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Vaše TOP 10 z katalogu 1/2021   

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.2

Milí členové Knižního klubu, 
 
na jaře všichni rádi chodíme na procházky, jezdíme na výlety a dovolené. Cestovat nyní příliš 
nemůžeme, využijme tedy náš volný čas k četbě zajímavých knih, které rozšíří naše obzory  
z pohodlí domova.  
V jarním katalogu na vás čeká bestseller Gill Thompson Dítě na nástupišti (s. 5), který vás pře nese 
do období druhé světové války, poutavý historický román Rebeccy Gablé Druhé králov ství (s. 6), 
s nímž se podíváte za Vilémem Dobyvatelem do 11. století, a dlouho očekávaný prequel  
ke knize Pilíře země Kena Folletta Večer a jitro (s. 76), odehrávající se v raném stře do věku. 
Milovníkům thrillerů doporučuji Město plné oken od Roberta Pobi (s. 13), na příznivce klasické 
detektivky čeká nový případ komisaře Dupina – Bretaňský odkaz (s. 19). Čtenářky společenských 
románů jistě zaujme titul V dobrém i zlém od Kimberly McCreight (s. 28). A neza pomněli jsme 

ani na děti. Pro nejmenší jsme připravili pokračování příběhů Medulky a Medovníčka – Medovníček a jeho nemocnice  
pro zvířátka (s. 47), starším dětem udělá radost další titul ze série Psí poslání – Příběh Baileyho (s. 48). Majitelé zahrad či 
teras by určitě neměli přehlédnout stranu plnou návodů, rad i doporučení pro zahrádkáře a praktickou příručku Pěstování  
a řez malých ovocných dřevin (s. 66).  
 
Věřím, že naše knihy přispějí k vaší dobré náladě! 

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

3

Akční cena platí pro členy  
Knižního klubu PREMIUM, kteří  
si jednorázově zakoupí další tituly 
(na prodejnách z nakladatelství 
Euromedia, na www.knizniklub.cz  
z kompletní nabídky) v celkové  
hodnotě nad 499 Kč. 
Ostatní zájemci si mohou  
publikaci zakoupit za plnou  
klubovou cenu 399 Kč. 
Akce platí do 31. května 2021. 

POJĎME SI HRÁT VEN 
Chcete, aby si vaše děti hrály více venku? Aby 
objevily vzrušení a zábavu, která doprovázela vás, 
když jste trávili každou volnou chvíli s kamarády? 
Pojďme si hrát ven je krabice plná her. Je to dárek 
dalším generacím od nás, od dětí, které strávily hodiny 
a hodiny běháním venku, šplháním po stromech a házením žabek, hrou  
na babu, na policajty a zloděje, na krvavé koleno i na spoustu dalších.  
V krabici najdete přes 50 kartiček, které představují oblíbené venkovní 
hry. Každá kartička obsahuje jednu hru, vysvětluje její pravidla a nabízí 
tipy a triky, které dovedou hráče k vítězství. Nechybí tradiční české hry, 
ale také zajímavé hry ze zahraničí, které si děti určitě oblíbí.  
58 karet v praktické dárkové krabičce, barevné ilustrace, 15 x 15 cm 

DA041195       akční cena                                 299,- 

EL041195  499,-  399,- 

KRABICE  
PLNÁ HER

 

499,-   
AKČNÍ CENA  

 299,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2021.
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!4
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ELLEN MARIE 
WISEMANOVÁ 
je americká 
spisovatelka 
známá svými 
romány Tma - 

vé stěny Willardu (Ikar 2016) a Pro 
tvoje dobro (Ikar 2018). Její knihy 
byly přeloženy do osmnácti jazyků. 
Žije spolu s manželem a dvěma 
rozmazlenými pejsky Izzym a Bellou 
na březích jezera Ontario. 

Ellen Marie Wisemanová  

SBĚRATELKA SIROTKŮ 
Zatímco svět oslavuje konec Velké 
války, blíží se další hrozba – španěl-
ská chřipka. Nová hrůza dolehne  
i na Filadelfii, kde žije třináctiletá  
německá imigrantka Pia, jejíž otec 
narukoval do americké armády, ale 
stále se ještě nevrátil domů. Město 
se ocitá v karanténě, objevují se  
znamení nákazy a lidé nosí masky, 
za nimiž skrývají nejen strach z ná-
kazy, ale také temnější úmysly. Jak 
Pia zjistí, když musí zanechat brášku  
samotného a shánět potraviny.  
Bernice Grovesová zešílela z žalu, 
když ztratila kvůli chřipce vlastní 
dítě. Rozhodne se pro něco strašli-
vého: rozervat rodiny v jejich nej -
zranitelnější chvíli a vytvořit nové, 
dokonalé Američany… 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041500 359,-  279,- 
V prodeji od 3. dubna 2021 

MRAZIVÉ ČTENÍ
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Nepropásněte objednací termín 28. dubna 2021! 5
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Jednu matku ztrácí,  
aby druhou našla...

Gill Thompson  

DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI 
Když dojde k nacistické invazi do Českoslo-
venska, mladá matka Eva posílá svou malič-
kou dcerku Miriam z Prahy do Londýna.  
V Británii se Miriam seznámí s dobrovolnicí 
Pamelou, která pracuje pro organizaci  
pomáhající uprchlým židovským dětem.  
Miriam si získá její srdce a Pamela se roz-
hodne dát jí nový domov. Ovšem ve chvíli, 
kdy Pamelin vlastní syn narukuje do RAF, 
pochopí, jak snadno se může svět rozpad-
nout a proměnit v chaos… Přeložil P. Jiříček.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041884 399,-  319,- 

Gill Thompson  
DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI 
Audioknihu čtou A. Kubačáková a V. Lazorčáková.  
EL042477         CD (mp3) 349,- 299,- 
V prodeji od 15. dubna 2021 
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* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.6
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Iny Lorentzová  

KOČOVNÁ NEVĚSTKA A JEPTIŠKA 
Aby unikla novému knížeti biskupovi, chtivému vlády, přijme bývalá 
kočující nevěstka Marie pozvání durynského hraběte Ernsta z Her-
renrody. Když dorazí na místo, je hrad zákeřně přepaden. Všichni 
obyvatelé – až na Marii, její dceru Trudi a jeptišku Ignatii – zemřou.  
Marie pochopí, že se ocitla uprostřed neúprosného boje dvou du-
rynských šlechtických rodů a musí bojovat o život svůj i své dcery… 
Přeložila Jana Pecharová. 
Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041496 399,-  319,- 

Jan Bauer  

KRÁLOVSKÁ ŠTVANICE 
Případy královského soudce  
Melichara 
V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá král 
Jan Lucemburský štvanici na jeleny. V jejím 
průběhu je zabit královský lovčí Hynek z Bu-
kové. Šlo jen o nešťastnou náhodu, nebo  
o úmyslnou vraždu? Jan Lucemburský se do-
konce domnívá, že obětí této vraždy se měl 
stát on sám. Požádá svého oblíbeného vy -
šetřovatele, který mu před časem zachránil 
život, královského soudce Melichara z Rou-
pova, aby údajného vraha dopadl…  
Váz., 224 stran, 12 x 20 cm 

EL041813 259,-  199,- 

Rebecca Gablé  

DRUHÉ  
KRÁLOVSTVÍ 
Anglie roku 1064. Šíp dán-
ských pirátů těžce zraní ma-
lého Cadmona z Helmsby 
a udělá z něj mrzáka. Aby se 
ho otec zbavil, pošle ho jako 
tlumočníka do normanské 
vlasti jeho matky. O dva roky 
později se vyléčený Cadmon 
vrací zpět s vítěz ným voj skem 
Viléma Dobyvatele. Despo -
tic ký král Vilém nejed nou dá 
na jeho úsudek. Ovšem jen 
do chvíle, než se do zví, koho 
Cadmon milu je…  
Přeložila Bohumila Kučerová. 
Váz., 704 s., 14,5 x 22,7 cm 

EL041775 499,-  399,- 

Marie se tentokrát ocitá  
uprostřed neúprosného boje  
dvou šlechtických rodů… 

Oliver Pötzsch  
KEJKLÍŘ 
Životní příběh Johanna Georga Fausta 
O. Pötzsch se inspiroval historickou postavou 
doktora Fausta a napsal jedinečný dobro -
druž ný román, který představuje úžasný čte-
nářský zážitek. 568 stran 
EL040897 479,- 379,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Rebecca Gablé  
HLAVA SVĚTA 
Princ Tugumír je z rodné slovanské pevnosti odvlečen Jindřichem I. do Mag-
deburgu, kde se záhy za miluje do dcery nepřítele… 656 stran 

EL039825 499,- 399,- 

06 a 07 historie.qxp_Sestava 1  22.03.21  12:43  Stránka 2



Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 7
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C. L. Skelton  
SÁGA RODU HARDACRŮ 
Poznali lásku, nenávist, vá šeň i neštěstí, 
jejich životy ovlivnila búrská válka, první 
světová válka, pád burzy na Wall Street 
i druhá světová válka… 568 stran 
EL040090 499,- 399,- 

David Glockner  
PROKLETÍ  
RODU AUERSPERGŮ 
Historický román plný napětí a nepřed -
vídatelných událostí se odehrává  
ve Slatiňanech a ve Žlebech. 464 stran 
EL041890 399,- 319,- 

Marie Lacrosse  
VINAŘSTVÍ 
V bouřlivých časech 
Weissenburg v Alsasku roku 1870. Sirotek 
Irena přichází jako služka do panského domu 
bohatého obchodníka s vínem Wilhelma Ger-
bana. Jeho syn věří na ideály Francouzské re-
voluce, pro něž otec nemá pochopení. Když se 
Irena setká s Franzem, vzplanou k sobě vášni-
vou láskou. Oba mladí lidé bojují za své štěstí 
proti všem překážkám. Dokud je nezasáhne 
nemilosrdný osud… 496 stran 
EL040906 449,- 359,- 

Jiří Hanibal  

AŽ NA VRCHOL 
Píše se rok 1375. Moravský markrabě Jan Jind -
řich Lucemburský umírá a vládcem Moravy se 
stává jeho syn Jošt. Ctižádostivý mladý muž se 
ujme vlády pevnou rukou a započne obdivu-
hodnou politickou kariéru, kterou završí v roce 
1410 titulem krále Svaté říše římské. Cesta  
ke koruně je ovšem trnitá a plná svárů s vlast-
ními bratry či uherským králem Zikmundem. 
Vysněný trůn si Jošt neužije dlouho… 
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042255 259,-  199,- 

Jiří Hanibal  
JOHANA  
Z ROŽMITÁLU 
Píše se rok 1450. Ovdovělý 
zemský správce Jiří z Podě-
brad hledá ženu, která by 
spravovala jeho domácnost 
a byla opatrovnicí jeho 
dětí. V Johaně z Rožmitálu 
ovšem nenachází pouhou 
hospodyni, ale především 
moudrou a výtečnou rád-
kyni, schopnou citlivě za -
sahovat i do politických 
záležitostí… 192 stran 

EL040985 259,- 199,- 

NOVIN
KA

Marie Lacrosse  

VINAŘSTVÍ 
Nový začátek 
Manželství služebné Ireny a bohatého dědice vinařství Franze mělo 
být sňatkem z lásky. Ale po hrozném odhalení Franzova otce opustí 
těhotná Irena milovaného ženicha bez slůvka rozloučení. V osamění 
přivede na svět syna a nastoupí do práce jako dělnice v jedné z tex-
tilních továren. Pracovní podmínky jsou tam příšerné a Irena musí 
dřít do úplného vyčerpání. Potom se však seznámí s charismatickým 
dělnickým předákem Josefem, který jí poskytne zázemí a dodá sílu. 
Přestože Irena stále miluje Franze, naváže s Josefem vztah. Dokáže 
však ztrátu Franze opravdu překonat? Přeložila I. D. Lukačovičová. 
Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041856 449,-  359,- 

NOVIN
KA

2x Jiří Hanibal

obj. č.   EL048211
220,- 
ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

CESTA KE KORUNĚ JE TRNITÁ…

TO
P

TO
P
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.8
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Anika Scott  

DĚDICTVÍ VÁLKY 
Německo, rok 1946. Třetí říše se zhroutila a její obyvatelé musejí čelit ná-
sledkům porážky i svým vlastním démonům. Klára, kdysi dědička Falken-
bergových železáren a idol celého Německa, je nyní na útěku před 
spojeneckými úřady. Na krku má obvinění ze spoluúčasti na válečných 
zločinech svého otce. Když se Klára vrátí do rodného města, čeká, že 
doma najde svou nejlepší přítelkyni. Všechno, co znala, je ale v troskách. 
Ve válkou zničeném Německu však nejsou zruinované jen budovy. Změnili 
se i lidé. Všichni žijí v troskách své minulosti. Aby Klára v tomto novém 
světě přežila, musí tajit, kým je. Jenomže aby mohla skutečně žít, musí 
čelit tomu, co během války udělala… Přeložila Dana Krejčová. 
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL040878 399,-  319,- 2x Eoin Dempsey

obj. č.    
EL048142280,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Eoin Dempsey  
NAJDI REBECCU 
Když vypukne druhá světová válka a nacisté obsadí 
ostrov Jersey, Rebeccu transportují v rámci „koneč-
ného řešení“do Evropy. Aby svou milovanou Rebec -
cu našel, vstoupí Christopher dobrovolně do SS…  
336 stran 
EL040591 379,- 299,- 

Eoin Dempsey  
RŮŽE BÍLÁ, ČERNÝ LES 
Píše se rok 1943. Franka objeví v lese parašutistu 
v uniformě Luftwaffe a rozhodne se mu pomoci. 
Brzy ale zjišťuje, že muž není tím, za koho se vy-
dává. Dokáží k sobě najít cestu a obelstít gestapo? 
272 stran 
EL040592 359,- 279,-

Byla idolem  
celého Německa.  

Nyní je na útěku…

Soraya M. Lane  

HOLKY OD SPITFIRŮ 
Druhá světová válka je v plném proudu a materiální, ale hlavně lidské 
ztráty jsou zdrcující. Ve chvíli, kdy se Spojené státy stále ještě rozhodují, 
zda se zapojí, se rozhodne mladá Američanka Lizzie vybojovat ženám prá -
vo podílet se na válečném úsilí jako pilotky. Je vyslána do Británie, kde se 
pod vedením pragmatické May formuje ženská jednotka, která pomáhá  
s přelétáváním letadel z továren na základny… Přeložil Jiří Jaňák. 
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041518 359,-  279,- 
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74. 9
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Gemma Liviero  
STEZKA V TROSKÁCH 
Stefano se snaží s malým sirotkem 
dostat po válce přes Němec ko  
do Itálie. Spo leč ně najdou útočiš -
tě v odlehlé chatě, kam postup ně 
přichá zí další lidé. Stefa no záhy 
zjiš ťuje, že válka skon čila pro stá -
ty, ale ne pro obyčej né lidi chy-
cené v pasti dale ko od jakékoliv 
pomoci… 368 stran 

EL040240 399,- 299,- 

Leila Meachamová 
VÁŽKA 
Během druhé světové války je pě-
tice mladých Američanů povolána 
OSS, aby infiltrovala nacisty obsa-
zenou Paříž. Každý pochází z od - 
lišného prostředí, společně ale 
tvoří skupinu Vážka. Pod faleš-
nými identitami se vydávají splnit 
mi se. Jednoho dne je však jeden 
z nich odhalen… 496 stran 
EL041433 479,- 359,- 

Georgia Hunterová 

MĚLI JSME ŠTĚSTÍ 
Píše se rok 1939 a členové ro-
diny Kurcových se snaží vést 
normální život. Stíny války 
však zahalují i jejich město, 
a tak jsou nuceni se rozprch-
nout do různých koutů světa. 
Čeká je dramatický útěk  
ze země, pracovní lágry i kaž-
dodenní skrývání židovské 
identity. I v beznadějných  
si tuacích však existuje něco 
silnějšího než nacistický teror: 
nezdolná vůle přežít…  
Přeložil Pavel Kaas. 
Váz., 472 stran, 13 x 20 cm 

EL510310 399,-  319,-

Mandy Robotham  

DÍTĚ TŘETÍ ŘÍŠE 
Anke je vězeňkyní v lágru, a aby přežila, dělá to, co umí nejlépe – pomáhá 
svým spoluvězeňkyním porodit a starat se o novorozence. Jenže pak si její 
činnosti všimne kdosi důležitý a Anke čelí zdrcující volbě. Eva Braunová,  
milenka samotného Hitlera, totiž čeká děťátko. Využije Anke šanci zachrá-
nit si život a dostat se z pekla koncentračního tábora, i když to bude zna-
menat posloužit budoucnosti říše, kterou nenávidí? Nebo obětuje život 
svůj i dítěte pro lepší zítřky celého světa? V luxusním sídle v Ber ghofu se 
bude hrát o víc než jen o život jednoho dítěte… Přeložil Roman Lipčík. 
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041841 359,- 279,- 
cena pro VIP členy 251,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

I v  pekle koncentračního tábora 
se může ozvat dětský pláč. 

Bohužel jen krátce. 

Co když ale na životě jednoho 
dítěte závisí osud třetí říše?

Inspirováno  
skutečnými  
událostmi
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Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.10
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Christine Brandová  

SLEPEC 
Nathaniel uslyší výkřik – a pak se spojení 
přeruší. Právě s tou ženou telefonoval. Spo -
jovala je anonymní aplikace; žena ve video-
hovoru mu pomáhala vybrat si košili. Natha - 
niel je totiž slepý. Ten výkřik byl jednoznačný. 
Co když té ženě někdo ublížil? Je si tím jistý. 
Určitě se stalo něco zlého. Ale nikdo mu ne-
věří, neexistují důkazy ani stopa. Nathaniel 
se spolu s kamarádkou, novinářkou Millou, 
vydá hledat pravdu… Přeložil V. Čížek.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041153 379,-  299,- 

Robin Cook  

GENEZE 
Když se na pitevním stole doktorky Laurie 
Montgomeryové objeví tělo sociální pra-
covnice Kery Jacobsenové, zpočátku se 
zdá, že je obětí tragického předávkování 

drogami. Ale Laurie a její nová rezidentka, chytrá a schopná, ale přímočará doktorka Aria Nicholsová, při 
dalším ohledávání zjistí něco šokujícího. Když mladá žena umírala, byla v desátém týdnu těhotenství. Co se 
v posledních hodinách Keřina života událo? Přeložila Alena Amchová.  
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041838 399,-  319,-

2x Robin Cook

obj. č.    
EL048212300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Harlan Coben  
MRTVÁ  
Z NEVADY 
Výborně vymyšlená 
detektivka, ale zá-
roveň skvěle napsa -
ný psychologický 
thriller. 416 stran 
EL040869  

399,- 319,-

Jack Carr  
NA SEZNAMU SMRTI 
Když poručík elitních jedno-
tek Navy SEAL James Reece  
zjistí, že smrt členů jeho 
týmu nezavinil nepřítel, ale 
jsou za ni zodpověd ná nej-
vyšší patra moci, pustí se  
do drsné odvety… 424 stran 
EL040181 399,- 319,- 

Harlan Coben  
CIZINEC 
Cizinec se vynoří odnikud – možná v baru, 
možná na parkovišti, možná v supermarketu. 
Nikdo ho nezná. Nikomu není jasné, proč to 
dělá. Ale informace, které má, se nedají popřít. 
Zašeptá vám do ucha pár slov, rozmetá jimi váš 
svět na kousky a zmizí… Brož., 344 stran 
EL041961 299,- 239,- 

Charlie Donlea  
DLOUHÉ STÍNY 
Při vyklízení právnické kan-
celáře svého zesnulého otce 
narazí Rory na případ starý 
desítky let, který dosud 
nebyl uzavřen. Roku 1979 
v Chicagu beze stopy zmi-
zelo pět žen… 256 stran 
EL040876 299,-  239,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Robin Cook  
ŠARLATÁNI 
Strhující román krále lékařských thrillerů.  
440 stran 
EL040085 399,- 319,-

Je jediný svědek zločinu.  
Nikdo mu ale nevěří…
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2x Gilly Macmillanová

obj. č.    
EL048213260,- 

ušetříte

 438,- 
jen

Výhodný komplet

Brian Freeman  
VNITŘNÍ HLAS 
Pokračování série případů 
s de tektivem Frostem. 336 s. 
EL040034 379,- 299,- 

Brian Freeman  
NOČNÍ PTÁK 
Nejděsivější vzpomínky jsou 
ty, jež si nepamatuješ. 336 s. 
EL039215 349,- 279,-

Gilly Macmillanová  
CHŮVA 
Temný a nepředvídatelný 
příběh plný tajem ství a kla -
 mu. Ďábelsky chytrý thriller, 
který nám připomí ná, že 
někdy je mnohem snazší 
přijmout milosrdnou lež na-
místo kruté, bolestné prav -
dy. 368 stran 
EL040856 399,- 319,- 

Brian Freeman  
KLIKATÁ CESTA 
Kdo vysloví jeho jméno, za-
platí životem… 352 stran 
EL041051 379,- 299,-

Brian Freeman  

SAMA  
PROTI VŠEM 
Autorka bestsellero-
vého thrilleru Sama 
proti všem ztratila 
během půl roku téměř 
všechny své nejbližší. 
Teď žije sama, ukrytá  
v domě v lesích poblíž kanadských hranic. A právě tam se 
jednoho večera objeví chlapec, který tvrdí, že ho proná sledují, a prosí ji 
o pomoc. Je zraněný na hlavě, nepamatuje si ani své jméno. Z útržků jeho vzpomínek ale 
vyplyne, že se stal svědkem zločinu. A že ve vraždě, kterou viděl, je zapletena i policie. Jeho 
osud se navíc podobá příběhu hlavního hrdiny jejího románu… Přeložil Jan Jirák.  
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041940 359,-  279,-

Gilly Macmillanová  

PO PRAVDĚ 
Lucy Harperová je talentovaná spisovatelka a autorka 
několika bestsellerů, díky kterým získala slávu, peníze 
i miliony fanoušků. Kromě toho má Dana – zneuzna-
ného a žárlivého manžela, jehož pokusy stát se spiso-
vatelem nedopadly valně. Teď Dan zmizel, a navíc to 
není poprvé, kdy se ztratil někdo z Lucyina okolí. Před 
třiceti lety zmizel i její bráška Teddy a nikdy ho nenašli.  
Celý svět Lucy pozoruje, její život je pod drobnohle-
dem… život plný příběhů, z nichž některé jsou uvěři-
telnější, jiné už méně. Mohla tenkrát Teddymu ublížit? 
Zabila svého muže? Přichází chvíle, kdy Lucy Harpe-
rová konečně řekne pravdu? Přeložila M. Polochová.  
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041986 299,-  239,-

NOVIN
KA

Když se z noční můry  
stane skutečnost… 

Autorova skvělá trilogie 
Noční pták, Vnitřní hlas 
a Klikatá cesta s detekti-
vem Frostem Eastonem 
mě doslova uchvátila, jeho 
nový psychothriller si tedy 
rozhodně nenechám ujít! 
A těším se o to víc, že ten-
tokrát bude jeho hlavní  
hrdinkou žena – úspěšná 
spisovatelka… 

Helena Frantová  
PR manažerka 

NOVIN
KA

10 a 11 thrillery.qxp_Sestava 1  22.03.21  12:31  Stránka 3



Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.12

N
ap

ět
í

NOVIN
KA

Scott Carson  

CHLAD 
V odlehlé severní části státu New York 
leží uprostřed stařičkých lesů pod tem-
nou, nehybnou hladinou Chilewaukee-
ské přehrady zatopené městečko. Před 
sto lety bylo zničeno v zájmu vyššího 
dobra: aby měly miliony lidí žijících  
na jihu dostatek vody. Nebo tak to 
alespoň tvrdili politici z Manhattanu. 
Odborník, který má za úkol provést in-
spekci desítky let zanedbávané hráze, 
se stane svědkem záhadných jevů…   
Přeložila Naděžda Funioková.  
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041809 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-

Sibel Hodge  

ZMIZELÍ 
Doktor Palmer tragicky umírá, když letadlo při rutin-
ním letu z Afriky do Anglie havaruje a zmizí kdesi 
uprostřed husté buše. Ještě deset měsíců po manže-
lově náhlé smrti Nicole Palmerovou stále přemáhá 
smutek. Až do jednoho rána, kdy obdrží poštou po-
slanou Masonovu fotografii společně s šifrovanou 
zprávou, kterou mohl napsat jedině on. Nicole od-
krývá spiknutí obrovských rozměrů a zjišťuje, že má 
tu čest s mocnými lidmi… Přeložil Petr Kurfürst.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041577 359,-  279,- 

3x Sibel Hodge

obj. č.    
EL048214360,- 

ušetříte

 637,- 
jen

Výhodný komplet

Anders de la Motte  
JARNÍ OBĚŤ 
Napínavý psychothriller  
od dvojnásobného držitele 
ocenění za nejlepší švédský 
krimiromán roku. 448 stran 
EL040776 399,- 319,- 

Lisa Gardnerová  
HLEDEJ MĚ 
D. D. Warrenová a Flora Da-
neová tentokrát vyšetřují  
případ několikanásobné 
vraždy. 416 stran 
EL041212 399,- 319,- 

Melanie Golding  
ZLATÍČKA 
Jednoho letního rána Laure-
niny děti, dvojčata Morgan  
a Riley, zmizí v par ku. Když 
se najdou, zdají se jiné. Vy-
padají stejně, ale ona cítí, že 
je něco špatně… 344 stran 
EL041032 399,- 319,- 

Erik Axl Sund  
DŮM PANENEK 
Napínavý thriller o sociálních 
vrstvách, jejichž existenci 
většina společnosti ignoruje. 
Zavede vás do svě ta obcho -
dování s lidmi a ero tického 
průmyslu. 368 stran 
EL037289 399,- 299,- 

NOVIN
KA

Tragická nehoda, nebo pokus o vraždu?

Sibel Hodge  
FALEŠ 
Jsou mladí, bohatí a za-
milovaní. Pohádkový život 
však náhle skončí, když je 
muž zabit… 272 stran 
EL040627 359,- 279,- 

Sibel Hodge  
ZA TEBOU 
Chloe Bensonová se pro-
budí svázaná v hrobě.  
Zvládne se odtamtud do-
stat a uprchnout? 216 s. 
EL040628 279,- 219,- 

TO
P
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John Grisham  
OCHRÁNCI 
Mladý černoch Quincy Miller je na základě vy -
konst ruovaných důkazů odsouzen na doživotí 
za vraždu právníka Kei tha Russa. Po dvaadva-
ceti letech vyjde najevo, že vraždu Russa mají 
na svědomí mocní, nemilosrdní lidé… 360 s. 
EL041765 359,- 299,- 

Taylor Adams  
NA DOSTŘEL 
Další kniha od oblíbeného Taylora Adamse, 
autora strhujícího thrilleru Není úniku, mistra 
příběhů o mezních situacích, napínavých 
v každé vteřině a dramatických až do překva-
pivého závěru. 256 stran 
EL039845 329,- 259,-

Cass Greenová  
SOUSEDKY 
Melissa a Hester vedle sebe bydlí už roky. 
Když se Melissa nechtěně zaplete do intrik 
své sousedky, neví, jak z toho ven. Ať se jí to 
líbí, nebo ne, sdílí spolu mrazivé tajemství, 
které jí nedá spát… 336 stran 
EL039861 359,- 279,- 
 

Robert Pobi  

MĚSTO PLNÉ OKEN 
Trefit někoho v jedoucím autě na rušné newyorské křižovatce sevřené třeskutými mrazy… co může být 
horšího než honit touhle dobou ostřelovače ve městě plném oken? Agent pověřený tímto úkolem ví, 
že vystopovat ho dokáže jen jeden člověk, Lucas Page. Matematický génius, který umí na místě činu 
spočítat trajektorie a pravděpodobnosti a určit, odkud přilétá kulka. Zbývá jen přemluvit Lucase ke spo-
lupráci. Což nebude jednoduché. Page, bývalý agent FBI a nyní univerzitní profesor, už nechce mít se 
svým dřívějším zaměstnáním nic společného: při poslední akci přišel o ruku, o nohu, o oko a především 
o chuť honit se za zločinci. Se dvěma protézami a umělou bulvou to totiž jde dost ztuha. Kulka však za-
sáhla jeho bývalého parťáka. A na seznam mrtvých vzápětí přibude další jméno…  Přeložil I. Ryčovský.  
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL040882 399,-  319,- 

Mám ráda, když mě detektivka nejen napne, ale i pobaví. Když v ní 
vystupuje originální hlavní hrdina, který má talent, vůli, ale nepo-
strádá nadhled. Ve Městě plném oken jsem jednoho takového našla. 
Už se těším na jeho další příběh. 

Martina Bekešová, redaktorka

NOVIN
KA

Vynikající zápletka, dokonale zvolené 
prostředí a naprosto jedinečné postavy – 

miluju tuhle knihu!  
LEE CHILD

TO
P
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2x Lone Theilsová

obj. č.   EL048215
230,- 

ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Leah Konenová  

ZLOMENÍ LIDÉ 
Představte si, že konečně uniknete z nej-
horšího vztahu svého života. Zmizíte 
a jediné, co máte, je jeden kufr a monokl 
pod okem. Představte si, že vaši noví 
sousedé se stanou vašimi přáteli, které 
jste tak zoufale potřebovali – je s nimi 
legrace, jsou shovívaví, empatičtí a stále 
velmi zamilovaní jeden do druhého. 
Představte si, že se dostanou do průšvi -
hu. Že o nich někdo šíří lži, které ohrožují 
jejich živobytí – a dokonce jejich životy. 
Představte si, že po vás vaši noví přátelé 
chtějí, abyste kvůli nim trochu zalhali 
a vyřešili tak všechny jejich problémy. Vy-
hovíte jim? Jde přece jen o malou lež… 
Přeložil Petr Bokůvka.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041064 359,-  279,- 2x Teresa Driscollová

obj. č.    
EL048216270,- 

ušetříte

 428,- 
jen

Výhodný komplet

Lone Theilsová  
ŽENA, PO KTERÉ SE SLEHLA ZEM 
Od autorky bestselleru Dívky z trajektu. 
296 stran 
EL039596 349,- 279,-

Lone Theilsová  
POSEDLÉ DÍTĚ 
Noru Sandovou zavede pátrání po vrahovi 
do temných londýnských zákoutí… 240 s. 
EL040893 279,-  219,- 

Teresa Driscollová  
CHLADNÁ JAKO LED 
Byla přesvědčená, že může 
kamarádce věřit. A to byla 
osudová chyba… 344 stran 
EL040172 399,- 299,- 

Teresa Driscollová  
MÁM NAD TEBOU 
MOC 
Kam zmizela krásná dívka 
Anna? 280 stran 
EL040171 299,- 239,-

NOVIN
KA

Helen Monks Takhar  

NA KOČKU  
A NA MYŠ 
Lily nastoupí jako stážistka  
do časopisu Leadership, jehož  
šéfredaktorkou je Katherine Ros-
sová. Pro Katherine je čtyřiadva-
cetiletá Lily typická „sněho vá 
vločka“ – křehký, ne zdravě sebe-
vědomý, neslušně upřímný, pri-
vilegovaný a politicky korekt ní 
mileniál, který se neštítí využít 
rodinné konexe. Z pohle du Lily  
je Katherine přehnaně ctižádos-
tivá stárnoucí (jednačtyřicetiletá) 
žena, zaměřená výhradně na sebe 
a svoji kariéru. Když se názory 
žen střetnou, začíná krutá psy -
cho logická válka…   
Přeložila Jana Vlčková.  
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EL040800 359,-  279,- 
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Luca Veste  
SBĚRATEL KOSTÍ 
Děsivý a zneklidňující thriller 
s prvky hororu. 400 stran 
EL040677 399,- 299,-

Philipp Vandenberg  
PURPUROVÉ STÍNY 
Na zahraniční cestě se foto-
reportér Alexander dozví, že 
jeho matka zemřela. Od té 
chvíle se začnou dít podivné 
věci. Vězí za tím manžel jeho 
milenky Julietty, nebo to má 
něco společného s matčinou  
pozůstalostí? 368 stran 

EL041232 399,- 319,- 

Šest přátel, jedno 
děsivé tajemství… 
Luca Veste  

ŠEST 
Šest přátel vyrazí na hudební festival, 
aby zavzpomínali na školní léta. Báječně 
si spolu užívají a baví se, ale jejich po-
hádka se změní v noční můru, když do -
jde k tragédii. Šestice se v návalu paniky 
rozhodne nekontaktovat policii a celou 
událost ututlat. Jenže i po roce jsou přá-
telé prožitou hrůzou stále psychicky  
paralyzováni, a navíc dojde k dalšímu 
neštěstí. Vrací se snad minulost, aby je 
pronásledovala? Viděl někdo, co se 
tehdy stalo v lese? Udrží všichni to dě-
sivé tajemství? Přeložil Petr Kotrle.  
Váz., 400 stran, 14 x 20,5 cm 

EL041569 399,-  299,- 

NOVIN
KA

Alex van Tonder  

SKRYTÁ SLOVA 
Jane Ronsonová je přímo ukázkovým pří-
kladem svědomité a oddané ženy a mat -
ky. S noblesou a nadhledem sobě vlast - 
ním podporuje svého manžela Colina,  
guvernéra státu New York, a bravurně  
ustojí všechny skandály a nezdary spojené 
s jeho kariérou. Po letech poněkud ome-
zené role manželky Jane dosáhne vlast-
ního úspěchu coby spisovatelka a může 
se těšit na vydání své prvotiny. Báječnou 
zprávu zhatí Colinova náhlá smrt, k níž 
došlo za podezřelých okolností, a co je 
horší, temné události jako by odrážely ty 
zachycené na stránkách Janeiny knihy. 
Není divu, že se stává hlavní podezřelou. 
Policie vyslýchá členy Ronsonovy rodiny  
ve snaze zjistit, co se v onu osudnou noc 
stalo, a vychází najevo, že každý z nich 
něco skrývá. Někdo chrání Colina, jiný se -
be, ale všichni usilují o zachování dobrého 
jména své rodiny… Přeložila J. Vlčková.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041855 329,-  259,- 

NOVIN
KA

2x Andreas Gruber

obj. č.   EL048082
360,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Andreas Gruber  
VRAŽEDNÁ LHŮTA 
Podaří se dopadnout vraha, kterému 
slouží jako inspirace dětská kniha? 376 s. 
EL039880 399,- 319,- 

Andreas Gruber  
VRAŽEDNÝ ROZSUDEK 
Případový analytik Maarten a komisařka 
Sabina loví sériového vraha! 496 stran 
EL040500 459,- 359,- 

2x Luca Veste

obj. č.   EL048217
320,- 
ušetříte

 478,- 
jen

Výhodný komplet

KAŽDÝ NĚCO  
SKRÝVÁ…
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Bernard Minier  

ÚDOLÍ 
Pokračování bestsellerové série s kri-
minalistou Martinem Servazem, který 
se však tentokrát nevrací jako detektiv 
v pravém slova smyslu, jelikož je vede-
ním policie suspendován a musí čelit 
disciplinárnímu řízení. To mu ovšem 
nezabrání v tom, aby reagoval na vo-
lání o pomoc své bývalé partnerky  
Marianne. Martin se na její prosbu vy-
dává do Pyrenejí, kde v malé vesnici, 
odříznuté následkem sesuvu půdy  
od okolního světa, řádí sériový vrah.  
Přeložil Jiří Žák. 
Váz., 552 stran, 14,7 x 21,2 cm 

EL510314 449,-  359,- 
 
 

Ed James  

BEZ PŘÍČINY 
Šest týdnů po svém zmizení se 
Sarah Langtonová objeví – napůl 
šílená a téměř k smrti vyhladovělá. 
Policie se snaží přijít na to, co se 
stalo, ale nemá jedinou stopu.  
Teprve když je nalezena další po-
hřešovaná osoba, zdeptaná několi-
kaměsíčním pobytem na samotce, 
začíná se rýsovat smrtící vzorec: 
řádí tu zvrhlý únosce, který své 
oběti zbavuje rozumu. Vyšetřující 
seržant Corcoran, pronásledovaný 
vzpomínkami na minulý případ,  
a doktorka Marie Palmerová, 
přední odbornice na kriminální 
psychiatrii, musejí spolupracovat, 
aby zjistili, co přeživší oběti spo-
juje, a rozluštili tragickou tajenku. 
Když nakonec zmizí další žena, 
hraje se o každou vteřinu…  
Přeložil Ivan Ryčovský.  
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL042032 399,-  319,- 

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 
ĎÁBELSKÉ HRY 
Kim řeší nález ubodaného zločin ce. Kdo 
vzal spravedlnost do svých rukou? 360 s. 
EL042035 349,- 279,- 
 

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 
MRTVÉ VZPOMÍNKY 
Smrt dvou mladých narkomanů v bytě  
na sídlišti – nešťastná náhoda, nebo pro-
myšlená vražda? 400 stran 
EL041545 399,- 319,- 

Daniel Cole  
HADROVÝ PANÁK 
Detektiv William Fawkes tou-
žil po velkém případu. A do-
čkal se: na místě činu našel 
mrtvolu sešitou z částí šesti 
těl jako hadrový panák… 
360 stran 
EL038572 349,-  279,-

Daniel Cole 
LOUTKÁŘ 
Detektiv Fawkes zmizel. Jeho 
kolegyně, seržantka Baxte ro-
vá, proto čelí sama další sérii 
nezvyk lých vražd – oběšené 
oběti mají na hrudi vyřezáno 
slovo „NÁ VNADA“… 352 s. 
EL038573 399,- 319,-

NOVIN
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Anders Roslund  
MINULOSTI NEUTEČEŠ 
Pět červených svíček na dor -
tu. Spousta očekávání. Copak 
mohla pětiletá Zana tušit, ko-
lika lidem tenhle jediný den 
změní život? Mrazivý thriller 
sleduje ikonické duo Grense 
a Hoffmanna, kteří se znovu 
shle dávají, aby společně čelili  
minulosti… 472 stran 
EL041266 399,- 319,- 

Tony Parsons 
#SMRT VŠEM  
PRASATŮM 
Před dvaceti lety se v sou-
kromé výběrové škole Pot-
ter’s Field spřátelilo sedm 
bohatých, privilegovaných 
studentů. A teď náhle začali  
za těch nejkrutějších okol-
ností umírat. Dopadne detek-
tiv Wolfe vraha? 408 stran 

EL309810 339,- 149,- 

NOVIN
KA

David Bruns, J. R. Olson 

PRAVIDLA NASAZENÍ 
Rafík Rošed je jeden z nejhledanějších lidí na světě, terorista s hlubokou 
nenávistí vůči západním zemím. Ukrývá se v Severní Koreji, kde ve služ-
bách Kim Čong-una provádí tajné kybernetické útoky. Tentokrát je však 
připravený provést mistrovský kousek – infikovat velicí systémy světo-
vých armád počítačovým virem, který nejen ovládne celou síť, ale je i ur-
čitou formou umělé inteligence, schopné učit se umění války. Nejprve se 
zaměří na Číňany, kteří zahájí útok na Pacifickou flotu Spojených států 
amerických. Don Riley, zástupce Kybernetického velitelství armád USA, 
zjistí, že Čína ztratila kontrolu nad svou armádou, ovšem hrozí, že týž 
virus napadne i americkou síť. Rileyovou tajnou zbraní v kybernetické 
válce jsou tři nadmíru talentovaní kadeti z Námořní akademie Spojených 
států, kteří odhalí infiltraci a současně se snaží vystopovat Rošeda. Čas 
však nelítostně běží. O vládu nad svým námořnic tvem přichází také Ja-
ponsko. Výsledkem je meziná rod ní konflikt, při němž umírají lidé a jdou 
ke dnu americké letadlové lodi. Jedinou nadějí je zastavit útok přímo 
u zdroje dřív, než bude pozdě… Přeložila Jiřina Stárková.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041552 349,-  279,- 

Jonathan Moore 

NOČNÍ TRH 
Když inspektor Carver přijede s kolegou na místo činu, nalézá oběť, 
které neznámá látka doslova prožrala kůží. Než se stihnou šokovaní 
vyšetřovatelé vzpamatovat, přijíždí FBI, prostor uzavře a oba dekonta-
minuje. O pár dní později se Carver probouzí ve své posteli. Nevzpo-
míná si na nic. Netuší, kde byl a jak se dostal domů. Má jen nejasný 
pocit, že něco není v pořádku… Přeložila Lenka Faltejsková.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041465 299,-  239,- 

NOVIN
KA

KDO ZVÍTĚZÍ  
V KYBERNETICKÉ VÁLCE? 
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Andrew Cartmel  

VŠECHNY KOČKY MILUJÍ VALERIANU 
Bydlí se dvěma kočkami, prvotřídním gramofonem, velkou sbírkou 
jazzových nahrávek a na živobytí pro sebe i obě ochočené šelmy si 
vydělává jako „vinylový detektiv“. Nenechte se zmýlit, o vzrušení 
a nebezpečí není v jeho profesi nouze! Občas jde i o život… Když se 
mu na prahu objeví nesourodá dvojice v podobě bratra tragicky zes-
nulé zpěvačky Valerian a mladé senzacechtivé novinářky, roztáčí se 
kolotoč intrik, poštovních koček, podezřelých úmrtí včetně jedné hlí-
dací husy a život ohrožujících halucinogenních zážitků. Zemřela Vale-
rian skutečně přirozenou smrtí rockových muzikantů, tedy sebe vraž - 
dou po požití štědré dávky drog? Přeložila Julie Nováková.  
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EL039949 349,-  279,- 

Felix Francis  

KRIZE 
Harrison Foster je právník specializující se na řešení krizových situací.  
Po požáru ve stájích trenéra Chadwicka, při němž zemře šest cenných 
koní, včetně favorita Derby, je z Londýna povolán do Newmarketu. Harry 
zjistí, že nejspíš nešlo o obyčejný požár, navíc se na místě najdou i lidské 
ostatky. Když se Harry ponoří hlouběji do nezodpovězených otázek týkají-
cích se smrti koně, ocitne se v ohrožení života… Přeložila Z. E. Němcová.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041766 299,-  239,- 

Brilantní dostihová 
detektivka

Peter May 
TICHÁ SMRT 
Když se policistka Cristina Sán-
chez Pradellová vydá s kolegou  
do luxusní vily na andaluském  
pobřeží k údajnému vloupání,  
netuší, že se jí život co nevidět  
obrátí vzhůru nohama… 368 stran 
EL516207 399,- 319,-

Don Winslow  
JEDNOTKA 
Strhující příběh o hamižnosti a ná-
silí, o nerovnosti a diskriminaci.  
Jednotka nám poodhaluje napětí 
mezi newyorskou policií a rozlič-
nými skupinami obyvatel, jimž 
slouží. 480 stran 
EL040035 459,- 359,- 

Felix Francis  
PULS 
Kdo zanechal na dostihové dráze 
muže v bezvědomí? 288 stran 
EL041110 299,- 239,-

Felix Francis  
KRIZE 
Audioknihu čte Jan Zadražil. Délka  
nahrávky: 9 hodin 51 minut. 
EL042334  CD (mp3) 299,- 249,- 

NOVIN
KA

Druhý díl  
detektivní 
série  
od spoluautora 
scénáře  
legendárního 
seriálu  
Dr. Who 
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Stefan Ahnhem  
OBĚŤ BEZ TVÁŘE  
Pomsta umí být krutá, zvlášť je-li dokona - 
l á… Jedinečný přírůstek do plejády hvězd 
švédské krimi – série temných detektivek 
Stefana Ahnhema sklízí úspěchy v sedma -
dva ceti zemích! 496 stran 
EL039086 399,- 319,- 

Stefan Ahnhem  
DEVÁTÝ HROB 
Dvě země v sevření zimy. Dva vrazi kráčí  
po ulicích. Jeden své oběti pečlivě rozpit -
vává, druhý se zaměřuje na ženy… Další 
temný případ pro Fabiana Riska! 496 stran 
EL039087 399,- 319,- 

Stefan Ahnhem  
OSMNÁCT POD NULOU 
Automobilová honička u helsingborského 
přístavu skončí pádem auta do ledových 
vod. Na předním sedadle je záhy nalezena 
zmražená mrtvola… 472 stran 
EL039088 399,- 319,-

Jean-Luc Bannalec  

BRETAŇSKÝ 
ODKAZ 
V „Modrém městě“  
na břehu moře slaví 
Bretaňci začátek léta  
a vše by bylo báječně 
veselé nebýt mrtvoly 
nalezené přímo před 
Amiralem, Dupinovým 
oblíbeným restauran-
tem. Kdosi zavraždil 
vysoce váženého léka -
ře Chaboseaua, pochá-
zejícího z vlivné místní 
rodiny. Jeho smrt si  
nedovedou vysvětlit 
ani manželka, ani nej-
bližší přátelé. Komisař 
se vrhne takříkajíc  
po hlavě do dramatického vyšetřování, jehož  
výsledek jím značně otřese…  Přeložil Jiří Pondělíček.  
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041490 299,-  239,- 

Osmý případ pro komisaře Dupina, milovníka  
tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest  
přeloženého do Bretaně – na konec světa…

NOVIN
KA

a 

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÉ TAJEMSTVÍ 
Bróceliandský les je se svými malebnými jezery a zámky považován za poslední 
říši víl. Váže se k němu velké množství legend. Která lokalita by se tedy lépe ho-
dila pro dlouho plánovaný podnikový výlet komisaře Dupina a jeho týmu? Vraž da 
badatele zabývajícího se postavou krále Artuše však udělá komisaři čáru přes 
rozpočet. Dupin je jmenován vyšetřovatelem zločinu, po němž brzy následují 
další… 376 stran 
EL040364 359,- 279,- 

18 a 19 detektivky.qxp_Sestava 1  22.03.21  10:40  Stránka 3



Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.20

D
et

ek
ti

vk
y

NOVIN
KA

Olga Krumlovská  

SETKÁNÍ S TAJEMNEM 
Kniha neskutečných a záhadných příběhů, 
které se však skutečně staly autorce, jejím 
známým nebo lidem, kteří se s nimi známé 
astroložce svěřili. Všechny příběhy mají ná-
dech tajemného a nevysvětlitelného a jsou 
zaměřeny především na zázračná uzdravení, 
nevysvětlitelnou a nenadálou pomoc v nouzi, 
na nahlédnutí do minulých životů, vize blízké 
budoucnosti či sny, které varovaly, nebo věšt -
by, které se naplnily.  
Váz., 240 stran, 13 x 20 cm 

EL042036 259,- 199,- 

David Urban  

VÝJEZDOVKA 
Ke všem závažným trestným 
činům vysílá operační důstoj-
ník výjezdovou skupinu. Ta se-
stává z detektiva, vyšetřovate - 
le a technika, kteří se zabývají 
prvotní prací na místě činu – 
dokumentují zločiny, zajišťují 
stopy, vyslýchají oznamovatele 
či poškozené a hledají svědky. 
Výjezdovka přibližuje jejich 
práci, která dokáže být děsivá 
a napínavá. Seznámíte se 
s pravdivými informacemi 
o tom, jak vypadá skutečná 

práce kriminalistů v terénu – bez pří-
kras a filmového dramatizování. Kolik hrůz, neuvěřitelných příhod, 

ale i úsměvných situací zažívají členové výjezdovky?  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042198 299,-  239,- 

2x Olga Krumlovská

obj. č.    
EL048218220,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

Olga Krumlovská  
DUCHAŘSKÉ  
PŘÍBĚHY 
Známá astroložka při-
chází se sbírkou příbě -
hů ze záhrobí, které 
pramení z její zkuše-
nosti s astrálními  
bytostmi. 224 stran 
EL040565  

259,- 199,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

ROZLUŠTÍ PRAŽSKÝ  
ADVOKÁT TAJEMNÝ VZKAZ? 

Aleš Rozehnal  

KDO ROZVÁŽE PÁS ORIONU 
Otázku, zda umí rozvázat Orionův pás, položil Bůh Jobovi, 
aby mu ukázal jeho místo v uspořádání světa. Pražský  
advokát Artur Riegerbaum svoje místo zatím nenašel. Jed-
noho dne se však při řešení jedné z mnoha kauz seznámí 
s docentem lingvistiky, který vlastní výtisk knihy z 16. sto-
letí s podivným vzkazem. Na pozadí různých soudních  
případů, ale zejména podivného pokusu o vraždu malé 
hol čičky Artur zjistí, že vzkaz je vlastně začátkem trasy  
na mapě Prahy, která možná vede k rozřešení matematic-
kého vzorce existence vesmíru a života. 
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042107 299,-  239,- 

NOVÁ KNIHA ZNÁMÉ  
ASTROLOŽKY
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Agatha Christie  
SMRT NA NILU 
Smrt na Nilu patří k nejzná-
mějším detektivkám Agathy 
Christie. Nelehký případ pro 
Hercula Poirota, odehrávající 
se v exotickém prostředí 
Egypta, se dočkal celé řady  
adaptací. 312 stran + 4 strany 
barevné fotopřílohy 
EL041883 299,- 239,- 

Louise Pennyová  
NEJKRUTĚJŠÍ MĚSÍC  
Když několik usedlíků uspořádá seanci, aby vy-
hnali zlo ze starého domu, jeden zemře. Hrůzou. 
Nebo ne? 432 stran 
EL042211   399,- 299,-

Louise Pennyová  
Případy vrchního inspektora Gamache 
VYSOKÝ ÚČET 
Jaké tajemství skrývá sto let stará mapa? 
480 stran 
EL041522 399,- 319,- 

Agatha Christie  
3x HERCULE POIROT 5 
Vrah řádící mezi archeology 
(Vražda v Mezopotámii), 
v ordinaci (Nástra hy zubař-
ského křesla) či u nevidomé 
dámy (Hodiny) – trojice pří-
padů opět prověří malé šedé 
buňky slavného belgického 
detektiva Poirota. 608 stran 
EL040586 399,- 319,- 

Případ zdánlivě banálního 
sňatkového podvodu má 
mnohem závažnější pozadí…
Petr Macek  

SHERLOCK HOLMES & 
GOLEMŮV STÍN 
Podzim roku 1903 nebyl pro Sherlocka 
Holmese příznivý. Zemřela jeho platonic -
ká láska, a snad i kvůli tomu Holmes 
opět propadl své staré závislosti. Aby vy-
trhnul přítele ze spárů opiátů, doktor 
Watson detektiva přiměje zabývat se pří-
padem zdánlivě banálního sňatkového 
podvodu. Doufá, že tím Holmesovi po-
může překonat chmury. Záhy se však 
ukazuje, že případ obyčejného podvod-
níčka má mnohem závažnější pozadí,  
vedoucí až na starý kontinent… 
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm 
EL041854 249,-  199,- 

NOVIN
KA

Sophie Hannah  

VRAŽDY NA LEDŇÁČKOVĚ 
VRCHU 
Hercule Poirot vyslyší žádost jistého Richar -
da Devonporta, aby vyšetřil vraždu jeho 
bratra Franka, k níž se dobrovolně doznala 
Richardova snoubenka. V doprovodu příte -
le Catchpoola nasedá Poirot do autobusu 
směřujícího z Londýna na Ledňáčkův vrch, 
luxusní útočiště bohatých a urozených,  
kde sídlí i Devonportovi. Během jízdy však 
dojde ke znepokojivému výstupu: jedna  
z cestujících odmítne sedět na svém místě. 
Je totiž přesvědčená, že právě na něm 
bude zavražděna… Jde o pouhý blud du-
ševně narušené ženy, nebo tato podivná 
příhoda souvisí se zdánlivě vyřešeným zlo-
činem na Ledňáčkově vrchu?  
Přeložila Veronika Volhejnová.  
Váz., 288 stran, 13 x 21 cm 

EL041861 299,-  239,- 

NOVIN
KA

 Legendární detektiv řeší  
další zapeklitý případ!
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Joe Abercrombie  

PŮL VÁLKY 
Otec Jarvi musí naplnit 
přísahu a pomstít se 
vrahům svého otce.  
Po vší té krvavé práci 
už zbývá jen srovnat 
účty s velekrálem.  
Za tím ale pevně stojí 
stařena Wexen, která 
připravuje válečné  

tažení, jaké svět ještě nezažil. Osud všech závisí na rozhodnutích 
mladé princezny z vypleněného Throvenska… Epický závěr napí-
navé trilogie. Přeložil Roman Tilcer.  
Brož., 424 stran, 11,8 x 18,5 cm 

EL039628 399,-  319,-

Deborah Harknessová  

SYN ČASU 
Na bojištích americké revoluce se Matthew 
de Clermont setká s Marcusem MacNeilem, 
mladým vojenským lékařem z Massachusetts. 
Když Matthew nabídne mladíkovi šanci  
na nesmrtelnost a nový život, bez omezení 
vštípených puritánskou výchovou, Marcus se 
jí chopí a stane se upírem. Avšak jeho pro-
měna není snadná a pradávné tradice a zá-
vazky rodu de Clermontových se srážejí 
s Marcusovou hlubokou vírou ve svobodu, 
rovnost a bratrství… Přeložila P. Diestlerová.  
Brož., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041636 399,-  319,- 

3x Joe Abercrombie

obj. č.    
EL048220360,- 

ušetříte

 697,- 
jen

Výhodný komplet

4x Deborah Harknessová

obj. č.    
EL048219600,- 

ušetříte

 996,- 
jen

Výhodný komplet

Deborah Harknessová 
ČAS ČARODĚJNIC 
Očarovaný rukopis vnese do života 
his to ričky Dia ny nevítaný příval 
magie… Brož., 544 stran 
EL040657 399,- 319,- 

Joe Abercrombie  
PŮL KRÁLE 
Prince Jarviho zradila 
vlastní rodina a nechala 
napospas smrti. Jarvi pří-
sahal, že trůn, o který ni -
kdy nestál, získá zpět…  
Brož., 328 stran 

EL039627 299,- 239,- 

Joe Abercrombie  
PŮL SVĚTA 
Trnka se narodila, aby 
bojovala. Bude navždy 
jen nástrojem mocných, 
nebo je v legendách  
místo i pro dívku vlád-
noucí čepelí? Brož., 424 s. 
EL039629 359,- 279,- 

Deborah Harknessová  
Čas čarodějnic /2 
STÍN NOCI 
Diana a Matthew zavítají do alžbě-
tinského Londýna… Brož., 536 stran 
EL040658 399,- 319,-

Deborah Harknessová  
Čas čarodějnic /3 
KNIHA ŽIVOTA 
Závěrečný díl světo vě úspěšné trilo-
gie. Brož., 512 stran 
EL040659 399,- 319,-

Chuck Wendig  

PSANCI 
Shana jednoho dne zjistí, že její sest -
ru postihla zvláštní ne moc. Je námě-
síčná. Nemluví a ne a ne se vzbudit. 
A míří s odhodláním k cíli, známému 
jen jí samé. Brzy se k ní přidá celý zá-
stup náměsíčných ze všech koutů 
Ameriky. Jejich zoufalí blízcí je násle-
dují. Společnost se hroutí a domo-
brana se rozhodne náměsíčné 
vyhladit… Přeložila Daniela Orlando.  
Váz., 752 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041413 599,-  449,- 
cena pro VIP členy 419,- 

Robert Silverberg  

TVÁŘ VOD 
Vynikající román nositele ceny Hugo 
se odehrává na pla ne tě, která po skyt -
 la útočiště lidem po zkáze Země.  
Přeložila Veronika Volhejno vá.  
Brož., 416 stran, 11,8 x 18,5 cm 

EL041273 459,-  359,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Co je třeba, aby se  
z člověka stal upír? 
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Neal  
Shusterman  

ZVON 
Ve světě smrtek je vše 
jinak. Citra a Rowan 
zmizeli. Plovoucí město 
Trvalka je pryč. Zdá se, 
že už nezbývá nic, co  
by mohlo smrtkovi God-
dardovi zabránit, aby 
uchvátil absolutní moc. 
Když se teď Nimbus od-
mlčel, zůstává otázka: 
Může ho ještě někdo  
zastavit? Zdá se, že od-
pověď mohou dát jedině 
Tón, Zvon a Hrom…  
Přeložil Petr Kotrle. 
Brož., 544 stran,  
12,5 x 20 cm 

EL041820  
499,-  399,- 

Theo Addair  

HNILOBA V KOŘENECH 
Před stovkami let objevil mořeplavec Gorian nový konti-
nent. Národ objevitelů narazil na pevnině na zdroje, jež 
posílily jejich magickou moc, a původní obyvatelstvo, ne-
schopné vzdorovat všemocným dobyvatelům, si snadno 
zotročil. Od zrušení otroctví sice uběhlo půl století a spo-
lečnost se dnes naoko řídí zákony o rasové rovnosti,  
sedmnáctiletý Park o tom však ví své. Jakápak rovnost, 
když jedna rasa má vrozenou schopnost po libosti měnit, 
vytvářet a ničit, zatímco druhé nezbývá než přihlížet? 
Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042195 279,-  219,- 

NOVIN
KA

Neal Shusterman  
SMRTKA 
Svět bez hladu, bez nemo cí, bez válek. 
Tech  nologie lidem umožňuje žít věčně. Je-
dinými, kdo smí ukončit život, jsou smrtky. 
Jsou však spravedlivé? Brož., 384 stran 
EL038841 299,- 229,- 

Neal Shusterman  
NIMBUS 
Rowan podniká útoky na zkažené smrtky 
na celém kontinentu. Rozkol mezi „starou 
gardou“ a „novým řá dem“ se vyostřuje. 
Nad tím vším bdí Nimbus. Vloží se do spo -
ru, nebo bude jen přihlížet? Brož., 440 s. 

EL038844 399,- 319,- 3x Neal Shusterman

obj. č.    
EL048221400,- 

ušetříte

 797,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Theo Addair  
MUFFIN A ČAJ 
Daniel a Kit jsou dva šest  -
ná c tiletí spolužáci, kteří 
snad ani nemůžou být roz-
dílnější. Jenže muffin a čaj 
přece dokáží zázraky… 
Brož., 272 stran 
EL039532 199,- 159,-

Theo Addair  
KOLÁČKY  
A SPIKLENCI 
Daniel a Kit se už nemůžou 
dočkat, až spolu stráví léto. 
Jejich plány však zhatí te -
lefonát od Morgensternů… 
Brož., 280 stran 
EL040351 279,- 219,-  

Na žánr young adult už jsem sice „old“, ale knihy Neala Shuster-
mana můžou podle mě číst všichni bez ohledu na věk! V této tri -
logii autor řeší zajímavé problémy nesmrtelnosti a světa, který je 
ke své škodě až příliš dokonalý. Od prvních dvou knih se nedalo 
odtrhnout a já se nemůžu dočkat, až se pustím do závěrečného 
Zvonu… 

Radek Blažek, Social Media Manager & Copywriter
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Stephenie  
Meyerová 

PŮLNOČNÍ 
SLUNCE   
Osudové setkání 
Edwarda Cullena 
a Belly Swanové 
obrátilo oběma 
život vzhůru no-
hama. Až dosud 
jsme jejich dra-
matický vztah 
znali jen z dív-
čina vyprávění, 
ale teď nadešel 
čas na Edwardův pohled. Nejslavnější upíří romance se vrací  
v temně velkolepém stylu… Přeložila Lucie Teplá.  
Váz., 720 stran, 13,8 x 20,7 cm 

EL510308 549,-  439,- 

Julia Quinnová  

VÉVODA A JÁ 
Simon Basset, vévoda z Hastingsu, vymyslel plán, jak se zbavit všech dohazovačů 
a vdavekchtivých dívek ze společnosti. Předstírá náklonnost k půvabné Daphne Brid -
gertonové, mladší sestře svého přítele, s níž uzavře dohodu, že se jí bude naoko 
dvo   řit. Přestože nemá v úmyslu se oženit, na té dívce je něco, co mu zrychluje srdeč -
ní tep. Daphne brzy zapomene, že jejich námluvy jsou pouhá přetvářka. Postupem 
času se do temperamentního šlechtice doopravdy zamiluje… Osudy hlavních hrdinů 
můžete nyní sledovat i ve velkolepě pojatém a doslova návykovém seriálu Bridger-
tonovi, který vysílá Netflix. Přeložila Lenka Tichá. 
Brož., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042458 299,-  239,- 

Valerie Bowmanová  
NEODOLATELNÝ NIČEMA 
Lady Daphne se provdala za špióna, kapi-
tána Rafea Cavendishe. Viděla v tom šanci 
vzít si muže, po kterém léta toužila, a rovněž 
přispět k válečnému úsilí své vlasti. Zdá se 
ale, že kapitán její city neopětuje. Daphne  
se proto rozhodne sňatek anulovat a na Ra -
fea dočista zapomenout… 312 stran 
EL041337 299,- 239,- 

Jodi Perryová  
DEVATENÁCT DOPISŮ 
To, o čem Braxton devatenáct let snil, se sta -
lo skutečností: milovaná Jemma mu řekla své 
ano. Byla jeho životní láskou, spřízněnou 
duší. Byla důvodem, proč se těšil na každé 
nové ráno. Avšak pouhých devatenáct dnů 
po svatbě jim tragická nehoda obrátila svět 
vzhůru nohama… 400 stran 
EL041062 379,- 299,- 

Ella Careyová  
DŮM NA JEZEŘE 
Anna žije klidným životem v San Francisku  
a o kořenech své rodiny nic netuší. Jedno ho 
dne se však dozví šokující informaci: pochází 
z aristo k ratické rodiny, která za 2. světové 
války přišla o vše. Anna se vydává do Ně -
mec ka pro cenný artefakt, který dědeček  
za války zanechal v rodinném sídle… 256 s. 
EL039368 279,- 219,- 

NOVIN
KA
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Danielle Steel  
ČAS PŘEDMINULÝ 
Sybil a Blake se spolu s dět -
mi přestěhují z Manhattanu 
do San Fran cis ka. Zabydlí se 
v krásném sídle, které ale 
stále obývají Butterfieldovi, 
prominentní bankéřská ro-
dina, která v domě žila před 
ce lým stoletím… 272 stran 
EL041227 299,-  239,- 

Vi Keelandová  
BEZ ZÁVAZKŮ 
Natalie s Hunterem strávila 
jednu vášnivou noc. Mysle la 
si, že ho už nikdy ne uvidí, ale 
o rok později Hunter přijíždí  
na pracovní cestu do jejího 
města. Nabídne jí osm týdnů 
skvělého sexu bez závazků… 
304 stran 
EL040717 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Jamie Becková  

VZPOMÍNKY NA TEBE 
Steffi si toho v životě prožila hodně. Od chvíle, kdy se stala obětí brutálního 
napadení, se potýká s nepříjemnými výpadky paměti. Rozhodne se proto  
odstěhovat do rodného Sanctuary Sound v Connecticutu, kde doufá, že se 
znovu postaví na nohy. Se svou dlouholetou kamarádkou si tam otevře reno-
vační firmu a naplno se oddá své práci.  
Když ji ale najme matka jejího bývalého  
přítele, Steffi se musí postavit minulosti  
a napravit staré křivdy…  
Přeložila Ivana Nuhlíčková.  
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041821         299,-  239,- 

NOVIN
KA

Sandra Brown 

ZACHRÁNĚNÉ DOPISY 
Když Kylin manžel zahyne při teroristickém 
útoku v Káhiře, zhroutí se jí svět a upne se 
na novorozeného syna. Po čase si s kama-
rádkou otevře květinářství a žije poklidně 
a spokojeně. Ovšem jen do chvíle, kdy jí  
do života vtrhne jiný muž. Přistěhoval se  
do města, kde Kyla bydlí, začal podnikat  
ve stavebnictví a je ho všude plno. Je zají-
mavý, přitažlivý a zábavný společník a sna -
ží se Kylu získat. Ona si však kolem svého 
srdce vybudovala ochrannou zeď, kterou 
nebude snadné zbořit. Navíc i on skrývá  
tajemství, s nímž se neodvažuje svěřit… 
Přeložila Marie Válková. 
Váz., 256 stran, 13,7 x 20,7 cm 

EL514372 199,-  159,-

Postavou Stefanie jsem vzdala hold všem ženám, které  
utrpěly trauma a odvážně podstoupily bitvu, aby získaly 
zpátky svůj život.  

Jamie Becková
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Rebecca Thornton  

OSUDNÝ OKAMŽIK 
Sarah má hlídat syna své nejlepší pří-
telkyně. Když ho ale na chvíli spustí  
z očí, vede to ke katastrofě. Chlapec 
vyleze na sloup a spadne. A ona má 
teď dilema. Říct pravdu a ztratit  
ka marádku, nebo lhát a udržet si ji?  
Ve zlomku vteřiny se rozhodne  
pro druhou možnost. Jenže z nehod 
často zbývají traumata a lži mají své 
následky… Přeložila Petra Florianová.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041701 379,-  299,- 

Hannah Sunderlandová  

SKORO ÚPLNĚ  
NORMÁLNÍ 
Matildě Effie Heatonové se v ži-
votě nic nedaří. Zatímco její ka-
marádky budují kariéru a oslavují 
zásnuby, Effie stále bydlí u rodičů 
a po večerech brečí nad lahví 
vína, protože další její rande 
z Tinderu skončilo katastrofou. 
Effie na svém životě miluje jen 
jedinou věc, a tou je její práce 
v knihkupectví. Při čtení se může 
ztratit v cizích příbězích a zapo-
menout na chvíli na své trable… 
A pak potká Thea. Ani on není 
dokonalý, společně jim to ale do-
cela funguje. Dokud se neukáže, 
že Theo před Effie něco skrývá… 
Přeložila Alžběta Lexová.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041847 359,-  279,- 

Pravda vždy 
vyjde najevo…

Barbara Woodová 
HRA OSUDU 
Lydie žije trochu nudně v kalifornském 
Malibu, dokud ji sestra nepožádá, aby  
za ní přijela do Říma… 256 stran 
EL041860 299,- 239,- 

Brooke Harrisová  
KDYŽ JSI ODEŠEL 
Poutavý příběh Annie a její velké lásky 
Arthura Talbota, který se obětoval, aby 
ona mohla žít v bezpečí… 280 stran 
EL041118 329,- 259,- 

Jojo Moyesová  
JAKO HVĚZDY 
V TEMNÉ NOCI 
Alice doufala, že sňatkem 
s pohledným Ame ri čanem 
unikne sešněrovanému živo -
tu v Anglii. Bude život v Ken-
tucky zajímavější? 400 stran 
EL041579 399,- 299,- 

Donna Douglasová  
SESTŘIČKY A JEJICH 
TAJNÁ PŘÁNÍ 
Blíží se Vánoce 1938. Celá 
země se připravuje na válku 
a jedno je jisté – o příštích 
Vánocích už nic nebude tak 
jako dřív… 360 stran 
EL041714        329,- 249,- 

Okouzlující 
román  
pro čtenářky  
J. Moyesové

NOVIN
KA

TO
P

TO
P
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Liane Moriarty  
POSLEDNÍ  
VÝROČÍ  
Sophie začíná mít 
pocit, že její život 
uvízl na mrtvém 
bodě, když jednoho 
dne zjistí, že jí ma-

zaná prateta jejího bývalého přítele ve své závěti 
odkázala něco tak nečekaného, že tím Sophii jako 
pohádková kmotřička obrátí život úplně naruby… 
400 stran 
EL038983 359,- 279,-

Sinéad Moriarty  
SEDM DOPISŮ 
Z LÁSKY 
Sarah slibuje své 
dcerce Izzy, že  
s příchodem brat-
říčka bude jejich 
rodina konečně 

kompletní. O několik měsíců později Sarah zkola-
buje a život rodiny se navždy rozvrátí… 464 s. 
EL041325 399,- 319,- 

Kelly Rimmerová  
UTAJENÁ DCERA 
„Adoptovali jsme tě.“ Tato 
krátká věta obrátila Sabině 
život naruby. Sabině je právě 
37 let a je těhotná. Zdá se jí 
nepochopitelné, jak by ně-
jaká matka mohla dát své 
dítě k adopci. A proč jí o tom 
rodiče již dávno neřekli? Roz -
hodne se, že musí za kaž  dou 
cenu najít ženu, která ji dala 
pryč… 312 stran 
EL040892 299,-  239,- 
 

Kerry Lonsdaleová 
VŠECHNY VLNY 
OCEÁNU 
Molly dělá vše pro to, aby její 
dcera vyrostla v láskyplném 
prostředí, které ona nikdy 
nepoznala. Když ji ale zač-
nou sužovat děsivé vize  
a noční můry, je nucena vrá-
tit se na místo, kterému se 
chtěla navždy vyhnout – 
domů do Pacific Grove…  
304 stran 

EL040394 359,-  279,- 

Poutavý a dojemný 
příběh
Judith Kinghorn 

OZVĚNA SOUMRAKU 
I přes hrozbu války v Evropě je roku 
1914 budoucnost Pearl Gibsono vé záři -
vá. Zajistila si místo jako komorná v bo-
haté šlechtické rodině z Northumberlan - 
du a toto místo jí přinese nejen respekt, 
ale také možnost cestovat a žít v luxusu. 
Její nový život na skotském letním sídle 
u lady Ottoline Campbellové je smršť  
intrik a lesku, skandálů a důvěrností – 
a překvapivě se při tom všem se svou 
zaměstnavatelkou důvěrně spřátelí.  
Ale když v Evropě vypukne násilí, život 
Pearl i Ottoline se navždy změní… 
Přeložila Lenka Faltejsková. 
Váz., 352 stran, 13 x 20,6 cm 

EL323581 349,-  149,- 

Kay Brattová  

TANEC SE SLUNCEM 
Když Sadie Harlanová navštíví svou 
dceru Lauren na letní stáži v Yosemit-
ském národním parku, zdá se, že 
koneč ně zapomene na rozpadající se 
manžel ství a prázdné hnízdo, které 
zanechala doma. Pak se ale obě ženy 
ztratí při krát kém výšlapu do přírody 
a náhle se ocitnou uprostřed nelítost-
ného boje o přežití. Sadie musí v di-
vočině najít sílu čelit démonům své 
minulosti a odvahu, aby dostala sebe 
i svou dceru z Yosemitu ve zdraví… 
Přeložila Jaroslava Novotná. 
Váz., 208 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041792 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Rodinný výlet 
do přírody se 
změní v boj  
o přežití…

AKČNÍ C
EN

A
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Kristyn Kusek Lewis  

CO SE O NÍ ŘÍKÁ 
Bess a Susannu dělí desetiletí, ale přeci jen mají něco společné -
ho. Obě jsou objektem řečí v městečku Greyhill. Susannah se sem 
vrací po mnoha letech a obyvatelům se nelíbí, že se údajně chys -
tá rozprodat rodinné pozemky. Bess je naopak nováček, přistěho-
vala se sem poté, co jí nevyšla kariéra v Bílém domě. Snaží se 
s novým životem smířit, ale jde jí to obtížně. Pak však dostane 
nabídku využít svých novinářských zkušeností a napsat o Susan-
nah článek do prestižního časopisu. Stará dáma se jí nečekaně 
otevře. Bess vyslechne spoustu šokujících věcí. Dozvídá se, že její 
tchán byl Susanninou životní láskou. Za jejich rozchodem stála 
dív ka jménem Henrietta, která zemřela po pádu z úte su. Bessin 
článek má obrovský úspěch. Několik týdnů po jeho otisknutí 
najde Bess Susannin deník… Přeložila Eva Klimentová.  
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041089 379,-  299,- 
cena pro VIP členy 265,- 

Kimberly McCreight  

V DOBRÉM I ZLÉM 
Lizzie je mladá a úspěšná právnička. Navíc je 
šťastně provdaná za Sama, který je jí zcela od-
daný. Jednoho dne jí zavolá starý známý, jenž  
je obviněn z vraždy své ženy Amandy, a žádá ji 
o pomoc. Zach je hlavní podezřelý. Lizzie dlouho 
váhá, ale nakonec souhlasí, že se jeho případu 
ujme. Čím víc se Lizzie noří do nablýskaného 
světa brooklynské smetánky, tím intenzivnější 
má pocit, že tu něco nehraje. Zach netušil o své 
ženě spoustu zásadních věcí, a Amandini přátelé 
sotva věděli, že její manžel existuje. Jak Lizzie 
postupně odkrývá pravdu, je nucena čelit tem-
ným tajemstvím, která souvisí i s jejím zdánlivě 
dokonalým manželstvím… Přeložila J. Kordíková.  
Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041587 399,-  319,- 

Jodi Picoultová 
VYPRAVĚČKA 
Kontroverzní román o vině  
a trestu. 512 stran 
EL041300 399,- 319,-

Annette Hessová  
OSVĚTIMSKÝ PROCES 
Strhující poválečné drama. 
288 stran 
EL040510 359,- 279,-

Joy Fieldingová 
TA DRUHÁ 
Jill je ochotná muži odpustit 
ne věru, když opustí svou mi-
lenku Nikolu. Co když to ale 
partner nedokáže? Která  
z žen zůstane „ta druhá“  
a která najde odvahu situaci 
řešit dřív? Zdá se, že Niko la 
je na své cestě za úspěchem 
a kariérou ochotná jít přes 
mrtvoly… 296 stran 
EL039672 299,- 239,- 
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Colleen Hooverová  
NELITUJU NIČEHO 
Po tragické nehodě Morgan nachází oporu 
v tom posledním člověku, který by ji kdy 
napadl… 392 stran 
EL041643 349,- 279,-

Agatha Christie 
ODLOUČENI ZJARA 
Pozoruhodný psychologický román královny 
detektivek. Příběh o ochotě přiznat si život -
ní chyby a vykročit ze svého stínu. 216 stran 
EL040581 279,- 219,-

Anne Tylerová  
BĚH ČASU 
Willa se vydává na druhý 
konec země, aby tam pečo-
vala o neznámou ženu a její 
malou dcerku. V novém pro-
středí, obklopená excentric-
kými sousedy, nachází ne  če - 
kaně to, co dlouhou dobu 
postrádala… 264 stran 
EL039862     299,- 239,-

Marie-Renée Lavoie  
ZPOVĚĎ NUDNÉ  
MANŽELKY 
Tragikomický příběh upřímně 
a otevřeně odhaluje pocity 
a psychické stavy odvržené 
manželky a až třaskavě vtip -
ně popisuje situace, do kte-
rých se žena nedobrovolně 
do stá vá. 232 stran 
EL040898 259,- 199,- 

Příběh o lásce a síle 
rodinných pout 
Kristína Hušeková  

NEŽ VYBLEDNE DEN 
Nora si v seniorském věku najde přítele 
Josefa, ze kterého se ale vyklube vypočí-
tavý muž, kterému jde jen o to získat 
Nořin majetek a co nejrychleji se jí zbavit. 
Nora je na něj citově fixovaná a slepě mu 
věří. Dcera Ema ji nakonec z jeho područí 
dostane, přichází však další rána. Lékaři 
u Nory objeví počínající Alzheimerovu 
chorobu. Ema tak pomalu přichází o mi-
lovaného člověka. Navíc se musí vypořá-
dat s nenávistným Josefem připraveným 
za každou cenu získat to, proč přišel… 
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042050 259,-  199,- 

Martina Málková  

PÉRKA, DRÁTKY,  
KOLEČKA 
Mína Mašlová je uznávaná herečka, kte -
rá úspěšně vzdoruje útokům věku i mlad - 
ších hereček. Její manžel právě dokončil 
divadelní hru s hlavní rolí psanou Míně 
na tělo. Jenže během příprav na velko-
lepý profesní i osobní triumf se začínají 
objevovat pochybnosti. Co když Mínu 
dohnalo rodinné prokletí v podobě začí-
nající demence? Jak se vyhnout selhání  
a zklamání celého divadelního světa? 
Nadějí může být hereččina sestra, která 
žije v Paříži, na herecké úspěchy rezigno-
vala a spálila za sebou všechny mosty. 
Dokážou k sobě sestry najít cestu, nebo 
budou dávné křivdy a ústrky silnější?  
A co když je to všechno úplně jinak? 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042076 279,-  219,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Aleš Dostál  

KDYŽ PRŠÍ JEHLIČÍ 
Nejnovější román Aleše Dostála se odehrává 
v blíže nespecifikovaném moravském pod-
hůří. Bývalý lesník Kamil se díky školnímu 
srazu po dvaceti letech vrací na mís to svého 
prvního působiště. Tady v roce 1992 začala 
jeho velká kůrovcová válka, odsud mu sel  
pro jistá nepochopení a křivdy odejít. Kamil 
se těší na setkání se spolužáky a kamarády 
a zároveň si představuje, jak asi vypadá les, 
který tam po kalamitě založil…  
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041728 249,-  199,- 

Michal Viewegh  

ROMÁN PRO ŽENY 
Dvaadvacetiletá Laura, redaktorka popu-
lárního dámského týdeníku Vyrovnaná 
žena, a její předčasně ovdovělá matka 
Jana, povoláním překladatelka, touží  
po vysněné lásce. Aby dosáhly svého,  
musí ovšem ze svých představ slevit…  
Váz., 304 stran, 14 x 17,8 cm 

EL042189 349,-  279,- 

Jak bude vypadat  
krajina po kůrovcové 
kalamitě? 

Marta Kučíková  
Z MÉHO  
SEVEROITALSKÉHO  
DENÍKU 
Kniha plná jemného humoru. 
208 stran 
EL042220 279,- 219,-

Josef Fousek  
PUSA NA ŠPACÍR 
Kniha J. Fouska obsahuje feje-
tony, z nichž mnohé byly odvy -
sílány v Českém rozhlase Plzeň. 
176 stran + 24 stran bar. foto 
EL041678 299,- 239,- 

MY Z ULICE 
V knize se vám představí 
jednot livé rodiny, které z po-
hledu jejich členů vypráví své 
příběhy. Ty jsou doplněny fo-
tografiemi, komentáři herců, 
kteří se rozepsali o hraní 
v seriá lu, i zajímavostmi  
ze zákulisí. 200 s., bar. publ.  
EL042100 329,- 259,- 
 

René Decastelo 
SLUNEČNÁ 2 
Pokračování vašich  
oblíbených příběhů 
Přeneste se zpět na statek 
Slunečná a užijte si další  
životní příhody vašich oblí -
bených hrdinů! 296 stran + 
16 stran barevné fotopřílohy 

EL042254  359,- 279,- 

Michal Viewegh  
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 
Toto dosud nejrozsáhlejší dílo z pera nejpo pulárnějšího českého autora je 
svižně napsanou „melancholickou groteskou“, tentokrát o lidech dočasně pro-
měněných v turisty, jejichž zcela neturistické životní příběhy se během týden-
ního pobytu kdesi u italského Jadranu nejrůznějším způsobem tragikomicky 
proplétají. 400 stran 
EL040188 399,- 299,-  

NOVIN
KA

TO
P

Moderní, inteligentní  
a zábavná próza,  
určená nejen ženám
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Ellen Bergová  
JE TOHLE VŮBEC 
LÁSKA? 
312 stran 
EL040491 299,- 239,- 

Dominik Landsman & TMBK 
NĚKDO MĚ MÁ RÁD 
První autorizovaný hanopis. Při čtení této 
knihy budete plakat, dojímat se a možná se  
budete i radovat… Brož., 248 stran, bar. foto 
EL041990 359,- 279,- 

Zuzana Součková  
KDYŽ SE DÁMA ROZBĚHNE 
Díky této knize můžete najít motivaci  
ke změně života. Nikdy není pozdě začít. 
Když se chce, všechno jde! 176 stran 
EL041353 259,- 199,- 

Petra Š. Jirglová  
VŠECHNO NEJLEPŠÍ, 
ANNO 
Dokáže se Anna na zapad-
lém anglickém venkově po-
starat o dvě nezvládnutelné 
dospívající dívky, pár stejně 
nezvladatel ných psů, hejno 
slepic a zuřivého kohouta, 
který ji zjevně nenávidí?  
344 stran 
EL042089 399,- 319,- 

 

HUMORNÝ ROMÁN O PRAVÉ 
LÁSCE NA NEPRAVÉM MÍSTĚ 

ŽENA MÁ VŽDY 
PRAVDU!

Ellen Bergová 

ULÍBÁM TĚ K SMRTI 
Zrovna když hotelová manažerka Annabella zís-
kala skvělé místo v Singapuru, měla by najednou 
zachránit hotel svých rodičů v Alpách. Cestou  
do zasněženého rodného městečka objeví v pří-
kopu u silnice mrtvolu. Jde snad o jednoho  
z investorů, kteří se snaží zadumaný kout v ho-
rách zvelebit pro turistický ruch? Jakou roli tu 
hraje Andi, šarmantní syn sousedů, mezi nimiž 
a Annabellinými rodiči vládne dávný svár? 
Vražed ně humorný román o záludnostech rodin-
ného života a pravé lásce na nepravém místě.  
Přeložila Hana Krejčí.  
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041641 399,-  319,-

NOVIN
KA

René Melichar  

ZÁKONÍK MÉ ŽENY 
Kniha humorných příběhů z rodin-
ného života autora, který se pře-
stěhoval se ženou, dospívající 
dcerou a desetiletým synem do ro-
dinného domku, což při jeho pří-
slovečné nešikovnosti přináší 
celou řadu neobvyklých situací,  
do jejichž řešení se neváhá po hla -
vě a téměř vědecky vrhat. Obyčej -
ná návštěva kina, divadla, ranní 
vstávání, sekání trávníku, kupo-
vání vánočního stromku či první 
covidová vlna se stávají dobro-
družstvími, zvláště když se auto-
rova nešikovnost střetne s po řád- 
 kumilovností jeho ženy, která má, 
jak autor píše, vždycky pravdu.  
A proto je také součástí knihy zá-
koník, vytvořený ze základních 
pouček, které milovaná žena vště-
puje svému muži… 
Váz., 248 stran, 11,5 x 18,5 cm 

EL042154 259,-  199,- 

NOVIN
KA

2x Ellen Bergová

obj. č.   EL048222
240,- 
ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet
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Guy de Maupassant  

JEDEN ŽIVOT 
Jeden život je prvním z Maupassantových šesti 
románů a po Miláčkovi nejznámější. Hrdinkou 
díla z roku 1883 je Jeanne de Lamare, sympa-
tická, možná trochu naivní dívka, dobrosrdeč -
ná a plná ideálů, které ovšem během svého 
života postupně ztrácí… Z manžela se vyklube 
skrblík a notorický proutník. Zjistí, že její mat -
ka měla milence a že komorná má dítě s jejím 
manželem. I syn ji zklame. Z Jeanne se tak po-
stupně stává zatrpklá, ponížená žena, která 
však přese všechno hledá pozdní smysl života. 
Přeložila Dana Melanová.  
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041777 329,-  259,- 

Ian McEwan  

STROJE JAKO JÁ 
Velká Británie prohrála válku o Falklan -
dy a Alan Turing se věnuje vývoji umělé  
inteligence… To je alternativní historie 
80. let minulého století z pera jednoho 
z nejvýznamnějších anglických prozaiků. 
Důležitým tématem knihy je však také 
láska – respektive otázka, jak se vyrov-
náme se skutečností, že umělá inteligen -
ce patrně nebude umět lhát. Nebude to - 
tiž chápat ani milosrdné lži, na kterých 
mezilidské soužití stojí a které my lidé 
tak dobře ovládáme. Přeložil L. Šenkyřík.  
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041457 399,-  319,- 

Jerome David Salinger  
KDO CHYTÁ V ŽITĚ 
Jeden z nejpopulárnějších 
amerických poválečných  
románů od klasika moderní 
literatury. 232 stran 
EL042221 259,- 199,-

Johannes Mario Simmel  
JEN VÍTR TO VÍ 
Román plný dramatických 
zvratů se dotýká tématu 
bezohlednosti a bezbřehé 
moci mocných. 552 stran 
EL041050 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Arthur Conan Doyle  
BASKERVILLSKÝ PES 
Jedinečné líčení atmosféry 
tajemství činí z Baskervillské -
ho psa nejslavnější Doylův 
detektivní román. Geniální 
dílo v no vém překladu R. Po-
daného. 200 stran 
EL042223 299,- 239,-

Erich Maria Remarque  
ZASLÍBENÁ ZEMĚ 
V tomto nedokončeném díle 
se autor opět věnuje tema-
tice německých uprchlíků  
za druhé světové války, které 
fašisté donutili k emigraci. 
376 stran 
EL042025 359,- 279,-

Nová kniha  
od držitele  
Man Bookerovy 
ceny.  
Doporučujeme 
milovníkům  
románu Pokání ! 
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Ema Labudová 
TAPETÁŘ 
184 stran 
EL041200 259,- 199,- 

Gabriel García Márquez  
PLUKOVNÍKOVI  
NEMÁ KDO PSÁT 
Novela navazující  
na dílo Všechna špína 
světa. 96 stran 
EL041871 249,- 199,-

Gabriel García Márquez  
O LÁSCE A JINÝCH 
BĚSECH 
Láska je jistým druhem 
šílenství a šílenství bývá 
trestáno smrtí… 128 s. 
EL041872 259,- 199,- 

Ema Labudová  

LADA U LEDU 
Sedmnáctiletá Lada trpí anorexií. Nějaký čas trvá, než si rodiče všimnou, 
že je vyzáblá na kost. Začnou s domácí léčbou, Lada dokonce na čas 
skončí v nemocnici, neustále bojuje s odporem k sobě samé. Touha ro-
dičů ji za každou cenu vyléčit, jakkoli sama nemá pocit, že by byla ne-
mocná, v ní probouzí hlubokou nenávist. Postupně se vzpamatovává,  
ale postih  nou ji psychické problémy. Sledujeme vývoj jejího prvního vzta -
hu, který přeroste v manželství, pozorujeme přerod z dítěte v dospělou 
ženu, která zůstává nešťastná ve vlastním těle… 
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042203 299,-  239,-

Arnošt Lustig  

VLNY ŠTĚSTÍ  
ARNOŠTA  
LUSTI GA 
aneb My jsme 
chtěli jiný svět 
Unikátní výbor z dosud ne - 
pub  likovaných rozhovorů 
a rozhlasových relací světově 
uzná vaného spisovatele  
A. Lustiga z let 1953–2012 
přináší nadča so vé úvahy 
o živo tě, svobodě a tvorbě. 
Publika ce zobrazuje prozaika, 
novináře, scenáristu, profe so -
ra a svědka holocaustu  
A. Lustiga prostřednictvím 
dobových publicistických  
tex tů i Lus  tigo vých osobitých  
postřehů. Kniha obsahuje  
od kaz na audionahrávky vy-
braných rozhlasových rela cí. 
Váz., 304 stran + 16 stran 
barevné i čb. fotopřílohy,  
13 x 20 cm 

EL042168 359,-  279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

2x Ema Labudová

obj. č.   EL048223
230,- 
ušetříte

 328,- 
jen

Výhodný komplet

Ema Labudová dokáže perfektně popsat, co se odehrá -
vá v nitru jejích hrdinů. Téma anorexie, kterému se  
ve své novince věnuje, je uchopené citlivě a věrohod -
ně. Líbí se mi také zasazení příběhu do 70. let, kdy ješ -
tě poruchy příjmu potravy nebyly tak provařené a při - 
stupovalo se k nim jinak.  

Anna Musilová, redaktorka 

Delphine de Vigan  
NO A JÁ 
Lou Bertignakové je 
třináct let, má IQ 160 
a v hlavě mraky otá-
zek. Když se sezná mí 
s osmnáctiletou bez-
domovkyní No, zjiš-
ťuje, jak daleko má 
realita k zářivým bill -
boardům z ulic a met -
ra… No a já je romá  - 
nem o dospívání, které 
je podrobeno zkoušce 

reality. Je pohledem na svět očima předčasně zralého,  
naivního i jasnozřivého mladého člověka, který se nechce 
jen tak smířit s během věcí. 176 stran 
EL042060 259,- 199,- 
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Martin Nekola 

ČESKÝ NEW YORK 
New York, zářivá perla mezi velkoměsty, brána do Nového světa. I zde se usídlily  
desítky tisíc Čechů. Vydejte se po stopách jejich fascinujících osudů. Martin Nekola  
na základě mnohaletého výzkumu přímo v newyorských archivech připravil unikátní 
knihu o všech aspektech života Čechů za „velkou louží“. Kniha představuje bohatý 
krajanský život, významné spolky, osobnosti a události od poloviny 19. století až  
do dnešních dní.  
Váz., 168 stran, černobílé fotografie a mapy, 17 x 23,7 cm 

EL042079 359,-  279,- 

Vydejte se po stopách fascinujících 
osudů našich krajanů…

Martin Nekola  
NA CESTĚ ZA SVOBODOU 
Češi v uprchlických táborech po únoru 1948 
Po komunistickém převratu v únoru roku 1948 odešly do zahra-
ničí desítky tisíc lidí, jejichž první kroky na svobodě směřovaly 
do uprchlických táborů. Díky materiálům ze zahraničních archi -
vů a z osobních sbírek pamětníků tato unikátní publikace přib -
ližuje, jak vypadal každodenní život v táborech a jaké nástrahy 
museli jejich obyvatelé překonat, než jim bylo umožněno emig -
rovat dál. 192 stran, černobílé fotografie 

EL041407 399,- 319,- 

Katrina Shawverová  
HENRY 
Henryk vyrůstal v Krakově, 
byl aktivní sportovec, věnoval 
se plavání a vodnímu pólu. 
V roce 1942 byl zatčen a pro-
šel několika koncent račními 
tábory, přežil pochod smrti  
a na jaře 1945 se v Dachau 
dočkal osvobození. Po válce 
emigroval do USA. Ve své kni -

ze do detailů přibližuje režim v táborech smrti. 320 s., čb. foto 
EL040297 359,- 279,- 

Marcel Kotek  
SKLIZEŇ VLČÍCH MÁKŮ 
Přečtěte si strhující biografický 
příběh záložního poručíka,  
přímého účastníka národního 
boje za osvobození a blízkého 
spolupracovníka Obrany náro -
da! B. Sleza působil v organi-
zaci ÚVOD (Úst řední vedení 
odboje domácího) ve složení 
Balabán–Mašín–Morá vek–Sle za. 264 stran, čb. foto 
EL040252 259,- 199,-  

Pavel Kosatík  
100X TGM 
100 moudrých i vtipných, 
slavných i neznámých, ale 
vždy zajímavých výroků  
T. G. Masaryka, které mohou 
být užitečné a posloužit  
k zamyšlení i v současnosti. 
Malá čítanka Masarykových 
výroků s komentářem a vý -
kladem, která TGM přibližuje 

dnešním čtenářům. 208 stran, černobílé ilustrace  
EL039254 199,- 159,- 

Z. Růžičková, W. Holdenová  
STO ZÁZRAKŮ 
Z koncentračních táborů 
na mezinárodní  
koncertní pódia 
Životní osudy světoznámé  
klavíristky, cembalistky 
a peda gožky Zuzany Růžič-
kové (1927–2017) v podání 
britské autorky a novinářky 
Wendy Holdenové.   
416 stran + 16 stran barevné fotopřílohy 
EL039783 399,- 319,- 
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Jeremy Black  
HISTORIE SVĚTA 
Od pravěku po 21. století 
Profesor J. Black nás v této knize 
vezme na vzrušující výpravu mi -
nulostí člověka od pravěku až  
po mo derní dobu a křížem krá-
žem procestuje celou planetu.  
256 stran, barevná publikace 
EL041403 599,- 479,- 

Pavel Juřík  
KINŠTÍ 
Bohatě ilustrovaná publikace přináší nej-
důležitější informace o šlechtickém rodu 
Kinských. 168 stran, barevná publikace  
EL039935 359,- 279,- 

Pavel Juřík  
SCHWARZENBERGOVÉ 
Kniha čtenářům nabízí celkový pohled  
na historii a odkaz rodu Schwarzenbergů.   
168 stran, barevná publikace 
EL039104 349,- 279,- 

Sigrid-Maria Grössingová  
TRAGÉDIE  
V HABSBURSKÉM 
DOMĚ 
Autorka představuje život -
ní pouť Marie Antoinetty, 
Leopoldiny Brazilské,  
Maxmiliána Mexického  
a Karla I. 192 stran 

EL041499 259,- 199,- 

PŘEDSTAVUJEME VÁM 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŠLECHTICKÉ RODY…  

Hana Kneblová  

ZA ČASŮ NAŠICH  
PRABABIČEK  
A PRADĚDEČKŮ 
Období 1890 až 1914 bývá nazýváno 
„Belle Époque“. Během této „krásné 
epochy“ došlo k výraznému technic-
kému a ekonomickému rozvoji. V této 
knize se seznámíte s tehdejším životem 
ve městech a na vesnicích. Dozvíte se, 
jaké technické vynálezy se tehdy prosa -
dily, jakým způsobem naši předci trávili 
volný čas, jak se stravovali, kde nakupo-
vali, jak se uzavírala manželství či které 
pověry byly běžnou součástí jejich života. 
Váz., 240 stran + 16 stran čb. i bar. foto, 
14 x 20,5 cm 

EL042084 279,-  219,- 
 

NOVIN
KA

Pavel Juřík 

CZERNINOVÉ 
Czerninové patří k předním českým šlechtickým rodům. Již od 12. století ovliv-
ňovali historii Království českého a rozvětvili se do řady větví, ze kterých dodnes 
rostou čtyři: hradecká, vinořská, dymokurská a vrchlabská (Czernin-Morzinové). 
Kniha přináší přehled historie a odkazu rodu Czerninů, informace a portréty 
jeho osobností, rodokmeny, popisy erbů a nejvýznamnějších staveb.  
Váz., 160 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm 

EL041463 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 
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Gillian Oliverová  

EVA ROMANOVÁ 
Vzpomínky 
Sourozenci Eva a Pavel Romanovi, kteří 
závodili v tancích na ledě, se stali v první 
polovině 60. let minulého století kraso-
bruslařskými legendami. Byli miláčky  
národa, a když jeli své povinné i volné 
jízdy, fandilo jim u televizních obrazovek 
celé Československo. V letech 1962 až 
1965 se stali čtyřikrát mistry světa,  
ve stejné době dvakrát mistry Evropy, 
jednou získali bronz a jednou stříbro.  
Eva Romanová v nové knížce vzpomínek 
vypráví o své a Pavlově cestě za slávou, 
o rodičích, především o cíle vědomém  
tatínkovi, jenž byl prvním trenérem svých 
dětí, o paní Míle, která pomohla nada-
nému páru ke světovým úspěchům, o ži-
votě v Holiday on Ice, o svém manželství 
a životě se zvířaty, která milovala. Paní 
Romanová své ohlédnutí za obdivuhod-
ným a naplněným životem doplnila 
množstvím zajímavých fotografií. 
Váz., 136 s. + 32 s. bar. i čb. fotopřílohy, 
14,5 x 20,6 cm 

EL042153 299,-  239,- 

Michelle Marly  
MADEMOI SELLE COCO 
A VŮNĚ LÁSKY 
Měla přezdí v ku Coco a proslavila se ne-
kompromisností v otázkách stylu i lás ky. 
V poutavé biografii autorka odhaluje její 
dramatický životní příběh. 384 stran 
EL040154 379,- 299,- 

Michael R. McGowan, Ralph Pezzullo  
ŠPION 
Většina tajných agentů FBI pracuje bě -
hem své kariéry jen na jednom extrémně 
náročném případu. Michael McGowan 
se účastnil více než 50 případů. V knize 
čtenářům odkrývá ty největší. 296 stran 
EL040828 379,- 299,- 

Karol Lovaš  
JAN SAUDEK 
Knižní rozhovor uměleckého fotografa  
J. Saudka s katolickým knězem Karo-
lem Lovašem. Součástí publikace jsou 
i mistrova dosud nepublikovaná díla. 
136 stran, barevné i čb. fotografie 
EL041691 299,- 239,- 

Consuelo  
de Saint-Exupéry  
PAMĚTI RŮŽE 
Nahlédněte do ne-
známých koutů 
osobnosti slavné -
ho A. de Saint-Exu - 
péryho! Paměti 
růže zachycují  
v temperamentním 
poetickém vyprá-

vění bouřlivé bohémské soužití výjimečné dvo jice, osudo-
vou lásku poznamenanou horečnými shledáními a krutými 
odlukami, obavami o život manžela-letce a prodchnutou 
okamžiky absolutního štěstí. 280 stran + 8 stran čb. foto 
EL041415 299,- 239,- 

Elsie  
Altmann-Loos  
MŮJ ŽIVOT 
A ADOLF 
LOOS 
Ve svých osob-
ních vzpomín-
kách vykresluje 
E. Alt mann-Loos 
s jemnými nuan-
cemi obraz 

Adolfa Loose, jak ho poznala v soukromí, ale i obraz celé 
epochy… Životopis zblízka, bez retuší, necenzurovaný, 
provází dosud nezveřejněné fotografie a dokumenty  
ze sou kromých archivů. 296 stran + 16 stran čb. fotopřílohy 
EL042242 359,- 279,- 

NAHLÉDNĚTE DO ŽIVOTA  
KRASOBRUSLAŘSKÝCH LEGEND!
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B. Nesvadbová, J. Knězů  
HOVORY S DOKTORY II 
B. Nesvadbová a J. Knězů 
oslovili dalších 12 předních 
českých lékařů, se kterými 
mluví ne jen o jejich práci, 
ale i o víře, životě, odpověd-
nosti… Na jejich otázky od-
povídají: V. Beneš, M. Miov - 
ský, J. Froněk, P. Widimský,  
V. Adámko vá, I. Hol merová, 
J. Ra boch, T. Šebek, J. Štulík, 
P. Kolář, P.  Arenberger  
a J. Šnajdauf. 192 s., čb. foto 
EL042046 299,- 239,- 

Pavel Kosatík  
EMIL BĚŽEC 
První ucelený životopis le -
gen  dárního běžce E. Zátop -
ka. Vypráví o jeho dětství 
v početné rodině, o mládí 
v baťovském Zlíně, o době, 
kdy se u nás rodil běžecký 
sport, o respektova ných sou-
peřích i přátelích, o armádě 
a disciplíně, o manželství 
a také o politice. Ale přede-
vším a stále o běhání… 
376 stran, čb. fotografie 
EL039724 399,- 319,- 

Blanka Kovaříková  
HERECKÉ BALADY  
& ROMANCE 
Doplněné vydání úspěšných 
titulů – Herecké balady  
a Herecké romance. Obsahu -
je zajímavé informace o ži-
votních osudech a láskách 
českých hereckých osobností 
(O. Nový, K. Hö ger, Z. Ště -
pá nek, P. Čepek, H. Vítová,  
O. Scheinpflugová a další  
legendy české ho divadla  
a filmu). 352 stran, čb. foto 
EL040927 399,- 319,- 

Stanislava Jarolímková  
SLAVNÉ ČEŠKY  
a jejich blízcí 
Tato knížka vám umožní  
nahlédnout nejen do života 
šesti slavných žen (Polyxe - 
ny z Lob kovic, M. D. Retti-
gové, B. Němcové, S. Pod - 
lipské, R. Tyršové a A. Masa-
rykové), ale i lidí, kteří jim 
byli blízcí. Navíc o všech 
 protagonistech nabízí pře -
devším méně známé infor -
 ma ce. 200 stran, čb. ilustrace 
EL039429 259,- 199,- 
 

Stanislava Jarolímková  
SLAVNÍ ČEŠI 
a jejich blízcí 
Tato kniha nabízí setkání se 
šesti slavnými muži, jejichž 
jména sice znáte a víte, čím 
zasáhli do historie našeho 
národa, ale autorka o nich 
v tomto titulu nabízí řadu 
méně známých zajímavých 
informací, které se týkají 
především jejich osobního 
života a lidí, kteří jim byli 
nejbližší. 208 stran, čb. il. 
EL041509 259,- 199,- 

Tomáš Třeštík  

PO POVRCHU 
Známý fotograf Tomáš Třeštík, trošku frajírek, trošku plachý introvert, hvězda  
i outsider, piják i abstinent se v knize Po povrchu zavrtal sám sobě pod kůži  
a konečně se podíval na své přátele zblízka a na sebe naopak z nadhledu…  
Ve svém debutu líčí dětství, kariéru, a především všechny ty, kteří ho ovlivnili  
na jeho cestě provázené úspěchy i přešlapy. 
Váz., 224 stran, 12,5 x 19 cm 

EL510313 299,-  239,-

NOVIN
KA

ZPOVĚĎ FOTOGRAFA 
TLUSTÁ ČÁRA – TENKÁ KNÍŽKA

Dojímá mě, když se starý páry držej za ruce, dojímaj mě babičky, co nechtěj 
v tramvaji pustit sednout, protože vystupujou už za dvě stanice, dojímaj mě psi, 
co soustředěně čekaj nepřivázaný na páníčka před krámem, děti s okluzorem 
a děti, co vlastním nákladem vydávaj knihy svých rodičů. Mám rád, jak déšť na 
vteřinu přestane bubnovat do kapoty auta, když podjíždím na dálnici most. Mám 
rád vypít si ráno kafe předtím, než si vyčistím zuby. Mám rád, jak to voní v papír-
nictví a mix letní vůně posekaný trávy a spálenýho oleje ze sekačky. Miluju tulit 
se, snít a zapomínat na to hnusný. A taky v sobě mám bestii, kterou musím furt 
krmit – dárkama a pozorností ostatních. Nebo aspoň cukrem. 

Tomáš Třeštík
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Radomír Zavadil  

NA OBRANU REPUBLIKY 
Přemístění československého zbrojního průmyslu 
na Moravu a Slovensko v letech 1936–1938 
Při posuzování obranyschopnosti Československa v roce 1938 se sčítají 
počty vojáků, divizí, letadel, děl a tanků, jejich kvalita a možnosti nasa-
zení. Mimo pozornost obvykle zůstávají další aspekty, jako je schopnost 
nahrazovat v boji zničenou výzbroj a spotřebované střelivo. Pro zajištění 
zbrojní výroby v případě napadení republiky byla spuštěna gigantická 
akce, která si vyčleněnými finančními náklady neměla v ničem zadat  
s velkolepou výstavbou československého opevnění… 
Váz., 176 stran + 40 stran barevné i čb. fotopřílohy, 15,5 x 23,5 cm  

EL042227 359,-  279,- 

Jiří Křivánek 

NA STRÁŽI MÍRU 
Autor patří ke generaci, která dospí-
vala v době reálného socialismu, 
kdy ještě platila povinná vojenská 
služba, a ve své vzpomínkové knize 
vychází z vlastních zkušeností  
u prvosledového útvaru. Pojem 
„vojna“ se dávno vytratil z pově-
domí mladých mužů a mnohdy o ní 
nemají sebemenší představu. Těm, 
kteří ji zažili, však zůstává ve vzpo-
mínkách se vším, co s sebou přiná-
šela. Ať už to byla mazácká vojna, 
pakárna, šikana, buzerace, ideolo-
gické vymývání mozků, imperialis-
tická hrozba nebo mimořádné 
události. Zanechala i pozitivní sto -
py, neboť naučila odříkání, smyslu  
pro pořádek, samostatnosti v roz -
hodování a vážit si slušných lidí. 
Autor s odstupem téměř čtyřiceti  
let vypráví s nadhledem i pochope-
ním o všem, co realita tehdejšího 
vojenského života obnášela.  
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041887 259,-  199,- 

Jiří Fidler  
LEXIKON ČSLA 
Svazy a svazky 
Lexikon obsahuje téměř 600 hesel, 
mapy a přes 250 fo to grafií.  
320 stran, černobílé fotografie a mapy 
EL042162 399,- 319,- 

Hans-Joachim Lang  
ŽENY Z BLOKU 10 
Lékařské pokusy v Osvětimi  
328 stran, černobílé fotografie  
EL039787 299,- 239,-

Vladimír Mertlík  
MAŠÍNOVI 
Ve stínu šibenice 
Téma bratří Mašínů rozdě-
luje společnost. Lépe pocho-
pit tehdejší situaci čtenářům 
pomohou rozhovory V. Mert-
líka s J. Mašínem, Z. Maší -
novou a dalšími pamětníky. 
184 stran, bar. i čb. foto 
EL041640 299,- 239,- 
 

FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚH NEJVĚTŠÍHO  
PŘESUNU VÝROBNÍCH KAPACIT  
V DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKÉHO  
ZBROJNÍHO PRŮMYSLU 

NOVIN
KA
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Výhodný komplet

Gerry a Janet Souterovi  
ARMÁDA DUCHŮ 
Jak spojenci obelstili 
třetí říši  
Kniha shrnuje konkrétní pří-
pady, kdy se Američanům 
podařilo za druhé světové 
války zmást německé nepřá-
tele rozmístěním atrap želez-
ničních tratí a maket tanků, 
děl či letadel. 256 s., čb. foto 

EL041340 299,- 239,- 

David Pazdera  
CZ 75 
Bohatě ilustrovaná kniha při-
náší dosud nejúplnější shrnu -
tí poznatků o příběhu pistole  
CZ 75. Největší pozornost je 
věnována vývoji a začátkům 
výroby, nechybí však ani ži-
votopis konstruk téra či pře-
hled dalších osudů tohoto 
modelu. 176 stran, bar. publ. 
EL042104 299,- 239,- 

Václav Soukup  

NEJLEPŠÍ ČETA  
ANEB CESTA DO ARMÁDY 
Kurz základní přípravy je tříměsíční úvodní 
výcvik Armády České republiky, který se 
tradičně koná na Moravě ve Vyškově. No-
vopečení profesionální vojáci si při něm 
osvojí základní vojenské návyky a doved-
nosti. Součástí kurzu je například střelba, 
práce s mapou, ale také spousta teorie  
a vědomostních testů. Knížka sleduje ces -
tu jednotlivce od vyplnění nezávaz né ho 
registračního formuláře až ke slavnostní -
mu vyřazení z kurzu. Deníkové zápisy se 
soustředí na průběh výcviku, jeho rytmus 
a důležité momenty.  
Váz., 128 stran, bar. foto, 13 x 20 cm 

EL042234 279,-  219,- 

NOVIN
KA

Jung Changová  
DIVOKÉ LABUTĚ 
V autobiografické knize se  
snoubí věcné vylíčení historie 
Číny 20. století, plné neuvě-
řitelných zvratů, s pohnutou 
osobní historií tří žen.  
520 stran + 16 stran čb. foto 
EL041614 499,- 399,-

Jung Changová  

VELKÁ SESTRA, MALÁ  
SESTRA, RUDÁ SESTRA 
Sestry Aj-ling, Čching-ling a Mej-ling díky 
svému rozhledu a inteligenci zasáhly do pře-
vratných událostí, které ve 20. století formo-
valy moderní historii Číny. Nejstarší Aj-ling  
se provdala za H. H. Kchun -ga, který byl  
mj. předsedou bankovního úřadu a ministrem  
financí. Po komunistickém převratu v Číně se 
Aj-ling s manželem usadili v USA. Čching-ling 
se pro vda la za Sunjatsena, zakladatele 
Kuomintan gu a za vlády Mao Ce-tunga pat-
řila k předním funkcionářům země. Nejmladší 
sestra Mej-ling se provdala za generála Čan-
kajška. Po vzniku Čínské lidové republiky se 
přestěhovala na Tchaj-wan, kde se stala první 
dámou svobodné Číny. Kniha popisuje život 
sester, jejich vzájemné vztahy, neshody i dra-
matické osudy. 
Váz., 368 s. + 32 s. barevné i čb. fotopřílohy,  
14,5 x 22,7 cm 

EL041615 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 
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Historie Číny očima žen

Autentický deník
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Josef Pepson Snětivý, Otomar Dvořák  

KRAJINOU KARLA IV.  
O. Dvořák a J. P. Snětivý věnovali sedmou společnou 
knihu Karlu IV. Vydali se v jeho stopách Čechami 
a Mo ravou. Představují nám Karlovy stavby a ukazují  
jejich význam pro naše země i pro něj osobně. Některé 
z jeho počinů, např. Karlštejn, Chrám sv. Víta či Karlův 
most, zná kaž dý. Existuje však spousta dalších, méně 
známých hra dů, klášterů a kostelů, o nichž se příliš 
neví, že je za ložil, nebo alespoň zásadním způsobem 
upravil, poznamenal je svou přítomností a prožil  
na nich důležité chvíle své pozemské pouti. Otomar 
a Pepson vyprávějí jejich historii, zařazují je do souvis -
lostí s jeho životem a záměry, popisují jejich další 
osudy i zajímavosti v okolí. Text doplňuje téměř  
400 fotografií a obrázků. 
Váz., 408 stran, bar. i čb. foto a il., 13,6 x 20,5 cm 

EL514533 399,-  319,- 

Adam Gebrian  

TŘI MĚSÍCE 
V BARCELONĚ 
Architekt Adam Ge-
brian vyrazil se svou 
ženou Markétou a sy -
nem Filipem v roce 
2018 na tři měsíce  
do Barcelony. Filipovi 
tehdy byly přesně  
2 roky a 3 měsíce.  
To, co tam spolu zažili, 
je předmětem této 
knihy. Rozhodně nejde 
o průvodce historií  
či architekturou 
Barcelony. Není  
to ani mnoho-
vrstevnatý port -
rét města. V žádném 

případě zde nenajdete soupis všech míst stojících za návštěvu. Jedná se o záznam  
společného soužití především otce a syna v tomto městě a popis 66 míst, na kterých 
spolu pobývali. Cestovat s dítětem je fantastická věc. Jen musíte mít spoustu času a být 
připraveni na to, že skončíte někde úplně jinde, než jste si na začát ku představovali.  
Flexivazba, 272 stran, barevné fotografie, 13 x 19,7 cm 

EL042120 349,-  279,- 

PRAHA 
Publikace obsahuje informace o his -
torii, památkách, galeriích, restau -
racích, po drob né mapy, fotografie aj.  
272 stran, barevná publikace 
EL039235 499,- 399,- 

Josef Káďa Kadeřábek  
MOTORKÁŘSKÝ  
PRŮVODCE PO ČECHÁCH 
Tipy na krátké i celoden ní výlety  
na moto cyklu. Brož., 240 s., bar. publ. 

EL040942 399,- 319,- 

Ivan Klich  
VÝLETY  
PODÉL SÁZAVY 
V této knize si při-
jdou na své příz  niv -
ci kratších i delších 
turistických výletů, 
milovníci historic-
kých památek a pří-
rodních pozoruhod - 
ností, ale i lidé, kteří 
mají prostě Sázavu 
rádi a chtějí její 
okolí lépe poznat. 

Každá kapitola zahrnuje popisy těch nejzajímavějších 
míst, návrhy turistických tras a také orientační mapku 
a četné fotografie, které mohou místo zájemcům přiblížit. 
Dvě kapitoly v závěru knížky pak pojednávají o význam-
ných fenoménech spojených se Sázavou – vodáctví a Po-
sázavském pacifiku. 144 stran, barevná publikace 
EL039107 249,- 199,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

CESTOVÁNÍ S DÍTĚTEM 
JE JEDNO VELKÉ  
DOBRODRUŽSTVÍ!
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Petr David, Vladimír Soukup   
ČESKÝ RÁJ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ 
Český ráj nemá svou pest-
rostí a romantičností u nás 
obdo by. Nikde jinde nena-
jdeme na tak malém prosto -
ru tolik krásy… 248 s., bar. p. 
EL041550 359,- 279,- 
 

Petr David, Vladimír Soukup  
HRADY  
A JEJICH ZÁHADY 
Průvodce nabízí infor mace 
o nejvý z namnějších hradech 
a přibližuje zajímavosti 
o osob nos tech, kte  ré jsou 
s nimi spjaty. 208 s., bar. p. 
EL039646 299,- 239,- 

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

EL040023 499,- 399,-

Jana Jůzlová 

TOULKY POJIZEŘÍM 
Jizera je nesmírně rozmanitá a v jejím okolí můžeme podnik-
nout horské túry, náročné výstupy i pohodlné procházky po ro-
vince, obdivovat rozeklané soutěsky, skalní města, louky a lesy 
se vzácnými rostlinami a živočichy i navštívit půvabné zámky, 
romantické zříceniny, pozoruhodná mu zea, starobylé kostely, 
technické památky a také historická i průmyslová města.  
To vše čtenářům představuje tato kniha. Jednotlivé kapitoly 
popisují pamětihodnosti různorodých měst na Jizeře a nabízejí 
konkrétní trasy pro výlety malebnou krajinou či tipy na další 
fascinující lokality. Výlety jsou určené především pěším turis-
tům, ale nechybí ani informace pro cyklisty. 
Flexivazba, 144 stran, barevná publikace, 14,5 x 21 cm 

EL041573 259,-  199,- 

NOVIN
KA

Českou republiku 
poznávám mnoho 
let, ale myšlenka 
propojit celou zemi 
ucelenou stezkou 
mě napadla až 

před pár lety. Práce na knize Severní stezka – 
Českem od západu k východu mě zaměstnala  
na jaře a v létě loňského roku, kdy jsem celou 
přes tisíc kilometrů dlouhou trasu prošel a projel 
na kole. Absolvovat Severní stezku může pro ně-
koho představovat fyzickou výzvu, pro jiného 
smysluplný cíl, nebo dokonce impulz k životnímu 
restartu. A není nutné cestu absolvovat najed -
nou – stezku jsem rozdělil na kratší úseky, takže 
si putování můžete přizpůsobit podle chuti. Budiž 
vám tato kniha impulzem k vlastnímu putování 
naší zemí po místech známých i opuštěných! 

Jan Hocek 

NOVIN
KA

NEJVĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ ZAŽIJETE ČASTO  
DOSLOVA ZA HUMNY…

Jan Hocek 

SEVERNÍ 
STEZKA  
Českem  
od západu 
k východu 
První ucelená trasa 
pro pěší i pro cyk-
listy postupuje  
napříč celou zemí! 
Severní stezka vede 
severními pohranič-
ními horami mezi 
nejzápadnějším 
a nejvýchodnějším 
bodem České re -
publiky. Cestovatel 
Jan Hocek absol -
voval celou trasu 
na jeden zátah, uvědomil si,  
že 1 000 km není zas tak moc, a vnímal měnící se krajinu, 
architekturu, nářečí, nabídku jídel nebo třeba i piv. Knihu můžete využít mnoha způ-
soby – jako obrazovou a informační publikaci z českých, moravských a slezských hor, 
jako průvodce pro absolvování celé trasy či její části nebo jako motivační a inspira -
tiv ní dílo. Putování vlastními silami po krajině České republiky nabízí mimo jiné od-
povědné a nízkonákladové cestování. Ne vždy je totiž nutné létat za poznáním přes 
půl zeměkoule. Největší překvapení často zažijete doslova za humny… 
Váz., 272 stran, barevná publikace, 22 x 26 cm 

EL041949 449,-  359,- 
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Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.42
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Philip Kiefer  

GENIÁLNÍ VYNÁLEZCI 
Kniha logických hádanek 
Seznamte se s Archimedem, Isaacem Newto -
nem, Leonardem da Vinci, Thomasem Alvou 
Edisonem, Albertem Einsteinem a dalšími vě-
hlasnými osobnostmi a poměřte s nimi síly 
v luštění zapeklitých rébusů. Kniha nabízí  
180 složitých logických hádanek a hlavolamů 
z oblasti vědy a techniky, které vám umožní 
pochopit myšlení velkých vědců. Nejenže si  
při tom provětráte mozkové závity, ale navíc 
se dozvíte i řadu zajímavostí z oblasti mate-
matiky, fyziky a dalších vědních oborů. 
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 16 x 21 cm 

EL042141 299,-  239,-

James Hamer-Morton  

HÁDANKY A HLAVOLAMY  
SHERLOCKA HOLMESE 
Úniková hra 
Deset interaktivních případů čeká na vyřešení. Připojte se k dok-
toru Watsonovi a pomozte mu se sledováním stop, které mu  
zanechal jeho přítel, věhlasný detektiv Sherlock Holmes!  
Váz., 224 stran, barevná publikace, 17 x 23,8 cm 

EL041893 399,-  319,- 

Gareth Moore  
Hádanky a hlavolamy 

SVĚT KOLEM NÁS 
Kniha obsahuje přes stovku úkolů a hlavolamů – od hledání  
rozdílů přes osmisměrky až po přesmyčky a odhalování skrytých 
obrázků. Rozšiřte své vědomosti o evoluci člověka, zvířecí a rost -
linné říši i vesmíru a vydejte se za poznáním historie lidstva.  
Váz., 224 stran, barevná publikace, 17 x 23,8 cm 

EL041756       399,-  319,- 

VELKÁ KNIHA  
LOGICKÝCH ÚLOH 
Přes 200 hádanek  
k vyluštění 
Vyzkoušejte bystrost vašeho 
ducha! Brož., 256 stran 
EL041052 299,- 239,- 

SUDOKU  
Oblíbená logická hra, která 
přináší nejen zábavu, ale 
také rozvíjí váš mozek a zá-
roveň napomáhá k relaxaci.  
Brož., 160 stran 
EL041053 199,- 159,- 
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239 Kč

Ester Stará, Milan Starý  

NAUČ EDU ABECEDU 
S touto knížkou se děti hravě naučí všechna písmenka. Čeká 
na ně mnoho zábavných úkolů (obtahování písmenek, hádání 
počátečních písmen jednotlivých slov, vybarvování, vyprávění) 
a aktivit zaměřených na slovní zásobu a vyjadřování, sluchové 
a zrakové rozlišování, grafomotoriku, kreativitu, matematické 
představy i porozumění úkolům a další dovednosti.   
Brož., 128 stran, barevná publikace, 20,5 x 25 cm 

EL042146 299,-

Ester Stará, Milan Starý 
ŽVANDA A MELIVO 
Knížka má za cíl zábavnou formou 
rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit. 
Předškoláci i mladší školáci se pomocí 
zajímavých úkolů, básniček, doplňo -
vaček, příběhů a hádanek učí co nej-
přesněji vyjad řovat své myšlenky a city. 
Brož., 96 stran, bar. publ., 24 x 26 cm  
EL040404 279,-

Ester Stará, Milan Starý 
ŠEDÍK A BUBI 
Malé kotě najde na půdě novou ka-
marádku – ztracenou čepici, kterou 
nikdo nehledá… Kniha je vhodná 
pro začínající čtenáře. Díky speciál-
nímu typu písma usnadňuje čtení 
těm, kteří se potýkají s dyslexií.  
Váz., 96 str., bar. publ., 21 x 24 cm 
EL039433 199,-

159 Kč219 Kč
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Joanna Kłos, Marta Galewska-Kustra  

PÉŤA SE UČÍ MLUVIT 
Krásně ilustrované leporelo se stane oblíbe-
ným průvodcem při prvních krůčcích v mlu-
vení. Soustředí se především na zvukomalebné 
výrazy a samohlásky, které používají už roční 
děti. Kniha má záměrně jednoduchou formu 
a je doplněna roztomilými ilustracemi, které 
dítě motivují, aby pojmenovávalo objekty 
a opakovalo zvuky, což přirozeně vývoj jeho 
řeči podporuje. 
Barevné leporelo, 40 stran, 20,5 x 25 cm 

EL041410 279,-

Emilia Dziubaková  
NEOBYČEJNÁ  
PŘÁTELSTVÍ V PŘÍRODĚ 
Velkoformátové leporelo potěší 
malé děti i předškoláky.  
Bar. leporelo, 28 s., 23,1 x 31 cm 
EL040687 299,-

H. Doskočilová, Z. Miler 
KRTEK A TELEVIZE 
Zvířátka pořád koukají na te -
levizi. Co s tím Krtek udělá?  
Váz., 48 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm 

EL039131 169,- 

159 Kč
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219 Kč

199 Kč

Sam Lomanová, Sam Williams  
Maluj si a hraj si 
ROZTOMILÁ MLÁĎÁTKA 
Nádherně ilustrovaný kreativní 
sešit je určen všem chytrým hla -
vičkám a milovníkům zvířat. 
Brož., 96 stran, barevná publikace, 
23 x 26 cm 
EL041563 199,-

Josef Lada, Karel Plicka, 
František Volf 
U MAMINKY 
Lidové pohád ky, písně, hry, 
říkadla a hádanky pro děti 
provází ilustrace J. Lady. 
Váz., 136 stran, barevné il., 
21 x 27,5 cm 
EL042111 299,- 

239 Kč

239 Kč

139 Kč

Artur Nowicki, Marcin Brykczyński  
Objevuj s úsměvem 
NA DVOU KOLECH 
Skládačka Kačka, jednokolka a moped vás 
zvou na vyjížďku! Zábavné a hravé leporelo 
pro nejmenší děti je jako stvořené pro všech -
ny fanoušky kol, jednokolek, trojkolek, odrá-
žedel a motorek. Je libo závod koloběžek, 
návštěvu veletrhu motocyklů, výstavu histo-
rických velocipédů nebo slavný závod silnič-
ních kol ve Francii? Vše vám splníme! 
Leporelo pro děti od 4 let je určeno ke čtení 
a prohlížení. Cvičí postřeh a vypravěčské 
schopnosti dětí a obsahuje rýmované há-
danky i interaktivní úkoly. 
Barevné leporelo, 28 stran, 20 x 28 cm 

EL041557 259,-
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Monika Utniková-Strugałová  
POTMĚ ANEB CO SE 
DĚJE V NOCI 
Co všechno se děje, když večer 
usneme ve svých postýlkách? 
Zatím co většina z nás odpočí -
vá, lékaři, hasiči a záchranáři 
drží pohotovost, pekaři pilně 
připravují pečivo…  
Váz., 64 str., bar. p., 24 x 30 cm 
EL041231 299,- 

Vyškrabávací zábava 
JEDNOROŽCI 
V knize na vás čeká tajem-
ství ukryté pod černou vrst -
vou, ale také krásný příběh 
s omalovánkami. Vyškrábejte 
úžasné obrázky a od halte 
kouzelné duhové vzory!  
Kroužková vazba, 32 stran,  
barevné ilustrace,17 x 21 cm 
EL042073 259,- 

Marta Maruszczaková  

TAJEMSTVÍ MÁMINA BŘÍŠKA  
ANEB ODKUD SE BEROU MIMINKA? 
Seznamte se s Melánií, která chce vědět, odkud se vzala 
a jak přišla na svět. Mela pokládá mámě, tátovi a prarodičům 
otázky, ze kterých jsou dospělí často nesví. Holčička je zví-
davá, a jak roste, chce vědět víc a víc. Proto vás tato kniha 
může při rozhovorech s dětmi o sexualitě a rozmnožování 
doprovázet několik let. Nabízí upřímné informace přizpůso-
bené možnostem chápání malého dítěte a napovídá, jak mu 
je taktně předat. Ilustrovala Monika Filipinová. 
Barevné leporelo, 40 stran, 20,5 x 25 cm 

EL041558 299,-

Martina Kolmanová  
Logopedie s úsměvem  
UČÍME SE HLÁSKU L 
Pracovní sešit od známé logopedky přináší více než 100 úkolů za mě řených na hlásku L. 
Děti díky této publikaci mohou rozvíjet své zrakové vnímání, naučí se určit pozici hlás -
ky L ve slo vě (rozdělování slov na slabiky, určení slabik ve slově) a procvičí výslovnost 
ve slovech i větách. Naučí se tvořit množné číslo, používat předložky i rody jmen. Autor -
ka nezapomíná ani na rozlišování rýmu, nadřazené pojmy apod. Ilustrovala V. Kašovská. 
Brož., 144 stran, barevná publikace, 29,7 x 21 cm 

EL042270 299,-
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Martina Kolmanová  
Logopedie s úsměvem 
UČÍME SE HLÁSKU C 
Brož., 144 str., barevná publikace, 29,7 x 21 cm 
EL041696 299,-  

Martina Kolmanová  
Logopedie s úsměvem 
UČÍME SE HLÁSKU Ř 
Brož., 144 stran, barevná publikace, 29,7 x 21 cm 
EL041869 299,-

3x Martina Kolmanová

obj. č.    
EL048224300,- 

ušetříte

 597,- 
jen

Výhodný komplet

239 Kč

239 Kč

239 Kč239 Kč

239 Kč

199 Kč
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Eva Dienerová  

MALOVANÉ 
ČTENÍ 
Opice nezbednice 
a jiné příběhy 
Veselé příběhy usnadňují 
dětem počáteční období 
samostatného čtení. Milé 
a aktuální texty, v nichž 
jsou vybraná slova nahra-
zena obrázky, mají vždy 
dobrý konec a pomáhají 
dětem rozvíjet slovní zá-
sobu, fantazii a schopnost 
čtení s porozuměním. Ilust -
rovala Alžbeta Kováčová. 
Váz., 80 stran, barevné il., 
16,5 x 24 cm 

EL041971 199,-  

Tereza Pařízková  
STELA V ZEMI TUČŇÁKŮ 
Příběh vás zavede přes nejrozbouře-
nější moře až na kontinent, který 
niko mu nepatří… Il. I. Knechtlová. 
Váz., 104 str., barevné il., 20 x 21 cm 
EL041604 259,-

Zdeněk Miler, Iva Hercíková 
O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU 
Roztomilé štěňátko se vydává  
na dobrodružnou cestu do světa. 
Váz., 72 stran, bar. il., 21,2 x 20,8 cm 
EL039557 199,-

Lucie Šavlíková  
STRACH MÁ VELKÉ UŠI 
Netopýr Otík a sýček Ríša zjišťují, 
že když se bojíte tmy nebo výšek,  
nemáte to vůbec jednoduché.  
S dobrým kamarádem po boku se 
ale dá zvládnout úplně všech no!  
Váz., 32 stran, bar. publ., 19 x 22 cm 
EL041790 199,-

Susanna Isernová  
MYŠKA A SEDM POSTÝLEK 
Malá myška nechce spát o samotě. 
Každý den se proto tajně vplíží k ji-
nému zvířátku a usíná u něj doma. 
Jednoho dne se jelen rozhodne myš -
ku přesvědčit, že už zvládne spát 
sama… Váz., 40 s., bar. p., 28 x 24 cm 
EL041450 259,-

159 Kč

199 Kč

159 Kč

159 Kč
199 Kč
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Martin Petiška  

POHÁDKOVÁ MAMINKA 
Jsou děti, které nechtějí spát. Taková je i Alenka 
z naší knížky. Naštěstí má maminku, která si  
s ní umí krásně povídat. A z toho povídání pak 
vymýšlí nádherné pohádky. O neobvyklých hrdi-
nech. Třeba o malé tmě Amálce. Nebo o usmě-
vavé sluníčkové princezně a její sestře Mračivce. 
O strašidýlku, které se moc bálo strašení a bu-
báků. O Krtkojedovi nebo o tygříkovi, který musel 
k zubaři. Jedna pohádka se prolíná s druhou 
a mezitím si Alenka s maminkou povídá o všem, 
co ji trápí, co jí nedá spát. A pomocí všech těch 
příběhů se jí strachy postupně z hlavy vytrácejí 
a místo nich přichází ten krásný pocit, že všechno 
na světě je v pořádku. Ilustrovala Jana Uhlířová. 
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 17 x 22,7 cm 

EL040632 259,- 
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Alexa Pearlová  

SASANKA 
Velké  
tajemství 
Sasanka je hříbátko 
s bílou skvrnou  
na hřbetě. Není 
však jen tak oby-
čejná klisnička.  
Cítí, že je úplně 
jiná, než ostatní  
koníci z jejího 
stáda. Jen pořád 
nemůže přijít na to, 
čím to je. Když 
ostat ní chodí pěkně 
v řadě za sebou, 
Sasanka chce běžet 
a běžet, co nejrych-
leji může. Nejraději by létala v oblacích. Co by to však bylo za koně, 
aby se proháněl někde mezi mraky? Sasanka již brzy přijde na to, že 
být zvláštní vlastně nemusí být vůbec špatné. Přidejte se k Sasance 
a rozlouskněte spolu s ní velké tajemství! Ilustroval Paco Sordo.  
Váz., 104 stran, černobílé ilustrace, 12,7 x 17,8 cm 

EL041282 199,-   

Ruth Quayleová  

ALICE  
ULIČNICE 
A KRÁLÍK  
NEZBEDNÍK 
K Alici Rychlé je život 
někdy dost nespra-
vedlivý. Třeba ještě 
nikdy v životě ne-
měla jediné zvířátko. 
Všem jejím spolužá-
kům navíc v jednom 
kuse vypadávají zuby, 
jen jí pořád nic. A představte si, že na zahradě ani nemá zavlažovač! 
Nic z toho ale nakonec nehraje roli… protože Alice je prostě uličnice! 
Tři legrační povídky pro začínající čtenáře, u kterých se budete smíchy 
popadat za břicho, ilustrovala Julia Christiansová.  
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 12,9 x 19,8 cm 

EL041955 199,- 

Jan Lebeda  

MEDOVNÍČEK A JEHO NEMOCNICE PRO ZVÍŘÁTKA 
Skřítek Medovníček žije s Medulkou a malým Medulínkem spokojeně v cha-
loupce v lese, stará se o včeličky i ostatní zvířátka, ale jednoho dne se stane 
něco strašného – Medulínka unesou zlé africké včely. Medovníček s Medulkou 
neváhají a vydají se na dalekou cestu, aby Medulínka našli. S pomocí včeloje -
da se jim to podaří, ale ani po návratu domů nemají o dobrodružství nouzi… 
Ilustrovala Veronika Balcarová. Váz., 136 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 

EL041892 299,- 

PLATNOST KATALOGU OD 1. DUBNA DO 31. KVĚTNA 2021. 47
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2x Jan Lebeda

obj. č.    
EL048226220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet

149 Kč

159 Kč

239 Kč

239 Kč

Jan Lebeda  
MEDOVNÍČEK, MEDULKA A MEDULÍNEK 
Další knížka o skřítkovi a jeho kamarádech. S po -
mo cí oblíbených hrdinů děti blíže po zná vají přírodu. 
Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 
EL041401 299,-
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Katja Frixeová  

KAMARÁDKA 
Z OBLOHY 
Nejtajnější přání 
V létě Stela nejradši přespá -
vá ve svém domečku na stro - 
mě. Má odtud dokonalý vý-
hled na nebe a může v klidu 
pozorovat hvězdy. Po jedné  
noci plné padajících hvězd se 
na zahradě objeví cizí děv-
čátko v zářivě bílých šatech. 
Vega tvrdí, že spadla z ob-
lohy. Je opravdu létavi ce? 
A skutečně umí plnit přání? 
Těch má totiž Stela a její  
rodina spoustu! Ilustrovala 
Erica-Jane Waters.  
Váz., 176 stran, barevné il., 
14,5 x 20,6 cm 

EL041394 249,- 

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH BAILEYHO 
Každý pes má na světě svůj úkol, 
své poslání. Když se zlatý retrívr  
Bailey setká s osmiletým Ethanem, 
rychle přijde na to, jaké je to jeho: 
hrát si s chlapcem, prozkoumávat 
statek, na němž tráví léto, a když se 
Ethanova maminka nedívá, vylízávat 
Ethanův talíř. Bailey však brzy zjistí, 
že život není vždycky jednoduchý  
a že může existovat i vyšší poslání 
než jen hry a honba za pamlsky.  
Pochopí, že musí především chránit 
chlapce, kterého miluje… 
Váz., 200 stran, čb. il.,12,5 x 20 cm 

EL041443 259,- 

W. Bruce Cameron  
Psí poslání 
PŘÍBĚH ELLIE 
Ellie je výjimečný pes s výjimeč-
ným posláním. Už od štěněte  
se učí, jak se stát pát racím a zá-
chranářským psem… 
Váz., 208 str., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EL041442 259,- 

Ondřej Sekora  
FERDA 
MRAVENEC 
Nenechte si ujít oblí-
bené příhody, v nichž 
se setkáte nejen s Fer-
dou, ale i s broukem 
Pytlíkem a Beruškou. 
Váz., 76 s., bar. i čb. il., 
16 x 23,3 cm 
EL041633 199,- 

Ondřej Sekora  
KNÍŽKA BROUKA  
PYTLÍKA 
Brouk Pytlík si otevře 
školu kreslení a malo-
vání. Malovat naučí 
nejen broučky, ale 
třeba i sli má ka… 
Váz., 152 s., bar. i čb. il., 
16 x 23,3 cm 
EL040389 299,- 

Ondřej Sekora 
TRAMPOTY 
BROUKA PYTLÍKA 
Brouk Potemník přísa-
hal Pytlíkovi pomstu. 
Pytlík před ním utíká 
ke včelám, kde zažívá 
další dobrodružství…  
Váz., 80 stran, bar. il., 
16 x 23,3 cm 
EL040387 199,-
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3x Ondřej Sekora

obj. č.    
EL048227250,- 

ušetříte

 447,- 
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Výhodný komplet
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LASKAVÉ PŘÍBĚHY  
   O PSÍCH HRDINECH
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HELENA ZMATLÍKOVÁ DĚTEM  
Výbor z díla populární české ilust rátorky dětských 
knížek Heleny Zmatlíkové, věnovaný malým čtená-
řům. Obsahuje verše pro nejmenší, klasické pohád -
ky K. J. Erbena či B. Němcové i moderní pohád ky. 
Texty provází spousta veselých obrázků.  
Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm 
EL040947 279,-

Emily Palmerová  

   ČAROPONÍCI 
Kamarádka pro Sunny 
Fiona je štěstím bez sebe. Jejím novým poníkem bude Sunny, klisna se 
zlatavou srstí! Fiona v její hřívě objeví záhadný drahokam, který jasně 
září. Co to má znamenat? Fiona pomalu odkrývá tajemství poníků  
ze Třpytivé louky a jejich jezdkyň. Mohla by se i ona stát součástí tohoto 
tajného společenství? Sunny a Fiona musejí nejprve prokázat, že je spo-
juje víc než jen obyčejné přátelství. A když zničehonic zmizí jedna malá 
holčička, vypadá to, že se jim k tomu naskytla jedinečná příležitost… 
Ilustrovala Josephine Llobetová.  
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 13,5 x 20,5 cm 

EL041817 179,-  
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Julie Sykesová  
Akademie jednorožců  
SOFIE A DUHA 
Váz., 112 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EL040038              159,-

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců 
ŠARLOTA A JISKRA 
Váz., 112 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EL040039              159,-

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců 
ALI A HVĚZDA 
Váz., 112 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EL041402              159,-

   Julie Sykesová  
Akademie jednorožců 
ISABELA A MRÁČEK 
Váz., 112 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EL041607              159,-
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119 Kč

219 Kč

119 Kč119 Kč

119 Kč

119 Kč

129 Kč

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců 
LILY A TANEČNÍK 
Lily je na Akademii jednorožců tak šťastná! Miluje svého laskavého a sta-
rostlivého jednorožce Tanečníka. Jen by si přála, aby se tolik nebála, když 
mu sedí na hřbetě a on s ní uhání a skáče stejně rychle jako jejich přátelé. 
Když ale náhle začnou umírat stromy kolem Třpytivého jezera, Lily musí 
překonat své obavy a vydat se hledat lék! Ilustrovala Lucy Trumanová. 
Váz., 112 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EL041608 159,- 

5x Julie Sykesová

obj. č.    
EL048228300,- 

ušetříte

 495,- 
jen

Výhodný komplet
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Bear Grylls  

DOBRODRUŽSTVÍ V DŽUNGLI 
Omar chce za každou cenu vyhrát. Za všech okolností musí 
být nejrychlejší a nejlepší. Jednoho dne ho kouzelný kompas 
přenese do hustého tropického pralesa – tváří v tvář smrtícím 
pavoukům, jedovatým hadům a také jeho novému průvodci, 
Bearu Gryllsovi. Společně si musí proklestit cestu nebezpeč-
ným podrostem… Dokáže Omar zachovat chladnou hlavu 
a přizpůsobit se zákonu džungle? Ilustrovala E. McCannová. 
Váz., 136 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EL042232 199,- 

Zora Cejnková  

ELEMENTI 
Julie a její tajní kamarádi objevují svět 
Jsou čtyři a každý z nich ovládá jeden živel: vzduch, vodu, zemi nebo oheň. Komu se 
ukážou, ten už nemá život jako dřív! Třeba holka jménem Julie. Spolu s Elementy 
odhalí tajemství věcí a jevů, které hýbou světem. Podívá se do čističky, bankomatu, 
elektrárny, vesmíru, ale třeba i do lidského těla. Tak na co čekáte? Vydejte se spolu  
s ní za úžas ným dobrodružstvím! Ilustrovala Jitka Petrová.  
Váz., 192 stran, barevné ilustrace, 17,5 x 24 cm 

EL041568 359,-

279 Kč

159 Kč
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Bear Grylls  
DOBRODRUŽSTVÍ V POUŠTI 
Sofii se na táboře ohromně líbí – až 
na všechnu tu havěť. Chvíle ve stanu 
s tiplicí je pro ni hotová hrůza a při 
pohledu na pavouka piští. Pak ji ale 
tajemný kompas přenese do pouště. 
Najde Sofie dost odvahy k přežití?   
Váz., 128 str., čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 
EL041662 199,- 

Terry Jones  
DOBROU S KOBROU 
V 30 příbězích po šťuchuje známý 
komik Terry Jones říši ovládanou 
bratry Grim my či panem Ander se -
nem. Ilustroval Michael Foreman.  
Váz., 128 s., bar. i čb. il., 17 x 24 cm 
EL039598 259,-

159 Kč
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Eduard Petiška  
ANIČKA MALÍŘKA 
Malá Anička ze všeho nej-
raději maluje. Jednou nama-
lovala velkou žlutou kočku  
a ta zničehonic obživla…
Kniha s roztomilými obrázky 
H. Zmatlíko vé je vhodná 
k předčítání i ná cviku čtení.  
Váz., 112 s., b. il., 18,5 x 24 cm 
EL038969 249,-

Eduard Petiška  
MÍŠOVO TAJEMSTVÍ 
Půjdete také letos poprvé do 
školy jako malý Míša? Tak to 
vás jistě budou zajímat jeho 
dobrodružství. Do zvíte se, 
kdo je tajemný Brehule nebo 
co se přihodilo na výstavě 
hraček… Il. H. Zmatlíková. 
Váz., 96 s., b. il., 18,5 x 24 cm 
EL041060 259,- 

K. J. Erben, Cyril Bouda 
POHÁDKY 
Klasické české pohádky – 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Drak dvanáctihlavý, Otesá-
nek, Pták Ohnivák a liška 
Ryška – provází krásné ba-
revné ilust ra ce Cyrila Boudy.  
Váz., 208 stran, barevné il.,  
17 x 24 cm 
EL040470 329,-

Josef Brukner, Alena Ladová  
JAK SE KOCOUREK 
VYDAL DO SVĚTA 
Dobrodružství kocourka Mi -
ke še zaujme malé i velké 
děti. Navíc se dozvědí ještě 
leccos navíc: už jen málokdo 
dnes ví, co to je pracharan -
da, orchestrion či vindra…   
Váz., 72 s., b. il., 18,5 x 24 cm 
EL040460 199,-

Lukáš Pavlásek 
NEUVĚŘITELNĚ  
ŠÍLENÉ PŘÍBĚHY 
Už jste slyšeli o psovi, který 
se stal ředitelem školy? Ne -
bo o tom, jak křeček vyhrál 
mist rovství v boxu? Že ne? 
Tak se pusťte do čtení!  
Váz., 152 stran, barevné il.,  
15 x 21 cm 

EL042070 279,- 

Élise Gravelová  

MÁJA A SMRAĎOCH Z NEZNÁMA 
Mája zbožňuje zvířátka (možná kromě komárů) a vychází s nimi  
na jedničku! Lidi? S těmi je to rozhodně o dost složitější… Kromě 
zvířat miluje Mája ještě makarony se sýrem, ale hlavně VĚDU. Až 
vyroste, bude z ní světoznámá zooložka, bude mít parádní labora-
toř na stromě v džungli a taky opičího asistenta Huga. Jen poč-
kejte! Jednoho dne najde Mája v popelnici za domem zvláštního 
zapáchajícího tvora a jako budoucí vědkyni je jí to hned jasné – 
právě objevila nový živočišný druh! Odkud se asi vzal? A čím se 
živí? Parádní příležitost tohle všechno odborně vyzkoumat!  
Váz., 176 stran, barevné ilustrace, 14 x 21 cm 

EL041505 259,-

199 Kč

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ! 51

PR
O 

ML
AD

ŠÍ
 Š

KO
LÁ

KY

NOV
INK

A

159 Kč 259 Kč

219 Kč

199 Kč 219 Kč

50 a 51 KLUBKO.qxp_Sestava 1  22.03.21  12:15  Stránka 3



Tanya Stewnerová  
Lili Větroplaška 
NA VLKY SE NESAHÁ! 
Zvířecí tlumočnice Lili je v úzkých – 
někdo ji totiž unesl a uvěznil v karavanu 
uprostřed divočiny! Ještěže Lili dokáže 
mluvit s lesními zvířaty a ta dělají všech -
no pro to, aby jí umožnila utéct. Sku-
tečně pomoci jí ale může jen vlk Askan, 
který se objeví až na poslední chvíli. Lili 
je v šoku, když zjistí, že i její nový přítel 
je v nouzi. Lidé z okolních vesnic mu 
jsou v patách a usilují mu o život. Lili se 
ho zoufale snaží zachránit… Ilustrovala 
Eva Schöffmannová-Davidová.  
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace,  
14,5 x 20,6 cm 

EL041702 199,- 

Marta Guzowská  

DETEKTIVOVÉ  
Z TAJEMNÉ ULICE 
Záhada ztracené brože 
Když se Hanka ve výtahu seznámí s Péťou, 
jeho sestrou Anďou a potkanem Sherloc-
kem, nic nenasvědčuje tomu, že by toho  
odpoledne měli zažít něco zvláštního.  
Na návštěvě u Péťovy a Andiny babičky se 
však ukáže, že bude potřeba detektiv. Nebo 
rovnou tři. Ztratila se totiž brož – důležitá 
rodinná památka, kopie šperku vévodkyně 
Isabely Czartoryské. Toho dne vstoupili  
do babiččina bytu jen její sousedka paní 
Hela, pošťák a opravář televizí. Kdo z nich 
vzácnou kamej ukradl? Série Detektivové 
z Tajemné ulice kombinuje dobrodružný  
příběh se zajímavostmi 
z historie. Ilustrovala 
Agata Raczyńská.  
Váz., 144 stran,  
čb. ilustrace,  
14 x 19,2 cm 

EL041349    249,- 

Roald Dahl  
DANNY, MISTR SVĚTA  
Ilustroval Quentin Blake.  
Váz., 232 stran, černobílé ilustrace, 
12,5 x 20 cm  
EL038816 249,- 

An Leysenová 
KRÁSKA A ZVÍŘE 
An Leysenová vypráví 
klasickou pohádku  
po svém, s překvapi-
vými detaily…  
Váz., 56 stran, bar. publ., 
25 x 26 cm 
EL039241 199,-

An Leysenová  
MALENKA 
V kouzelné, nádherně 
ilustrované knížce dává 
oblíbená autorka kla-
sické pohádce Hanse 
Chris tiana Andersena 
novou podobu.  
Váz., 56 stran, bar. publ., 
25 x 26 cm 
EL039893 199,-

Roald Dahl  
KOUZELNÝ PRST 
Víte, jak to vypadá, když jedna oby-
čejná člověčí rodinka bydlí v ptačím 
hnízdě? Ilustroval Quentin Blake.  
Váz., 72 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 
EL039680 149,-  

199 Kč

159 Kč
159 Kč

159 Kč
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OBJEVUJEME SVĚT 
Dárkový box obsahuje knížku se 
zajímavostmi o světadílech a ze-
mích (brož., 64 stran, bar. publ., 
14,6 x 21 cm), magnetickou tabuli 
a puzzle s 81 magnety.  
EL040815 499,-

NAUČ SE KRESLIT 
Naučit se kreslit může být jednodušší 
a zábavnější, než si myslíte!  
Brož., 96 stran, bar. p., 22,6 x 26,8 cm   
EL040674 149,-

PROČ? 
Kniha plná úžasných obrázků nabízí dětem 
brilantní odpovědi na jejich zapeklité otázky. 
Váz., 160 stran, bar. publ., 21,6 x 27,6 cm 
EL038341 299,-  

Klára Smolíková  

HUSITÉ 
Vydej se s námi na dobrodružnou cestu za husity! Navštívíme vo-
jenské ležení s vozovou hradbou, ocitneme se v hradní hladomorně, 
vyslechneme kázání v Betlémské kapli, zažijeme zmatky na hoře 
Tábor a na skok se podíváme do Kostnice. Všude tam se tvořily dě-
jiny, a právě na tato místa zavítáme spolu s Mikulášem a Anežkou, 
nebojácnými cestovateli v čase. Zjistíme, co se událo před více než 
šesti sty lety a mnohem víc. Ilustroval Honza Smolík.     
Váz., 56 stran, barevné ilustrace, 21 x 29,5 cm 

EL042086 249,-

Ben Hubbard  

JAK SE ŽILO  
V DÁVNÝCH 
DOBÁCH 
Představte si, že byste 
se narodili v době ka-
menné. Nebo ve staro-
věkém Římě či Egyptě, 
jako Skytové na asij-
ských stepích, jako Vi-
kingové na dalekém 
severu… Jak by se  

vám asi žilo? Někdy by to možná bylo nebezpečné, ale taky vzrušující a rozhodně 
zábavné! Podívejte se spolu s námi za dětmi z devíti dávných kultur celého světa 
(paleolit, neolit, Sumerové, Japonsko, Alexandrie, Egypt, Olmékové, Skytové, Vikin-
gové) a dozvíte se, jak bydlely, co jedly, čím se bavily, zkrátka jak vypadal jejich 
život. Ilustrovala Christiane Engel.  
Váz., 64 stran, barevná publikace, 23 x 28 cm 

EL042139 299,- 
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OBJEVUJEME LIDSKÉ TĚLO 
Box obsahuje magnetickou tabuli s 56 mag-
nety a knihu (brož., 64 s., b. p., 14,6 x 21 cm). 
EL040817 499,-

119 Kč

259 Kč

399 Kč

399 Kč
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Daniela Krolupperová  

SPOLEČENSTVO KLÍČNÍKŮ 
Když čtrnáctiletý Martin přijíždí o letních  
prázdninách k prastrýci do Rožmitálu, ne-
čeká nic jiného než pořádnou nudu. Jaké je 
jeho překvapení, když starý klíč, který mu 
prastrýc věnuje, rozpoutá celou sérii neuvě-
řitelných dobrodružství! K čemu klíč patří 
a jaké tajemství skrývá? Díky pát rání potká -
vá Martin nové kamarády a společně s nimi 
se pouští do napínavého luštění šifer a pro-
zkoumávání místního zámku i staré rozpad -
lé kovárny. Podaří se jim odhalit, jakou zá - 
hadu už po staletí střeží tajemné Společen-
stvo klíčníků? Ilustrovala Barbora Kyšková.  
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 14,5 x 21 cm 

EL041840 249,- 

Mike Barfield  

HELE, ŽIVOT! 
Supervědecký detektiv Šerlok Houbeles je zpět! 
A spolu s ním i jeho hlodavčí spolupracovníci  
Kryšpín a Kryšpína. Tentokrát se po hlavě vrhají  
na záhady přírody, přijdou na kloub tajemství  
života a prostřednictvím vědeckých komiksů před-
staví nejznámější osobnosti na poli přírodních 
věd. Odhal společně s nimi identitu mnoha ne-
uvěřitelných obyvatel planety Země a až některý 
z té velespousty druhů vypátráš, můžeš směle  
zvolat: „Hele, život!“ Ilustrovala L. Humphrey.  
Váz., 64 stran, barevná publikace, 22,5 x 29 cm 

EL042099 299,-
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J. London, J. Verne, K. May, 
H. Beecher Stoweová,  
D. Defoe a další 
VELKÁ KNIHA  
SLAVNÝCH  
DOBRODRUŽNÝCH 
PŘÍBĚHŮ 
Váz., 296 stran, bar. i čb. il.,  
16 x 24 cm 
EL041152 399,- 

Tereza Lukešová  
TO JSEM Z TOHO JELEN 
Váz., 112 stran, barevná publ.,  
21 x 28 cm 
EL040477 259,- 

Gerald Durrell  
MLUVÍCÍ BALÍK 
Penelopka, Petr  
a Šimon si hrají  
na pláži, když se  
k nim náhle po vl-
nách přiblíží velký 
balík, z něhož se 
ozývají záhadné 
hlasy. To vzdělaný 
papoušek Papouš  
a jeho zpívající pa-

voučice Dulcibela připluli hledat pomoc pro zemi Mytologii, kterou 
ovládli krutí baziliškové… Půvabný pohádkový příběh provází vtipné 
ilustrace oblíbeného malíře Adolfa Borna.  
Váz., 200 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm 
EL041586 359,-

239 Kč

199 Kč

279 Kč
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Kristýna Gregorová  

VODAVODĚNKA 
Voda není nuda! 
Bohatě ilustrovaná naučná kniha, která vás přesvědčí, že voda není 
nuda! Věděli jste, že průměrný Středoevropan denně spotřebuje 130 litrů 
vody? Co mají společného sněhové vločky, i když je každá jiná? A kdo  
by se stal vládcem planety, kdyby měl vyhrát ten největší tvor? Že nevíte?  
S knihou Vodavoděnka získáte moře zajímavých informací!  
Váz., 96 stran, barevná publikace, 23 x 23 cm 

EL041793 349,-

POSLOUCHEJTE NAŠE KNIŽNÍ PODCASTY NA SPOTIFY! 55
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Martin Velíšek, Milan Starý  
MŮJ STÁT 
Putování za prezidenty 
Kolik měla naše republika prezidentů?  
Seznam se s prezidenty naší re publiky – 
od prvního prezidenta T. G. Masaryka až 
po současnou hlavu státu M. Zemana.  
Flexivazba, 168 stran, bar. publ., 22 x 22 cm 
EL040919 259,-

Víctor Escandell  
ZÁHADY 
Zapoj mozkové závity a vyřeš  
25 záhad historie 
Váz., 64 stran, barevná publ., 24 x 29,5 cm 
EL039842 349,-

Víctor Escandell  
ZÁHADY  
Zapoj mozkové závity a vyřeš  
10 hrůzostrašných případů 
Váz., 72 stran, barevná publ., 23 x 31,4 cm 
EL041215 359,- 

Víctor Escandell  

ZÁHADY 
Zapoj mozkové závity a vyřeš 25 záhad vědy 
Vítej v knize záhad a odhal všechna tajemství pomocí vědeckých poznatků! 
Zjistíš, že většina zdánlivě neřešitelných otázek kolem tebe má své logické  
řešení. Věda nikdy nebyla zábavnější! Záhady můžeš řešit sám, s kamarády 
nebo s celou rodinou. Staň se opravdovým vědcem! Všímej si detailů, použí-
vej mozek a vyřeš všechny záhady.   
Váz., 64 stran, barevná publikace, 24 x 29,5 cm 

EL042090 359,-

3x Víctor Escandell

obj. č.    
EL048229330,- 

ušetříte

 737,- 
jen

Výhodný komplet

279 Kč

279 Kč

199 Kč

279 Kč

279 Kč
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.56
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GUMP  
Rodinná kooperativní hra, ve které se hráči ujmou rolí psa Gumpa a člověka Bédi, kterým jejich lásku 
nepřála Béďova přítelkyně Dáša. Úkolem hráčů je docílit toho, aby byli Gump s Béďou zase spolu. 
Balení obsahuje: herní plán, 49 akčních karet, 24 žetonů, 2 kartonové figurky a 2 hrací kostky. 
EL518609 349,-  279,-

Puzzle 
PES GUMP A KAMARÁDI 
Rozměry puzzle po složení: 47 x 33 cm. Balení obsahuje cel-
kem 500 dílků.  
EL512331 199,-  99,-

PEXESO NA CESTY 
Pexeso v praktické, snadno uzavíratelné a přenositelné krabičce. Balení obsahuje 64 karti-
ček v oblíbených motivech. Rozměry balení: 12 x 12 x 12 cm. 
EL518610 Harry Potter 139,-  99,- 
EL518611 Tlapková patrola 139,-  99,- 

FOUKACÍ FIXY 
Balení obsahuje 6 barevných 
foukacích fixů a 4 papírové 
šablony v oblíbených pohád-
kových motivech. 
 

PLYŠÁK HUSH 
Zvířátko z heboučkého plyše potěší děti i dospělé. 

Prasátko velké (výška 40 cm) 
EL515484  499,-  399,- 
Prasátko malé (výška 20 cm) 
EL515490  249,-  199,- 

Tučňák velký (výška 40 cm) 
EL515483 499,-  399,-
Tučňák malý (výška 20 cm) 
EL515489  249,-  199,-

Hroch velký (výška 40 cm) 
EL515482  499,-  399,- 
Hroch malý (výška 20 cm) 
EL515488  249,-  199,- 

Ježek velký (výška 40 cm) 
EL515481 499,-  399,- 
Ježek malý (výška 20 cm) 
EL515487  249,-  199,- 

Kočka velká (výška 40 cm) 
EL515480 499,-  399,- 
Kočka malá (výška 20 cm) 
EL515486 249,-  199,- 

Králík velký (výška 40 cm) 
EL515479   499,-  399,- 
Králík malý (výška 20 cm) 
EL515485   249,-  199,- 

EL518612  Tlapková patrola 119,-  89,- 
EL398108  Prasátko Peppa 119,-  89,- 
EL502215  Auta 119,-  89,-

Zábava  
pro předškoláky  
i školáky 
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Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob! 57
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POHÁDKÁŘI 
Použijte svůj důvtip a před-
stavivost a vytvořte příběhy 
plné jedinečných hrdinů! 
Přečtěte část příběhu a vy-
berte ze své ruky jednu kar -
tu hrdiny. Všichni společně 
zvolte vhodného hrdinu  
pro daný příběh a následně 
vybraného hrdinu vložte  
do knihy a přičtěte si body. 
Hra je vhodná pro děti  
od 5 let. Balení obsahuje: 
knihu s průhlednými kap-
sami, 38 příběhových karet, 
86 karet hrdinů, hlasovací 
a bodovací stupnici, 36 že-
tonů a 6 značek hráčů.  
EL515473 649,-  519,- 

VÝBUŠNÁ KOŤÁTKA  
Limitovaná edice 
Strategická hra, ve které si hráči dobírají karty, dokud si někdo nelízne výbušné koťátko, 
čímž je vyřazen ze hry. Balíček obsahuje i karty, které před koťátkem chrání… Hra je 
vhod ná pro děti od 7 let. Balení obsahuje 120 karet.  
EL518158 799,-  639,- 

ZAČÍNÁME VYSTŘIHOVAT 
Děti nejprve vystřihnou jednotlivé díly skládačky a pak je nalepují do natištěných 
předloh různých prostředí. Nalepením vznikají nové obrázky s mnoha detaily.  
Brož., 22 stran, barevná publikace, 20 x 32 cm 
EL519384 Na statku 129,-  99,- 
EL519385 Na horách 129,-  99,- 

PUZZLE 
Rozměry puzzle po složení: 47 x 66 cm. Balení obsahuje celkem 1000 dílků.  
EL516277 Kvetoucí pomeranče 299,-  149,- 
EL516276 Motýlí louka 299,-  149,-

Čtyřlístek 
BOBÍKU, NEZLOB SE! 
Oblíbené společenské hry s postavičkami Čtyřlístku. Rozběhni závod s Bobíkem,  
Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou! Hry jsou vhodné pro děti od 4 let. Balení obsahuje: 
oboustrannou herní desku, šestnáct barevných plastových figurek a kostku. Rozměry 
balení: 23 x 33,5 x 3,5 cm.  
EL343138 159,-  99,- 

Oblíbené kvízové hry  
pro školáky  

KAPESNÍ KVÍZY 
Kvízy Kolem světa a Všeobecné znalosti obsahují 150 otázek pro školáky od 12 let. 
Verze Junior obsahuje vždy 100 otázek pro zvídavé hlavičky od 8 let. 

EL518606 Kolem světa  
149,-  119,- 

EL518605 Všeobecné znalosti  
149,-  119,- 

EL518607 Junior – Zvířata  
149,-  119,- 

EL518608 Junior – Chytrá hlavička  
149,-  119,- 
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Speciální příloha pro vaše děti – Klubko. Více na str. 43–55.58
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BESTIÁŘ 
Pozvěte umění domů! 
Grafiky, kresby a malby v tomto sešitu dokonale vyzdobí váš interiér. 
Různé umělecké styly, různí umělci – to vše dohromady vytvořilo  
bezkonkurenční esenci umění, která dodá vašemu osobnímu pro-
storu jedinečné kouzlo. Na zadní straně každého listu naleznete 
stručné informace o autorovi díla a zobrazeném živočichovi.  
Brož., 44 stran, barevná publikace, 24 x 30 cm 

EL041899 399,-  299,- 

HERBÁŘ 
Jedinečná umělecká kniha pro každého! 
Různé umělecké styly napříč časem se spojily, aby vytvořily nádher -
ný soubor obrazů a daly vašemu osobnímu prostoru jedinečnou 
tvář. V sešitu naleznete celkem dvacet jedna krásných obrazů. Stačí 
si jen vybrat, vyjmout stránku a zarámovat. 
Brož., 44 stran, barevná publikace, 24 x 30 cm 

EL041898 399,-  299,- 

Vyškrabávací obrázky 
ČAROKRÁSNÉ VÍLY 
Dvanáct vyškrabávacích motivů s úžasnými barevnými efekty. Pod černou 
vrstvou jsou ukryty čarokrásné víly z kouzelného světa, které udělají radost 
celé rodině. K sešitu je přiloženo dřevěné škrabátko, které budete pro umě-
lecké tvoření potřebovat. Popusťte uzdu své fantazii, relaxujte a bavte se! 
Brož., 28 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm 

EL042143 199,-  159,- 

Vyškrabávací obrázky 
SVĚT PLNÝ FANTAZIE 
Probuďte k životu 12 dechberoucích obrazů ukrytých pod tajemnou černou 
vrstvou. Originální umělecká díla odhalíte pomocí přiloženého dřevěného 
škrabátka. Jaký styl zvolíte, je jen na vás! Odkryjte všechny plochy, vyberte 
jen několik detailů, nebo vyškrabávejte vlastní vzory, linie a plošky… 
Brož., 28 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm 

EL042142 199,-  159,- 

NOVIN
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2021. 59
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Dominique Ansel  
PÉCT DOKÁŽE KAŽDÝ 
D. Ansel je tvůrce inovativních a lahod ných recep -
tů, jako je například Cronut, kombinace croissantu 
a koblihy. Mluví se o něm jako o nej lepším cukráři 
světa. Ale i mistři začínají u zákla dů. Proto v této 
kuchařce uvádí jednoduché, podrobné recepty, 
podle kterých dokáže péct každý. Díky jeho radám 
a různým tipům zvládnou i začínající cukráři „sta-
vební kameny” dezertů, které pak mohou mno  ha 
různými způsoby kombinovat. 352 stran, bar. publ. 
EL042110 499,- 399,- 
 

Uvařte si v pohodlí  
domova báječná řecká jídla!

JAK JÍME 
ZDRAVĚ  
NA JAŘE 
Tým Jíme zdravě se 
opět spojil s odbor-
nicí na výživu  
Michaelou Bebo-
vou, aby vytvořili 
další ze série origi-
nálních kuchařek 

propojujících sezónnost se zdravým stravováním. Pomocí kuchař -
ky si sestavíte jídelníček nebo plán na vaření pro celou rodinu 
tak, aby byla vaše strava pestrá a opravdu vyvážená. Naleznete  
v ní recepty na zdravé snídaně s vejci v hlavní roli, výteč ná hlavní 
jídla s kvalitním libovým masem, originální saláty a samozřejmě 
nebude chybět ani sladká tečka na konec – dezerty.     
Váz., 224 stran, barevné fotografie, 18,6 x 25,7 cm 

EL517867 549,-  439,- 

Martha Elefteriadu  

ŘECKÁ  
KUCHYNĚ 
Třetí vydání úspěšné 
knihy Marthy Elefteriadu 
vás přenese do stínu oli-
vovníků, kde v dáli šumí 
moře a my si můžeme vy-
chutnat dary středomoř-
ské kuchyně. Řecká strava 
je plná zeleniny, olivové -
ho oleje a ryb, její sou-
částí je ale také kvalitní 
maso a mléčné výrobky. 
Pojďte si doma uvařit 
jídla, která jste ochutnali 
na dovole né! S jednodu-
chými a sro zumitelnými 
recepty pro vás nebude 
problém vše zvládnout. 
Zároveň se dozvíte mno -
ho zajímavostí z řecké gastronomie. 
Váz., 200 stran, barevné fotografie, 17 x 23,5 cm 

EL042240 399,-  299,- 

Milí přátelé,   
setkávám se po léta s mnohými z vás, kteří navštívili Řecko, a vždy 
mě potěší vaše nadšení a okouzlení touto zemí. Ano, je toho hodně, 
co v Řecku potěší. Památky, slunce, moře, přátelští lidé a – málem 
bych zapomněla na to, co nás spolehlivě těší každý den – ty do b -
roty přece! V mé kuchařské knize najdete vše o tom, jak se v řecké 
kuchyni vyznat, a pokud jste nějakou dobrůtku ještě neochutnali, 
dejte se do toho. Řecká kuchyně je jednoduchá a chutná.  
 Dobrou chuť všem! 

Martha Elefteriadu

K. Winterová  
a K. Šemberová 
PEČEME 
PODLE 
HERBÁŘE 
SLADCE 
Tato publikace 
navazuje  

na úspěšnou sérii kuchařek Kateřiny Winterové Vaříme podle 
Herbáře a představuje ty nejlepší dezerty na každý den i pro slav-
nostní chvíle – tradiční české koláče, buchty a bábovky, světové 
chlebíč ky, cukrářské řezy, nádherné dorty i dezerty na dvě sousta. 
Klasické i moderní moučníky doplňuje chléb a pečivo i obřadní 
velikonoční a vánoční sladkosti, včetně ikonického cukroví.  
Téměř osmdesát osvědčených receptů s praktickými tipy potěší 
všechny milovnice a milovníky pečení.  
Váz., 208 stran, barevné fotografie, 21 x 25 cm 

EL518486 399,-  319,- 
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Otevřeli jsme pro vás novou prodejnu. Více na str. 74.60
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Bianca Maria Heinkelová,  
Jhari Gerlind Kornetzká  

HYPNOPOROD 
Klidný a přirozený porod bez nut-
nosti zbytečných lékařských zásahů 
je snem každé nastávající matky.  
Hypnoporod je koncepce předpo-
rodní přípravy, která vrací ženě  
dů věru v její vlastní tělo a jeho 
schop nosti. Odpoutáním se  
od vnějších rušivých faktorů dochá -
zí k uvolnění celého těla a k uleh-
čení porodu. Pracuje se s všíma- 
 vostí, vizualizací, velmi podstatné 
je také zvědomené dýchání, kterým 
se odbourává napětí a zvyšuje se 
hladina „spokojených“ hormonů…  
Váz., 160 stran, bar. il., 17 x 22 cm 

EL041969 299,-  239,- 

Fabien Olicard 

VÁŠ ČAS  
JE NEKONEČNÝ 
V dnešní době se na nás valí 
tolik úkolů, že je velmi těžké  
je třídit a stoprocentně se jim 
věnovat. Autor nabízí mnohá 
řešení, jak bez stresu zvládat 
maily, telefonické hovory  
a hlavně – nepřetížit mozek 
tak, aby po celý den fungoval 
na 100 %. Osvojte si jednodu-
ché triky, díky kterým si výrazně 
prodloužíte den, zbavíte se 
stresu a najdete si pro sebe 
více volného času, než jste si 
mysleli, že je vůbec možné. 
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041914 259,-  199,- 

ZMĚŇTE 
SVŮJ  
ŽIVOT! Kateřina Juríková, Jana Knězová  

NEJLEPŠÍ KNIHA O MIMINKU… 
Praktické rady pro rozvoj vašeho  
dítěte do 1 roku 
Kniha plná inspirace nejen pro rodiče.   
80 stran, barevná publikace 
EL042065 259,- 199,- 

Jo Fosterová  
MŮJ RODOKMEN 
Tato kniha s prostorem pro záznamy týkající 
se celé rodiny (tradice a úspěchy, události 
a foto grafie) se stane vaším rodinným po-
kladem. 152 stran 
EL040355 359,- 279,- 

PRVNÍ DĚTSKÉ  
VZPOMÍNKY 
V půvabné krabičce se šup-
líčky objevíte knížku pro za-
pisování nejdůležitějších 
okamžiků života děťátka. 
Dárková krabička se 4 šuplíčky 
a knihou (brož., 16 s., bar. p.) 
EL039925 399,- 319,- 

Marc a Angel Chernoffovi  
1000+ MALIČKOSTÍ, 
KTERÉ DĚLAJÍ 
ŠŤASTNÍ A ÚSPĚŠNÍ 
LIDÉ JINAK 
Naučte se konečně ctít 
sebe sama a pečovat 
o sebe! 352 stran 
EL041492 299,- 239,- 

NOVIN
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Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz. 61

R
ád

ce

Deepak Chopra  
SEDM DUCHOVNÍCH 
ZÁKONŮ ÚSPĚCHU 
Praktický návod  
k naplnění vašich snů 
D. Chopra zkoncentroval esen -
ci svého učení do sedmi pros -
tých principů, které lze snadno 
uplatnit ve všech oblastech 
našeho života. 112 stran 
EL042241 179,-  139,- 

Nalezněte klíč  
k úspěchu!
Antony Cummins  

JAK SE STÁT MODERNÍM SAMURAJEM 
10 kroků k nalezení vaší síly & úspěchu 
Věříte-li, že život a čas, který strávíme na Zemi, mají nějaký smysl, pak 
víte, že existují správné a špatné cesty, kterými se můžete v životě 
ubí rat – a že je nezbytné, abyste si zvolili svoji cestu. Starověcí Japon -
ci si uvědomovali, že existuje mnoho cest k osvícení: Cesta umělce, 
Cesta učitele, Cesta žáka, Cesta mnicha… Tato kniha je návodem,  
jak absolvovat Cestu samuraje. Nabízí autentické postupy a cvičení, 
kterými se stovky let řídili japonští samurajové a díky kterým byli moc-
nější než všichni ostatní. 
Váz., 240 stran, černobílé ilustrace, 12,9 x 19,8 cm 

EL042155 299,-  239,- 

Hal Elrod  

ZÁZRAČNÁ ROVNICE 
Kniha navazuje na bestseller Zázračné ráno a rozvíjí 
dále myšlenky světoznámého autora Hala Elroda. Zákla-
dem je „zázračná rovnice“, díky níž vždy dosáhneme 
svého cíle. Autor ukazuje, jak cíl formulovat, jaké kon-
krétní kroky nás k němu dovedou a jak se vypořádat 
s případnými překážkami na cestě.   
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

EL041526 279,-  219,- 

NOVIN
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Jan Menděl  

UPRDELISMUS 
Autor poznal všechny 
možné příručky k lepšímu 
životu, k němuž mají po-
máhat různé meditace, 
cviky či dechová cvičení. 
Proti tomuto trendu se 
však obrátil a řešení našel 
v obráceném gardu. Podle 
něj je mnohem účinnější  
se nad vše jednoduše  
povznést. Proto také vymy-
slel svůj novotvar, který 
v knize rozvíjí. Až se po-
stupně naučíte věci okolo 
nevnímat tak vážně, teprve 
tehdy docílíte opravdové 
osobní svobody. 
Váz., 224 s., 14 x 17,8 cm 

EL042176 259,-  199,- 
 

NOVIN
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S touto knihou docílíte 
opravdové svobody… 

Naučte se překonávat překážky 
a posunout se v životě dál…
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Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 68 a 69.62
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Sarah Storková  

FITNESS JÓGA 
Chcete se zbavit přebytečných 
kilogramů, vyrýsovat svaly nebo 
se prostě jen dostat do formy? 
Vyzkoušejte fitness jógu, která 
je ideálním nástrojem k procvi-
čení celého těla. Tím, že aktivu -
je a zapojuje hluboké sval stvo, 
tělo posiluje a zvyšuje jeho  
pružnost a ohebnost. Rovněž 
povzbuzuje kardiovaskulár ní 
systém, což urychluje spalo - 
vání tuků. V knize najdete více 
než 80 účinných cviků.   
Brož., 192 stran, barevná publ., 
19 x 24 cm 

EL041908 399,-  299,- 

Stephan Geisler, Stefan Remmert  

ZDRAVÁ ZÁDA 
Rychlá pomoc a preventivní 
cvičení na doma 
Pochopte anatomii zad a bojujte s bolestí 
přesně tam, kde se objeví! Vyzkoušejte více 
než třicet cviků pro okamžitou pomoc.  
80 % bolesti v zádech lze odstranit doma 
prováděním jednoduchých cviků! V knize 
najdete obsáhlý soubor snadných cviků  
cílených na různé oblasti zad. Publikace 
také obsahuje účinná preventivní cvičení.  
Váz., 160 stran, barevná publikace,  
20 x 23,5 cm 

EL042030 359,-  299,- 

Inge Dougansová  
REFLEXOLOGIE 
Kompletní průvodce reflexní terapií v uni-
kátním spojení s metodami tradiční čínské 
medicíny. Vyzkoušejte léčbu pomocí reflex-
ních zón! 248 stran, černobílé ilustrace 
EL041746 299,- 239,- 

Alexander Hoheneder, Thomas Münch  
CORE TRÉNINK 
Posilování středu těla 
Objevte svou sílu s uceleným šestitýden-
ním programem pro štíhlé, pevné a atle-
tické tělo. Brož., 64 stran, barevná publikace 
EL039670 149,- 119,- 

Audra Avizienisová  
501 NEJLEPŠÍCH 
CVIKŮ PILATES 
Publikace vhodná pro začá-
tečníky i pokročilé nabízí  
širokou škálu cvičení. Díky 
cvičení pilates zvýšíte svou 
fyzickou zdatnost, zlepšíte 
koordinaci a zpevníte tělo. 
Brož., 192 stran, bar. publ. 

EL041148 399,- 319,-

Lynne Robinsonová  
DO FORMY S PILATES 
Cviky popsané krok za kro-
kem a doplněné fotografiemi 
jsou uspořádány do čtyřtý-
denních programů různé 
délky. V knize také najdete 
rady, jaké cviky jsou vhod né 
pro konkrétní problematické 
partie. Brož., 224 s., bar. publ. 
EL041897 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

80 % BOLESTI V ZÁDECH LZE ODSTRANIT DOMA! 
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Øyvind Torp 
JAK UTÉCT RAKOVINĚ 
Tato kniha detailně vysvět-
luje, jak se mohou pa cienti 
na základě posledních vědec-
kých poznatků zapojit do bo -
je proti rakovině. Autor sta - 
novil 10 efektivních strategií, 
které spolu se standardní léč-
bou přispějí k zahnání nemo -
ci na ústup. Kniha poskytuje 
také rady, jak můžeme ne-
moci předcházet. 168 stran 
EL041788 259,- 199,- 

Giulia Endersová  
STŘEVO NENÍ TABU  
Mladá vědkyně Giulia Ender-
sová ve své knize zábavnou 
formou vysvětluje, jaký je 
střevo složitý, a přitom bá ječ -
ný orgán. Nadváha, deprese 
i alergie souvisí s narušenou 
rovnováhou střevní flóry. 
Takže po kud se chceme  
ve svém těle cítit dobře, žít 
déle a být šťastní, musíme 
o své střevo pečovat. 280 s. 
EL041745 329,- 259,- 

Dominik Nischwitz  
JAK NA ZDRAVÉ ZUBY 
Ústní dutina je vyvážený eko-
systém a zuby jsou citlivé  
orgány, které mají velký  
podíl na zdraví celého těla. 
Doktor Dominik Nischwitz, 
známý průkopník biolo gic ké -
ho zubního lékařství, objas-
ňuje, jak se prostřednictvím 
zdra vé ústní dutiny můžeme  
dostat ke zdravému tělu.  
Brož., 288 stran 
EL041303 299,- 239,- 

Martin Storr  
DIETA PŘI TRÁVICÍCH 
PORUCHÁCH 
Tento rádce vám vysvětlí, jak 
funguje dieta FODMAP, a po -
skytne vám i jednoduché tipy 
a recepty. Tato dieta je vhod -
ná k omezení problémů s trá -
vením a dokáže pomoci řadě 
pacientů, především těm se 
syndromem dráždivého stře -
va, ale i s dalšími poruchami 
trávení. Brož., 192 s., bar. publ. 

EL040220 349,- 279,- 

Elisabeth Langeová  
ZBAVTE SE  
PÁLENÍ ŽÁHY 
Autorka jednoduše a srozu-
mitelně ukazuje, jak dochází 
k pálení žáhy a refluxu. Zve 
vás na informativní cestu trá-
vicím traktem, počínaje ústní 
dutinou přes jícen a žaludek 
až do střeva. Tak nejlépe po-
chopíte, jak pálení žáhy vzni -
ká a jaké přírodní prostředky 
slibují vyléčení. 168 stran 

EL039382 199,- 159,- 

Stephen Harrod Buhner  

PŘÍRODNÍ ANTIVIROTIKA 
Viry jsou chytré, mutují a stávají se rezistentními vůči antivirovým lékům. Globální 
krize, jako je horečka dengue, SARS či pandemie COVID-19, se šíří rychleji, než far-
maceutické firmy zvládají léky vyvíjet, a každou chřipkovou sezonu vznikají nové 
kmeny, které se vzpírají účinnosti vakcín. Tato komplexní příručka ukazuje, jak si  
vytvořit imunitu přírodní cestou a chránit se širokospektrálními bylinnými přípravky. 
Představuje rostliny, které se ukázaly jako nejúčinnější v boji proti virovým infekcím, 
a nabízí podrobné postupy pro přípravu přípravků vhodných k léčbě nejrůznějších 
infekcí – od virových respiračních onemocnění až po virové encefalitidy. 
Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL042147 449,-  359,- 

NOVIN
KA

ZLEPŠETE SI IMUNITU A CHRAŇTE SE  
PŘED VIRY BYLINNÝMI PŘÍPRAVKY!
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Rhonda Byrne 

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 
Učení na těchto stránkách nabízí 
srozumitelné postupy, jež zaženou 
obavy, nejistotu, úzkost a bolest. 
Největší tajemství, vyřčené objev-
nými slovy duchovních učitelů 
z celého světa, je mistrovským 
dílem nabízejícím čtenářům cestu 
vedoucí k radostnému životu.  
Pomocí této knihy najdete cestu 
z problémů, z negativního pohle -
du na svět a uvědomíte si, co 
všechno nechcete dělat. Najde te 
cestu ke štěstí a radosti…  

Váz., 276 stran, 18,5 x 20,6 cm 
EL515779 349,-  279,- 

Hartwig Hausdorf  

MEZNÍ ZÁŽITKY 
Ve střízlivém světě, jako je ten náš, člověk 
zoufale touží po dobrodružství. Ale někdy se 
stává, že ho toto dobrodružství nečekaně za-
vede za hranice, které nikdy předtím neměl 
příležitost poznat ani prozkoumat. Náhle 
splývají zdánlivě fundamentální zákony pro-
storu a času a člověk je konfrontován s věcmi, 
jež zatím neměly v jeho pevně daném obrazu 
světa místo. V této knize autor prezentuje 
více než 40 záhadných mezních zkušeností, 
jež zcela změnily lidi, kteří je zažili. Poprvé 
také prolamuje mnohaleté mlčení o záhad-
ném zážitku, který prodělal ve věku pěti let… 
Váz., 184 str. + 8 str. čb. foto, 13,5 x 21,3 cm 

EL041814 259,-  199,- 

Najděte cestu  
k trvalému štěstí  
a radosti! 

Louise L. Hay  
BARVY A ČÍSLA 
Váš osobní průvodce  
k pozitivním vibracím  
v každodenním životě 
Barvy a čísla pro nás mají mnoho 
významů. Všichni máme své osobní 
číselné vibrace a osobní vibrace 
barev. Některá z těchto čísel, jako  
je například naše datum narození, 
jsou trvalá. Máme rovněž přechod -
né osobní barvy, které se mění  
s kalendářem. Když se vědomě  
obklopujeme svými osobními bar-
vami, dostáváme se do souladu 
s vesmírnými silami. Barvy a čísla 
jsou pro náš život a naše postoje 
důležité. Mohou vytvořit základ  
pro naše afirmace a rozhodnutí… 
104 stran, barevné ilustrace 
EL041826 249,- 199,- 

Hartwig Hausdorf  
VÁLKA BOHŮ 
Dramatické  
zásahy vyspělejší  
inteligence 
184 stran + 8 stran 
barevné fotopřílohy 
EL040147  

259,- 199,-

Anita Moorjani  
MUSELA JSEM ZEMŘÍT  
Anita onemocněla rakovinou  
a po dlouhé léčbě upadla  
do kómatu. Nečekaně se 
však z klinické smrti probra -
la a začala se zotavovat.  
Ve své knize popisuje svůj 
boj s rakovinou, ústící  
ve fascinující zážitek blízké 
smrti. 208 stran 
EL039490 299,- 239,-

Cassandra Easonová  
KAMENY  
a jak jim rozumět 
Kniha proslulé Cassandry 
Easonové zkoumá úžasné 
vlastnosti přisuzované jed-
notlivým kamenům a krysta-
lům. Poradí vám, které 
kameny jsou nejdůležitější, 
a dozvíte se vše o jejich vy-
užití. 128 stran 
EL038450 199,- 149,- 

NOVIN
KA

ODHALTE  
TAJEMSTVÍ ČÍSEL!
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Don Jose Ruiz  
ŠAMANSKÝ VÁČEK 
Syn světoznámého autora 
Čtyř dohod v knize přináší 
rady k využití osobního „léči-
vého váč ku“. Pokud uctívá -
me přírodní přirozený svět 
a vytváříme posvátný prostor, 
očistíme své srdce a jsme 
schopni uzdravit sami sebe. 
184 stran 
EL041639 259,- 199,-

Don Miguel Ruiz ml.  
BDĚLÝ ŽIVOT 
Každodenní meditace  
na cestě Toltéků 
V této mimořádné sbírce me-
ditačních cvičení je shrnuta 
inspirace rodiny Ruizových. 
Vydejte se s autorem na šes -
timěsíční pouť, jež vám kaž -
dý den přinese střípek životní 
moudrosti! 232 stran, čb. il. 

EL041498 259,- 199,- 

Raymond A. Moody, Jr.  
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ 
Autor shrnuje vzpomínky 
těch, kteří přežili klinickou 
smrt, a dochází k pozoru-
hodnému zjištění. Zdá se,  
že vjemy při umírání bývají 
shodné a vesměs naznačují 
možnost jakési další cesty. 
Očekávají věřící onen svět 
právem? 160 stran 
EL041290 259,-  199,- 

Poznejte vlastní potenciál  
pro vnímání  
paranormálního  
světa!

Don Miguel Ruiz  
ČTYŘI  
DOHODY 
Kniha  
moudrosti  
starých  
Toltéků 
Ve Čtyřech do -
ho dách odhaluje 
don Miguel Ruiz 
zdroj špatných 
životních návy -

ků, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému 
utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moud-
rosti, nabízejí nový přístup k vlastnímu nitru, abychom do-
kázali proměnit svůj život v prožitek svobody, opravdové - 
ho štěstí a lásky. Ruiz shrnuje základní toltéckou moudrost 
a vyjadřuje jasně a čistě, co pro muže a ženy znamená žít 
jako mírumilovní válečníci v moderním světě. 136 stran 
EL042303 259,- 199,- 

NOVIN
KA

Theresa Cheungová,  
Dr. Julia Mossbridgeová  

KÓD PŘEDTUCHY 
Všechny, kdo hledají pravdu, 
čeká díky tomuto dílu úžasná 
cesta poznání. Poznejte vlastní 
potenciál pro vnímání takzva -
ně paranormálního světa, který 
dřímá v každém z nás. Poznat -
ky v této knížce o schopnosti 
člověka předvídat budoucí 
události vycházejí z osobních 
prožitků i z nejnovějšího  
vědeckého bádání. Autorky 
navíc uvádějí četná doporuče -
ní, která pomohou rozvinout 
schopnost předtuchy a správně 
na ni reagovat.  
Váz., 256 str., 14,5 x 22,7 cm 

EL041574 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Lubomír Nečas  

PŘÍBĚHY Z DRUHÉHO BŘEHU 
Konec je vždy začátkem něčeho  
nového! 
Povídky tohoto souboru tematicky pojí zkušenost 
s „oním světem“. Protagonisté příběhů zažili kvůli 
úrazu, operaci či klinické smrti kontakt se světem  
na druhé straně. Setkávají se s příbuz ný mi, kteří 
dávno zemřeli, nebo poznávají své strážné andě ly… 
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm 

EL042088 249,-  199,- 
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Joachim Mayer  

PĚSTOVÁNÍ A ŘEZ MALÝCH OVOCNÝCH 
DŘEVIN 
Tradiční ovocný strom, který ve dvou metrech nad zemí vytváří boha-
tou korunu, zabírá na zahradě plochu až 80 m2, proto se stále větší 
oblibě těší nejrůznější typy zakrslých, miniaturních a sloupovitých 
stromků, které se dají pěstovat dokonce i v nádobách na terase nebo 
na balkoně. Jejich plody jsou často stejně velké jako u mohutných 
stromů, ale můžeme se z nich radovat už po dvou až třech letech  
od výsadby. Tato praktická příručka přibližuje nejlepší odrůdy a popi-
suje jejich vhodnou péči a správný řez, který u stromků s minimálními 
nároky na prostor pomáhá maximalizovat úrodu. 
Brož., 96 stran, barevná publikace, 17 x 21,2 cm  

EL041917 259,-  199,- 

Erika Börnerová  
ZAHRADNIČENÍ  
PO CELÝ ROK 
Tato praktická barevná publi-
kace uvádí konkrétní rady,  
co dělat na zahradě po celý 
rok – od řezu stromů v úno ru 
a osázení fóliovníku v břez nu 
přes výsadbu v dub nu, péči 
v letních měsících až po bo -
hatou podzimní sklizeň a pří-
pravu zahrady na zimu.  
160 stran, barevná publikace 
EL041319 299,- 239,- 

Axel Gutjahr  
PTÁCI NA ZAHRADĚ 
Poutavá publikace obsahuje 
řadu podrobností ze života 
ptáků, ať už jde o druhy stálé 
či tažné. Ukazuje, jak se po-
starat o ptáky krmivé, nebo 
nekrmivé, jak jim pomoct  
při hnízdění, kdy kteří ptáci 
během dne zpívají, jaká je je-
jich oblíbená potrava a čím si 
je naopak spolehlivě odradíte.  
160 stran, barevná publikace 
EL041320 299,- 239,-

Joyce Russellová  
MODERNÍ ZAHRADA 
Pěstovat vlastní ovoce a zele-
ninu je nejen praktické a vý-
hodné, ale je to i dob rodruž - 
ství. Každý nový projekt zna-
mená vzrušující výzvu, ale 
také úkol. Kniha obsahuje 
projekty pro malou i velkou 
zahradu. Dozvíte se, jak při-
pravit pozemek, jaké jsou nej-
lepší pěsteb ní postupy, osvěd - 
čené odrůdy aj. 192 str., bar. p.  
EL041188 399,- 299,- 

F. Chadwick a kol. 
VELKÁ KNIHA  
VČELAŘENÍ 
Populárně naučná publikace 
přehlednou a srozumitelnou 
formou popisuje vše pod stat -
né, co je třeba při včelaření 
znát, jako jsou typy a umístění 
úlů, složení včelstva, péče, 
nejvhodnější medonosné rost-
liny, přikrmování, čištění úlu, 
sběr me  du a mnoho dalšího. 
224 stran, barevná publikace 
EL039824 399,- 319,- 

Noel Kingsbury  
POZORUHODNÝ SVĚT 
STROMŮ 
Originální příručka nabízí po-
drobné informace o sto pade-
sáti druzích stromů z celého 
světa. Všímá si nejen jejich  
základních charak teris tických 
znaků, výskytu v přirozeném 
prostředí či způsobu rozšíření, 
ale především podivuhodných 
vlastností jednotlivých druhů 
a jejich využití. 224 str., bar. p. 
EL039857 349,- 279,- 

Bohatá úroda na malé ploše
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Anke Jobiová  

ČISTÉ KRMENÍ PSŮ 
Základním principem tzv. čistého krmení je vyloučit z jídel-
níčku průmyslově zpracované potraviny, jako jsou nejrůznější 
polotovary a předpřipravená jídla plná dochucovadel a konzer-
vantů, a nahradit je surovinami v základním stavu. Dosáhnout 
toho nemusí být složité. Strava člověka a psa byla historicky 
vždy těsně propojená, a pokud se i vy stravujete zdravě, ne-
musíte se bát nabízet psovi zbytky od stolu. Ani běžné množ-
ství kořenících přísad pro něj nepředstavuje zdravotní riziko. 
Důležitým faktorem je pouze individuální snášenlivost potravin. 
Brož., 112 stran, barevná publikace, 17 x 21,3 cm 

EL041929 299,-  239,- 

Laura Bryant  
SLEPICE 
Výběr a chov slepic krok 
za krokem 
Praktická publikace obsahuje 
instruk ce, jak po sta vit vlastní 
inkubátor či kurník, jak začle-
nit kohouta do hejna, jak se 
vypořádat s kvokavostí, ne-
mocemi… 144 stran, čb. il. 
EL041214 259,- 199,- 

Léčivá síla 
přírody
Cornelia Witteková  

ZDRAVÝ KŮŇ 
Alergie, kašel, problémy trávicího traktu, potíže s imunitou, 
onemocnění kloubů a mnoho dalších obtíží se u koní dá 
zmírnit nebo dokonce vyléčit pomocí léčivých bylin. Prak-
tická příručka přináší informace o osvědčených domácích 
prostředcích, které je možné využít při péči o koně – a díky 
tomu v některých případech i předejít vážným zdravotním 
potížím, k nimž by bylo třeba volat veterináře. 
Brož., 120 stran, barevná publikace, 17 x 21,3 cm 

EL041930 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Christophe Dufresnes  

OBOJŽIVELNÍCI 
Obojživelníci představují 
prastarou skupinu stu-
denokrevných živočichů, 
jejichž první druhy se  
na Zemi objevily už  
před stovkami milionů 
let. Podrobný atlas obsa-
huje druhy vyskytující se v západní palearktické oblasti. Každý profil uvádí podrobný 
popis, chování a zajímavé informace o způsobu života a životním cyklu. Barevné 
mapky ukazují rozšíření jednotlivých druhů a jedinečné fotografie přibližují detaily 
zásadní pro určování. Autor Christophe Dufresnes, uznávaný francouzský herpetolog 
a badatel, získal doktorát na Université de Lausanne a během svých cest po Evropě 
shromáždil bohatý obrazový materiál, který využil v této publikaci. 
Flexivazba, 224 stran, barevná publikace, 15 x 21,5 cm 

EL041849 359,-  279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Podrobný 
atlas plný  
unikátních 
fotografií
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Thomas McConnell 
DŘEVĚNÝ KRÁL  
Historický román ode -
hrávající se roku 1939  
v Brně. 336 stran 
EL339195 359,-

Phaedra Patricková  
DRUHÁ ŠANCE 
KLENOTNÍKA 
BENEDIKTA 
336 stran 
EL327857 349,-

Sinéad Moriarty  
DOBRÁ MATKA 
Nejtěžší rozhodnutí 
dokáže udělat pouze 
matka. 464 stran 
EL039930 399,-

Julie Printzacová  
ŽENY V POKLUSU 
Podaří se rozvedené 
Justine najít novou 
lásku? 248 stran 
EL039611 259,-

Boris Pralovszký  
STOKRÁT  
BEZ PARDONU 
Kniha kresleného 
humoru. 108 stran, čb. il. 
EL339609 199,-

Danielle Steel  
SPOLEČNÝ BYT 
Claire, Abby, 
Morgan a Sasha se  
společně učí, jak si stát v životě za svým. 312 stran 
EL038702 279,-

Oyinkan Braithwaiteová  
MÁ SESTRA JE 
SÉRIOVÝ VRAH 
Jak silná jsou rodinná 
pouta? 216 stran 
EL351621 299,-

A. V. Geigerová  
SLEDUJ MĚ 
Thriller, který vás udrží  
v napětí do poslední 
stránky. Brož., 352 s. 
EL039347 299,-

Catherine Steadmanová 
HROB PRO MÉHO 
MANŽELA 
Úžasné líbánky se změ -
ní v boj o život. 344 s. 
EL039358 379,-

Sophie Hannah 
NEVIDĚLI JSTE 
MELODY? 
Dechberoucí thriller.  
288 stran 
EL039529 329,-

Julian Gough  
SPOJENÍ 
Thriller o chlapci, který 
se zaplete s tajnou vlád -
ní organizací. 584 stran 
EL352939 449,-

Eric Rickstad 
ČÍHÁNÍ 
Za idylickou tváří měs -
tečka se ukrývá temno -
ta a zlo. 440 stran 
EL279448 349,-

J. Svoboda, M. Arichteva 
RAŠÍN 
Dramatický příběh ne -
smlouvavého muže. 
192 stran 
EL330483 269,-

Mary Sharrattová  
EXTÁZE 
Alma Mahler-Schindle -
rová. Oduševnělá múza,  
či nymfomanka? 408 s. 
EL317820 398,-

Jiří Bílek 
BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ 
HISTORIE 5 
20. století  
424 stran, čb. fotografie 

EL039392 399,-

Miroslav Ivanov  
ATENTÁT 
NA REINHARDA 
HEYDRICHA 
296 stran, čb. fotografie 

EL040747 359,-

DOMÁCÍ PRVNÍ 
POMOC DĚTEM 
Zásady první pomoci  
při poranění i nemoci. 
Brož., 128 s., bar. publ. 
EL039539 249,-

Susanna Bingemerová, 
Hans Gerlach  
SUPERPOTRAVINY 
Kuchařka plná zdraví 
192 stran, barevná publ. 
EL039135 349,-

MOJE  
ZERO-WASTE 
KUCHYNĚ 
Kuchařka plná chytrých  
nápadů. 72 stran, bar. p. 

EL039225 199,-

Tereza Willoughby  
BISTRO DOMA 
V kuchařce naleznete 
sladké i slané pokrmy. 
184 stran, barevná publ. 
EL039863 379,-

Louise L. Hay  
MILUJ SVŮJ 
ŽIVOT 
Meditace 

Změňte myšlení, změníte svůj život! Brož., 264 stran 
EL039367 259,-

Gabrielle Bernsteinová  
VESMÍR  
TI KRYJE ZÁDA 
Přeměňte strach  
ve víru 200 stran 

EL040128 259,-

Susanne Hühnová  
MEDITACÍ 
K IDEÁLNÍ VÁZE 
Meditace změní váš 
život! 160 stran 
EL038523 249,-

Jamie Cat Callanová  
JAK FRANCOUZKY 
HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ 
Naučte se radovat  
ze života! 216 stran 
EL039013 229,-

Sylvie Bézuelová  
Encyklopedie 
Larousse 
DINOSAUŘI 
96 stran, barevná publ. 

EL039815 379,-

Jerzy Vetulani,  
Maria Mazureková 
ALENČIN SEN 
aneb Jak funguje 
mozek? 72 s., bar. publ. 
EL323084 389,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Ann Mooreová  
ÚSVIT NADĚJE 
Závěr trilogie o Gracelin 
O’Malleyové – ryzí irské 
hrdince. 464 stran 
EL039847 399,-

Michael Peinkofer  
VÍTR A PRAVDA 
Spojí křesťanský  
a islámský svět láska? 
432 stran 
EL039089 399,-

Minette Walters  
POSLEDNÍ HODINY 
Do Anglie vpadla Černá 
smrt – a s ní hrůza i tou -
ha po pomstě… 464 s. 
EL039762 499,-

Julia Whelanová  
MŮJ OXFORDSKÝ 
ROK 
Poutavý román pro ženy. 
312 stran 
EL039802 299,-

Tatiana de Rosnay  
KLÍČ K MINULOSTI 
Podaří se desetileté 
Sáře zachránit mladšího 
bratříčka Michela? 312 s. 
EL040307 299,-

Sally Hepworthová  
RODINA 
ODVEDLE 
Víte, jaké tajemství se skrývá za dveřmi sousedů? 
256 stran 
EL040572 299,-

P. C. Castová  
Příběhy  
z nového světa 
BOJOVNICE 
SLUNCE Brož., 592 s. 

EL039795 399,-

C. D. Payne  
MLÁDÍ V HAJZLU 
Povolení prudit 
Pokračování twispovské 
ságy. Brož., 304 stran 
EL347659 298,-

Frank Schätzing  
MOTÝLÍ TYRANIE 
Co skrývá tajné vý zkum -
né zařízení ukryté v lese? 
536 stran 
EL040288 479,-

Dmitry Glukhovsky  
TEXT 
Román o absurditě  
lás ky a marné touze  
po odplatě. 296 stran 
EL039473 349,- 

Victor Methos  
OBHÁJCE 
Vyhraje novopečený 
právník náročnou kauzu? 
184 stran 
EL040046 259,-

Petr Joza 
HISTORIE PIVNÍ 
LAHVE V ČECHÁCH 
Pivovarnictví  
a obchod 252 s., bar. p. 

EL040678 499,-

Petr Karlíček  
NAPÍNAVÁ DOBA 
Politické karikatury  
na Československo.  
328 stran, bar. publ. 
EL039163 399,-       

Beatrice Landovská  
NIKDY NENÍ 
POZDĚ  
NA ŠŤASTNÉ 
DĚTSTVÍ 250 stran 

EL368141 280,-

Aruna M. Siewertová  
LÉČIVÉ BYLINKY 
PRO ZDRAVÍ 
A ENERGII 
192 stran, bar. publ. 

EL039888 399,-

S. Skotnicki, Ch. Shulgan  
NEPŘÁTELÉ KŮŽE 
Naučte se správně pe -
čo vat o svou pokožku!   
Brož., 304 stran 
EL040126 299,- 

Guy Barter  
JAK ŽIJÍ ŽÍŽALY? 
Soubor všetečných 
otázek a ohromujících 
odpovědí. 224 s., bar. il. 
EL039008 349,-   

Matthias F. Mangold  
VAŘIT DOKÁŽE 
KAŽDÝ 
Kuchařka pro úplné 
začátečníky. 336 s., b. p. 
EL039060 499,-   

Carolin Schwarbergová  
POHODOVÉ 
PLETENÍ 
Úžasné projekty pro 
chladné dny. 144 s., b. p. 
EL039946 329,-   

NAKUPUJEME! 
Kufřík obsahuje kartičky 
se zbožím, nákupní vo -
zíky, dětské peníze, kníž -
 ku se samolepkami aj. 
EL359820 249,-   

Megan Hess  
NEW YORK  
PRO MILOVNÍKY 
MÓDY 

208 stran, barevná publikace 
EL039626 399,- 

Natasha  
Courtenay-Smithová  
BLOG ZA MILION 
Založte úspěšný blog! 
288 stran 
EL038764 299,- 

J. Kaplan, B. Marsch  
JAK PŘIJÍT  
KE ŠTĚSTÍ 
Použijte kouzlo štěstí  
ke zlepšení života! 336 s. 
EL040107 349,-

MALÝ ŠNEK  
NA VELKÉM 
STATKU 
3 podlahová leporela = 
1 velký statek! 
EL360334 249,-

Jiří Žáček 
JAK SE CHODÍ  
DO SVĚTA 
Ilustroval Josef Lada.  
80 stran, bar. ilustrace 
EL341364 299,-

Renáta Fučíková a kol. 
DOBRÝCH 100 
Výpravná publikace, 
která udělá radost celé 
rodině. 240 s., bar. publ. 
EL040092 499,-
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FANTASTICKÁ  
ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT  
Co se stane, když se 
brit ský kouzelník vydá 
do Ameriky a jeho zví-
řata uniknou z kufříku? 
EL366662   DVD 99,-

OLDŘICH NOVÝ /2  
Zlatá kolekce   
Kolekce filmů: Hudba 
z Marsu, Paklíč, Pytláko -
va schovanka aneb Šle-
chetný milionář, Valen - 
tin Dobrotivý a Parohy.   
EL221229 4 DVD199,-

FANTASTICKÁ  
ZVÍŘATA 
Grindelwaldovy  
zločiny  
Kdo změní budoucnost? 
Hrají: E. Redmayne,  
K. Waterston, J. Depp…   
EL366600   DVD 99,-

DOBRÝ VOJÁK 
ŠVEJK + POSLUŠNĚ 
HLÁSÍM  
Jedna z nejslavnějších 
zpracování Haškova  
románu Osudy dobrého 
vojáka Švejka.  
EL236901 2 DVD 99,-

Sting 
DUETS  
Album obsahuje Stingo -
vy nejoblíbenější duety 
a novou pí seň Septem-
ber s italským zpěvákem  
Zuccherem. 
EL519465   CD 339,-

Lana Del Rey 
CHEMTRAILS OVER 
THE COUNTRY CLUB 
Sedmé studiové album 
obsahuje písně Wild  
at Heart, Dark But Just  
a Game a další.  
EL519466   CD 339,-

Božena Němcová 
KORESPONDENCE 
1844–1862  
Audioknihu čtou známí 
herci Aňa Geislerová 
a Igor Orozovič. 
EL514129 
       CD (mp3) 249,-

Zdeněk Svěrák 
SKORO VŠECHNO  
Souhrn všech záznamů 
z archivu Supraphonu, 
týkající se autorského 
díla Zdeňka Svěráka.  
EL519203 
      3 CD (mp3) 449,-

Václav Čtvrtek 
NEJKRÁSNĚJŠÍ  
POHÁDKY  
O víle Amálce, O Rum-
cajsovi, Mance a Cipís-
kovi a další pohádky.  
EL519204 
     2 CD (mp3) 269,-

Pavel Taussig 
VLASTA BURIAN 
Život za smích  
Audioknihu čtou Vla da -
na Brouková, Václav Jí -
lek a Radúz Má  cha.    
EL519502  
       CD (mp3) 249,-

Ian McEwan 
POKÁNÍ  
Slavný román předního 
anglické ho prozaika. 
Audio knihu čte oblíbená 
herečka T. Medvecká.  
EL042123 
      2 CD (mp3) 349,-

Jan Bauer 
HRAD MRTVÝCH 
Případy královského 
soudce Melichara  
Čte Libor Hruška.  
EL042237 

       CD (mp3) 249,-

Anna Bolavá  
KE DNU 
Audioknihu čtou Miro-
slav Táborský a Simona 
Postlerová. 
EL042294 
      CD (mp3) 219,-

Martin Goffa  
MUŽ Z CHATRČE 
Česká detektivka.  
Audioknihu čtou J. Ma -
 xián a J. Zadražil. 
EL042187 
        CD (mp3) 299,-

Pavel Hrdlička  
ŽEBRÁKOVA  
POMSTA 
Audioknihu čte herec 
Vasil Fridrich.  
EL042185 

       CD (mp3) 249,-

Stina Jackson  
PUSTINA 
Audioknihu čtou J. Jež-
ková a J. Vondráček. 
Hudba: Petr Hanzlík. 
EL042217 
       CD (mp3) 299,-

Jojo Moyesová  
JAKO HVĚZDY 
V TEMNÉ NOCI 
Audioknihu čte herečka 
Jana Štvrtecká.  
EL042300 
      2 CD (mp3) 329,-

Gerald Durrell  
MLUVÍCÍ BALÍK 
Půvabný pohádkový pří-
běh pro děti. Audiokni -
hu čte Petr Vaněk.  
EL042095 
      CD (mp3) 299,-

Miroslav Donutil  
& Karel Gott 
SPOLU NA KUS 
ŘEČI  
Záznam populárního 
pořadu M. Donutila 
z Branického divadla. 

EL214698  CD 149,-

Miroslav Donutil 
PÍSNIČKY, KTERÉ 
MÁM RÁD  
Jako já, jako ty, Prokle-
tej ráj, Jeřábi, Pramínek 
vlasů, Ani tak neho ří,  
Já se vrátím… 
EL518552   CD 149,-

Bambini di Praga 
JÁ PÍSNIČKA  
OD A DO Z 
Komplet 4 CD s popu-
lárními písněmi, které 
nazpíval oblíbený sbor.     
EL068891  
4 CD + zpěvníky 199,-

Hana Zagorová 
DUETY SE  
SLAVNÝMI MUŽI  
Hana Zagorová si spl-
nila sen a v roce 2009 
nazpívala duety se slav-
nými kolegy.  
EL166496  CD 149,-

Wabi Daněk 
PÍSKOVIŠTĚ  
Album obsahuje i roz -
sáh lý booklet vložený  
do luxusního digipacku.  
V bookletu jsou všechny 
texty alba Pískoviště. 
EL519462 2 CD 359,-

FOLKOVÉ HITY 
Výběr oblíbených čes-
kých folkových hitů, 
z nichž vět ši  na už zlido-
věla nebo se stala pev-
nou součástí potlachů 
a táboráků.  
EL519463 3 CD 319,-

Žalman a spol. 
KDYŽ BŮH  
JIHOČECHY STVOŘIL 
Lechtivé a pijácké lidové 
písničky, ideální k pose ze -
ní s přáteli nebo ke zved-
nutí nálady. 
EL519464   CD 269,-

HANA VÍTOVÁ 
Zlatá kolekce  
Kolekce filmů: Milování 
zakázáno, Noční motýl, 
Pytlákova schovanka 
aneb Šlechetný milionář 
a Sobota.  
EL229748 4 DVD 199,-

Divadlo  
Járy Cimrmana 
ČESKÉ NEBE  
L. Smoljak a Z. Svěrák 
ve dvou unikátních zá-
znamech poslední hry  
Járy Cimrmana.  
EL178331 2 DVD 99,-

AUDIENCE  
Nejúspěšnější jedno -
aktovka Václava Havla 
vznikla v roce 1975,  
kdy autor pracoval  
v trutnovském pivovaře 
jako pomocný dělník.  
EL245132 DVD 99,-
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SLUNEČNÁ 
Týno, nezlob se! 
Zábava pro celou rodinu! Oboustranný herní plán obsahuje 
kromě klasické verze pro hru Člověče, nezlob se! také variantu 
pro hru s jednou figurkou. Balení obsahuje: oboustranný herní 
plán, 4 figurky, kostku a návod. Rozměry balení: 22 x 33 x 6 cm.  
EL501543 199,- 159,- 

SLUNEČNÁ 
Vykládací karty 
Chcete se dozvědět, co vás dnes čeká? Potřebujete pomoct 
s rozhodnutím nebo by se vám hodila rychlá rada? Vyzkou-
šejte výkladové karty podle H. Schwartzmülerové, oblíbené 
věštkyně ze seriálu Slunečná. Balení obsahuje: 40 karet 
a výkladovou brožurku. Rozměry balení: 19 x 19 x 4 cm.  
EL505589 249,- 199,- 
 

SLUNEČNÁ 
Pexeso 
Otestujte svůj postřeh a paměť a posbírejte co 
nejvíce stejných dvojic! Balení obsahuje čtyřicet 
kartiček. Rozměry balení: 19 x 19 x 4 cm. 
EL501544 149,- 119,- 

HARRY POTTER 
Příběhy z kostek 
Společenská hra pro  
rodinu i přátele. Stačí 
hodit kostkami a mů-
žete začít vymýšlet 
vlastní příběhy…  
Balení obsahuje: 9 kos-
tek (54 obrázků) a ná -
vod. Průměr kovové 
krabičky: 8 cm.  
EL516706 299,- 239,- 

ŠKOLNÍ SET 
Dárková sada obsahuje: složku se zipem, kovový penál (rozměry: cca 17 x 8 x 3,5 cm), sadu propi -
sek, blok (velikost A4), 2 tužky, zvýrazňovač a pravítko.  
EL518285 Harry Potter 399,- 339,- 
EL518286 Přátelé 399,- 339,- 

SADA PODTÁCKŮ  
Harry Potter – Patronus 
Sada 4 podtácků pro fanoušky Harryho Pottera. Rozměry pod-
tácku: 10 x 10 cm. 
EL512492 199,- 159,- 

3D KLÍČENKA 
Klíčenka s kovovou karabinou. Délka: cca 4 cm.  
cena za kus 199,- 159,- 

EL518277  
Groot

EL518317  
Harry Potter 9 3/4

EL518276 
Minnie

EL518275  
Captain America

EL518313  
Batman

Náš tip na dárek  
pro filmové fanoušky 

Zábavná  
společenská 
hra
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 74. 72
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ROZTOMILÉ 
JARNÍ 

DEKORACE

KERAMICKÉ PÍTKO 
Dekorativní pítko pro ptáčky. Materiál: 
polyresin. Rozměry: 40 x 21 x 39 cm. 
EL517757 649,- 

TROJHRANNÉ PASTELKY 
Kvalitní ergonomické pastelky KOLORES 
Mandalas s měkkou a extra jemnou tuhou 
jsou ideální pro školáky i dospělé. Pastelky 
Colorino JUMBO jsou extra odolné vůči 
lámání a vhodné pro děti již od 3 let.  
EL359245 Kores KOLORES (50 barev)  

269,- 199,- 
EL357954 Colorino JUMBO (12 barev)  

155,- 99,- 
   

MARABU AQUA PEN 
Marabu pera jsou naplněna tekutou akvarelovou barvou a připravena k použití. 
Hotový nátěr může být znovu rozpuštěn vodou, i když je suchý, a poté dále nanášen. 
Díky tomu jsou přechody a míchání velmi snadné. Akvarelová pera jsou obzvláště 
oblíbená v moderním krasopsaní, kde přidávají barevné efekty do písma a vytvářejí 
barevné přechody. 
EL513358  pastelové barvy (12 barev)   679,- 599,- 
EL503702  základní sada (6 barev) 319,- 279,- 

SADA MALÝCH KERAMICKÝCH 
HRNKŮ S PUNTÍKY (2 ks) 
Roztomilé keramické hrnky na kávu. Sada 
obsahuje dva hrnky (2x 75 ml). Rozměry: 
průměr hrnku 5 cm, výška 5 cm. 
EL048230  červené 118,- 99,- 
EL048231  modré 118,- 99,- 
EL048232  zelené 118,- 99,- 
EL048233  bílé 118,- 99,- 

KERAMICKÝ HRNEK 
S PUNTÍKY (1 ks) 
Stylový keramický hrnek na čaj (230 ml). 
Rozměry: průměr hrnku cca 7 cm, 
výška cca 11 cm.  
EL391342 zelený 89,- 
EL391340 modrý 89,- 
EL368065 červený 89,- 
EL368064 bílý 89,- 

HOLČIČKA A KOČKA  
(2 ks) 
Sada dvou figurek. Materiál: 
polyresin. Výška figurek:  
10 cm a 14 cm.  
EL048234 168,- 149,- 
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VTIPNÝ DÁREK 
PRO RODINU  

I PŘÁTELE

PLÁTĚNÁ TAŠKA PRO VÁŠNIVÉ ČTENÁŘE 
Kvalitní plátěná taška Happy Spirit spolehlivě unese 
všechny vaše nákupy. Když ji zrovna nepoužíváte, 
vejde se složená do každé kabelky. Materiál tašky: 
100% bavlna. Rozměry: cca 30 x 40 cm. 
EL401710 Hltám knihy každý den 179,- 129,- 
EL401704 Frčím do knihkupectví 179,- 129,- 

ZRCÁTKO S GLITRY 
Otvírací zrcátko Happy Spirit s klasickým i zvětšovacím 
sklem. Materiál: kov, sklo. Průměr 7 cm. 
EL401107 Kočka se srdíčky 129,- 99,- 
EL401104 Pro štěstí 129,- 99,- 
EL401103 Život je krásný 129,- 99,- 
EL401106 Splň si své sny 129,- 99,- 
EL401105 Jednorožec 129,- 99,- 
 
 

SKLENIČKA NA VÍNO 
Praktický dárek pro všechny milovníky dobrého vína. Sklenička s vtipným 
potiskem. Výška skleničky: 17 cm, objem: 220 ml. Baleno v dárkové krabičce.  
EL400956 Tekutá jóga 149,- 119,- 
EL401711 Ten, kdo víno pije… 149,- 119,- 
EL401712 Ať žije home office! 149,- 119,- 
EL400958 Jsi kočka! 149,- 119,- 

PLYŠOVÝ POLŠTÁŘ 
Polštář z kvalitního jemného plyše zpříjemní lenošení a zároveň pobaví. 
Materiál: 100% polyester.  
EL400108 Lenochod (rozměry: 40 x 40 cm) 349,- 199,- 
EL400106 Čtyřlístek (rozměry: 36 x 36 cm) 349,- 199,- 
EL400109 Její/Jeho (rozměry: 40 x 40 cm) 349,- 199,- 

STYLOVÝ BATŮŽEK PRO DÁMY 
Batůžek z nepromokavého materiálu se 4 kapsami na zip.  
Popruhy lze dle potřeby nastavit na různou délku. Materiál: 
100% polyuretan. Rozměry: 19,5 x 22,5 x 8,5 cm. 
EL400877 Louka 399,- 199,- 
EL400874 Jdi za svými sny 399,- 199,- 
EL400875 Dívka s kolem 399,- 199,- 
EL400876 Proužky a srdíčko 399,- 199,- 
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Z katalogu JARO 2/2021 je výhodné objednat do 28. dubna 2021.74

BRNO 
Knihkupectví Luxor  
Starobrněnská 16/18  
tel.: 532 199 891 
 
Knihkupectví Luxor  
NC Královo Pole   
Cimburkova 593/4  
tel.: 722 360 393 
 
BŘECLAV 
Knihkupectví Luxor  
Sady 28. října 431/17a 
tel.: 519 371 473 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Knihkupectví Luxor  
U Černé věže 15     
tel.: 389 058 910-1 
 
Knihkupectví Luxor  
OC Čtyři Dvory 
Milady Horákové 1498 
tel.: 517 070 371 
  
DĚČÍN  
Knihkupectví Luxor  
Tržní 1069/32 
tel.: 731 451 345 
 

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

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

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

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

Kde nás najdete?

Ochrana soukromí

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

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

Reklamace

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

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

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

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

TÁBOR 
Knihkupectví LUXOR  
OD Dvořák  
9. května 2886  
tel.: 381 251 678 
 
Knihkupectví LUXOR  
9. května 517/5  
tel.: 725 402 684 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 

Co získáte? 

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

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

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

          5x ročně katalog zdarma. 

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

          Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách. 

   

Co očekáváme? 
          V období platnosti aktuálního katalogu si zakoupíte alespoň 

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

 

VIP program 

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

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

  

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

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

Výhody a podmínky  
KK PREMIUM

NOVÁ  
PRODEJNA
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Katalog LÉTO 3/2021 budeme rozesílat začátkem června 2021. 75

Jak objednat?

Kolik zaplatíte za dopravu?

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

www.knizniklub.cz

296 536 660 

pomocí objednacího lístku

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

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

Vzor SMS: 
        Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EL023456,EL124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EL023456,EL124578 
        Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu předem: 12345678-EL023456,EL124578-PP-IT 
        Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu dobírkou: 12345678-EL023456,EL124578-IT

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

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

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

E-knihy

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

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY při nákupu nad 1500 Kč

Číslo účtu pro  
PLATBY PŘEDEM:  
2113348520/2700 

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

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

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

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

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

NOVIN
KA

Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Románová historická 
freska, jejíž barvitý 
děj je soustředěn 
kolem stavby gotické 
katedrály v Anglii  
ve dvanáctém století.  
928 stran  
EL041797 

599,- 459,-

Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ 
Do osudů obyvatel 
Kingsbridge, jejichž 
život je spjat s cho-
dem dvou klášterů, 
zasáhne ve 14. sto -
 letí epidemie moru. 
928 stran 
EL041798 

599,- 459,-

Ken Follett 
OHNIVÝ SLOUP 
Třetí rozvětvený pří-
běh plný intrik, vražd 
a zrady se odehrává 
opět ve slavném 
Kingsbridge, tentokrát 
v šestnáctém století.  
688 stran 
EL041531 

599,- 459,-

Vám, kteří díla K. Follet ta znáte, přináší autor no -
vým románem fascinující pohled na málo známé 
období raného stře dově ku. Dokonale nastudova -
ná fakta vpletená do oživených příběhů plných sil-
ných emocí dávají snadno zapomenout, že je to 
fikce. A vám, kteří K. Folletta ještě neznáte, toto 
vyprávění poskytuje skvělou příležitost zařadit se 
mezi miliony Follettových věrných čtenářů. 
               Libuše a Luboš Trávníčkovi, překladatelé 

Ken Follett  

VEČER A JITRO 
Píše se rok 997. Anglie čelí útokům Velšanů 
na západě a Vikingů na východě. Život je 
těžký a ti, kdo mají v rukou moc, ji tvrdě vy-
užívají a podrobují si spravedlnost, jak se jim 
zlíbí. Králova moc je křehká, zákony se vyklá-
dají všelijak, a tak vládne v zemi chaos.  
V tomto nejistém čase vystupují do popředí 
tři lidé: mladý stavitel lodí, normanská šlech-
tična a schopný mnich. Anglie se nachází  
na úsvitu středověku a tito tři lidé se ocitnou 
v nebezpečném konfliktu s nemilosrdným  
biskupem, který dělá vše pro to, aby získal 
moc… Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi. 
Váz., 760 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EL041803 599,-  459,-
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