákladu, který vás táhne k zemi.
Váz., 352 stran, 14 x 21 cm

EH041020

60

299,-

239,-

Hedvig Montgomeryová,
Eivind Saether

Hedvig Montgomeryová

ZÁZRAČNÉ RODIČOVSTVÍ

NÁVOD NA ŠŤASTNÉ
BATOLE

Chcete být skvělými rodiči a dělat
pro své dítě to nejlepší? Úkol být
rodičem je obrovský a zahrnuje
spoustu nejrůznějších výzev a složitých situací. Abyste vychovali
nezávislého, sebevědomého
a šťastného člověka, je potřeba
začít u spojení mezi vámi a dítětem… 200 stran, barevné ilustrace

Být rodičem může lidem nahánět
strach, ale zároveň to přináší
radost a je to skvělé. Tato druhá
kniha je speciálně zaměřená
na rodiče dětí do dvou let a radí
jim, jak mohou v prvních 24 měsících vycházet svému dítěti vstříc.
Snaží se také upozorňovat na nejčastější chyby. 208 stran, bar. il.

EH040405

EH040406

359,- 279,-

299,- 239,-

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!
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Marie Kondo

MOTIVAČNÍ ZÁPISNÍK

ZÁZRAČNÝ ÚKLID

Praktický zápisník s krásnými barevnými ilustracemi
a pozitivními afirmacemi.
128 stran, barevná publikace

EH041658

259,- 199,-

EH039365

199,- 159,-

Leela Cydová

Alison Daviesová

JAK FOTIT NEJEN
NA INSTAGRAM

BUĎTE JAKO KOČKA

Výhodný komplet

Praktické tipy, trocha lidové
moudrosti a zábavná fakta
o našich kočičích guru.
144 stran, barevné ilustrace

Abyste získali followery,
musíte mít originální styl!
Flexivazba, 192 s., bar. publ.
EH039820
299,- 239,-

EH040331

Buďte in!

Poznejte originální umění,
díky němuž se spolehlivě
zbavíte nepořádku. 192 stran

NAHLÉDNĚTE
DO SVĚTA
FRANCOUZSKÉ
A ITALSKÉ
MÓDY

ušetříte

260,obj. č.

259,- 199,-

jen

538,EH048159

2x Megan Hess

Megan Hess

IKONY
Tato kniha je bohatou oslavou jedné z předních světových módních velmocí.
Nahlédněte s Megan Hess pod švy ikonických italských návrhářů (Versace,
Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Missoni, Prada, Miu Miu, Gucci,
Emilio Pucci a Valentino). Knihu doplňují nádherné ilustrace autorky, která
zvěčnila ty nejdramatičtější kousky italské módy – od dokonalých obleků
a psychedelických šatů až po haute couture pláště.
Váz., 192 stran, barevná publikace, 14,7 x 21,7 cm

EH041334
Kamila Boudová

Kamila Boudová

FALEŠNÁ PAŘÍŽANKA

FALEŠNÁ PAŘÍŽANKA 2

Jak se z děvčete z malého
města stane ne tak úplně
pravá Pařížanka? 176 s., b. il.

Jak změnilo osobní i pracovní
život Kamily narození dcery?

EH039258

176 stran, barevné ilustrace
EH041096
259,- 199,-

249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

210,-

jen

298,2x Kamila Boudová

obj. č.

EH048160

399,-

319,-

Megan Hess

ELEGANCE
Autorčina láska k francouzskému stylu nastartovala její kariéru módní ilustrátorky. Nechte se pozvat do uměleckých dílen deseti legendárních návrhářů
(Chanel, Dior, Saint Laurent, Lanvin, Givenchy, Chloé, Balmain, Louis Vuitton,
Hermes a Celine) a objevte původ haute couture, prêt-à-porter, a obecně
všeho elegantního. Knihu doplňují autorčiny nádherné ilustrace, které vypráví
příběh o tom, jak francouzské ikonické módní domy ovlivnily strukturu designu.
Váz., 192 stran, barevná publikace, 14,7 x 21,7 cm

EH041335

Sháníte pěkný diář? Krásné diáře na rok 2021 najdete na str. 64–66.

399,-

319,61

N

O

VI
N

KA

62 a 63 hobby a radce.qxp_Sestava 1 21.08.20 13:27 Stránka 2

STAŇTE SE MISTRY ČÍNSKÉ MALBY
Mei Ruo

ČÍNSKÁ MALBA
ŠTĚTCEM
Čínská malba má obrovský kulturní
význam. S pomocí této knihy nejen
objevíte, co různé tradiční motivy
znamenají, ale také ovládnete techniky a metody jejich malby. Kniha
vás seznámí s nástroji, které budete
k malování potřebovat, nabídne
vám detailní návody a uvede vás
do bohatého mnohovýznamového
světa tradičních motivů, jako jsou
např. straky, kapři, motýli, orchidej
či bambus. Díky získaným znalostem pak budete vytvářet vlastní
obrazy založené na principech
a symbolice, které do čínské malby
vetkala staletí tohoto umění.
Brož., 236 s., bar. p., 18,5 x 26 cm
399,-

MALOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK
NA KAMENY
Chcete se naučit malovat na kameny?
V knize najdete srozumitelné návody
krok za krokem. Brož., 128 s., bar. publ.
EH040330

279,- 219,-

319,-

Hobby

EH041660

Denise Scicluna

Markéta Svobodová

MODERNÍ KRASOPSANÍ
Vydejte se do tajů krasopsaní! Díky
této knize se dozvíte vše potřebné –
od základů až po pokročilejší tipy
a techniky. Brož., 120 stran, bar. publ.

259,- 199,-
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EH041077

VYROBTE
ORIGINÁLNÍ
DÁREK!
Sandra Brezina

Vyškrabávací obrázky

MOJE KNIHA KRASOPSANÍ
Vyškrabávací obrázky

FANTASTICKÉ MANDALY
Nechte se okouzlit fantastickými
vzory a krásnými barvami mandal
ukrytých pod tajemnou černou
vrstvou. Originální umělecká díla
odhalíte pomocí škrabátka.
Brož., 28 str., bar. publ. + škrabátko
EH039853
199,- 159,-

62

Odhalte přiloženým dřevěným škrabátkem 8 originálních krasopsaných nápisů. Povedou vás při tom pestrobarevné obrysy
a části motivů, které se skrývají pod černou vrstvou. Na čtyřech volných stránkách budete mít dostatek místa pro vlastní
tvorbu. Hotové výtvory si můžete jednoduše vytrhnout a pověsit na zeď, nebo je darovat svým nejbližším.
Brož., 28 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm + škrabátko

EH041683

199,-

159,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 47–55.

VÁŠ CHYTRÝ
PRŮVODCE
K ÚSPĚCHU
Liz Fosslien, Mollie West Duffy

HLAVNĚ V POHODĚ
Chcete zjistit, jak co nejsnáze uspět v práci? Ojedinělá, mladistvá
a poutavá knížka přináší netradiční, většinou komiksovou formou
psychologické rady v oblasti zaměstnání – pro úspěšnou komunikaci,
týmovou práci i rozhodování a vedení. Autorky tvrdí, že ani emoce
není nutno na pracovišti skrývat!
Brož., 304 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

EH041111

299,-

239,-

Rádce
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Robert T. Kiyosaki

Robert T. Kiyosaki

Mel Robbinsová

Petr Vladyka

Spencer Johnson M. D.

BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ
TÁTA

FAKE

PRAVIDLO 5 VTEŘIN
V knize se dozvíte, jak se
efektivně rozhodovat.
Na základě poutavých příběhů a také slavných momentů z dějin získáte návod
na to, kterým směrem se
v různých situacích vydat.

KAM SE PODĚL MŮJ
SÝR?

Co bohatí učí svoje děti
a chudí a střední vrstvy
ne
Audioknihu čte známý herec
Kajetán Písařovic. Délka nahrávky: 10 hodin 30 minut.

V této knize nás chce autor
naučit, jak rozpoznávat
pravdivé informace od těch
lživých a vymyšlených, které
často nekriticky přijímáme
a stáváme se tak snadnou
obětí různých podvodníků.

UČENÍ A PAMĚŤ
PRAVOU HEMISFÉROU

EH041748
CD (mp3) 349,- 299,-

512 stran, černobílé fotografie
EH041292
399,- 319,-

256 stran, čb. foto a ilustrace
EH041204
299,- 239,-

Publikace pro všechny, kteří
mají pocit, že tradičními
metodami si toho normálně
moc nezapamatují anebo se
už léta učí cizí jazyk, ale
stále jsou na jednom místě.
160 stran, černobílé ilustrace

Naučte se přistupovat
ke změnám novým způsobem, jenž zmírní stres
ve vašem životě. Knihu přečtete za hodinu, ale její hluboká moudrost vám zůstane na celý život! 88 stran

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

EH039285

249,- 199,-

EH040718

199,- 159,-
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Paulo Coelho

SETKÁNÍ
Diář 2021

Kalendáře, diáře

Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího autora naší doby
Paula Coelha má tentokrát
za hlavní téma „setkání“.
Obsahuje originální, půvabně vyjádřené a hluboce
pravdivé myšlenky, které
pronášejí postavy jeho četných románů, včetně toho
nejnovějšího, ale také autor
sám ve svých fejetonech,
rozhovorech a přednáškách. Ideální dárek pro každého, kdo si přeje, aby ho
slova tohoto věhlasného
spisovatele provázela každým dnem nadcházejícího
roku. Ilustrovala C. Estrada.
Flexivazba, 264 stran,
barevné ilustrace,
13 x 20,5 cm

EH041659

329,-

IVA HÜTTNEROVÁ
Oblíbená herečka a malířka Iva Hüttnerová přichází již po jedenadvacáté
se svým tradičním nástěnným kalendářem s krásnými charakteristickými
obrázky. Měsíční kalendář, 13 stran,
25 x 35 cm
EH396024

64

249,- 199,-

RODINNÝ PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ XXL
Praktický nástěnný plánovací kalendář
pro celou rodinu s roztomilými ilustracemi. Do prostorného plánovače může
své aktivity zapisovat až 6 členů domácnosti! Měsíční kalendář, 13 s., 33 x 64 cm
EH393569

199,- 169,-

259,-

BYLINKOVÝ KALENDÁŘ BÁBY KOŘENÁŘKY +
KOUZELNÉ ZAHRADY
V kalendáři jsou popsány byliny, které naši předkové používali k léčebným účelům, v kuchyni či při výrobě kosmetiky. Dozvíte se něco o jejich výskytu, sušení a léčivých
účincích. Nechybí ani zajímavé recepty. Týdenní kalendář
(60 str., 30 x 15 cm) + publikace (váz., 96 str., 17 x 24 cm)
EH396598
249,- 199,-

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NAŠICH BABIČEK +
MAGICKÝ MĚSÍC + 14. ROK S MĚSÍCEM
Stolní kalendář je sestaven ze zkušeností a praktik našich
předků s ohledem na právě probíhající období.
Týdenní kalendář (60 stran, 30 x 15 cm) + 2 publikace
(váz., 120 stran, 12 x 16,5 cm a brož., 24 stran, 16 x 23 cm)
EH396597
249,- 199,-

JOSEF LADA
Nástěnný kalendář obsahuje známé
obrazy Josefa Lady, které zobrazují
život na staročeském venkově. Obrazy
doplňuje české kalendárium se jmény
a zvýrazněnými nedělemi a svátky.
Měsíční kalendář, 13 stran, 33 x 46 cm
EH393270
199,- 169,-

RODINNÝ TÝDENNÍ KALENDÁŘ
S HÁČKEM
Plánovací kalendář s praktickým háčkem
na zavěšení obsahuje české i slovenské
kalendárium a samostatný plánovač
aktivit pro pět členů domácnosti.
Týdenní kalendář, 30 stran, 30 x 21 cm
129,- 109,EH393274

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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DOSÁHNĚTE VYROVNANOSTI A LEPŠÍHO SOUSTŘEDĚNÍ…

Amy Leigh Mercree

MEDITACE
a jak jí rozumět
Jeho Svatost dalajlama,
Noriyuki Ueda

CESTA K OSVÍCENÍ

JEHO SVATOST
DALAJLAMA

Autor odhaluje, že život
zasvěcený buddhistické
praxi nás může vyvázat
z negativního koloběhu.
368 stran
EH038946 299,- 239,-

Co je nejdůležitější
Moudrá slova o tom,
co v našem životě hraje
největší roli. 176 stran
EH041056 249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

210,-

jen

338,-

obj. č.

EH048161

2x Jeho Svatost dalajlama

Slavná autorka nabízí skvělý úvod
do umění meditace, který přináší
nejen návody, ale i zevrubný soubor
informací. Její návody jsou motivující, srozumitelné a přesvědčivé,
neboť vše je doloženo historickými
fakty a věrohodnými lékařskými výzkumy. Není divu, že současný trend
radí meditovat: každý z nás může
získat vnitřní klid, lepší soustředění
i radost ze života. Se vším poradí
tato praktická a potřebná knížka.
Váz., 128 stran, 13 x 19 cm

EH041284

199,-

149,Duchovní literatura, diáře

Jeho Svatost dalajlama,
Jeffrey Hopkins, Ph.D.

Ray Dodd

TOLTÉCKÉ
TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ
Jak silou přesvědčení
vytvořit trvalou
změnu
Předmluvu napsal don
Miguel Ruiz mladší.
192 stran
EH041582 249,- 199,-

Amy Leigh Mercree, Chad Mercree

ČAKRY
a jak jim rozumět
Naučte se snadno pracovat s jemnou energií čaker a získejte v životě
vyrovnanost, vnitřní bohatství, fyzické, duševní i emocionální zdraví!
128 stran
EH039404

199,- 149,-

DIÁŘ UNI (velikost M)
DIÁŘ 2021 (velikost SMART)
Diář obsahuje týdenní kalendárium. Nechybí praktická kapsička
na vizitky, elastická gumička a propiska.
Váz., 128 stran, 10,5 x 14,8 cm
EH401062
Kolibříci
EH401059
Srdíčko
EH401063
Zelené listy
EH401061
Ibišky

149,- 119,149,- 119,149,- 119,149,- 119,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2020.

Elegantní diář s vyměnitelným týdenním kalendáriem na rok 2021, praktickými kapsičkami
na vizitky, pravítkem a propiskou. Materiál: polyuretan.
Kroužková vazba, 128 stran, 12,5 x 19 cm
EH401049
Kočka
EH401050
Splň si své sny
EH401048
Ptáček na větvičce
EH401051
Eiffelovka
EH401047
Růžový

349,- 279,349,- 279,349,- 279,349,- 279,349,- 279,-
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Praktický diář plný rad,
inspirace a návodů
Silvia Appelová

ZAHRÁDKA VE MĚSTĚ

Příroda

Příručka se zaměřuje na využití volných míst v městské
zástavbě, na předzahrádkách, terasách či balkonech.

ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ
Praktický diář plný rad, inspirace a návodů, jak pečovat o zahradu od ledna
do prosince. Dozvíte se, kdy stratifikovat semena, sít a sázet, kdy prořezávat
které stromy a keře, jak hnojit a pečovat o jednotlivé druhy, kdy zalévat
a kdy naopak zálivkou šetřit, jak to je s rytím a s přípravou trávníku na zimu
a mnoho dalších informací, které vás provedou zahradnickými pracemi
po celý rok. Nechybí ani pranostiky, zajímavosti ze světa rostlin nebo recepty
a nápady na uskladnění úrody.
Brož., 128 stran, barevná publikace, 16 x 23 cm

EH041837

66

V prodeji od 4. září 2020

259,-

M. Simmondsová,
M.–J. Howesová, J. Irving

LÉČIVÉ ROSTLINY
NA ZAHRADU
Kniha přináší přehled druhů
rostlin používaných v tradičním léčitelství. 224 s., bar. p.

Brož., 144 stran, bar. publ.
EH041590
299,- 239,-

EH039635

Horst Stahl

B. Bross-Burkhardtová

BONSAJE
PRO ZAČÁTEČNÍKY

VELKÁ KNIHA
BIOZAHRADNIČENÍ

Tvarování, výsadba,
pěstování
Publikace nabízí užitečné
rady, jak postupovat při pěstování bonsají. 80 s., bar. p.

Pro zdravou a bohatou
sklizeň
Výpravná publikace podrobně rozebírá základní principy
biozahradničení. 288 s., b. p.

EH039830

EH039931

199,- 159,-

399,- 299,-

499,- 399,-

199,-

Miloslav Ryšán

John Pilbeam

KVĚTINY A DŘEVINY
PRO RADOST

SPOKOJENÉ KAKTUSY

Portréty nejkrásnějších, spolehlivě kvetoucích druhů pro
celoročně krásnou zahradu.

V příručce najdete všechno,
co potřebujete vědět, aby
byly vaše rostliny zdravé,
dobře rostly a bohatě kvetly.

Brož., 216 stran, bar. publ.
399,- 319,EH040804

144 stran, barevná publikace
EH040244
279,- 219,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Domov nekonečné
zábavy podle
kočičího vkusu
Heike Grotegutová

KOČKA SAMA DOMA
Co dělat, když musí být kočka často sama doma? Jak ji zabavit, rozvíjet
její pozornost, podchytit vrozenou vynalézavost a jakými aktivitami ji
v uzavřeném prostoru zaměstnat tak, aby se nenudila a neničila zařízení?
Koček chovaných v bytě přibývá a otázka nedostatku podnětů se řeší stále
častěji, protože pokud kočka trpí izolací, výsledkem bývá problémové
chování. Tato celobarevná praktická příručka nabízí celou řadu nápaditých
tipů a jednoduchých her se snadno dostupnými pomůckami. Je určená
všem milovníkům koček, kteří chtějí, aby jejich domácí mazlíčci dobře
prospívali a úspěšně se socializovali.
Brož., 96 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm

EH041295

239,-

Příroda

299,-

Kate Kitchenhamová

František Kuklík

Melissa Caugheyová

PES – ČLEN RODINY

MOJI ČMELÁCI

Tato praktická a hravá příručka 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 a pečovat o něj,
čím ho zabavit a řadu dalších užitečných věcí.

Průvodce světem
čmeláků od českého
chovatele
Populárně-naučná publikace
z pera českého autora se
podrobně věnuje čmelákům:
jejich chovu, rozpoznávání
jednotlivých druhů, jejich
přirozeným nepřátelům
a způsobu života.

CO NEVÍME
O SLEPICÍCH

Brož., 184 stran, bar. publ.
349,- 279,EH041275

EH041544

Brož., 160 stran, barevná publ.
329,- 259,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Nápaditě upravená příručka
se zaměřuje na domácí odchov slepic. Provede vás
slepičím životem od vejce
až k dospělé nosnici a dozvíte se i plno ohromujících
informací. Víte například,
že je nejbližším žijícím příbuzným tyranosaura rexe?
144 stran, barevná publikace
EH040525

299,- 239,-

Kristina Ziemer-Falkeová,
Jörg Ziemer

Ben Holt

VÝCVIK ŠTĚNĚTE

Zvířata jsou nejen naši věrní
průvodci, ale dokážou také
zachraňovat lidské životy.
Právě o těchto výjimečných
případech pojednávají příběhy psích i jiných zvířecích
hrdinů. Dočtete se například,
jak papoušek zahnal útočníka, kočka varovala majitele
domu před požárem, klokan
přivolal muži pomoc… 200 s.

Přehledná kniha uvádí vše
podstatné, co je potřeba
znát, když si pořizujete štěně: od zdravotní péče, výživy,
návyku na obojek a výcviku
základních povelů až po řešení problémového chování,
výběr tréninkových pomůcek
či tipy na rozvíjející hry.
Brož., 144 stran, barevná publ.
EH039663
299,- 239,-

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ

EH039989

249,- 199,-
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89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Mark Sullivan

POD KRVAVÝMI
NEBESY
Mark Roberts

B. Clinton, J. Patterson

Charles Soule

Rafel Nadal

Stephanie Storey

MLČET JAKO HROB

POHŘEŠUJE SE
PREZIDENT

VĚŠTCŮV ROK

Poutavé a zároveň
děsivé krimidrama.
384 stran

Knihy se slevou

EH039549

299,-

PANÍ
STENDHALOVÁ

MRAMOR
A PLÁTNO

Thriller od bývalého
prezidenta USA. 440 s.

Barvitý příběh od bestsellerového komiksového autora. 368 stran

Román od katalánského
spisovatele. 192 stran

Poutavý historický
román. 352 stran

EH039633

EH039113

EH039397

EH038457

399,-

379,-

Jill Santopolo

Camille Pagánová

Mária Ďuranová

ZTRACENÉ SVĚTLO

ŽIJ, DOKUD TO JDE

Neodolatelný romantický příběh o síle opravdové lásky. 272 stran

Jak milovat ženu svého
nejlepšího přítele a neumřít láskou? 280 stran

TAJEMSTVÍ TŘÍ ŽEN MÉ ANGLICKÉ
Když děti vyletí z rodné- SEZONY

EH038960

EH039460

279,-

279,-

279,-

Alena Damijo

Skutečný příběh
zapomenutého
hrdiny, který se
v Itálii přidal
k podzemnímu hnutí a pomáhal pašovat Židy
do bezpečí. 448 stran
299,-

Olin Jurman, Jiří Skotal

Petr Macek

UMĚNÍ VÍTĚZIT

VLASTIZRÁDCE
Kniha sleduje životní
příběh Františka Tišlera.
400 stran

1968 OČIMA 50
SLAVNÝCH
OSOBNOSTÍ
312 s., barevná publikace

EH311266

EH039656

ho hnízda, život rodičů
se změní… 256 stran

Od autorky bestselleru
Anglické listí. 200 stran

EH298608

EH039876

EH038246

249,-

399,-

Phil Knight
Paměti zakladatele
slavné společnosti Nike.
432 stran

269,-

EH039345

399,-

299,-

399,-

Hartwig Hausdorf

Christina Butcherová

Shari Arison

Susanne Hühnová

ČÍNSKÝ QUILLING

Jaroslava Dovcová

Paola Franconeriová

POSELSTVÍ
MEGALITŮ

ÚČESY
Z DLOUHÝCH
VLASŮ

MODEL KONÁNÍ
DOBRA

MEDITACÍ
K IDEÁLNÍ VÁZE

ŽAKÁROVÉ
PLETACÍ VZORY

AROMATICKÉ
ROSTLINY

Pro úspěšný byznys
208 stran

Meditace změní váš
život! 160 stran

Tvořte díla, v nichž se
pojí západní techniky
s čínským uměním!

Kniha obsahuje sto
vzorů. 136 s., bar. publ.

Přes 100 druhů rostlin!
136 stran, barevná publ.

EH039403

EH038523

EH038729

EH039491

192 stran + 24 stran
barevné fotopřílohy
EH038352
249,-

192 stran, barevná publ.
EH036875
299,-

259,-

249,-

Brož., 160 s., bar. publ.
299,EH039891

249,-

259,-

Anna Walzová

DOKONALÁ
DÝNĚ
Vyzkoušejte
množství slaných i sladkých receptů a poznejte možnosti, které vaření
s dýní nabízí! V knize naleznete recept na báječný
dýňový chléb, lahodné hovězí s dýní či dokonalý
dýňový cheesecake. 112 stran, barevná publikace
EH038948

68

279,-

Hanka Sekulová

Joy Manningová

Rebecca Gerlingsová

Josef Brukner

Martina Drijverová

DARUJME SI
ZDRAVÍ Z VLASTNÍ
ZAHRADY

CO BY MĚL
KUCHAŘ
DOBŘE ZNÁT

STAVENIŠTĚ

ČARODĚJ
MORDYDY

PŘÍBĚHY Z HRADŮ
A ZÁMKŮ

256 stran, barevná publ.

144 stran, čb. ilustrace
EH039487
179,-

Ilustroval Josef Lada.
96 stran, barevné i čb. il.

Ilustrovala L. Dvořáková.
192 stran, barevné il.

EH039765

EH039197

EH038254

399,-

Leporelo obsahuje přes
40 odklápěcích okének!
Barevné leporelo, 14 str.
EH039547

249,-

199,-

349,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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99 Kč

Neil Mackay

Chuck Wendig

Arthur Conan Doyle

Philipp Vandenberg

Olin Jurman

Peter James

VLČÍ PROCES

NULY

UPÍRSKÉ PŘÍBĚHY

KRÁL Z LUXORU

NA OKRAJI TEMNA

STOPY SMRTI

Inspirováno skutečným
životním příběhem
sériového vraha. 416 s.

Divoký sci-fi thriller
plný akčních postav
a trefných hlášek. 472 s.

Sedm rozsáhlejších
povídek spojuje postava
upíra. 216 stran

Životní příběh muže,
který objevil Tutanchamonovu hrobku. 592 s.

Vynikající špionážní
román inspirovaný skutečnou událostí. 240 s.

Čtvrtá autorova
detektivka z oblíbené série se superintendantem
Royem Gracem. Brož., 374 stran

EH038249

EH038632

EH186150

EH039572

EH328338

EH266280

379,-

399,-

249,-

499,-

249,-

299,-

A. J. Pearceová

Eleonore Fernaye

Krystal Sutherlandová

Monty Roberts

MILOŠ JAKEŠ

Ransom Riggs

Luciano Wernicke

MILÁ PANÍ
BIRDOVÁ

HŘÍŠNÁ ALŽBĚTA
Dá Alžběta přednost
lásce před svobodou?
208 stran

SKORO ÚPLNÝ
SEZNAM těch

MŮJ ŽIVOT
S KOŇMI

nejhorších nočních
můr Brož., 328 stran

Příběhy pro milovníky
koní. 240 s., bar. publ.

Příběh komunisty
Vzpomínky bývalého
generálního tajemníka
ÚV KSČ. 264 stran

SHERLOCK
HOLMES
POD LUPOU

PROČ SE HRAJE
FOTBAL
11 NA 11

EH259631

EH039348

EH038169

EH346842

224 stran, čb. ilustrace
EH039984
259,-

248 stran, čb. ilustrace
279,EH039797

Poutavý historický
román. 304 stran
EH038938

299,-

F. a A. Überallovi

DOMÁCÍ PRVNÍ
POMOC DĚTEM

PROJEZTE SE
K TRVALÉMU
ZDRAVÍ
248 stran
EH039742

299,-

Zásady první pomoci
při poranění i nemoci.
Brož., 128 s., bar. publ.
249,-

EH039539

249,-

249,-

399,-

299,-

Miezi Berlin

Rachel Siegfriedová

Vishen Lakhiani

Harriet Griffeyová

Sara Gottfriedová

JEDNODUCHÉ
PLETENÍ
PRO KAŽDÉHO

KNIHA KVĚTIN

KÓD
K VÝJIMEČNOSTI

CHCI SI
ZORGANIZOVAT
ŽIVOT

OMLÁDNĚTE
ZA SEDM TÝDNŮ

96 stran, barevná publ.
EH039002
199,-

224 stran, barevná publ.
EH039413
499,-

Zdeněk Hanka

MŮJ OSOBNÍ
ZÁPISNÍK
NA MÍRU

Matthias F. Mangold

Chiara Piroddi

První album

VAŘIT DOKÁŽE
KAŽDÝ

MONTESSORI
Svět objevování

NÁŠ MALÝ PRINC

Tečkovaný zápisník.
Flexivazba, 208 stran

Kuchařka pro úplné
začátečníky. 336 s., b. p.

POČÍTÁNÍ
Brož., 24 s. + 18 karet

Moderní a originální
album s roztomilými
ilustracemi. 64 s., bar. p.

EH040301

EH039060

EH039376

EH039137

Aranžování květin
v přirozeném stylu.

Změňte svůj život!
312 stran, čb. ilustrace
EH038659

349,-

144 stran, barevné il.
EH038995
249,-

Převratný program,
který funguje! 360 stran
EH039586

359,-

Terry Jones

BAJKY
Z DIVOKÝCH
VAJEC
V třiceti příbězích
pošťuchuje známý
britský komik říši
ovládanou bratry
Grimmy či panem
Andersenem. Ilustroval M. Foreman. 120 str., bar. il.
EH037708

199,-

TAJEMSTVÍ
POD DUHOVÁKEM
Ilustrovala M. Vydrová.
184 stran, barevné ilustrace
EH039623
279,-

249,-

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

499,-

349,-

299,-
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Knihy se slevou

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY
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MÁŠA A MEDVĚD
Veselé příběhy holčičky Máši a jejího přítele Medvěda. Máša je neposedná a všechno musí vyzkoušet. Medvěd je dobrosrdečný chlapík,
jehož poklidný život se seznámením s Mášou obrátí vzhůru nohama…

VLASTNÍCI

ZAKLETÉ PÍRKO

JEŽEK SONIC

FRČÍME

Filmová komedie režiséra Jiřího Havelky, kterou
natočil podle vlastního
scénáře. Hrají: T. Ramba,
V. Kotek, K. Melíšková,
P. Tomicová a další.

V oblíbené pohádce
Zdeňka Trošky se odvážná dívka Aninka
vydá do světa. Podaří
se jí vysvobodit zakletého prince?

Báječný ježek Sonic je
celý modrý, umí neuvěřitelně rychle běhat a díky
magickým kroužkům
se umí přemístit v okamžiku do jiného světa!

Kreslený příběh dvou
elfích teenagerů, Iana
a Barleyho, kteří při cestě za tátou zažijí úžasné
dobrodružství a překonají řadu překážek.

CD, DVD

EH385926 DVD

179,-

EH397267 DVD

179,-

EH398084 DVD

179,-

EH398087 DVD

1/ Jak se poznali
2/ Lední revue
3/ Bratránek
4/ Dýchejte – Nedýchejte
5/ Olejomalba
6/ Velké dobrodružství
7/ Detektivka
8/ Jeskynní medvěd

EH251506
EH256900
EH259760
EH259761
EH259762
EH259763
EH397981
EH397982

99,-

cena za 1 DVD

179,-

1917

PRAŽSKÉ ORGIE

JUDY

SEMAFOR 60

Hana Hegerová

Hana Zagorová

Brontosauři

Držitel Oscara S. Mendes, režisér bondovek
Skyfall, Spectre a filmu
Americká krása, natočil
další skvělý příběh!

Americký spisovatel
se v Praze stává účastníkem dekadentního
představení, v němž
nikomu nelze věřit.

Životopisný snímek podává citlivý obraz umělkyně, kterou přes všechny těžkosti neopustil
smysl pro humor.

U příležitosti 60. výročí
založení uvedl Semafor
představení, v němž
zazněly úspěšné písně
z méně úspěšných her.

POTMĚŠILÝ HOST

MALUJ ZASE
OBRÁZKY /2

PÍSNĚ STÁLE
ZELENÉ

Kompilace 16 písní.
Gvendolína, Mys dobrých nadějí a další.

Růže z papíru, Stánky,
Ptáčata, Valčíček, Slunovrat, Jarní tání…

EH397937 2 CD 179,-

EH395371 2 CD 289,-

Lenny

Harlej

Johnny Cash

WEIRD
& WONDERFUL

SMUTKU DÁVÁM
SBOHEM

EASY RIDER

Nové album obsahuje
hity Lovers Do, Home,
Figure It Out a další.

Třinácté album úspěšné
rockové skupiny obsahuje 11 původních písní.

EH398409 DVD

259,-

EH383883 DVD

179,-

EH398405 DVD

259,-

EH398214 DVD

189,-

Stín stíhá stín, Jinde,
Levandulová, Gabriel,
Všechno nejlepší, Vůně,
Vana plná fialek…
EH396643 CD

269,-

Pacifik

Kučerovci

Tereza Mašková

TULÁCKÝ AMULET

FELICIDAD

ZMATENÁ

BARBORA
PIEŠOVÁ

To nejlepší z let 1971
až 2020. Malý Velký
muž, Jenisej, Ďáblův
vlak, Širý proud…

To nejlepší
Tato kompilace mapuje
éru skupiny za posledních 25 let.

Multižánrové debutové
album vítězky páté
řady populární pěvecké
soutěže SuperStar.

První album letošní vítězky SuperStar obsahuje
písně, které zpívala přímo
v soutěži.

EH397885 3 CD 309,-

EH395364 CD

Bee Gees

Ota Pavel

Jan Otčenášek

Vladimír Beneš

Harlan Coben

A. de Saint-Exupéry

Pavel Kosatík

CHILDREN
OF THE WORLD

POVÍDKY

KDYŽ V RÁJI
PRŠELO

MÉ CESTY
DO HLUBIN
MOZKU

CIZINEC

MALÝ PRINC

100×
VÁCLAV HAVEL

You Should Be Dancing,
You Stepped Into My
Life, Love So Right…
EH396659 LP

70

489,-

289,-

Obsáhlá audiokniha
sestavená ze slavných
i neznámých povídek
Oty Pavla.
EH3950462 CD

349,-

EH398081 CD

269,-

Čte Tatiana Dyková.
Délka nahrávky:
6 h 58 min. 48 s.
EH396647 CD

269,-

EH397663 CD

219,-

EH393324 CD

309,-

Thriller o tom, jak se
mohou dobře míněné
Audioknihu čte oblíbený lži změnit ve smrtící
herec Jiří Langmajer.
past, čte Jiří Ployhar.
EH041999 CD

279,-

EH041952 CD

299,-

EH398082 CD

269,-

Slavný příběh havarovaného letce a malého
prince čtou Vojta Dyk
a Tatiana Dyková.
EH041687 CD

249,-

Album jednoho z nejvýznamnějších amerických zpěváků dvacátého století.
EH395350 CD

269,-

Sto výroků Václava Havla čtou Ladislav Špaček
a Lukáš Hlavica.
EH042062 CD

249,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Pro slavnostní atmosféru

SADA PROSECCO V PLECHOVCE
Svíčky a difuzér
Originální řada značky Candlelight v nápaditém dárkovém
balení. Materiál: svíčky – vosk; difuzér – sklo, dřevo;
plechovky – kov.

Difuzér
Ø 5 cm, výška: 9 cm; objem: 75 ml

Svíčka velká
Ø 8 cm, výška: 10 cm

SADA PROSECCO DE LUXE
Svíčky a difuzér
Prémiová řada produktů renomované značky Candlelight vnese do vašeho domova svěžest perlivého
prosecca. Materiál: svíčky – sklo, vosk; difuzér – sklo, dřevo.

169,- 139,-

EH401517

Svíčka malá
Ø 7 cm, výška: 6 cm
129,- 99,-

EH401518
EH401498
EH401499
EH401500

Dárkové zboží

349,- 299,-

EH401516

Svíčka se 2 knoty (Ø 10 cm, výška: 7,5 cm)
Svíčka s 1 knotem (Ø 8 cm, výška: 12 cm)
Difuzér (Ø 9 cm, výška: 8 cm; objem: 100 ml)

349,- 299,349,- 299,449,- 369,-

Šikovní pomocníci do přírody
NÁVLEKY NA BOTY
Voděodolné transparentní návleky z pružného silikonu s protiskluzovou
úpravou na spodní straně ochrání vaši obuv před vlhkostí a špínou.
Lze prát v pračce. Balení obsahuje 1 pár návleků.

SADA HAPPY SPIRIT
Levandule
Stylové produkty s oblíbeným květinovým motivem.
Materiál: polyuretan.
Taška přes rameno
Rozměry: 30 x 33 cm, délka
ucha: 53 cm, zapínání na druk.
EH401319

299,- 269,-

EH401496 velikost M (36–42,5) 249,- 199,EH401497 velikost L (43–47)
249,- 199,-

Kapsička s poutkem
Rozměry: 15 x 10 cm,
délka poutka: 24 cm,
zapínání na zip.
EH401320

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

129,- 99,-
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Vědomostní karetní hry
v praktické plechové krabičce

ZBODNI SALÁT
Svižná karetní hra, v níž se
snažíte ze šesti druhů zeleniny
umíchat ten nejhodnotnější
salát. Možností, jak bodovat,
je více než 100! Hra je vhodná
pro děti od 8 let. Balení
obsahuje 108 karet.

TIMELINE
K vítězství ve hře musíte být prvním hráčem,
který správně umístí všechny své karty
na časovou osu. Karty z jednotlivých edicí
lze vzájemně kombinovat. Hra je vhodná
pro děti od 8 let. Balení obsahuje 55 karet
v plechové krabičce.

Hry, hračky

EH372494 Klasik
EH372496 Vynálezy
EH372495 Události

EH395344

299,- 249,-

249,- 199,249,- 199,249,- 199,-

Skvělé únikové hry!

VÝBUŠNÁ KOŤÁTKA
Hráči si postupně berou karty z balíčku, dokud někdo neobdrží vybuchující koťátko, čímž
je vyřazen ze hry. Aby byla hra ještě napínavější, balíček obsahuje také karty, které vám
umožňují se výbuchu vyhnout. „Přisprostlá edice“ obsahuje stejný počet karet, s obsahovou i grafickou úpravou vhodnou pouze pro otrlé dospělé. Balení obsahuje 56 karet.
EH333573 Verze pro děti od 7 let
599,- 479,EH368848 Verze pro dospělé
599,- 479,-

KRYCÍ JMÉNA
Skvělá hra pro partu přátel. Cílem hry je odhalit jména
všech agentů vašeho týmu dříve, než tak učiní soupeřův
tým. Zároveň si musíte dát pozor na nájemného vraha,
který hru okamžitě ukončí. Balení obsahuje: 16 karet
agentů ve dvou barvách, kartu dvojitého agenta,
7 karet náhodných kolemjdoucích, kartu nájemného
vraha, 40 karet klíčů, stojánek na karty, přesýpací
hodiny a 200 oboustranných karet s krycími jmény.
EH323337

549,- 399,-

ADVENTURE GAMES
Úniková hra, ve které si sami vybíráte cestu a tvoříte příběh. Podobně jako v počítačové
hře prozkoumáváte místnosti, kombinujete předměty a hledáte stopy… Hra je vhodná
pro mládež od 16 let. Balení obsahuje: 110 karet dobrodružství, 18 karet místností,
4 hrací figurky, knihu dobrodružství a návod.
EH503801 Monochrome
449,- 359,EH503800 Žalář
449,- 359,-
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Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob!
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Zachraňte
Bradavice!

HARRY POTTER

HARRY POTTER
Boj o Bradavice
Hráči v rolích studentů bradavické školy (Harry, Ron, Hermiona a Neville) bojují
pomocí čar a kouzel společně proti temným silám. Hra je vhodná pro děti
od 11 let a má celkem sedm úrovní (nejvyšší úroveň má nejsložitější pravidla
a nejsilnější nepřátele). Balení obsahuje: herní plán, 252 karet, 4 kostky,
7 krabiček s hrami, 7 pravidel hry, 4 desky hrdinů, 8 žetonů nepřátel a návod.
EH397938

3D puzzle
Fantastická puzzle s 3D efektem ve třech verzích:
Bradavický expres (500 dílků), Bradavice v noci
(500 dílků), Bradavice a Hedvika (300 dílků).
Rozměry: 61 x 46 cm.
EH503783 Bradavický expres
EH503785 Bradavice a Hedvika
EH503787 Bradavice v noci

399,- 339,399,- 339,399,- 339,-

1499,- 1349,-

Hry, hračky

Náš tip na dárek
pro děti
Plyšák

FLOPSIES
Materiál: plyš, výška: 35 cm.
EH503802 Prasátko
EH503804 Medvídek Pú
EH503803 Tygr
EH503805 Oslík Ijáček

409,- 299,409,- 299,409,- 299,409,- 299,-

10 didaktických
her a pomůcek

PLYŠÁK DO POSTÝLKY
Úžasně heboučký plyšák, který díky speciálnímu potisku v noci
svítí. Hračka je vhodná i pro miminka a lze ji prát v pračce.
Materiál: plyš, výška: 25 cm.
EH503806 Minnie
399,- 329,EH503807 Oslík
399,- 329,-

EDUKATIVNÍ SOUBOR HER
Soubor deseti zábavných her
pro předškoláky. Rozměry balení:
30 x 30 x 6 cm.
EH398043 Povím ti to
EH398044 Vymyslím to

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.

379,- 299,379,- 299,-
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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

OLOMOUC
Knihkupectví Luxor
Galerie Moritz
8. května 465/24
tel.: 587 301 830-1
OPAVA
Knihkupectví Luxor
OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10
tel.: 558 889 820-1

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

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

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

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

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

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

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

74

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

PRAHA 1
Knihkupectví Luxor
OC Quadrio
Spálená 2121/22
tel.: 296 110 701
Palác knih Luxor
Václavské nám. 41, 1. patro
tel.: 221 111 314
Knihkupectví Luxor
NC Palladium
nám. Republiky 1
tel.: 296 110 100
Knihkupectví Luxor
Florentinum
Na Florenci 2116/15
tel.: 296 110 510
PRAHA 2
Knihkupectví Luxor
Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8
tel.: 296 110 405
PRAHA 3
Knihkupectví Luxor
OC Atrium Flora
Vinohradská 151/2828
tel.: 296 110 800

PRAHA 4
Knihkupectví Luxor
Westfield Chodov
Roztylská 2321/19
tel.: 296 110 750
Knihkupectví Luxor
Novodvorská Plaza
Novodvorská 1800/136
tel.: 296 110 456
Knihkupectví Luxor
OC DBK
Budějovická 1667/64
tel.: 296 110 450-1
PRAHA 5
Knihkupectví Luxor
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8
tel.: 296 110 411
PRAHA 6
Knihkupectví Luxor
metro Dejvická
vestibul metra A
Evropská 1500/1
tel.: 296 110 600

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
120 000 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
PRAHA 9
Knihkupectví Luxor
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
tel.: 296 110 460-1
PRAHA 10
Knihkupectví Luxor
OC Europark Štěrboholy
Nákupní 389/3
tel.: 296 110 500-1
TÁBOR
Knihkupectví LUXOR
OD Dvořák
9. května 2886
tel.: 381 251 678
Knihkupectví LUXOR
9. května 517/5
tel.: 725 402 684
ZLÍN
Knihkupectví Luxor
Zlaté jablko
nám. Míru 174
tel.: 576 201 901

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.

Z katalogu PODZIM 4/2020 je výhodné objednat do 7. října 2020.
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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-EH023456,EH124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EH023456,EH124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EH023456,EH124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EH023456,EH124578-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

Kurýr Geis Parcel

IN TIME 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)
OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY při nákupu nad 1500 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

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.

Katalog VÁNOCE 5/2020 budeme rozesílat začátkem listopadu 2020.
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CESTUJTE ZPĚT V ČASE A PŘIPOMEŇTE SI
KLÍČOVÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI!

HISTORIE
V KOSTCE
Minulost,
jak jste ji
ještě neviděli!
Cestujte zpět v čase
a zúčastněte se lovu
mamutů, bitev římských
vojsk či prvních leteckých pokusů. Objevujte každodenní život
středověkých kultur a poznávejte vynálezy, které změnily svět.
Zkoumejte zapomenutá místa a klíčové historické události.
Díky této bohatě ilustrované encyklopedii snadno pochopíte
zásadní okamžiky lidských dějin.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

EH041560

479,-

VĚDA V KOSTCE

DINOSAUŘI V KOSTCE

Ohromující fotografie a 3D ilustrace
doprovázené přehledným informativním textem umožňují seznámení
s jednotlivými vědními obory naprosto jedinečným způsobem. Dozvíte
se například, jaká je struktura krystalu, jak probíhá proces, při němž
se utvářejí horniny, či jaké síly uvádějí do pohybu motor. 208 s., bar. p.

Pozoruhodná encyklopedie zachycuje nádherná prehistorická zvířata
na prostorových vyobrazeních,
doprovázených poutavým textem.
V knize ožívají tyranosauři, ptakoještěři, velcí mořští plazi a další
dinosauři, kteří před dávnou dobou
obývali planetu Zemi.
208 stran, barevná publikace

EH040868

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

599,-

499,- 399,-

EH040930

499,- 399,-
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