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Milí členové Knižního klubu, 
 
ať jsou pro vás knihy z letošní jarní nabídky majákem v bouři nejistoty, která na nás všechny 
v těchto dnech doléhá, a pomohou vám na chvíli zapomenout a odreagovat se. 
Ráda bych vám doporučila několik knih, které mě osobně potěšily, a doufám, že přinesou 
radost z čtení i vám. Irský autor Eoin Dempsey přichází s poutavou novinkou Najdi Rebeccu  
(s. 27), románem z druhé světové války o síle lásky i v těch nejtemnějších dobách. Výborný 
debut britské autorky Lesley Kary Fáma (s. 5) oprávněně sbírá pozitivní ohlasy u čtenářů  
po celém světě, doslova vás pohltí a neodtrhnete se od něj až do překvapivého finále. Autor 
kultovní Betonové zahrady Ian McEwan ve svém posledním románu Šváb (s. 29) s hořkou  
ironií líčí příběh inspirovaný Kafkovou Proměnou a hlavně brexitem a společenskou deziluzí. 
A ještě jeden tip, jak udělat radost sobě i svým dětem. Kniha Gertrudy Steinové Svět je kulatý 
(s. 50) je sice stará už 80 let, přesto stále oslovuje nové generace. Pokud si rádi čtete společně 

s dětmi a přejete si z nich vychovat přemýšlivé osobnosti, tak je to kniha přesně pro vás.  
Protože netušíme, zda budeme moci v dubnu své obchody opět otevřít, chci vás požádat, abyste sledovali náš internetový 
obchod na adrese www.knizniklub.cz, kde vás budeme informovat o aktuální situaci i zajímavých klubových akcích. 
 
Přeji vám hlavně hodně zdraví, síly a pevné víry 

Helena Čudová, programová ředitelka 
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VÝHODNÁ AKCE 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2020. 3

NOVIN
KA

Akční cena platí pro členy  
Knižního klubu PREMIUM, kteří  
si jednorázově objednají či zakoupí 
další tituly z tohoto katalogu 
v celkové hodnotě nad 499 Kč. 
Ostatní zájemci si mohou objednat  
či zakoupit publikaci za plnou 
klubovou cenu 359 Kč. 
Akce platí do 31. května 2020. 

Objednací číslo při akční ceně: 
DA041513

Kate Allinsonová, Kay Featherstonová  

ŠPETKA CHUTI 
Pokrmy, po kterých nepřiberete  
ani gram 
Dobře vařit, dobře jíst a přitom hubnout? Jde to! 
S touto kuchařkou si vychutnáte výborné a syté pokrmy plné chutí. 

Kniha obsahuje sto skvělých receptů, třicet tři z nich 
je vegetariánských. Každý pokrm je zdravý, mimo řád -
ně snadný na přípravu a tak lahodný, že by nikdo 
nevěřil, jak málo kalorií obsahuje.  
Váz., 272 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm 

DA041513 akční cena 249,- 

EF041513 449,-  359,- 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
KUCHAŘKA KONEČNĚ 
V ČEŠTINĚ!

 

449,-   
AKČNÍ CENA  

 249,-

Když se Kate Allinsonová a Kay Featherstonová rozhodly sdílet a vymě -
ňovat si lehce dietní recepty na Facebooku, získaly bleskovou rychlostí  
800 000 čtenářů. Následovaly webové stránky a jelikož ohlas publika 
byl neuvěřitelný, rozhodly se recepty vydat knižně. Z knihy se stal 
světový bestseller. To, co pomohlo titulu zvítězit nad jinými, není jen 
zdokumentovaný úbytek váhy autorek, ale hlavně kombinace jedno -

duchých, lehkých, vtipných jídel pro každou příležitost a peněženku. 
Jitka Rákosníková, redaktorka 

02 a 03.qxp_sablona lista  19.03.20  12:44  Stránka 3



V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!4
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KA

Milí čtenáři Knižního klubu, 
jsem zvědavý, co řeknete  
na mou novinku Konec hry, 
která uzavírá děj Hadro-
vého panáka a Loutkáře! 

Daniel Cole 

3x Daniel Cole

obj. č.    
EF048074420,- 

ušetříte

 727,- 
jen

Výhodný komplet

Daniel Cole  
HADROVÝ PANÁK 
360 stran 
EF038572 349,-  279,-

Daniel Cole 
LOUTKÁŘ 
352 stran 
EF038573 399,- 319,-

NEBEZPEČNÉ   OTÁZKY 
   VRAŽEDNÉ    ODPOVĚDI

Daniel Cole  

KONEC HRY 
Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu 
Konec hry: případ, v němž půjde o vše. Případ, kterým se vražedný kruh 
uzavírá. Finlay Shaw, policista v důchodu, je nalezen mrtvý doma v za-
mčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že šlo o sebevraždu. Nikdo, až  
na bývalého detektiva Williama Fawkese, toho času na útěku. Je ocho-
ten vydat se spravedlnosti, pokud ho nechají Finlayovu smrt prověřit. 
Společně s Emily Baxterovou a Alexem Edmundsem se pouští do pát -
rání v Shawově minulosti. Čím hlouběji se při vyšetřování noří do bah -
na policejní korupce, tím víc dávají v sázku své kariéry i své nejbližší… 
Přeložila L. Faltejsková. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF038574 399,- 319,- 

Daniel Cole  
KONEC HRY 
Audioknihu čtou Monika Žáková a Martin Stránský.  
EF041624 2 CD (mp3) 399,- 349,-
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Nepropásněte objednací termín 28. dubna 2020! 5
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Lesley Kara  

FÁMA 
Svobodná matka Joanna se z Londýna přestěhovala 
do nenápadného přímořského městečka, kde chce 
začít nanovo. Aby se snáze seznámila s místními, 
rozhodne se přihlásit do čtenářského kroužku. 
A právě zde bez nějakého většího rozmyslu zopa-
kuje, co se náhodou doslechla: že prý zde žije pod 
novou identitou žena, která v dětství zabila malého 
chlapce. Pro jinak ospalé městečko je to velké sousto 
a jeho obyvatelé začnou okamžitě spekulovat, o koho 
by se mohlo jednat. A netrvá dlouho a začnou se  
navzájem obviňovat… Přeložila Naďa Špetláková.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041042 379,-  299,-

Lesley Kara  
FÁMA  
Audioknihu čtou Jana Stryková  
a Milena Steinmasslová. Délka 
nahrávky: 10 hodin 26 minut. 
EF041630  
     CD (mp3) 349,- 299,- 

Zajímavá zápletka  
a tajemný příběh, 
který by se klidně 
mohl odehrávat  
i ve vašem soused-
ství… To, co činí tento 
román výjimečným, je překvapivě vyzrálý styl 
autorky, skvělá psychologie jednotlivých postav 
a hlavně napětí, které by se občas dalo snad  
i krájet. Za mne proto rozhodně jednička  
s hvězdičkou! 

Helena Frantová, PR manažerka 
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 74.6
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2x Sinéad Moriarty

obj. č.   EF048075
300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Brooke Harrisová  

KDYŽ JSI ODEŠEL 
Hollyina milovaná babička Annie umírá. 
Před svou smrtí má jen jediné přání: 
Chce, aby Holly našla na půdě krabici 
s její knihou vzpomínek a aby si ji pře-
četla. Holly pročítá zažloutlé strán ky 
a před jejíma očima se od víjí dojemný 
příběh Annie a její první a poslední 
velké lásky Arthura Talbota, který se  
doslova obětoval, aby ona mohla žít 
v bezpečí… Přeložila Markéta Jansová.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041118 329,-  259,- 

Sinéad Moriarty  
DOBRÁ MATKA 
Jess je diagnostikována 
leukemie a jediným 
vhodným dárcem je její 
starší bratr. Může 
správná věc být i něco, 
co se zdá na první po-
hled zcela nemyslitelné? 
464 stran 
EF039930 399,- 319,- 

Sinéad Moriarty  

SEDM DOPISŮ Z LÁSKY 
Každý rok na narozeniny své milované dcery Izzy 
píše Sarah dopis. Nyní je Izzy právě sedm let  
a Sarah zjišťuje, že je těhotná. Slibuje Izzy, že  
s příchodem bratříčka bude jejich rodina konečně 
kompletní. Když však Sarah o několik měsíců poz-
ději zkolabuje, má Izzy pocit, že bezpečný život 
skončil. V sázce je všechno – život Sarah i nena-
rozeného bratříčka. Sarah dochází čas a rodina se 
musí rychle rozhodnout. Překonají Sářini nejbližší 
zármutek a hněv, aby mohli udělat to nejlepší 
rozhodnutí? Mohou si vzájemně odpustit? 
Přeložil Radovan Zítko.  
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041325 399,- 319,- 

Nezáleží na tom,  
jak dlouho  
někoho milujete,  
ale jak moc…

Kelly Rimmerová  
MATČINO VYZNÁNÍ 
Olivie a David byli perfektní 
pár. Teď je ale David mrtvý 
a Oliviin svět se rozpadl  
na kousky. Zatímco ji pohl-
cuje zármutek, tchyně truchlí 
nad ztrátou syna. Obě ženy 
však skrývají děsivé tajemství 
o muži, kterého milovaly…  
392 stran 
EF040891 399,- 319,- 

Nicholas Sparks  
SPŘÍZNĚNÁ DUŠE 
Hope přijíždí do Severní Ka-
rolíny, aby zde připravila 
dům na prodej. V tu chvíli 
zamíří do stejného města 
také True, aby zde vyhledal 
svého údajného otce. Ná-
hoda tomu chtěla a cesty 
Hope a Truea se osudově 
zkříží… 312 stran 
EF040605 299,- 239,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

S. C. Worrall 

NEJČISTŠÍ Z LÁSEK 
Něžný milostný příběh odehrávající 
se v době druhé světové války.  
Prvotina známého novináře je zalo-
žena na skutečném příběhu vášnivé 
lásky, kterou prožívala jeho matka 
Nancy Whelanová s mladým studen-
tem oxfordské univerzity. Příběh 
vyšel najevo díky milostným dopi-
sům, které si milenci v době svého 
vztahu vyměňovali a které autor  
po smrti své matky nalezl v krabici 
od bonboniéry. Přeložila A. Byrne. 
Váz., 396 stran, 14 x 20,6 cm 
EF372240 379,-  299,-

TO
P
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74. 7
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Tatiana de Rosnay  
KLÍČ K MINULOSTI 
Americká novinářka pátrá  
po osudu židovské dívky, 
která v květnu roku 1942 
uprchla z Vélodrome d'Hiver, 
kde byla s rodiči internována 
před transportem. 312 stran 

EF040307 299,- 239,-

Julie Printzacová  
ŽENY V POKLUSU 
Hektický život v Paříži, prá ce 
i malá dcerka Justine vytěžují 
na maximum. Je rozvedená  
a na hledání vztahu nemá 
čas, i když by ve skrytu duše 
o nějaký stála… 248 stran 

EF039611 259,- 199,- 

Annette Hessová  

OSVĚTIMSKÝ PROCES 
Eva, absolventka tlumočnické školy a nejmladší dcera rodiny Bruhnsových, 
má krátce před zásnubami, když ji její agentura nečekaně požádá, aby  
překládala u mezinárodního tribunálu výpovědi bývalých polských vězňů, 
kteří přežili vyhlazovací tábor v Osvětimi. Její rodiče i budoucí manžel  
jsou zásadně proti: jde totiž o první poválečný proces proti nacistům, který 
se má konat v jejich městě. Eva o hrůzách v Osvětimi nikdy neslyšela, ale 
dá na svou intuici a postaví se rodičům na odpor. V tu chvíli ještě netuší,  
že proces století neodvratně změní nejen její zemi, ale i její vlastní život… 
Přeložil Vítězslav Čížek. Váz. 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040510 359,-  279,- 
cena pro VIP členy 251,- 

Marie-Renée Lavoie  

ZPOVĚĎ NUDNÉ MANŽELKY 
Když se vám po čtvrt století harmonického soužití rozpadne man-
želství, člověka to zaskočí. Obzvlášť pokud jste žila do té doby 
v přesvědčení, že máte naprosto bezproblémový vztah. Ale světe 
div se, váš manžel byl již dlouhou dobu nešťastný, a tak odchází  
za svou novou láskou… Tragikomický příběh upřímně a otevřeně 
odhaluje pocity a psychické stavy odvržené manželky a vtipně, 
ovšem s nádechem bolesti a hořkosti, popisuje situace, do kterých 
se Diane dostává. Diane však není naivní domácí puťka. Ano, má 
svá trápení, pochybnosti o svém vzhledu i charakteru, ale má také 
touhy, přání a co především – chuť jít dál… Přeložila L. Šavlíková.  
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040898 259,-  199,- 

Tento román přichází v pravý čas! Je úžasnou sondou do mentality německého 
národa a svědectvím ambivalentní snahy poválečného Německa vyrovnat se 
s minulostí. Mrazí z výpovědí svědků toužících po dodatečné spravedlnosti, 
mrazí z odmítavé reakce obžalovaných, mrazí i z postoje německé veřejnosti, 
který se dodnes příliš nezměnil. Fascinující příběh rodiny, které Osvětimský  
proces obrátil život naruby. Vřele doporučuji.  

Ivana Parkmanová, redaktorka 

NOVIN
KA

Tribunál, který 
všem otevřel oči

NOVIN
KA
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.8

Sp
o

le
če

n
sk

é 
ro

m
án

y

4x Amanda Stevensová

obj. č.   EF048076
500,- 
ušetříte

 956,- 
jen

Výhodný komplet

Na Amélii se obrátil duch desetileté  
holčičky, aby zjistila pravdu o její smrti…

Alexandra Bajnarová  
ČERNOBÍLE 
Je láska tak silná, aby doká-
zala zaoblit ostré hrany 
dvou naprosto odlišných 
kultur? 192 stran 
EF041131   259,- 199,- 

Anne Tylerová  
BĚH ČASU 
Willa se vydává na druhý 
konec země, aby tam pečo-
vala o neznámou ženu a její 
malou dcerku… 264 stran 
EF039862     299,- 239,-

Jojo Moyesová  
NEŽ JSEM TĚ  
POZNA LA 
Bestseller dvojnásobné  
vítězky Romantic Novel of 
The Year Award. 408 stran 

EF039555 349,- 279,-

NOVIN
KA

Amanda Stevensová  

PROBUZENÍ 
Jmenuji se Amelia Grayová a povoláním jsem  
restaurátorka hřbitovů. Anonymní dárce si mě 
najal, abych provedla obnovu Loubincového  
hřbitova, místa, kde svoje tajemství pochovávají 
bohatí a mocní. Před čtyřiceti lety zmizela beze 
stopy desetiletá holčička. Její duch se nyní pro bu -
dil a žádá mě, abych zjistila pravdu o její smrti. 
A jedině já vím, že byla zavražděna, takže bych 
měla vraha vydat spravedlnosti. Avšak vodítka, 
která sleduji – vtíravá melodie a hrob neznámého 
batolete –, mě vedou k několika podezřelým, 
z nichž opravdu nemám dobrý pocit. Po celé  
generace patřila k charlestonské elitě i rodina  
Devlinových. John Devlin, s nímž jsem donedávna 
chodila, se k tradicím i očekáváním, pojícím se 
s jeho původem, sice kdysi obrátil zády, ale teď 
zjevně opět zaujal své právoplatné místo a za-
snoubil se s další příslušnicí místní smetánky.  
Když mě moje pátrání přivede k bráně honosného 
sídla jeho rodiny, musím si položit otázku, zda se 
z kdysi milovaného muže nestal můj smrtelný  

nepřítel… Přeložila Věra Klásková.  
Váz., 344 s., 12,5 x 20 cm 

EF040466  
   379,-  299,-

  Amanda Stevensová  
PROROK 
Amelia znovu potkává muže, k němuž by se již nikdy neměla 
přiblížit… 352 stran 
EF041218 379,- 299,- 
 
Amanda Stevensová  
NÁVŠTĚVNICE 
Podaří-li se Amelii rozluštit tajemné nápisy na náhrobcích, 
ohrozí svou budoucnost po boku milovaného muže… 352 s. 
EF039263 349,- 279,- 

Amanda Stevensová  
HŘÍŠNÍK 
Amelia na hřbitově Sedm bran objeví v klecovém hrobě tělo 
mladé ženy – a jejího vra ha může odhalit jedině ona! 344 s. 

EF039264 349,- 279,- 

Mysteriózní thrillery Amandy Steven-
sové s poutavou atmosférou americ-
kého Jihu si získaly srdce čtenářů po 
celém světě. Teď se zdá, že je příběh 
Amelie Grayové a tajemného detek-

tiva Johna Devlina definitivně ukončen. A je to konec, na který se 
vyplatilo čekat! Plný napětí, zvratů a mrazivých momentů… 

Jana Balharová, redaktorka
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Jennifer Nivenová  
VŠECHNY MALÉ ZÁZRAKY 
Theodora fascinuje smrt. Neustále  
přemýšlí nad způsoby, jak by se mohl 
zabít. Ale pokaždé ho něco – bez 
ohledu na to, jak je to zdánlivě bez-
významné – nakonec zastaví. Violet 
zase žije pro budoucnost – upíná se  
k dokončení střední školy a momen tu, 
kdy bude moct opustit rodné městeč -
ko v Indianě. To jí totiž až příliš boles-
tivě připomíná nedávnou tragickou 
smrt její sestry. Ty dva svede dohro-
mady školní projekt, jehož cílem je  
objevovat „krásy Indiany“. Theodor,  
trpící bipolární poruchou, zjišťuje, že 
jen s Violet může být sám sebou –  
podivínský, přemýšlivý, ale zároveň  
zábavný a originální. Violet zase za -
pomene počítat dny do konce školy  
a konečně začíná znovu žít… 
Brož., 360 stran 
EF041516 299,- 239,-

Anna Musilová  
TAMAŘINO  
SOUHVĚZDÍ 
Liv je nešťast ná a plná po-
chybností. Je jí devatenáct  
a pochybuje o sobě, o tom, 
co cítí, i o své budoucnosti. 
Její bezútěšné bytí však jed-
noho dne radikálně změní 
setkání s o několik let starší 
Tamarou… Brož., 320 stran 
EF041105 299,- 239,- 

Anna Todd  
AFTER 
Polibek 
Tessa měla všechno – žila 
v láskyplném prostředí  
a chodila s klukem snů, las-
kavým, milým, kterého jí zá-
viděly všechny kamarádky. 
Lepšího už si ani nemohla 
přát. Jenže pak se zamilovala 
do Hardina… Brož., 536 s. 
EF040726 359,- 279,- 

Yasmin Rahmanová  

CO JSME SI NIKDY  
NEŘEKLI 
Život šestnáctileté Mehrín zcela ovládl 
Chaos – úzkost a deprese dohnaly dívku 
na kraj zoufalství. Aby unikla nekoneč-
nému smutku, je Mehrín ochotná k radi-
kálnímu řešení. A tak se přihlásí na Me - 
mentoMori – na server, který přiřazuje 
uživatele do skupin a určuje jim čas  
a provedení sebevraždy. Zde se Mehrín 
seznámí se dvěma dívkami, jež bojují  
s vlastními démony. Vznikne mezi nimi 
hluboké přátelství a uvědomí si, že 
pokud vyhledají pomoc, jejich životy se 
mohou změnit. Rozhodnou se proto do-
hodu se serverem MementoMori ukon-
čit. Správce stránky je však nenechá 
odejít tak snadno… Přeložila M. Farnesi.  
Brož., 440 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040836 359,-  279,-

NOVIN
KA

A. V. Geigerová  

NELŽI MI 
Nikdo nemá nejmenší tušení, co se stalo s po-
povou hvězdou Ericem Thornem. Jeho Twitter 
je zmražený. Mobilní telefon se našel rozbitý  
a zakrvácený ve sněhu. Fanynka Tessa zná 
pravdu, ke své posedlosti Ericem se však ne-
hodlá vracet. A k Twitteru už vůbec ne. Jenže co 
takový Snapchat… mohl by být bezpečnější? 
Po několika měsících, kdy se Tessa snažila sply-
nout s davem, musí konečně čelit své minulosti.  
Zatímco však sedí ve výslechové místnosti, všechny její odpovědi plodí 
jen další otázky… Přeložila Anna Křivánková.  
Brož., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041127 299,-  239,- 

NOVIN
KA

A. V. Geigerová  
SLEDUJ MĚ 
Zpěvák Eric už má 
svých fanynek po krk. 
Rozhodne se pro to 
založit si na Twitteru 
falešný účet a trochu 
sám sebe pomluvit… 
Brož., 352 stran 
EF039347 

299,- 239,- 

2x A. V. Geigerová

obj. č.    
EF048077220,- 

ušetříte

378,- 
jen

Výhodný komplet

08 a 09 spolecenske romany, YOLI.qxp_Sestava 1  18.03.20  11:39  Stránka 3



Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.10

R
o

m
án

y 
o

 lá
sc

e

NOVIN
KA

Carol Masonová  

KDYŽ JSME SE VIDĚLI NAPOSLED 
Jeden prchavý okamžik před patnácti lety ve Vietnamu. Pohledy Ce-
line a Patricka se střetnou a oni spolu prožijí čtyři nádherné dny.  
Oba cítí, že tohle je ta pravá láska. Krutá realita je ale rozdělí a léta 
plynou. Až do chvíle, kdy Celine Patricka nečekaně zahlédne na ruš -
né londýnské ulici. Okolnosti však jejich opětovnému setkání nepřejí. 
O pár let později se Celine rozvádí, naplno se věnuje své dceři a se-
znamce, kterou založila, když jí osud znovu připlete Pat ricka do ces -
ty. Zvítězí první láska, nebo dá Celine raději druhou šanci svému 
bývalému muži? Přeložila P. Jakobsson. Váz., 288 s., 14,5 x 22,7 cm 

EF041326 329,-  259,- 
Danielle Steel  

HRDINOVÉ 
Z newyorského letiště vzlétají dvě letadla mířící do San Franciska. 
Agentka Bernice Adamsová najde u bezpečnostní kontroly pohlednici, 
na níž je napsaná hrozivá zpráva. Vyšetřování se ujme Ben Waterman, 
který se nakonec zaměří na letadlo A321, pilotované Helen Smithovou. 
Ben má podezření, že někdo na palubě Helenina letadla plánuje něco 
strašného. A má pravdu. Cestující, posádka a odborníci se pod tíhou 
okolností nedobrovolně stávají hrdiny, kteří se snaží odvrátit tragédii… 
Přeložila Štěpánka Svobodová. Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041225 299,-  239,- 

Zabrání posádka  
                         leteckému neštěstí?

2x Penelope Douglasová

obj. č.    
EF048078240,- 

ušetříte

 358,- 
jen

Výhodný komplet

Penelope Douglasová  
NÁDECH 
Tate a Jared byli kdysi nejlepší 
přátelé. Ale pak se s ním něco 
stalo, a teď jí dělá ze života 
peklo… 312 stran 
EF037861 299,- 229,-

Penelope Douglasová  
JISKŘENÍ  
Naprosto návykový román,  
napěchovaný touhou, odříkáním, 
bolestí… a opět touhou.   
328 stran 
EF037862 299,- 229,- 

Danielle Steel  
JAKO V POHÁDCE 
272 stran 
EF040263 299,- 239,- 

Danielle Steel  
NEBEZPEČNÉ HRY 
280 stran 
EF039503 299,- 239,- 

NOVIN
KA

TO
P
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3x Petra Hülsmannová

obj. č.    
EF048079380,- 

ušetříte

 667,- 
jen

Výhodný komplet

Alice Petersonová  
PÍSEŇ ZÍTŘKA 
Tom se do Alice zamiloval  
na první pohled. Okamžitě 
věděl, že jeho místo je po 
jejím boku. A i když zjistil, že 
tento vztah nebude jed no -
duchý, je odhodlán udělat 
vše, aby to vyšlo… 368 s. 
EF039026 349,- 179,- 

Aly Martinezová  
NEJTEMNĚJŠÍ ÚSVIT 
Zdá se, že nic nedokáže za-
plnit prázdné mís to, které 
v Charlotte zanechala ztráta 
dítěte. Jenže pak potká  
okouzlujícího podni katele, 
který si v životě taky prošel 
peklem… 240 stran 
EF040104 259,- 199,- 

Někdy nemůžeš udělat nic  
jiného než jít dál… NOVIN

KA

NOVIN
KA

Nora Robertsová 

NA HRANĚ ZÁKONA 
Sarah se rozhodne opustit pohodlný život ve Filadelfii a vydá se 
na divoký západ do Arizony, kde chce najít svého otce. Záhy 
zjišťuje, že tady platí jiná pravidla a jiné zákony, než na jaké 
byla coby městská dáma z východního pobřeží zvyklá. Je však 
rozhodnutá vytrvat. Není žádná rozmazlená slečinka, je tvrdo -
hlavá, odhodlaná a ví, co chce. Stejně silný, tvrdohlavý a od hod -
 laný je Jake, napůl běloch, napůl Apač, který se snaží v Ari zoně 
bojovat proti bezpráví, bezuzdnému loupení a zabíjení. Setkání 
se Sarah je pro něj osudové… Přeložila Nina Šalamounová.  
Váz., 304 stran, 13,8 x 20,7 cm 

EF375932 199,-  159,-

Petra Hülsmannová  

KDYBY TO 
BYLO TAK 
SNADNÉ, 
DĚLAL BY TO 
KAŽDÝ 
Učitelka hudební vý-
chovy Annika byla 
přeřazena z krásného 
vysněného Werthero -
va gymnázia na školu 
v absolutně nejprob -
lémovější končině 
města. Nejenže se 
zdejší žáci věnují 
mnohem víc internetu 
než domácím úkolům, ale děti, které se přihlásily na Annikou založený  
muzikálový kroužek vypadají naprosto bez talentu. Annika se však nevzdává 
a obrací se s prosbou o pomoc na svou dávnou lásku Tristana, který se stal 
mezitím divadelním režisérem. Pomáhat jí bude i soused Sebastian. Od té 
chvíle se ovšem nehraje jen na jevišti, ale i před ním, a zmatek den ode dne 
narůstá… Přeložila Pavla Lutovská. Brož., 504 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040682 399,-  319,- 

Petra Hülsmannová  
ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH 
Nečekaná překvapení jsou kořením 
života! Brož., 384 stran 
EF038713 299,- 239,- 

Petra Hülsmannová  
ŽIVOT UDEŘÍ, KAM SE MU ZACHCE 
Marii změní život sestřina těžká nemoc…
Brož., 448 stran 
EF039450 349,- 279,-

AKČNÍ C
EN
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NOVIN
KA

Julia Quinnová  

TROCHU JINÁ SLEČNA 
BRIDGERTONOVÁ 
Při návštěvě svých známých v Dorsetu objeví 
Poppy Bridgertonová při průzkumu pobřeží 
skrytou pašeráckou jeskyni. Její radostné 
vzrušení se však velice rychle změní ve zdě-
šení, protože narazí i na pašeráky, kteří ji 
bez okolků zajmou. Svázanou a s roubíkem 
ji zanechají přímo v kajutě svérázného kapi-
tána Andrewa Jame se Rokesbyho…  
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.  
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041425 279,-  219,-

Jodi Perryová  

DEVATENÁCT DOPISŮ 
To, o čem Braxton devatenáct let 
snil, se stalo skutečností: Jemma 
mu řekla své ano. Byla jeho životní 
láskou, spřízněnou duší. Byla důvo-
dem, proč se těšil na každé nové 
ráno. Avšak pouhých devatenáct 
dnů po svatbě jim tragická neho- 
da obrátila svět vzhůru nohama.  
Od té doby již nic nebylo takové 
jako dřív. Když se Jemma po dlou-
hém kóma tu vrátila zpátky do ži-
vota, jako kdyby nic předtím ne - 
existovalo. Ztráta paměti vzala 
Braxtonovi manželku a jim oběma 
jejich lásku. On se s tím ale nehodlá 

smířit a začne psát dopisy, dopisy o šťastnějších časech… Přeložila Petra Pachlová.  
Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041062 379,- 299,- 
cena pro VIP členy 265,- 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx

Martina Málková  
ZÁVITY ULIT 
Marta sebere zbytky odvahy a práskne 
dveřmi za starým životem. Ale co dál  
v tom novém? 240 stran 
EF039875 249,- 199,- 

Michaela Mitroci  
ZA HRANICÍ FANTAZIE 
Smělý Richard při každém setkání uvádí 
Sáru do rozpaků, ale zároveň v ní probouzí 
něco, co nikdy předtím nepoznala… 240 s. 
EF039998 259,- 199,-

Mary Jo Putneyová  
LADY V PŘESTROJENÍ 
Lady Kiri Lawfordová vy-
rostla v Indii s matkou a ne-
vlastním otcem generálem, 
teď se ale vydává do Anglie, 
aby našla vhodnou partii…  
384 stran 
EF040357 299,- 239,- 

Julia Quinnová  
FALEŠNÁ MANŽELKA 
Cecilie se vydává přes Atlan-
tik, aby v Americe našla ztra-
ceného bratra. Místo něj 
však nachází jeho kamaráda, 
který je v bezvědomí a nutně 
potřebuje pomoc… 312 s. 
EF040012 279,- 199,-

Najde nezkrotná 
Poppy toho pravého? NOVIN

KA
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2x Samantha Youngová

obj. č.   EF048080
270,- 
ušetříte

 448,- 
jen
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Výhodný komplet

Samantha Youngová 
BEZ ROZLOUČENÍ 
Přitažlivý hu deb ní skladatel 
probudí v Noře dosud nepo-
znanou vášeň… 424 stran 
EF040011 359,- 279,- 

Jennifer Probstová  
MILUJ MĚ KDEKOLI 
Když byla Raven malá, její 
otec zemřel při automobilové 
nehodě. Spolu s ním přišla 
o život jeho milenka, Diana 
Pier ceová. Raven se s otco-
vou smrtí a nevěrou dosud 
nevyrovnala. Jednoho dne  
se navíc do jejího života  
připlete pohledný syn Diany, 
Dalton Pierce… 376 stran 
EF039914 359,- 279,- 

Sexy romance  
od autorky  
Dublin Street
Samantha Youngová  

STRUNY LÁSKY 
Skylar bývala zpěvačkou. Sláva však pro 
ni byla utrpením. Když ji potkala neče-
kaná rodinná tragédie, zmizela ze světa. 
O rok a půl později si vydělává na jídlo 
zpěvem na ulicích Glasgow. Zatím ji ni -
kdo nepoznal, neunikla ovšem pozornosti 
ambiciózního manažera hudebního vyda-
vatelství. Killian pracuje v renomované 
nahrávací společnosti a je odhodlaný  
přinést firmě větší úspěch než kdy dřív.  
Je přesvědčený, že tahle žena by mu s tím 
mohla pomoct… Přeložila R. Heitelová. 
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041243 359,-  279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Audrey Carlanová  

VĚČNÁ VÁŠEŇ 
Instruktorka jógy Genevieve Harperová má nelehký úkol. Tragická nehoda ji 
připravila o rodiče a ona se teď musí postarat o své dva mladší sourozence. 
Věnuje jim všechen svůj čas i energii a doufá, že jim alespoň trochu vyna-
hradí ztrátu rodičů. Ve svých čtyřiadvaceti nemá na chlapy ani pomyšlení… 
A už vůbec ne na krasavce, kteří by jí mohli zlomit srdce. Baseballista Trent 
Fox je jedním z nejlepších pálkařů na světě. Nedávné zranění ho ale přivádí 
do Lotus Housu, centra jógy, kde poznává okouzlující Genevieve – hnědo-
okou útlou blondýnku, kterou okamžitě zatouží políbit. Domluví si s Gene -
vieve soukromé hodiny a velmi rychle se přesvědčí o tom, jak dokáže být 
jóga smyslná… Přeložila Lenka Koudelková.  
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040096 299,-  239,- 

JEJÍ LEKCE,  
JEHO PRAVIDLA…  

Knihy Audrey Carlanové se ocitly na prvních příčkách  
bestsellerů New York Times,USA Today a Wall Street Journal. 
Píše lechtivé milostné příběhy, které čtenářům přinášejí  
romantiku, erotiku a občas je i pořádně rozpálí.
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3x Blake Crouch

obj. č.   EF048081
370,- 

ušetříte

 677,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Henry Kuttner  

ZUŘIVEC 
Země je dávno mrtvá, rozmetaná  
na kusy a lidé, kteří se usadili na Ve-
nuši, žijí ve velkých citadelách pod po-
vrchem venušských moří v upadající, 
třídně řízené společnosti, které vlád-
nou nesmrtelní – geneticky zmutovaní 
lidé, kteří žijí tisíc a více let. Sam Reed 
se narodil jako nesmrtelný, ale kvůli 
otci o svém dědictví vůbec nevěděl. 
Když dosáhl věku osmdesáti let, po-
chopil, co se mu stalo, a rozhodl se 
pomstít… Přeložila V. Volhejnová.  
Brož., 280 stran, 10,8 x 16,5 cm 
EF040943 359,-  279,- 

Blake Crouch  

MĚSTEČKO PINES 3 
Agent tajné služby Ethan Burke dorazil 
do Wayward Pines v Idahu před třemi 
týdny. V tomto městě se lidem říká, 
koho si mají vzít, kde mají žít, kde mají 
pracovat. Jejich děti se učí, že David 
Pilcher, tvůrce města, je bůh. Nikdo 
nesmí odejít a i pouhé kladení otázek 
vás může zabít. Ethan však objevil  
podivuhodné tajemství toho, co leží  
za elektrifikovaným plotem, který  
obklopuje Wayward Pines a chrání ho 
před děsivým světem za ním… 
Přeložila Dana Krejčová.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040204 349,-  279,- 

Tenhle příběh není 
nic pro citlivky!

Závěrečný díl  
světového bestselleru 
Městečko Pines

Hugh Howey  
SILO  
Úvodní část kultovní post-
apokalyptické trilogie, která 
oslovila čtenáře po celém 
světě, vyšla ve čtyřiceti  
zemích a dvaceti jazycích. 
496 stran 
EF041612 399,- 319,- 

Joe Abercrombie  
PŮL SVĚTA 
Zdá se, že se Trnka narodila 
pouze proto, aby bo jo vala. 
Bude navždy jen nástrojem 
mocných, nebo je v legen-
dách místo i pro dívku vlád-
noucí čepelí? Brož., 424 stran 
EF039629 359,- 279,-

NOVIN
KA

Una McCormack  
STAR TREK 
PICARD 
Nejposlednější z nadějí 
Admirál Picard musí opustit Enterprise i své  
kolegy a postavit se nejtěžší výzvě v dosavadní 
kariéře. Centrální hvězda domovského systému 
Romulanského impéria hrozí zhroucením a pře-
měnou v supernovu. Šoková vlna od takového 
jevu může být ne vyzpytatelná a Romulané ani 
Federace na ni nechtějí čekat. Je rozhodnuto – 
civilizace se musí přesunout. Začíná největší 
evakuace v dějinách… Přeložil Jakub Marek.   
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041597 359,-  279,-

MĚSTEČKO PINES 320 stran 
EF040253 349,- 279,- 
 
MĚSTEČKO PINES 2 296 stran 
EF040203 349,- 279,- 

NOVIN
KA
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75. 15
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2x Andreas Gruber

obj. č.    
EF048082310,- 

ušetříte

 548,- 
jen

Výhodný komplet

Lone Theilsová  
ŽENA, PO KTERÉ SE SLEHLA ZEM 
Nora stojí před největší výzvou své kariéry. Slavný 
íránský básník a laureát Nobelovy ceny, který se 
řadu let brání mediální pozornosti, souhlasí s po-
skytnutím jednoho jediného rozhovoru právě jí.  
Má ovšem požadavek: Nora musí najít jeho milova-
nou ženu, která zmizela kdesi v Londýně. Pátrání 
po ženě zavádí Noru do míst, jaká by si nedokázala 
představit ani v tom nejhorším snu… 296 s. 
EF039596 349,- 279,-

Londýnská novinářka  
Nora Sandová tentokrát  

čelí černé magii!

Anders de la Motte  
ZIMNÍ OHEŇ 
Rok 1987, den svaté Lucie, městečko na jihu 
Švédska. Oslava v místní tančírně skončí  
požárem a smrtí jedné dívky. Vyšet řování pří-
padu znesváří obyvatele a vyústí v přiznání 
jednoho mladíka ke zločinu. Třicet let poté  
se na místo neštěstí vrací Laura, která sem  
do oné noci jezdila k tetě do její chatové 
osady. Zjišťuje, že v městečku řádí žhář, jehož 
útoku se možná nevyhne ani osada… 416 s. 
EF040775 399,-  319,- 

Lone Theilsová  

POSEDLÉ DÍTĚ 
Na hřbitově je nalezen brutálně zavražděný muž. Krátce nato se najde 
znetvořené tělo malého chlapce. Londýnská korespondentka Nora San-
dová si začíná myslet, že obě vraždy souvisejí s rozvodem slavného  
páru – hvězdy dánské reality show a ruského oligarchy, kteří mezi sebou 
bojují o svěření syna do péče. Ale neukousla si Nora projednou příliš  
velké sousto? Honba za pravdou ji zavede až do nejtemnějších londýn-
ských zákoutí, kde vládne černá magie… Přeložila Magdalena Jírková.  
Váz., 240 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040893 279,-  219,- 

NOVIN
KA

Andreas Gruber  

VRAŽEDNÝ 
ROZSUDEK 
V lese na okraji 
Vídně se objeví 
zcela zmatená 
dívka. Jmenuje  
se Klára a před 
rokem beze stopy 
zmizela. Celá záda 

má pokrytá vytetovanými motivy z Dantova Pekla. O všem, co se 
odehrálo v uply nulých dvanácti měsících, tvrdošíjně mlčí. Mezitím  
u Spolkového kriminálního úřadu ve Wiesbadenu nastupuje mni-
chovská kriminalistka Sabina Nemezová do kurzu pro mimořád ně 
talentovaný dorost. Spolu se svým učitelem, případovým analytikem, 
se pohrouží do tří ožehavých případů, které jen zdánlivě nemají nic 
společného. Záhy se začne rýsovat spojení s únosem ve Vídni…  
Přeložil Rudolf Řežábek. Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040500 459,-  359,- 

Andreas Gruber  
VRAŽEDNÁ LHŮTA 
Pokud během čtyřiceti osmi hodin zjistíte, 
proč jsem tu ženu unesl, zůstane naživu. 
Pokud ne, zemře. Tímto poselstvím začíná 
per ver z ní hra sério vého vraha… 376 s. 
EF039880 399,- 319,- 

NOVIN
KA
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NOVIN
KA

S. A. Lelchuk  

CHRAŇ MĚ  
PŘED ZLÝMI MUŽI 
Nikki Griffinová není typické soukromé 
očko. V kanceláři nad svým knihkupec-
tvím se kromě radosti ze čtení věnuje  
i pátrání po mužích ubližujících ženám, 
které – jak se oni muži dušují – hluboce 
milují. Nikki jim s potěšením uštědřuje 
lekce, aby i oni poznali bolest a bezmoc  
a aby se ujistila, že jejich oběti už před 
nimi navždy budou v bezpečí. Ovšem jed-
noho dne se cosi zvrtne… První díl nové 
napínavé série s protagonistkou Nikky 
Griffinovou, jež je kýmsi mezi Lisbeth Sa-
landerovou, Jackem Reacherem a Jessi-
kou Jonesovou. Přeložila Jiřina Stárková.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 
EF040255 379,-  299,- 
 

C. L. Pattison  

SPOLUBYDLÍCÍ 
Nejlepší kamarádky Megan  
a Chloe konečně našly dokonalý 
dům. A pak potkaly Samanthu, 
která se zdá jako skvělá spolu-
bydlící. Avšak když se Megan 
zadívá do jejích očí, tuší, že je 
něco špatně. Proč je tak uza-
vřená? Kde jsou její přátelé  
a rodina? A proč se tak zoufale 
snaží sblížit s Chloe? Když se  
v domě začnou dít podivné věci, 
Chloe a Megan jsou čím dál 
nervóznější. Brzy si uvědomí,  
že pozvat si cizího člověka  
do domu – a do životů – může 
být ten nejhorší nápad…  
Přeložila Drahomíra Michnová.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040953 329,-  259,- 

Perfektní dům. Skvělá nájemnice.  
                      Smrtelné soužití…

Paula Hawkins  
DÍVKA VE VLAKU  
Rachel denně z vlaku nahlíží do soukromí 
mladého páru. Postupem času začíná mít 
pocit, že pár zná. Jednoho dne však za-
hlédne něco, co ji šokuje… 328 stran 
EF036771 349,- 299,-

Sophie Hannah 
NEVIDĚLI JSTE MELODY? 
Cara přijíždí do rezortu, kde byla před 
lety údajně zavraždě na holčič ka. Její  
tělo se ale nikdy nenašlo. Co se tehdy 
doopravdy stalo? 288 stran 

EF039529 329,- 259,-

Jeff Abbott  
TŘI ŽENY 
Mariah by dala cokoli za to, 
aby zjistila, kam zmizela její 
matka, a aby očistila otcovo 
jméno. Pravda však může být 
více zničující, než si dovede  
představit… 344 stran 
EF040771 379,- 299,- 
 

Dominic Nolan  
ŽENA BEZ MINULOSTI 
Abigail Boo nová trpí amné-
zií. Rozhodne se proto zno -
vu otevřít případ, při jehož 
vyšetřování přišla o paměť: 
zmizení mladičké Sáry… 
320 stran 
EF039813 359,- 279,- 
 

NOVIN
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Teresa Driscollová  
MÁM NAD TEBOU MOC 
Když Ella náhodou vyslechne ve vlaku roz hovor dvou 
atraktivních mužů s mladými dívkami, nemyslí si o tom 
vůbec nic – dokud jí nedojde, že ti dva právě opustili  
vězení. Druhého dne se ze zpráv dozvídá, že jed na  
z dívek – krásná, zelenooká Anna Ballardová – zmizela. 
O rok později je Anna stále ještě pohřešovaná. Ella trpí 
pocitem viny, protože se dívky nepoku sila varovat. A zdá 
se, že není jediná, kdo jí to nemůže zapomenout… 280 s. 
EF040171 299,- 239,-

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 lež namísto 
kruté, bolestné pravdy. 
368 stran 
EF040856 399,- 319,- 

Renée Knight  
OSOBNÍ ASISTENTKA 
Osobní asistentce Christine 
bylo od začátku jasné, co se 
od ní čeká. Absolutní dis-
krétnost. Místo odměny se 
ale dočkala kruté nespra-
vedlnosti. Ovšem Christine 
není radno podceňovat… 
328 stran 
EF040825 359,- 279,- 

MYSLELA SI, ŽE JÍ MŮŽE VĚŘIT… 

Amy Gentryová  

KDO SE SMĚJE NAPOSLED 
Dana Diazová je nadějná stand-up komička. Když pozná 
programátorku Amandu, spojí je snaha obstát v mužských 
profesích. Dana přizná, že byla nedávno napadena, a Aman -
da, která má vlastní špatné zkušenosti, přijde s plánem: měly 
by se všem mužům, kteří jim kdy ublížili, po mstít. Tím začne 
série odplat. Daně se to však jednoho dne vymkne z rukou 
a uvědomí si, že jakkoli je pomsta sladká, nechce už nikomu 
ubližovat. Oznámí tedy Amandě, že končí. Ta ale skončit  
odmítá a začne Danu vydírat… Přeložila J. Hromadová.  
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040783 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Teresa Driscollová  

CHLADNÁ JAKO LED 
Míle od domova a syna Bena jede Sophie ve vlaku a zaskočí ji děsivý telefonát. 
Její syn, kterého nechala u své nové kamarádky Emmy, skončil po tragické ne-
hodě v nemocnici. Sophie byla přesvědčená, že Emmě může věřit. Byla si jistá, 
že jejího chlapce ochrání, a to navzdory všem vesnickým klepům. Čas běží.  
Bezmocná a stále hodiny od domova zjišťuje Sophie pravdu. Udělala strašnou 
chybu a její život už nikdy nebude jako dřív… Přeložila Ivana Nuhlíčková.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040172 399,-  299,- 
cena pro VIP členy 279,- 
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E. G. Scott  

POHŘBENÁ 
Rebecca netušila, že je láska vůbec možná, 
dokud nepoznala Paula, úspěšného, charisma-
tického muže s minulostí stejně temnou, jako 
byla ta její. Společná bolest je k sobě přitaho-
vala jako magnet, oba cítili, že jsou pro sebe 
ideálními (a možná jedinými možnými) part-
nery. Jenže o dvacet let později jde jejich vztah 
ke dnu. Prožité utrpení a tajemství, které zpo-
čátku probouzely vzájemnou lásku, začínají  
jejich manželství pozvolna užírat. Následuje 
rafinovaná a nepředvídatelná hra na kočku 
a na myš… Přeložila Naděžda Funioková.  
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040507 379,-  299,- 

Kylie Brant  

TANČI  
JEN PRO MĚ 
Před lety ve městě Saxon Falls 
zmizela mladá Kelsey Willar-
dová. Všichni předpokládají, 
že je po smrti. Tragédie její  
rodinu úplně zlomila. Teď ale 
zmizela další dívka a Willar-
dovým zprá va o pohřešované 
otevře staré rány. Agent Mark 
Foster náhodou přijde na zají-
mavé podobnosti, které obě 
zmizelé pojí a jež by mu 
mohly pomoct odhalit iden-
titu sériového vraha. Musí 
však prolomit hradbu mlčení 
Willardových, kteří si dlouho 
střeží svá tajemství, a dostat 
se k pravdě, která je temnější, 
než očekával…  
Přeložila I. Steinerová.  
Váz., 368 s., 14,5 x 22,7 cm 

EF040157 399,-  319,-
cena pro VIP členy  

279,- 

 

STRHUJÍCÍ VZTAHOVÝ THRILLER,  
VYPRÁVĚNÝ STŘÍDAVĚ Z POHLEDU 
MANŽELA A MANŽELKY

2x John Grisham

obj. č.    
EF048083250,- 

ušetříte

 428,- 
jen

Výhodný komplet

Harlan Coben  
NENECH TO BÝT 
Podaří se detektivovi 
Dumasovi po patnácti 
letech konečně nalézt 
vra ha svého bratra 
Lea a jeho  přítelkyně 
Diany? 312 stran 
EF039590 

379,- 299,- 

Harlan Coben  
NENECH TO 
BÝT 
Audioknihu čte 
Gustav Hašek. 
EF041594  
  CD (mp3) 

399,- 349,- 

David Jackson  
ANI MUK 
Malcolm a Harriet  
vypadají jako zcela 
obyčejní, usedlí pa -
desátníci. Až na to,  
že doma vězní ma -
 lou Daisy… 376 s. 
EF039874  

399,- 319,- 

John Grisham  
POHLEDÁVKA 
336 stran 
EF039944 379,- 299,-

John Grisham  
ADVOKÁT CHUDÝCH 
296 stran 
EF039943 299,- 239,-

NOVIN
KA

KAŽDOU PIRUETOU BLÍŽ K VRAHOVI…
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Tess Gerritsenová  
ZNÁM TAJEMSTVÍ 
Dvě různé vraždy, dvě místa 
činu, dvě oběti bez jakého-
koli vztahu. Zdá se, že oba 
případy spojuje jen fakt, že 
je vyšetřují policistka Rizzo -
liová a patoložka Islesová. 
Ale zdání klame… 288 stran  
EF039224 279,- 219,- 
 

Carol Wyerová  
TAJEMSTVÍ ŽIVÝCH 
Abigail má krásnou dcerku, milého muže 
a velký dům. Její temná minulost ale 
začne šťastný život ničit… 368 stran 
EF039526 399,- 319,- 

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY  
Psychothriller, jenž byl r. 2009 vyhlášen 
Publishers Weekly nejlepší knihou roku, se 
stal předlohou k filmové adaptaci. 448 s. 
EF038901   349,- 279,-

Joy Fieldingová  
V PAVUČINĚ VZTAHŮ  
Charlotte je kontroverzní novi-
nářka. Jednoho dne se na ni 
obrátí Jill, odsouzená za vraž -
du tří dětí. Jill jí postupně od-
haluje svůj příběh, který se až 
znepokojivě proplétá s osu-
dem Charlotte… 416 stran  
EF039350 299,- 249,- 

Skutečně je vždy 
dobré znát pravdu?
Kathryn Croftová  

ZATÍMCO JSI SPALA 
Tara zbožňuje svou perfektní rodinu. Její 
štěstí se však jednoho rána rozplyne, 
když se probere v posteli svého souseda. 
Nevzpomíná si, jak se sem dostala ani 
co se mezi nimi stalo. Nejhorší ale je, že 
je ubodán k smrti. Přesvědčená, že ho 
nezabila, a vyděšená, že přijde o vše,  
na čem jí záleží, odejde domů a nikomu 
neřekne ani slovo. Když se její dcera 
začne vymykat kontrole a manžel se jí 
čím dál víc vzdaluje, začne uvažovat,  
zda někdo z nich neví, co se tu noc do -
opravdy stalo… Přeložila J. Kordíková.  
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm 
EF041030 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Sibel Hodge  

FALEŠ 
Max a Alissa mají pohádkový 
život – čerstvě oddaní, bláznivě 
zamilovaní a nechutně bohatí. 
Pak je Max v jejich vlastním 
domě ubodán, zatímco Alissa 
přežila, přestože byla v době 
vraždy doma. Jak je možné, že 
unikla smrti? Rozběhne se vyšet -
řování. Krásná Alissa má kolem 
sebe spoustu přátel, kteří se jí 
snaží v období smutku pomoct. 
Ale ne každý je ten, za koho se 
vydává… Přeložila K. Limrová.  
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040627 359,-  279,- 

NOVIN
KA

NĚKTERÉ  
POHÁDKY  
NEMAJÍ 
ŠŤASTNÝ  
KONEC…
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Paula Treick DeBoard  

TONOUCÍ 
Liz McGinnisová si sama sebe nikdy nedo-
vedla představit v luxusní čtvrti, jako je  
The Palms. Od chvíle, co se sem s rodinou 
nastěhovali, se tu mezi místními „Stepford-
skými paničkami“ cítí jako outsider. I tak  
je odhodlaná zařídit, aby to fungovalo – 
kvůli sobě, svému příteli a dceři. Brzy však 
zjišťuje, že tady, kde reputace znamená 
úplně všech no, nemůže věřit ani těm nej-
přátelštějším… Přeložila Blanka Chocová.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040081 379,- 299,- 

Sean McFate  

POD ČERNOU  
VLAJKOU 
Po ztrátě iluzí při misi na Ukra-
jině, která se tragicky zvrtla,  
je elitní válečník Tom Locke  
na útěku před Apollem Outco-
mes, soukromou vojenskou kor-
porací. S přeživšími členy svého 
týmu pracuje v utajení na frontě 
v islamisty zamořeném Iráku, 
když je osloví saúdský prostřed-
ník s nabídkou značné sumy 
peněz za nalezení ztraceného 
syna vysoce postaveného stát-
ního činitele. Locke ovšem ne-
tuší, že pohřešovaný mladý princ 
u sebe nejspíš má výsledek tajné 
úmluvy uzavřené v šedesátých 
letech s Pákistánci a že se jeho 
otec možná snaží svrhnout  
saúdskoarabskou vládu… 
Přeložil Milan Lžička.  
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041025 359,-  279,- 
 

I v luxusní čtvrti se 
občas věci vymknou 
kontrole…

2x Robin Cook

obj. č.    
EF048084300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Anders Roslund, 
Börge Hellström  
3 HODINY 
Bývalý tajný informá-
tor Piet Hoffmann  
tentokrát pronikne 
hluboko do struktur 
západoafrického  
obchodu s nelegální 
přepravou lidí.  424 s. 
EF039150  

399,- 319,- 

Robin Cook  
PANDEMIE 
416 stran 
EF041138 399,- 319,-

Robin Cook  
ŠARLATÁNI 
440 stran 
EF040085 399,- 319,-

Akční thriller  
od autora špionážního románu  

Stínová válka 

NOVIN
KA

James Swallow  
NOMÁD  
Centrum Barcelony 
ochromil teroristický 
útok. A uvnitř MI6 se 
skrývá zrádce. Jen 
jeden muž ho dokáže  
odhalit – pokud 
zvládne zůstat tak 
dlouho naživu… 560 s. 
EF038876 

399,- 319,-

Taylor Adams  
NA DOSTŘEL 
Manželé James a Elle 
uvíznou v Mohavské 
poušti. Ne  mají vodu 
ani mo bilní  signá l  
a na muš ce je má 
chladno krevný odstře-
lovač. Je vů bec možné, 
aby tohle přežili? 256 s. 
EF039845  

329,- 259,-

TO
P
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Shari Lapena  
NEVÍTANÝ HOST 
Inspirace klasickými detektivkami, plíživé 
sílící napětí a hororové vyústění – Shari 
Lapena ani v tomto psychothrilleru  
ne ušetří čtenáře šokujícího odhalení… 
256 stran 
EF040650 299,- 239,- 

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 
SKRYTÉ KARTY 
Na elitní soukromé škole Heathcrest 
dojde k úmrtí třináctileté žákyně. Vyšet -
řování zavede Kim Stoneo vou do vyšších 
společenských kruhů… 376 stran 
EF040764 399,- 319,- 

J. P. Delaney  
TA PŘEDE MNOU  
Napínavý román, který byl 
ještě před vydáním prodán 
do více než třiceti zemí  
po celém světě. 344 stran 
EF038430 349,- 279,- 

J. P. Delaney  
VĚŘ MI 
Když člověk nosí masku  
moc dlouho, přiroste mu  
ke tváři… Temný psycho -
logický thriller. 344 stran 
EF040067 349,- 279,-

J. P. Delaney  
DOKONALÁ MANŽELKA 
Audioknihu čte Tomáš Pavelka.  
EF041627   CD (mp3)       349,- 299,- 

Patricia Gibneyová  
UKRADENÉ ŽIVOTY 
Silniční dělník objeví ve výkopu tělo  
těhotné dívky. Hledání pachatele do- 
vede inspektorku Parkerovou do světa  
obchodu s bílým masem a lidskými  
orgány… 376 stran 
EF040211 399,- 319,- 

Dokonalý život,  
nebo  

dokonalá lež?

J. P. Delaney  

DOKONALÁ MANŽELKA 
Když se vzbudí, bolí ji každičký kousek 
jejího těla a nepamatuje si, kdo je, 
kde se nachází, ani jak se tam ocitla. 
Hned ji proto napadne, že je v nemoc-
nici – že měla těžkou nehodu. A pak 
si všimne muže sedícího vedle její po-
stele. Říká, že je její manžel a ona se 
prý jmenuje Abbie, je nadaná uměl-
kyně, vášnivá surfařka, milující matka 
a dokonalá manželka. A také jí tvrdí, 
že měla před pěti lety děsivou neho -
du. Jen díky tomu, že je Tim vizionář,  
a díky obrovskému technologickému 
průlomu byla přivedena zpět z pro-
pasti. Abbie je zázrakem vědy. Ovšem 
když se Abbie začnou vybavovat 
střípky vzpomínek, zjišťuje, že její 
předchozí život asi nebyl tak úžasný, 
jak jí manžel tvrdí. Může mu věřit? 
Přeložila Milena Pellarová.  
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041040 399,-  319,- 

Thrillery J. P. Dela-
ney jsou jedny 
z těch, které vás 
k sobě připoutají 
a vy jste díky nim 

pak vzhůru dlouho do noci. Autor umí 
skvě le zvyšovat napětí a já se nemohu do-
čkat, až se pustím do téhle jeho novinky!    

Karolína Skácelová, bloggerka 

NOVIN
KA

3x J. P. Delaney

obj. č.    
EF048085400,- 

ušetříte

 697,- 
jen

Výhodný komplet
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Eva Bešťáková  

BAVORSKÝ 
PŘÍPAD 
Mladý naivní muž  
se navzdory svému 
nešťastné  mu pří-
jmení snaží v Praze 
třicátých let minu-
lého století provozo-
vat seriózní kancelář soukromého detektiva, ne vždy ale úspěšně. 
Do nového případu bavorského barona tak vkládá velké naděje 
pro své zviditelnění. To ale ještě zdaleka netuší, že celý případ je 
propleten s novou silou nastupující v Německu, nacistickou NSDAP. 
Vyšetřování rozhodně nebude snadné a nezkušený detektiv i se 
svou kanceláří vstupuje do velmi nebezpečného prostředí, kde lid-
ský život rychle ztrácí svou hodnotu… 
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041454 279,-  219,-

Martin Goffa  

MUŽ  
Z CHATRČE 
Ve staré chatrči  
na okraji Ústí je na-
lezeno mrtvé tělo. 
Na první pohled to 
vypadá, že se další 
bezdomovec upil 
k smrti, ovšem situa -
ce se brzy začne 
komplikovat. Novi-
nář Marek Vráz,  
řečený Terence, je 
vtažen do pátrání 

po člověku, jehož skon je záhadný skoro tak, jako byl záhadný  
celý jeho život. Proč přijel do Ústí? Kvůli komu se skrýval pod cizí 
identitou? Co vedlo patologa k tomu, aby při pitvě jeho těla udě-
lal u jedné z položek výrazný otazník? Na to všechno se Terence 
snaží najít odpověď, i když tuší, že odkrýt pravdu někdy znamená 
zaplatit až příliš vysokou cenu. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040900 299,-  239,-

Felix Francis  

PULS 
Na místní dosti-
hové dráze je 
nalezen muž 
v bezvědomí 
a okamžitě je 

převezen do nemocnice, 
kde následně umírá. Co byl zač? A odkud po -

chá  zel? Nemá u sebe nic, podle čeho by ho mohli identifikovat, a nikdo nežádá 
o vydání jeho těla. Doktorka Chris Rankinová, specialistka, která se snažila nezná-
mého zachránit – a jež bojuje s psychickými problémy –, je bezejmenným mrt vým 
mužem fascinovaná, dokonce až posedlá, a začíná se vyptávat. Někdo ale nestojí 
o to, aby se na odpovědi přišlo, a snaží se tomu za každou cenu zabránit, i kdyby 
to zahrnovalo pokus o vraždu… Přeložila Zuzana E. Němcová.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041110 299,-  239,-

3x Felix Francis

obj. č.    
EF048086300,- 

ušetříte

 597,- 
jen

Výhodný komplet Felix Francis  
TROJKORUNA 
Z agentury, zabývající se ko-
rupcí ve sportu, někdo vynáší 
důvěrné informace. Vyšetřo -
vatel BHA Jeff Hinkley brzy 
zjišťuje, že se špion nezastaví 
před ničím… 280 stran 
EF038935 299,-  239,- 

Felix Francis  
VYDĚRAČ 
Jeffa Hinkleyho se pokusí  
někdo zabít. Vše nasvědču je 
tomu, že to byl nejlepší  
steeplový jezdec současnosti 
Dave Swinton… 272 stran 
EF038059 299,-  249,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Stefan Ahnhem  
MOTIV X 
Brutální vražda dítěte postaví před hel-
singborskou policii případ s možným 
rasistickým podtextem. 440 stran 
EF040493 399,- 319,- 

Stefan Ahnhem   
DEVÁTÝ HROB 
Audioknihu čte Pavel Soukup. 
EF041281  2 CD (mp3) 399,- 349,- 

Agatha Christie  
DŮM NA ÚSKALÍ 
V chátrajícím sídle na útesu se 
dějí podivné věci: ze stěn padají 
obrazy, ze skal se valí obrovské 
balvany, brzdy auta náhle nefun-
gují… a mladá majitelka nemo-
vitosti několikrát jen taktak vy - 
vázne životem. Nakonec do hry 
vstoupí střelná zbraň – a krátce 
poté i Hercule Poirot… 224 s. 
EF041344 259,- 199,- 

Agatha Christie  
V HOTELU BERTRAM 
Londýnský hotel Bertram je mís-
tem, jehož atmosféru se rozhod -
ne po letech znovu vychutnat 
i slečna Marplová, doufajíc, že 
čas neubral nic na jeho noblese 
a eleganci. Místo zaslouženého 
oddychu ji zde však čeká vyšetřo-
vání vraždy hotelového portýra. 
240 stran 
EF041345 299,- 239,-

Alan Bradley  

MRTVÍ PTÁCI  
NEZPÍVAJÍ 
Jednoho jarního rána roku 1951 
stojí jedenáctiletá chemička a zdat -
ná vyšetřovatelka Flavia de Luce  
na nádraží a očekává návrat své 
dávno ztracené matky Harriet. Když 
u nástupiště zastaví speciálně vypra-
vený vlak, přistoupí k Flavii vysoký 
neznámý muž a pošeptá jí do ucha 
záhadnou zprávu. Za okamžik je 
mrtvý, sražený na koleje někým  
ze shromážděného davu. Co byl 
muž zač, co znamenala jeho slova 
a proč je pověděl právě Flavii?  
Přeložila Petra Diestlerová.  
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041123 279,-  219,-

NOVIN
KA

Jean-Luc Bannalec  

BRETAŇSKÉ TAJEMSTVÍ 
Sedmý případ pro komisaře Dupina,  
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého 
Pařížana za trest přeloženého do Bretaně 
– na konec světa… Bróceliandský les se 
svými malebnými jezery a zámky je pova-
žován za poslední říši víl. Váže se k němu 
velké množství legend. Která lokalita by 
se tedy lépe hodila pro dlouho plánovaný 
podnikový výlet komisaře Dupina a jeho 
týmu? Vraž da badatele zabývajícího se 
postavou krále Artuše však udělá komi-
saři čáru přes rozpočet. Dupin je jmeno-
ván vyšetřovatelem zločinu, po němž brzy  
následují další… Přeložil Jiří Vodvárko.  
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040364 359,- 279,- 

NOVIN
KA

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÉ 
SVĚTLO 
Podaří se komisaři 
Dupinovi nalézt 
osobu, která se  
pokusila zavraždit 
poslan kyni? 304 s. 

EF039462  

299,- 239,- 
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P
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Pavel Hrdlička  

OPATOVA PROTIVENSTVÍ 
Koncem 12. století nastává v Čechách  
a na Moravě období plné zvratů, na knížecím 
stolci se vystřídá šest panovníků a rivalita 
Přemyslovců téměř zaviní rozvrácení státu.  
V Palestině je dobyt Jeruzalém a celá Evropa 
se účastní křížových výprav. Málo kdo se  
z takového dobrodružství vrátí. Na po zadí 
těchto událostí vzniká v málo osíd lených již-
ních Čechách velký premonstrátský klášter. 
Mladý milevský opat Jarloch se ze všech sil 
snaží tento náročný úkol zvládnout… 
Váz., 184 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041233 259,-  199,- 

Iny Lorentzová 

VZPURNÁ 
Připravená o dědictví a na útěku před vynuce-
ným manželstvím se Johana z Allersheimu 
vydává za muže. Se svým bratrem dvojčetem  
nakonec najde útočiště u Adama Osman ského, 
vzdáleného bratrance, velitele pevnosti v Pol -
sku, který ale sourozence nepřivítá právě přívě-
tivě. Johana netuší, že Adam její identitu zná, 
a tak žije nadále v přestrojení. A její bratranec 
hraje tu hru s ní, neboť proti své vůli obdivuje 
dívčinu odvahu. Náhle všichni muži v pevnosti 
dostanou nečekaný rozkaz připojit se ke králov-
skému vojsku, protože vojenské hordy Osman-
ské říše táhnou na Vídeň. A Johaně nezbývá  
než je následovat… Přeložila Jana Pecharová.  
Váz., 544 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040563 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-

Netvrdím, že to tak bylo.  
Ale mohlo to tak být… 

Pavel Hrdlička

Hana Whitton  
SÁGA RODU  
REISSOVÝCH 
Historický román přibližuje 
prostředí české obrozenecké 
společnosti. 264 stran 
EF040624 279,- 219,- 

Ken Follett  
OHNIVÝ SLOUP 
Nenechte si ujít třetí příběh 
zasazený do města Kings-
bridge! Brož., 688 stran  
EF041531 349,- 279,-

Sabine Ebertová  
MEČ A KORUNA 
Čas zrady 
Příznivci ságy o Porodní 
bábě se v románu opět  
set kají s řadou tehdejších  
hrdinů v době jejich mládí, 
zejména s Christianem. 528 s. 

EF040753 449,- 359,- 
 

Pavel Hrdlička  
ŽEBRÁKOVA POMSTA 
Hlavním hrdinou tohoto  
příběhu s detektivní záplet-
kou je čtenářům dobře 
známý Václav, podrychtář 
Starého Města pražského.  
200 stran 
EF041107 259,-  199,- 

NOVIN
KA

ODVÁŽNÁ MLADÁ ŽENA, NELÍTOSTNÁ DOBA TURECKÝCH VÁLEK 
                     A OSUDOVÁ LÁSKA
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3x Jaromír Jindra

obj. č.    
EF048087300,- 

ušetříte

 557,- 
jen

Výhodný komplet

Cynthia Harrod-Eagles  
ZEMĚ MÝCH SNŮ 
Za války, 1916 
Třetí volné pokračování epické rodinné 
ságy sleduje další osudy rodiny Hunte-
rových. Píše se rok 1916 a je čím dál 
jasnější, že ko nec války, která měla  
původně trvat jen pár měsíců, je v ne-
dohlednu. Beatrice Hunterová neče-
kaně potkává svou dávnou lásku  
a její manželství s Edwardem je téměř 
v troskách. Jejich krásná dcera Diana, 
které padl snoubenec, se jen těžce 
vzpamatovává ze své ztráty. Sadie po-
kračuje ve své vysněné práci a pomáhá 
s výcvikem koní pro armádu. Bobbyho 
přitahuje létání a plný mladické touhy 
po slávě a dobrodružství se vydává  
do Francie, kde se s nastupujícím pod-
zimem schyluje k bitvě na Sommě… 
336 stran 
EF040910 359,- 279,-

Jaromír Jindra  
VÁLKA KRÁLOVEN 
Eliška Přemyslovna &  
Eliška Rejč ka 288 stran 

EF040413 279,- 219,- 

Jaromír Jindra  
JED PRO KRALEVICE 
Jan Lucemburský rozehrál 
hazardní hru! 248 stran 

EF040924 279,- 219,-  

Šestá historická detektivka  
se soudcem Melicharem

Jaromír Jindra  

BOJ SLEPÉHO KRÁLE 
Český panovník své spojence 
neopouští 
Král Jan Lucemburský učinil vše, co bylo 
možné, aby jeho syn Karel usedl na trůn  
císaře Svaté říše římské, a svůj životní úkol 
považuje za skončený. Třebaže je prakticky 
slepý, je věcí jeho cti nevyhnout se boji  
Francouzů s Angličany, ke kterému dojde  
nedaleko Crécy (Kresčaku). Po jeho smrti  
se rytíř Matouš Rozoumek vrací spolu se  
zraněným nevlastním synem Josefem z Lich-
tensteinu domů do Čech. Ani jeden z nich 
netuší, co je tam čeká… 
Váz., 288 stran, 12 x 20 cm 

EF041423 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Jan Bauer 

KDO ZRADIL KRÁLE 
Po návratu z tažení do Uher je zatčen jeden 
z před ních velmožů království Jindřich z Lipé 
a uvězněn na hradě Týřově. Král Jan Lucemburský 
ho obviňuje ze zrady a požaduje jeho smrt. Krá-
lovství hrozí vzpoura mocného rodu Ronovců 
a krvavá domácí válka. Zároveň je ze zrady obvi-
něn i královský soudce Melichar z Roupova, je 
uvězněn na Křivoklátě a zřejmě ho čeká mučení 
a poprava. Jeho pomocník Božetěch usilovně 
hledá někoho, kdo by pomohl soudce osvobodit 
a zbavil ho nařčení ze zrady. Zachrání ho sama 
královna Eliška Přemyslovna? 
Váz., 232 stran, 12 x 20 cm 

EF040929 279,-  219,- 

NOVIN
KA

Jan Bauer  
HRAD MRTVÝCH 
Manželku a dceru 
šlechtice Raimunda 
z Pušperku kdosi 
unesl. Zoufalý muž 
hledá pomoc u vliv-
ného Petra z Rožm-
    ber ka… 200 stran 
EF040445  

249,- 199,- 
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Minette Walters  

NEJTEMNĚJŠÍ PŮLNOC 
Na podzim roku 1348 z hrabství Dorseteshire pozvolna ustupuje morová 
nákaza. Bývalý nevolník Thurkell se pokouší pro panství Develish zajistit 
obživu, ale čelí nejednomu nebezpečí, protože kraj se potýká jak s ná-
sledky moru, tak s loupeživými bandami snažícími se ukrást z opuštěných 
sídel, co se dá. Lady Anne mezitím musí uklidnit rozjitřenou atmosféru 
spojenou s těhotenstvím své dcery a vypořádat se se zrádným správcem 
panství… Přeložil Robert Čapek. Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041034 399,-  319,-

Pokračování románu  
Poslední hodiny,  
který si získal už tisíce  
nadšených čtenářů! 

2x Minette Walters

obj. č.    
EF048088280,- 

ušetříte

 618,- 
jen

Výhodný komplet

Marie Lamballe  
HLUBOKÁ MODŘ MOŘE 
Když Kateřina najde na půdě 
v domě svých rodičů akvarely, je 
fascinována. Pátrání po původních 
majitelích ji zavede do Bre taně, kde 
objeví zchátralý zámeček ze svých 
obrazů. Panství patří Ewanovi, 
atraktiv ní mu Bretaňci… 560 stran 

EF040925 459,- 359,- 

Colleen McCulloughová  
HOŘKOSLADKÝ ŽIVOT 
Život čtyř dcer důstojného pána  
Latimera se od základu změní,  
když se dají zaměstnat v nemocnici 
jako ošetřovatelky a zapojí se  
do programu, kterým ve dvacá tých 
letech vznikalo povolání diplomo-
vaných zdravot ních sester. 400 stran 
EF037561 399,- 319,- 

Gemma Liviero  
STEZKA V TROSKÁCH 
Stefano se snaží s malým si-
rotkem dostat po válce přes 
Němec ko do Itálie. Spo leč ně 
najdou útočiště v odlehlé 
chatě, kam postup ně přichá -
zí další lidé. Stefa no záhy 
zjiš ťuje, že válka skon čila pro 
státy, ale ne pro obyčej né 
lidi chycené v pasti dale ko 
od jakékoliv pomoci. 368 s. 

EF040240 399,- 299,- 

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM  
Marie nastupuje jako po -
moc nice v sídle průmyslnické 
rodiny Melzerů. Zatímco si 
děvče ze sirotčince vydobývá 
své místo mezi personálem, 
panstvo si užívá plesové  
sezony. Jenom Paul, dědic 
rodiny, se drží stranou spole-
čenského mumraje – dokud 
nepotká Marii… 464 stran 

EF038207 399,- 319,- 

Minette Walters  
POSLEDNÍ HODINY 
V Anglii propukl mor. Panství Develish vyhlásí karan-
ténu. Izolovaní obyvatelé neví, co se děje za zdmi,  
a děsí se budoucnosti… 464 stran 
EF039762 499,- 399,- 
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Eoin Dempsey  
RŮŽE BÍLÁ, ČERNÝ LES 
Píše se rok 1943. V letech před Hitlerovým vze stupem 
k moci byl domek Gerberových plný smíchu. Ale to je 
minulost. Franka je nyní sama, otec i bratr jsou ztra-
ceni ve víru války a ona nemá důvod žít. Když jedno -
ho dne v lese objeví parašutistu v uniformě Luftwaffe, 
rozhodne se mu pomoci. Brzy ale zjišťuje, že muž není 
tím, za koho se vydává. Dokáží k sobě najít cestu 
a obelstít gestapo? 272 stran 
EF040592 359,- 279,-

Eoin Dempsey  

NAJDI REBECCU 
Christophera a Rebeccu nemohlo nic roz-
dělit – ani její tyranští rodiče, ani snoube-
nec, kterého si našla po útěku do Anglie. 
Ale když vypukne druhá světová válka 
a nacisté obsadí ostrov Jersey, je Rebecca 
transportována do Evropy v rámci „koneč-
ného řešení“. Christopher mezitím vstoupí 
dobrovolně do SS – jen tak má šanci najít 
ženu, kterou miluje. Ženu, jejíž poslední 
stopy vedou do Osvětimi. Najdi Rebeccu  
je strhující příběh obětavé lásky, odehráva-
jící se v nejtragičtější době lidských dějin. 
Přeložil Robert Čapek.  
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040591 379,-  299,- 

Když loni v létě vy -
šla Růže bílá, čer ný 
les, naprosto mě  
to dostalo. Takhle 
napínavý příběh 
z druhé světové 

války jsem už dlouho nečetl. Autorovu  
novinku si tudíž rozhodně nenechám ujít! 

Radek Blažek 
Social Media Manager 

NOVIN
KA

Láska kvete i na nejtemnějším 
místě…
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 74.28
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Nadia Terranova  

SBOHEM, PŘÍZRAKY 
Ida se živí psaním fiktivních příběhů 
do rádia. Před lety se přestěhovala 
ze Sicílie do Říma, kde žije se svým 
manželem. Teď se vrací do rodného 
domu, z něhož matka udělala skan-
zen, aby jí pomohla s prodejem. 
Stačí překročit práh a znovu se po-
noří do traumatické minulosti: když 
jí bylo třináct, její otec beze stopy 
zmizel. Jednou ráno vstal a odešel 
navždy. Otec, který není ani živý,  
ani mrtvý, se pravidelně objevuje 
v jejích nočních můrách a dokonce 
se jí zač ne zjevovat jako přízrak  
za bílého dne. V dusné atmosféře 
kulminuje i napětí mezi Idou a její 
matkou… Přeložila M. Štefková.  
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040786 279,-  219,-

Karina Sainz Borgo  

V CARACASU BUDE  
NEJSPÍŠ STÁLE TMA 
Napínavý, komorní příběh začíná  
pohřbem matky, s níž hlavní hrdinka 
Ade laida prožila celý život a ke které ji 
pojila silná citová vazba. Svobodná, 
bezdětná, osamělá čtyřicátnice je náhle 
úplně sama. Ke všemu ji z bytu i života 
vyhodí provládní ženské ko man do. V tu 
chvíli začíná Adelaidin boj o přežití.  
Náhodou se dostane do sousedního 
bytu, v němž najde jeho majitelku  
mrtvou. Druhá šance na život začíná, 
ale její cena bude vysoká. Dokáže člo-
věk, postavený do mezní situace, zradit 
osobní etický kodex, porušit nejhlouběji 
zakořeněné morální zásady a zapřít 
v sobě lidskost a soucit, jen aby přežil? 

Může se jen tak vzdát vlastní identity a snadno se stát někým jiným? A je možné, aby si kvůli přežití 
osvojil cizí minulost, vzpomínky, tužby i obavy, a potom žil dál a neztratil se sám sobě? Novela předsta-
vuje významný literární počin mladé spisovatelky, v němž bez příkras vypráví o syrové a surové realitě 
současné Venezuely. Přeložila Lada Hazaiová. Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040663 279,-  219,- 

Louisa May Alcottová  
MALÉ ŽENY  
Romantická Meg, ne-
zkrotná Jo, nenápadná 
Beth a rozmazlená Amy. 
Čtyři sestry, které musejí 
čelit stesku po tatínkovi, 
který bojuje v občanské 
válce, chudobě či vážné 
nemoci, ale hlavně svým 
vlastním ambicím, tuž-
bám a malým nectnos-
tem. 496 stran 
EF041473 449,- 349,-

Paolo Cognetti  
NIKDY NEVYSTOUPAT 
NA VRCHOL 
Co znamená vydat se  
do hor a nikdy nevystoupat 
na vrchol? Autor vypráví 
o cestě jako touze po sebe-
poznání, o kroužení kolem 
smyslu vlastní pouti, o úni -
ku i návratu a také o snaze 
nechat se fyzicky prostoupit 
krajinou. 128 stran 
EF040785 229,- 179,- 

Bernhard Schlink  
PŘEDČÍTAČ 
Z náhodného setkání chlapce 
Michae la a ženy Hanny se 
vyvine milostný vztah – vztah 
nerovný, neboť oba aktéry  
od sebe dělí více než 20 let. 
Po čase Hanna za tajemných 
okolností zmizí a Michael se 
s ní opět setká až jako stu-
dent práv – při procesu s vá-
lečnými zločinci… 184 stran 
EF041270 279,- 219,- 

Jonathan Littell  
LASKAVÉ  
BOHYNĚ  
Fiktivní memoáry na-
cisty a důstojníka SS 
Maximiliena Aueho.  
Román získal r. 2006 
Velkou cenu Fran -
couz ské akademie  
a prestižní Goncour-
tovu cenu. 872 stran  
EF037181  
 499,- 399,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Novela o syrové 
a surové realitě 
současné  
Venezuely

Proslulý bestseller  
v nezkrácené podobě!
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Michel Houellebecq  
SEROTONIN 
Román kontroverzního fran-
couzského spisovatele je  
životním bilancováním šesta -
čtyřicátníka, který vzpomíná 
na své bývalé lásky. Nepře-
kvapí, že tu jsou naturalis-
tické popisy sexuálních aktů, 
ale zároveň i lyrické, melan-
cholické úvahy nad vztahy 
obecně, nad pojmy láska  
a přitažlivost. Autor má oso-
bitý styl, pracující zejména 
s ne   ná padnými, ale promyš-
lenými asociacemi. 280 stran 
EF040666 329,- 259,- 

Michel Houellebecq  

PLATFORMA 
Hlavním protagonistou románu je opět autorův generační druh, čtyřicátník, úředník  
na ministerstvu kultury. Sarkasticky glosuje život, dokud nepotká dívku, která se vymyká 
jeho dosavadním zkušenostem se ženami. V líčení jejich vztahu možná Houellebecqova 
čtenáře překvapí méně cynický tón, který však o to kousavěji zaznívá v přiléhavých  
soudech o pokrytectví západní civilizace i o možných alternativách, vedoucích do slepé 
uličky terorismu. Skandální autor se nezapře v popisu erotických scén i kritických připo-
mínkách na adresu různých náboženství. Přeložil A. Beguivin. Váz., 304 s., 12,5 x 20 cm 

EF040667 359,-  279,- 

Ian McEwan  

ŠVÁB 
Když se Jim Sams – chytrý, ale v žádném případě nijak zvlášť 
důmyslný tvor – jednou ráno probudil z nepokojných snů, shle-
dal, že se v posteli proměnil v jakousi nestvůrnou obludu… 
Odkazem na Kafkovu Proměnu rozehrává anglický prozaik pří-
běh o tom, jak snadno může svět politiky zbloudit, podlehne-li 
okouzlení vlastním „posláním“, snaze vyřešit složitý svět po-
mocí jednoduchých klišé a touze konat „vůli lidu“. Jim Sams 
chce na své misi v premiérském těle sloužit lidu s přesvědče-
ním, že sám nejlépe ví, co je pro lid dobré. V zemi F. Kafky nám 
to může znít povědomě, ale dějištěm příběhu je současná Britá-
nie. Slav ný spisovatel řekl své k příběhu brexitu. Hořce satirické 
vyprávění je zasazeno do reálií ostrovního politického života 
a pro deziluzi z tamní společnosti nachází s hravou nadsázkou 
jen nepříliš lichotivé vysvětlení. Přeložil Ladislav Šenkyřík.  
Váz., 120 stran, 12,5 x 20 cm 
EF041656 259,-  199,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA

Alan Hollinghurst  
LINIE KRÁSY 
Když se čerstvý absol-
vent Oxfordu Nick po-
prvé zamiluje, následuje 
první seznámení s lon-
dýnskou gay scénou,  
první lajna kokai nu  
a první setkání s AIDS… 
448 stran 
EF041451 399,- 319,- 

Alan Hollinghurst  
SPARSHOLTOVA 
AFÉRA 
Elegantně rafinovaný 
román známého ang -
lického spisovatele,  
básníka a překladatele.    
544 stran 
EF040596 499,- 399,- 2x Alan Hollinghurst

obj. č.    
EF048089300,- 

ušetříte

 598,- 
jen

Výhodný komplet

Existuje pouze jedna  
odpověď – psát! 

Ian McEwan (reakce na brexit)
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Jitka Ludvíková  

MUŽI ZRAJÍ  
JAKO VÍNO 
Srandista, požitkář a odpůrce 
změn doktor Barták je v rámci 
zachování rodinného štěstí 
nucen zanechat své lékařské 
praxe a přestěhovat se do za-
hraničí, kde jeho manželka  
nastoupí na vrcholovou mana-
žerskou pozici. Z usedlého 
prak tického lékaře se tak stane 
muž v domácnosti se dvěma 
dětmi na krku, navíc v zemi, 
kde mu jeho jazykové schop-
nosti nestačí ani na koupi  
rohlíku. Stěhování, život mezi 
novými lidmi a péče o domác-
nost dostanou doktora Bartá  -
ka do řady nepříjemných,  
velmi kuriózních situací, které 
zaručeně polechtají čtenářovu 
bránici… 
Váz., 232 s., 11,5 x 18,5 cm 

EF041338 259,-  199,- 

Karolina Tůmová  
POKOJ  
BEZ DVEŘÍ 
Poutavý historický 
román. Tři ženy 
jednoho rodu, tři 
osudy, tři různá 
historická období 
– osmnácté sto-

letí, druhá světová vál ka a současnost. Příběhy 
spojuje motiv vzácného starožitné ho prstenu, 
jenž je v rodině předáván z generace na gene-
raci… 256 stran 
EF040685 259,- 199,- 

H. M. Körnerová  
DŮM U TŘÍ 
BOROVIC 
Francouzský  
venkov na konci  
19. století. Pro-
středí plné po - 
věr, předsudků, 
klepů a nedůvěry 
k „přivandrovalcům“. Zanedbaný statek,  
na němž bez nadšení hospodaří bývalý právník 
s hrstkou služebnictva a postiženým synem. Tak 
vypadá místo, kam se v tísni uchýlí mladá žena 
prchající z domova… 304 stran 
EF040037 299,- 239,-

Simona Votyová  
CHCI TĚ MÍT VE SKŘÍNI 
Co všechno se dá v manželství odpustit, 
tolerovat, kam až zajít? Poutavý román 
známé české spisovatelky a novinářky.  
Brož., 284 stran 
EF370148 269,- 219,- 

B. Černohlávková Večeřová  
MŮJ ROK  
S INŽENÝREM 
Pokud si vezmete za muže 
inženýra, nemůžete se divit, 
když jednoho dne najdete 
v elektrické troubě přezkáče, 
v knihovně veslovací stroj 
a mezi dveřmi krokodýla…
240 stran 
EF040512 259,-  199,- 

NOVIN
KA

Volné pokračování čtenářsky úspěšných knih  
Zkrocení mlsného muže a Osvícení zoufalého muže

Magda Váňová 

MLSNÁ HUBA 
Oslňující kráska Laura prchá 
před chlapíkem, který ji chce 
zabít. Potřebuje se schovat 
a ochotně nastoupí do res -
tau ra ce Mlsná huba. Zave-
dený podnik se dívce záhy 
podaří téměř rozvrátit…  
Váz., 368 s., 13,7 x 20,7 cm 

EF375817 340,-  272,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Nový  
román vaší 
oblíbené 
autorky
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S. Saudková, M. Čermák  
ŠPÍNA ZA NEHTY 
Příběh architekta a fotožurnalistky, 
kteří mají už leda cos za se bou, ale  
to největší peklo je teprve před nimi. 
Milost ný a kriminální žánr propůj ču je 
knize nebývalé napětí a pikantnost. 
216 stran 
EF040831 279,- 219,- 

Marcela Mlynářová  

DVAKRÁT DOLE, JEDNOU NAHOŘE 
Oblíbená autorka řady populárních knih přichází s novým titulem! Opět v něm vypráví nenapodobitelným stylem 
o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po naší domovině i cizích krajích, o životních vrcho-
lech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám 
osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. 
Váz., 224 stran, 11,5 x 18,5 cm 

EF041421 279,-  219,- 

Čtenářům, kteří mé 
kníž ky zatím neznají, 
předkládám další 
s ujištěním, že lze  
překonat všechny rány 

osudu, pokud máme smysl pro humor, srovnaný žebří-
ček hodnot a jsme si dostatečně vědomi, že právě ten 
svůj ŽIVOT máme ve vlastní režii.  
Přeji vám všem příjemné odreagování! 

Marcela Mlynářová

Hana Frištenská Štarková  
KAŽDÉMU  
JEHO IZRAEL 
Příběhy Ester, Valinky a Lajbiho se 
odehrávají v Zakarpat ské Ukrajině,  
komunistickém Československu,  
západním Německu a v Izraeli.  
200 stran 
EF041205 279,- 219,- 

K. Osoha, O. Kavalír, V. Mašek  
NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY 
Agent-chodec 
Druhý díl komiksové trilogie napsané 
na motivy bestselleru D. J. Žáka Ná-
vrat Krále Šumavy. Napínavý děj se 
odehrává v houstnoucí atmosféře 
studené války. Brož., 216 stran, čb. il. 
EF041312 359,- 279,- 

Marcela Mlynářová  
KDO NEHŘEŠÍ, NEŽIJE 
Tentokrát se autorka zamýšlí  
nad rodičovstvím a problematikou 
výchovy potomků. 216 stran 
EF041277 279,- 219,-

Marcela Mlynářová  
DŮCHODKYNĚ NESTŘÍLEJTE  
Známá spisovatelka živě a poutavě 
přibližuje svou verzi ženy po šede-
sátce. 200 stran 
EF041264 279,- 219,- 

Marcela Mlynářová  
V PADESÁTI NA ZAČÁTKU 
Autorka s humorem vypráví o pore-
voluční době, kdy hledala způsob, 
jak uživit své tři děti. 200 s., čb. il. 
EF041265 279,- 219,- 

NOVIN
KA

Marcela Mlynářová 
DVAKRÁT DOLE, JEDNOU NAHOŘE 
Audioknihu čte Adéla Kubačáková. 
EF041684              CD (mp3) 279,- 219,-
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Michal Viewegh  
POVÍDKY  
O MANŽELSTVÍ 
A O SEXU 
Spisovatel Oskar si 
po rozvodu zvyká 
na samotu a staro -
mládenecký život – 

a obojího si užívá se všemi slastmi, ale především 
strastmi. Povídkový román o zamilování, vystřízli-
vění, nevěře, ale také lítosti, výčitkách svědomí  
a chybách, které nelze napravit. 272 stran 
EF040190 349,- 279,- 

ŽENA  
FILMOVÉHO 
KRITIKA 
Vtipné blogové 
příspěv ky, jejichž 
autorka za ně 
byla nominovaná 
na prestižní cenu 
Magnesia Litera. 

Texty svými ilust racemi doprovodila umělkyně 
s pseudonymem Toy_Box. 112 s., čb. ilustrace 
EF041206 279,- 219,- 

Lukáš Pavlásek  
SOUTĚŽ 
JEDLÍKŮ 
Kniha obsahuje 
osmnáct povídek 
z pera oblíbené -
ho českého ko-
mika. Humorně 
laděné příhody zachycují absurdní, ale záro-
veň lidské situace ze života. 160 stran, čb. il. 
EF041420 259,- 199,- 

Jaroslav Hašek  
OSUDY  
DOBRÉHO  
VOJÁKA 
ŠVEJKA 
S obrázky  
Josefa Lady 
Tato knížka by  
určitě nemě la 

chybět v žádné rodin né knihov ně! Ilustroval 
Josef Lada. 656 stran, černobílé ilustrace  
EF040423 399,- 299,- 

František Nepil  
JAK SE DĚLÁ 
CHALUPA 
Tato knížka není  
ná vo  dem, nýbrž  
přiznáním, jak  
se dělá chalupa, 
když na to člověk 
nemá ani znalosti, ani obratné ruce, a pokouší 
se to vše překlenout nadšením a láskou. 168 s. 
EF041489 259,- 199,-

Michal Viewegh  

PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ LEOPOLD 
Leopold, novinář ve středním věku, žijící ve stereotyp-
ním manželství s Nelou, má až nutkavou potřebu  
vyjadřovat se ve verších a za všech okolností zůstávat 
zdvořilý, což ho občas dostává do velice prekérních  
situací. Ani v nejčernějším snu by ho však nenapadlo, 
že když se rozhodne doprovodit svou ženu, povoláním 
učitelku, její dvě kolegyně a tchýni na hudební festival 
Sázavafest, podstoupí jeho život zatěžkávací zkoušku…  
Váz., 272 stran, 14 x 17,8 cm 

EF041448 349,-  279,-

Michal Viewegh  
LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ 
Komorní psychologická novela, která podle autorových 
slov pojednává hlavně o tom, jak obtížné je v Čechách 
napsat cituplný příběh. Zároveň je kniha sebevědomým 
autorským gestem, když se zdánlivě z ničeho začne před 
očima čtenáře odvíjet příběh učitele, v němž se proplé-
tají osudy studentů a „báječné náhradní matky“. 168 s. 
EF040193 259,- 199,-

Michal Viewegh  
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY 
Soukromé očko Denise Pravdu požádá o schůzku popu-
lární spisovatel, který chce napsat detektivní román…  
Kniha je nejen vtipně sebeironickou reflexí takzvaného 
úspěšného spisovatelství, ale především rafinovaně 
zkomponovaným detektivním příběhem o lásce, přátel-
ství a žárlivosti, který čtenáře zavede až do Číny. 256 s. 
EF040192 299,- 239,- 

Michal Viewegh  
PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ LEOPOLD 
Audioknihu čte Jakub Wehrenberg.  
EF041449           CD (mp3) 349,- 299,- 

PRÁVĚ VYCHÁZÍ 
NOVÝ ROMÁN VAŠEHO 
OBLÍBENÉHO AUTORA! 
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Ellen Bergová  

JE TOHLE VŮBEC LÁSKA? 
„Jsem to opravdu já?“ přemítá Bea při 
pohledu do zrcadla. Je jí 44 let a nějak si 
sebe sama pamatuje mladší. S jejím  
obchodem s interiérovým designem to 
jde navíc z kopce a přítel ji právě opustil 
kvůli mladinké dívce. Bea se rozhod ne, 
že si dá od mužů pauzu, protože už má 
až po krk nezralých chlápků, kteří se ne-
chtějí vázat. Jeden či dva roky bude žít 
singl, aby našla sama sebe. Jenže jako  
z udělání se její matka i dospě lá dcera 
vytasí s novými milenci – v Beině věku.  
A záhy i před ní stojí dva muži, kteří  
v ní vyvolávají návaly horka, ačkoliv  
ani jeden z nich naprosto nepřichází  
v úvahu… Přeložila S. Brtna Havlová. 
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm 

EF040491 299,-  239,- 

Zuzana Součková  

KDYŽ SE DÁMA ROZBĚHNE 
„Počkejte, já vám ukážu, že padesátka je jen číslo!“,  
pomyslela jsem si a přihlásila se na svůj první běžecký 
závod. Půlmaraton. Ve stejném roce jsem oslavila své pa-
desáté narozeniny. Můj život se obrátil naruby a běh se 
stal mou součástí. Cestu, kterou jsem našla, po které jdu, 
vám chci ukázat. Budu vám vyprávět, co mi běh dal, co mi 
vzal, co jsem našla a co ztratila. Díky této knize můžete 
najít motivaci ke změně života. Nikdy není pozdě začít, 
a když se chce, všechno jde. Věřte, že limity a omezení si 
tvoříme pouze ve své hlavě. Kniha neobsahuje jen příběhy, 
ale také praktické rady pro běhání a zdravý, nejen pro 
běžce vhodný jídelníček. Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041353 259,-  199,- 

Ellen Bergová 
UDĚLÁM TI ZE 
ŽIVOTA PEKLO 
Když Carina zjistí,  
že je jí man žel 
Jonas nevěrný,  
ro dinná idylka je 
tatam. Rozpoutá  

se Válka růží plná ďábelských zvratů… 288 s. 
EF039571 299,- 239,- 

NOVIN
KA

2x Ellen Bergová

obj. č.    
EF048103220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet
3x Zuzana Součková

obj. č.    
EF048090300,- 

ušetříte

 467,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA*

Zuzana Součková  
DIAGNÓZA ŽENA 
O životě s humorem 
Kniha fejetonů z pera 
úspěšné blogerky.  
240 stran 
EF040752 

259,- 199,- 

Zuzana Součková  
BĚH ŽIVOTA  
S ÚSMĚVEM 
Humorný průvodce 
všedními dny.  
232 stran, čb. ilustrace 
EF039671  

249,- 199,- 

Zuzčiny příběhy po-
pisují běžný život 
ženy, nejsou upla-
kané a nenajdete 
v nich ani nic 
z boje žena versus 
muž. Spíš naopak, 
vycítíte z nich lásku 
k životu, k dětem, 

k životnímu partnerovi, k pohybu, k jídlu, tedy  
ke všemu, co život ženy a člověka obecně napl-
ňuje, ale je dost těžké to podat tak, abyste neměli 
pocit, že se vám autorka snaží vnutit svůj názor. 
A Zuzce se to rozhodně podařilo. 

Miloš Škorpil, ultramaratonec a trenér běhu

Jan Svěrák  
BOHEMIA 
Začíná nové milénium 
a naděj ný český režisér  
Ivan se srdcem floutka,  
rodinou na krku a hlavou 
v oblacích sní o tom,  
že natočí film v Holly -
woodu. Stačí překonat 

manželčin nesouhlas a může dobýt celý svět. Anebo se  
v něm naopak ztratit… 216 stran 
EF041198 299,- 239,-

Tereza Boučková  
ZÁVOD S ČASEM 
99 nejrychlejších fejetonů 
Oblíbená česká spisovatelka, 
scenáristka a publicistka Te-
reza Boučková píše fejetony 
přes dvacet let. Vý běr toho 
nejlepšího v knížce s výmluv -
ným názvem Zá vod s časem 

tvoří fejetony z knihy Jen tak si tro  chu schnít a dále texty 
psa né pro deník Metro a časopis Reportér. 248 stran 
EF040160 259,- 199,- 
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Otevřeli jsme pro vás novou prodejnu. Více na str. 74.34
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Hana Kneblová  

ŽIVOT V ČESKÝCH  
ZEMÍCH ZA RUDOLFA II. 
Autorka se v knize nezabý vá pouze 
Rudolfem II., jeho dvorem a osob-
nostmi, které ho obklopovaly, ale  
popisuje i všední život v rudolfinské 
době. Zjistíme například, že Ty cho Bra -
he přišel v souboji o nos a že Edwardu 
Kelleymu uřízli kvůli padělání listin uši. 
Dozvíme se o morových epidemiích, 
o tom, co se jedlo, jak to bylo s majet-
kem Rožm berků po smrti Petra Voka, 
co se dělo na dvoře po smrti císaře 
a další zajímavosti, které se běžně 
v historických knihách neuvádějí.  
Váz., 200 stran + 16 stran bar. foto, 
14 x 20,5 cm 
EF041422 259,-  199,- 

Pavel Juřík  

ROŽMBERKOVÉ 
Výpravná publikace přibližuje historii a význam nejvýznamnějšího českého panského rodu. 
Od Vítka I. z Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců zmíněného již v roce 1169, až 
po vymření rodu Rožmberků v roce 1611 zaujímali páni z Rožmberka přední místa v zem-
ských a dvorských úřadech. Členové rodu, jako byli Vok I., Oldřich II. či Vilém a Petr Vok 
z Rožmberka, se významně zapsali do našich dějin. Stopy jejich díla vidíme dodnes, ať je 
to rybniční soustava v jižních Čechách, hrady a zámky Český Krumlov, Třeboň, Rožmberk, 
Kratochvíle, Choustník, Vimperk, klášter Vyšší Brod, nebo Rožmberský palác na Pražském 
hradě. Kniha shrnuje nejnovější poznatky o životě a díle rodu Rožmberků, které doplňuje 
na tři sta fotografií. Váz., 200 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm 

EF040763 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

 

Čtivé a přehledné dějiny  
           významného českého šlechtického rodu

Sigrid-Maria Größingová  
HABSBURSKÉ  
CÍSAŘOVNY 
Expertka na Habsburky  
od haluje nejedno tajemství 
a pohnuté osudy císařoven, 
z nichž mnohé očekával jen 
krátký a tragický život. 160 s. 
EF039779 249,- 199,- 

Pavel Kosatík, Vojtěch Šeda  
PRAŽSKÁ  
DEFENESTRACE 
23. května 1618  
(a co bylo dál…) 
Příběh defenestrace, podaný 
způsobem, jaký v učebnicích 
nenajdete. 120 s., bar. publ. 

EF039296 299,- 229,-

NOVIN
KA

Pavel Juřík se dlouhá léta specia -
lizuje na čtivé a přehledné dějiny 
významných českých šlechtických 
rodů. Nejnovějším příspěvkem  
do této série jsou Rožmberkové,  
v nichž autor popisuje nejen dra-
matické osudy rodu, ale přibližuje 

i jejich sídla a další stopy, které v dějinách a v krajině za-
nechali. Vřele doporučuji.  

Petra Diestlerová  
Šéfredaktorka oddělení naučné literatury 

LOBKOWICZOVÉ 
Popel jsem a popel budu 
160 stran, barevná publikace 
EF037764 349,- 279,- 

KOLOWRATOVÉ 
Věrně a stále 
152 stran, barevná publikace 
EF037763 349,- 279,-

ŠTERNBERKOVÉ 
Panský rod v Čechách a na Moravě  
208 stran, barevná publikace 
EF036413 399,- 329,- 

KINŠTÍ 
Bůh, čest, vlast 
168 stran, barevná publikace 
EF039935 359,-  279,- 
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74. 35
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Jiří Fidler  
DĚJINY  
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 
V DATECH 
Renomovaný historik díky svému 
archivnímu výzkumu získal zevrub -
ný materiál, který je doprovázen 
více než 300 unikátními fotogra -
fiemi. Formou deníku jsou předklá-
dány informace o vývoji organizač - 
ních struktur, o bojových akcích či 
o přesunech legionářských jedno-
tek, a to od jejich vzniku až po ná-
vrat do vytvořeného českosloven - 
ského státu. 376 stran, čb. fotografie 
EF040294 399,- 319,- 

Jiří Fidler  
KONĚV 
Osvoboditel, nebo  
okupant? 
Jediná komplexní biografie 
maršála Koněva na českém 
trhu. Téma osobnosti velitele 
Rudé armády, která pod jeho 
vedením osvobodila protek -
to rát, ale o jedenáct let poz-
ději také krvavě potlačila 
povstání v Maďarsku, je 
v současnosti stále velmi 
živé. 184 stran + 16 stran  
černobílé fotopřílohy 
EF041434 299,- 239,- 

Jaroslav V. Mareš  
NEJVĚTŠÍ ZÁHADY 
ČESKÉ HISTORIE 
Známý publicista svým typic-
kým reportážním způsobem 
odkrývá další záhady české  
historie. Té dávné – požár 
Ná rodního divadla, vražda 
Jana Nepomuckého, i té  
nedávné – pří pad Jana Ma-
saryka, UFO v Miličíně…  
Nechte se unést strhujícími 
případy, které autor obohatil 
o nově zjištěné skutečnosti! 
344 stran, černobílé fotografie 
EF041207 359,- 279,- 

Michael Kocáb  
VABANK 
Kocáb popisuje všech na zá-
sadní jednání s komunistic-
kými vládci, s generalitou 
československé i sovět ské  
armády, se sovětskou stra-
nou včetně zástupců KGB, 
která vedl či se jich účastnil  
v roce 1989 za iniciativu 
MOST nebo OF. V druhé části 
knihy pak vzpomíná na svoje 
působení ve Sněmovně lidu 
Federálního shromáždění 
ČSFR. 592 str., barevná publ. 
EF041199 499,- 399,- 

Dita Krausová  
ODLOŽENÝ ŽIVOT 
Ojedinělá autobiografie praž-
ské rodačky Dity Krausové, 
která byla přeložena již  
do několika světových jazy -
ků. Svou neuvěřitelnou život -
ní cestu, která inspirovala 
španělského autora A. Itur-
beho k best selleru Osvětim-
ská knihovnice, zachycuje 
autor ka jako čtivou mozaiku 
nejzá sadnějších životních 
momen tů.  
336 s. + 24 s. bar. i čb. foto 
EF039286 359,- 279,- 

NOVIN
KA

František Čapka  

DĚJINY V DATECH 
Od 7. století do roku 1526 
Historická příručka nabízí ucelený přehled 
českých a světových dějin od Sámovy říše  
po nástup Habsburků. Unikátní kniha obsa-
huje základní údaje o nejvýznamnějších  
politických, hospodářských a kulturních  
dějinných událostech, a díky srozumitelné -
mu uspořádání lze snadno porovnat, co se 
v dané době odehrávalo v českých zemích 
a ve světě. Ilustrace přibližují dobové oděvy, 
zbroj, nástroje, architekturu atd. Užitečná 
publikace pro žáky, stu den ty a všechny zá-
jemce o historii. Část zaměřená na dějiny 
novověku vyjde na podzim.  
Váz., 152 stran, čb. ilustrace, 29,7 x 21 cm 

EF041323 399,-  319,- 
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HISTORICKÁ PŘÍRUČKA NABÍZEJÍCÍ UCELENÝ PŘEHLED ČESKÝCH  
A SVĚTOVÝCH DĚJIN OD SÁMOVY ŘÍŠE PO NÁSTUP HABSBURKŮ
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Stanislava Jarolímková  

SLAVNÍ ČEŠI  
A JEJICH BLÍZCÍ 
Tato kniha nabízí setkání se šesti slavnými 
českými muži, jejichž jména sice patrně 
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. Ze zcela jiného úhlu se zde představí Karel hrabě Chotek, Emil Holub, František Pa-
lacký, Antonín Dvořák, František Křižík a Julius Fučík. Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EF041509 259,-  199,- 

2x Stanislava Jarolímková

obj. č.    
EF048091220,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

Stanislava  
Jarolímková  
SLAVNÉ ČEŠKY  
A JEJICH BLÍZCÍ 
Tato knížka vám 
umožní nahlédnout 
nejen do života šesti 
slavných českých  
žen (Polyxeny z Lob - 
kovic, M. D. Rettigové, 
B. Němcové, S. Podlipské, R. Tyršové  
a A. Masarykové), ale i lidí, kteří jim byli blízcí. 
200 stran, černobílé ilustrace 
EF039429 259,- 199,-

Blanka Kovaříková  
HERECKÉ BALADY  
& ROMANCE 
Doplněné vydání úspěšných titulů – 
Herecké balady a Herecké romance. 
Obsahuje zajímavé informace o život-
ních osudech a láskách českých  
hereckých osobností. 352 s., čb. foto 
EF040927 399,- 319,-

Janet Morgan 

AGATHA CHRISTIE 
Autorka obdržela nabídku od rodiny  
A. Christie, aby sepsala „oficiální bio-
grafii“ královny detektivek. Z důvěry, 
kterou jí Agathi na dcera projevila, vy-
plynul i exkluzivní přístup k zápisní-
kům, korespondenci a dalším písem - 
nos tem, stejně jako rozhovory s počet-
nými Agathinými příbuznými, přáteli 
a spolupracovníky. Výsledkem je obsáh -
lá a důklad ná kniha, která se opírá 
o citáty a svědectví jak A. Christie, tak 
i těch, kteří k ní měli blízko.  
Váz., 464 stran, 14,5 x 23,7 cm  

EF364783 499,-  399,-

B. Nesvadbová, J. Knězů  
HOVORY S DOKTORY 
Autoři vyzpovídali dvanáct 
předních lékařů z nejrůzněj-
ších oborů – Hanu Papežo-
vou, Jana Marka, Jiřího Kří - 
že, Roberta Lischkeho, And -
reje Sukopa, Pavla Paf ka, 
Cyrila Höschla, Jana Daneše, 
Jana Pirka, Radkina Hon zá -
ka, Petru Tesařovou a Anto-
nína Pařízka. 192 s., čb. foto 
EF041388 299,- 239,- 

Vše o životě 
špičkového  
trenéra

NOVIN
KA

Matthew Futterman  

BĚHÁNÍ NA DORAZ 
Bob Larsen se stal legendou. Trenér 
běžců na dlouhé tratě začínal jako 
kouč na střední škole v šedesátých  
letech 20. století, neortodoxní metody 
ale posunuly jeho svěřence na ná-
rodní scénu. Běhání na doraz je str -
hu jící vyprávění o Larsenově cestě, 
kdy dovedl svoje běžce – profesio  -
nál ní i rekreační – na úroveň, o níž 
ani nesnili. 
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF041184 399,-  319,- 

NOVIN
KA
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Ladislav Čech  
ANGLIČTINA PRO LAMY 2 
Vtipná a poučná knížka o ang lickém jazyce 
osloví věč né začátečníky i studenty, kteří mají 
potíže s tradičními učebnicemi. 176 stran 
EF041297 199,- 159,-

Sarah Hermanová  

KDO VÍ?  
Otázky ze všeobecných  
znalostí, které vás  
přimějí znovu přemýšlet 
Pojďte si otestovat své všeobecné  
vědomosti! V knize jsou otázky z růz-
ných odvětví: vesmír, počasí, literatura, 
zeměpis, jídlo a pití, film a další.  
Brož., 256 stran, barevná publikace,  
15,5 x 20,8 cm 

EF041208 359,- 279,- 

VELKÁ KNIHA LOGICKÝCH ÚLOH 
Přes 200 hádanek k vyluštění 
Všechny úlohy v této knize byly vytvořeny 
proto, aby vyzkoušely bystrost vašeho ducha 
a zároveň vás pobavily. Brož., 256 stran 
EF041052 299,- 239,- 

K. M. Delventhal, A. Kissner, M. Kulick 
KOMPENDIUM MATEMATIKY  
Přehled vzorců a pravidel, četné příklady 
včetně řešení, rejstřík pojmů aj. 720 stran 
EF038538 549,- 439,-

SUDOKU 
Přes 130 hlavolamů 
Procvičte své mozkové závity! Tato krásná  
dárková kniha obsahuje luštěnky různé 
obtížnosti, od jednoduchých přes středně 
obtížné až po ďábelsky těžké – to vše  
v elegantním balení s lacetkou a v des-
kách z umělé kůže. 
Flexivazba, 160 stran, 13,9 x 20 cm 

EF041298 199,-  159,-

Colin Stuart  

JAK PŘEŽÍT VE VESMÍRU 
Vychází první praktická příručka, jak přežít ve ves-
míru, na co se připravit. Od praktických rad, jak  
vykonat potřebu, jak se najíst či umýt, po nástrahy, 
jež člověka čekají mimo raketoplán či vesmírnou 
stanici. Kniha plná fotografií mapuje všechny  
dosavadní vesmírné cesty. 
Váz., 192 stran, barevná publikace, 18 x 22 cm 

EF041253 399,-  319,-
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NOVIN
KA

Můžete zemřít  
na zlomené srdce? 

Proč se žirafám  
nepřekrví hlava? 

Kdo vynalezl  
krájený chléb?

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub. 37
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Václav Vokolek  

JARO 
Naše jarní putování začneme na Božím kameni, místě, kam 
současní lidé chodí nabírat energii, přemýšlet a meditovat. 
Abychom pochopili posvátnost evropské krajiny, vydáme se 
do míst s křížovými cestami. Ty v krajině připomínají nejen 
pašijový příběh, ale i tajemnou sounáležitost posvátného  
a krajiny. Jaro souvisí s vodou, ta je skutečnou matkou  
probuzeného života. Proto se vydáme za uctívanými stu -
dánkami a prameny, jejichž léčivou sílu si lidé uvědomovali  
od pradávna. Na závěr navštívíme také stromy, zvláště ty 
staré, které mají o celá staletí delší paměť než člověk a také 
síly mají více než on.  
Váz., 192 stran, barevná publikace, 17 x 21,6 cm 

EF041070 379,-  299,-

Chuang Te-chaj, Čang Ting-chao, Siang Ťing  

ČÍNA 
Bohatě ilustrovaná kniha je živě psaným souborem příběhů a legend vysvětlujících vznik 

vesmíru z chaosu, stvoření světa a příchod prvních obyvatel Číny. Obsahuje přes 100 ilustrací čerpajících z více než 
dvou tisíc let čínského umění – ukázky malby, keramiky a porcelánu, nefritových šperků, bronzových soch nebo výzdoby 
hrobek. Kniha zpřístupňuje široké veřejnosti příběhy a informace, které byly doposud chráněným vlastnictvím folklor-
ních specialistů a badatelů. Váz., 176 stran, barevná publikace, 18,5 x 26 cm 

EF041098 379,-  299,-

Wang Ťien, Fang Siao-jen  
ČÍNA 
Stručné ilustrované  
dějiny 
Kniha nabízí komplexní  
přehled více než pět tisíc 
let dlouhého rozvoje 
Číny. Brož., 128 s., bar. p. 

EF039902 299,- 229,-

ZÁPISNÍK Z CEST 
Cestovní deník pro vaše jedi-
nečné vzpomínky z dovolené! 
96 stran, barevná publikace 
EF038768 199,- 159,- 

Antony Cummins  
TRADIČNÍ JAPONSKO 
Autor odkrývá japonskou 
historii za pomoci nově  
probádaných dokumentů 
z dob samurajů. 240 s., čb. il. 
EF040948 299,- 239,- 

Petr Kovařík  
NAŠE STUDÁNKY 
Pověsti – legendy – místopis 
Netra diční kulturně historic ký 
i přírodní průvodce, který poslouží 
nejen jako četba, ale také inspi-
race k výletům. 280 str., bar. publ. 
EF040425 399,- 319,- 

NOVIN
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2x Čína

obj. č.    
EF048092250,- 
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Výhodný komplet

Závěrečný díl Cest za horizont
Knih

a z
ísk

ala
 3.

 m
íst

o  

v s
ou

těž
i S

lov
ník

 ro
ku

!

38 a 39 kultura, klubko.qxp_Sestava 1  18.03.20  11:53  Stránka 2



VÍTEJTE V OBCHODĚ,  
KDE LÍTÁ PŘÁTELSKÝ  
DUCH A BYDLÍ PRUDCE  
INTELIGENTNÍ  
CHOBOTNICE!

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 28. DUBNA 2020! 39
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Magdalena Hai  

STRAŠIDELNÝ KRÁMEK  
A PŘÍŠERNÝ  
LECHTIPRÁŠEK 
Nina má problém. Nutně potřebuje nové 
kolo, jenomže na něj nemá peníze. Navíc jí 
je teprve devět, takže si ani nemůže najít 
práci, aby si na něj sama vydělala. Leda -
že… Co je to na rohu za podivně vyhlíže -
jící krámek, kde ve výloze nabízejí sušený  
bolehlav a čerstvý vílí trus? A proč se jeho 
majitel pořád tak zvláštně směje?  
Příběh provází vtipné ilustrace T. Juhaniho. 
Váz., 64 stran, barevné ilustrace,  
14,8 x 21 cm  

EF041461 199,- 
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Susanna Isernová  
MYŠKA A SEDM 
POSTÝLEK 
Malá myška ještě nechce spát 
v pelíšku o samotě. A tak ji 
králík jednoho dne objeví pod 
pokrývkou ve své zahrádce  
s mrkvičkami. Druhý den se 
zase lekne červenka, když  
ji najde v šup líku svého noč-
ního stol ku. Mile ji vyžene  
ze svého království na stromě. 
Když si třetí den jelen čistí 
zuby a spatří ve svém paroží 
spící myšku, je čas poradit se se sousedy, jak myšku přesvědčit, že už zvládne spát o samotě  
ve svém domečku… Ilustroval Marco Somá. Váz., 40 stran, barevná publikace, 28 x 24 cm 

EF041450 259,-

Jiří Havel  

MALOVANÉ ČTENÍ 
Štěkací smeták 
V této knížce děti najdou krátká humorná vyprávění, 
v nichž jsou vybraná slova nahrazena veselými obráz -
ky. Knížka výborně poslouží k rozvíjení slovní zásoby 
a poskytne začínajícím čtenářům spoustu zábavy  
při vymýšlení, které slovo do textu namísto obrázku 
doplnit. Ilustrovala Lenka Vybíralová.   
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm 

    EF040556 199,-

Jiří Havel 
MALOVANÉ ČTENÍ 
Co všechno maluje 
slunce 
Váz., 72 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm 
EF040536 199,- 
 

Jiří Havel  
MALOVANÉ ČTENÍ 
Jak šla želva do světa 
Ilustrovala L. Vybíralová. 
Váz., 72 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm 
EF040549 199,- 

159 Kč

159 Kč

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 75.40

PR
O 

NE
JM

EN
ŠÍ

 I
 P

ŘE
DŠ

KO
LÁ

KY

NOV
INK

A

Antoine de Saint-Exupéry,  
Melanie Rhauderwieková  
ZÁBAVNÉ MAGNETY 
Malý princ 
Pomocí obrázkových mag-
netů mohou děti dotvářet 
jednotlivá prostředí a vymýš -
let si své vlastní příběhy. 
Váz., 10 stran, barevná publ., 
20 x 25 cm + 16 magnetů 
EF040201 299,- 

239 Kč

J. Žáček, M. Kratochvíl, Z. Miler  
KRTEK A JEHO SVĚT  
S pomocí veselých obrázků  
a vtipných veršů se děti naučí 
rozeznávat geometrické tvary, 
protiklady, základní barvy, čís-
lovky a naučí se i základním 
pravidlům slušného chování.  
Váz., 120 stran, barevná publ., 
18,7 x 18,7 cm 
EF036093 259,- 

199 Kč NOV
INK

A

159 Kč

199 Kč

3x Jiří Havel

obj. č.    
EF048093200,- 

ušetříte

 397,- 
jen

Výhodný komplet
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Josef Čapek 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI  
A KOČIČCE 
Veselá vyprávění o dvou nerozluč-
ných kamarádech, která těší malé 
čtenáře již po několik generací. 
Jak pejsek a kočička myli pod-
lahu, jak pekli dort nebo o tom, 
jak si pejsek roztrhl kalhoty a ko-
čička mu je zašila dešťovkou… 
Váz., 120 s., čb. i bar. il., 18,5 x 25 cm 
EF039752 199,-

Hans de Beer  
LEDNÍ MEDVÍDKU, ZNÁŠ CESTU? 
Podaří se lednímu medvídkovi Larsovi najít rodi -
če malého sibiřského tygra Thea?   
Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 21,5 x 25,8 cm 
EF040918 199,- 

Oliver Jeffers  
TADY JSME DOMA  
Nádherná knížka originálně otvírá velká témata 
o tom, kam ve vesmíru patříme a jak se máme 
ke své planetě a k sobě navzájem chovat. 
Váz., 48 stran, barevná publikace, 24 x 28 cm 
EF040222 249,-

Ingrid Pabstová  
MOJE NEJMILEJŠÍ PŘÍBĚHY  
O ZVÍŘÁTKÁCH 
Osm zvídavých zvířecích mláďátek 
objevuje svět kolem sebe a pozná vá 
nové přátele. Polní myška Cilka,  
pejsek Punťa, králíček Matoušek… 
Pohádky provází tipy na zábavné 
tvoření.  Ilustrovala A. Suessová. 
Váz., 160 stran, barevné ilustrace,  
20 x 24,8 cm 
EF041224 259,- 

Susanne Riha  

HURÁ DO PŘÍRODY 
Příroda v průběhu roku 
V přírodě je po celý rok co objevovat! 
Texty plné zajímavostí a nádherné  
obrázky vás provedou jednotlivými  
měsíci roku. Ukážou vám, jak zvířata 
bydlí, čím se živí a jak pečují o svá mlá-
ďata. Seznámíte se s nejdůležitějšími 
rostlinami a zjistíte, co je to zimní  
spánek, jak funguje koloběh vody nebo 
jak vypadá život listnatého stromu 
v průběhu roku. Získáte také spoustu 
užitečných tipů, jak přírodu chránit 
a pomáhat jí. 
Váz., 48 stran, barevná publikace,  
23,8 x 30 cm 

EF041190            199,-

VÝPRAVNÝ 
OBRAZOVÝ PRŮVODCE 
PLNÝ ZAJÍMAVOSTÍ

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ. 41
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James Lancett 

SUPERHRDINOVÉ  
Kreslicí laboratoř 
Díky této skvělé a kreativní 
knize se krok za krokem naučíte 
profesionálně kreslit své super-
hrdiny. Vezměte tužku a vydejte 
se na supertajnou uměleckou 
misi. Vytvořte své vlastní kreslicí 
projekty jako třeba kostým  
pro superhrdinu. A když budete 
chtít, můžete z něj udělat i léta-
jícího hrdinu a dokončit vzrušu-
jící scénu dle vlastní fantazie. 
Záleží jen na vás. 
Brož., 128 str., barevné i čb. il., 
22,5 x 28 cm 

EF041571 249,- 
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Honza Smolík  
LIŠKA KULIŠKA 
V lese Švihlese, kolem rybníka Hloubav -
ce, je rušno! Liška Kuliška a mýval Zíval 
tu pořád něco podnikají… V knize děti 
kromě komiksu oblíbeného kreslíře 
Honzy Smolíka najdou také hádanky  
na procvičení pozornosti. 
Váz., 80 stran, bar. publ., 20,5 x 25 cm 
EF041259 259,-

Katja Frixeová  

ČAROKRÁSNÉ 
KNIHKUPECTVÍ 
Čokoládové  
dortíky   pro všechny! 
Klárka bude mít za pár dní 
narozeniny. Moc se těší  
na oslavu v Čarokrásném 
knihkupectví, kterou chystá 
společně s kocourem Gusta-
fem a mluvícím zrcadlem 
panem Králem. Jenže maji-
telka obchodu, paní Sovová, 
musí zničehonic odces tovat! 
Její zástupce, pan Hibou,  
který přijede až z daleké Fran-
cie, má sice řadu zajímavých 
nápadů, a dokonce i křišťálo-
vou kouli na věštění, ale vyvo-

lává taky spoustu zmatků. Klárka začíná mít 
obavy, jestli je opravdu tak fajn, jak se zprvu zdálo…  

Ilustrovala Florentine Prechtelová. Váz., 176 stran, čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 
EF041317 229,- 

Katja Frixeová  
ČAROKRÁSNÉ  
KNIHKUPECTVÍ 
Podivuhodný  
křeček Harry 
V kouzelném krámku  
se tentokrát připravuje   
talentová soutěž!   
Váz., 168 stran, čb. ilustrace, 
14,5 x 20,6 cm 
EF040902 229,-

Katja Frixeová  
ČAROKRÁSNÉ  
KNIHKUPECTVÍ 
Kámoškami napořád! 
Báječní skořicoví šneci, čoko-
ládové dortíky a kamarádi… 
Klárčino dobrodruž  ství v Ča-
rokrásném knihkupectví 
může začít! Váz., 176 stran, 
čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 
EF039897 229,- 

99 Kč

99 Kč

199 Kč

3x Katja Frixeová

obj. č.    
EF048094250,- 

ušetříte

 437,- 
jen

Výhodný komplet
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ZAČÍNÁME VYSTŘIHOVAT 
Děti nejprve vystřihnou jednotlivé díly  
skládačky a pak je nalepují do natištěných 
předloh různých prostředí. Orientují se 
podle barevné předlohy, která je součástí 
sešitu a podle názvů rostlin a živočichů, 
které jsou uvedeny na zadní straně jednotli-
vých dílů skládačky. Nalepením vznikají 
nové obrázky s mnoha detaily. Při nalepení 
pouze části obrázku (ohýbací chlopeň) se 
vytvoří dvoustupňová vývojová návaznost 
detailu: například květ stromu a plod.  
Vystřihovánka, 20 s., bar. publ., 22 x 32 cm 

EF375806 Na louce  
EF375807 V lese

179 Kč 179 Kč

179 Kč
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KRÁSNÉ FOTKY KNIŽNÍCH NOVINEK NAJDETE NA INSTAGRAM.COM/KNIZNIKLUB. 43
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Ondřej Sekora 
TRAMPOTY BROUKA PYTLÍKA 
Brouka Pytlíka zachrání včely před rozzlobe-
ným Potemní kem. Jeho do bro druž ství ovšem 
nekončí… Váz., 80 s., barevné il., 16 x 23,3 cm 
EF040387 199,-

Jiří Kahoun  
ZVÍŘÁTKA Z MALINOVÉ PASEKY 
Poběžte, děti, jede se na výlet! Knížku provází 
krásné barevné ilustrace oblíbené malířky  
Anety Františky Holasové.  
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 22,3 x 28 cm 
EF039420 259,-

Eduard Petiška  
ANIČKA MALÍŘKA 
Kniha s obrázky H. Zmatlíkové je vhodná 
k předčítání i ná cviku samostatného čtení. 
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm 
EF038969 249,-

Anders Sparring  

CHMATÁKOVI 
A VELKÁ  
NAROZENINOVÁ 
LOUPEŽ 
Chmatákovi mají slabost pro 
věci, které nejsou jejich. Nemů-
žou si zkrátka pomoct. Tedy 
aspoň tatínek Mstiboj, mamin -
ka Mája a malá Berta. Trochu  
si ale dělají starosti o Tondu. 
Tonda má rád jen to, co se smí. 
A nikdy si nic nebere bez pla-
cení. Co z něj jenom bude? 
Navíc má Tonda brzy naroze-
niny a ze všeho nejvíc si přeje 
obří lízátko z výlohy Hermíni-
ných laskomin. Dostat se 
k němu ale není žádná hračka. 
Chmatákovi dělají, co je v jejich 
silách. Jenže času je málo 
a soused slídí za oknem a strká 
nos, kam nemá…  
Ilustroval Per Gustavsson.  
Váz., 64 stran, barevné il.,  
17 x 21 cm 

EF041318 199,-  

159 Kč

159 Kč

199 Kč

219 Kč
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Andy Shepherdová 
CHLAPEC, KTERÝ  
PĚSTOVAL DRÁČKY 
Váz., 224 stran, černobílé ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EF040212 259,-

Andy Shepherdová 

CHLAPEC, KTERÝ VYRŮSTAL 
S DRÁČKY 
Tomas má tajemství, opravdu VELKÉ tajemství. Má totiž 
dráčka. Jeho malý drak se narodil z tajuplné kaktusovité 
rostliny jménem dračilka a je děsně roztomilý. Chovat 
draka však není vůbec jednoduché. Na to už přišli i Toma-
sovi nejlepší kamarádi, kteří si dráčky také pořídili. Vybu-
chující dračí bobky či mlsný dračí jazýček dokážou člověku 
občas pěkně zavařit. Nemluvě o plamenu, který sem tam 
nekontrolovaně chrlí. Tomasovi nezbývá nic jiného, než  
zahájit dračí trénink a přitom se snažit držet co nejdál  
od problémů ve škole i doma. Zní to ovšem jednodušeji, 
než to ve skutečnosti je. Vyžaduje to veškerou Tomasovu 
kreativitu. A aby toho nebylo málo, přesně v tu chvíli začne 
dračilka vypadat fakt divně. Tomas s přáteli se rozhodnou, 
že musí rostlinku zachránit a odhalit její tajemství…  
Ilustrovala Sara Ogilvieová. 
Váz., 240 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EF040213 259,-

Tanya Stewnerová  
LILI VĚTROPLAŠKA 
Takhle se na koni  
neskáče! 
Další díl oblíbené série 
o statečné Lili, která  
dokáže mluvit se zvířaty.  
Ilustrovala Eva Schöff -
mannová-Davidovová. 
Váz., 200 stran, čb. il.,  
14,5 x 20,6 cm 
EF041047 199,- 

Ella Moonheartová  
MÍNA A KOČKY  
Ruby se ztratila 
Mína není jen obyčejná 
holčička, která se přátelí  
se všemi kočkami z okolí. 
V jednu se dokonce doká- 
že i proměnit! Ilustroval  
Dave Williams. 
Váz., 104 str., čb. ilustrace, 
13 x 20 cm 
EF040018 179,- 

Ella Moonheartová  

MÍNA A KOČKY 
Vločka a Sněženka  
hledají cestu domů 
Mína si všimla, že její kočičí kamarádka Jasmína  
pečuje o dvě zatoulaná koťátka. Holčička se roz-
hodne, že jim pomůže najít jejich ztracenou maji-
telku. Jenže po městě se potlouká nebezpečná 
liška… Ilustroval Dave Williams.  
Váz., 112 stran, čb. ilustrace, 13 x 20 cm 

EF040019 179,-

199 Kč 139 Kč

159 Kč
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Roald Dahl  
VELIKANANÁNSKÝ  
KROKODÝL 
V největší a nejkalnější řece Afriky si 
hoví velikananánský krokodýl, který 
nejraději mlsá děti! Kniha oblíbené -
ho spisovatele ve velkém formátu  
s vtipnými ilustracemi Q. Blakea.  
Váz., 40 s., bar. publ., 19,6 x 25,5 cm 
EF040625 179,-

Roald Dahl  

VILDA A PIDIPÍSKOVÉ 
Maminka Vildovi přísně zakazuje  
chodit ven z domu, a už vůbec se 
nesmí vydávat do temného hvozdu 
kousek za zahradní brankou. Co  
myslíte, že se tedy jednoho dne 
stane? Ano, správně. Vilda udělá 
přesně to, co má zakázáno!  
Ilustroval Quentin Blake.   
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 
19,6 x 25,5 cm 

EF040723 259,-

Jirka Král  
JIRKA 
2. výběr toho nejlepšího  
z komiksů Jirky Krále 
Chytrého Jirku, jeho sestru Katku 
a psího kamaráda Arona již znáte. 
V této knize najdete celkem třicet 
dva dalších příběhů z časopisu 
JIRKA, tentokrát z let 2017–2019.  
Váz., 264 stran, barevná publikace, 
19 x 26 cm 
EF041482 399,- 

Antoine de Saint-Exupéry  
MALÝ PRINC 
Nesmrtelný příběh havarované -
ho letce a Malého prince, plný 
fantazie, originálních ilustrací, 
neopakovatelné atmosféry, nád-
herných obrazů i zajímavých 
myšlenek, opět ožívá, tentokrát 
v kapesním vydání.  
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 
11,7 x 17,8 cm 
EF039868 169,- 

Pavel Brycz  
EMIL A UPÍŘI 
Kdo se bojí, nesmí do školy! 
Když Emilovi přijde prázdný dopis  
od dědečka Leopolda z Hrobu, 
maminka má vážné podezření,  
že dědu trápí Alzheimer. Emil ale 
tuší, že za tím bude něco víc…  
Ilustrovala Komára.  
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 
16,5 x 21 cm 
EF041099 199,- 

Petra Braunová  
EMA A KOUZELNÁ KNIHA 
V den desátých narozenin se má 
Ema vydat na výlet do Města. Tím 
začíná velké dobrodružství, které 
změní život nejen Emy, ale všech 
ostatních dětí ze Sirotčince. Svoji 
velkou roli v něm sehraje jedna  
kouzelná kniha z antikvariátu…  
Ilustrovala Eva Chupíková.  
Váz., 136 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm 
EF040159 279,-

319 Kč

129 Kč
159 Kč 219 Kč
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Julie Sykesová  
Akademie  
jednorožců 
ALI A HVĚZDA 
Když v okolí školy náhle pře-
stanou růst čarovné bobule, 
z nichž jednorožci čerpají 
svou sílu, Ali je jasné, že 
spolu s Hvězdou musí tyhle 
kouzel né plody najít dřív, než 
jednorožci začnou ztrácet  
své magic ké schopnosti… 
Ilustrovala Lucy Trumanová. 
Váz., 112 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EF041402 159,-

Shelley Swansonová Saterenová  
Dobrodružství v psím hotelu 
DUSTY DĚLÁ NEPOŘÁDEK 
Alf Vlk nenávidí uklízení. Dle jeho názoru je to 
naprostá ztráta času. Miluje chaos, své věci  
nechává všude rozházené a je ohromně spoko-
jený. Tedy až do chvíle, kdy pozná Dustyho. 
Dusty je příšerně uslintaný anglický buldok  
a ve vytváření nepořádku Alfovi směle konku-
ruje. Díky tomuto roztomilému cvalíkovi Alf 
velmi rychle pozná, jak se i z malého slintání 
může stát opravdu VELKÝ problém!  
Ilustrovala Deborah Melmonová.  
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 14,6 x 19 cm 

EF041269 159,-

Shelley Swansonová Saterenová  
Dobrodružství  
v psím hotelu 
FREDÍK SE NEBOJÍ 
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 
14,6 x 19 cm 
EF039831 199,-

Shelley Swansonová Saterenová 
Dobrodružství  
v psím hotelu 
GLORIE SI NECHCE HRÁT 
Ilustrovala D. Melmonová.  
Váz., 72 str., barevné ilustrace, 
14,6 x 19 cm 
EF039833 159,-

Anne Bootheová  
Kouzelné ptačí  
království 
LEDOVÉ PROKLETÍ 
Lord Astor nechal za mrz -
nout Labutí jezero a pro-
měnil labutě v sochy. 
Dokáže Mája kletbu  
zlomit? Váz., 136 stran, 
čb. il., 12,5 x 20 cm 
EF039992 199,-

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců  
SOFIE A DUHA 
Představte si školu, kde  
na vás čeká váš jednoro-
žec a s ním spousta dob-
rodružství. Přesně takovou 
najdete na Jednorožčím 
ostrově! Váz., 112 stran, 
čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 
EF040038 159,-

Daniela Krolupperová  
JAK BACIT BACILA? 
Vtipné a napínavé vyprávění  
o tom, co se děje v našem 
těle, když jsme nemocní.   
Poutavou knížku provází 
krásné barev né ilustrace  
Jitky Petrové. 
Brož., 120 stran, barevné il., 
21 x 21 cm 
EF039798  279,-

119 Kč

119 Kč

119 Kč

219 Kč

159 Kč

NOV
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A

NOV
INK

A

3x Shelley Swansonová Saterenová

obj. č.    
EF048095220,- 

ušetříte

 297,- 
jen

Výhodný komplet

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 75.46
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Další dobrodružství 
z psího hotelu  
je tady!

159 Kč

119 Kč
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Alejandro Algarra 

ZÁZRAKY PŘÍRODY 
Jak příroda čaruje 
Čím se živí rostliny? Jak vzniká bouřka? A proč některá  
zvířata prospí celou zimu? Příroda je úžasná! Skrývá celou 
řadu tajemství a neuvěřitelných věcí. V téhle knížce najdete 
odpovědi na spoustu zapeklitých otázek. Dozvíte se mnoho 
fascinujících informací o planetě Zemi a jejím podnebí, 
o rostlinách i zvířatech. Ilustroval Gustavo Mazali.  
Váz., 96 stran, barevná publikace, 21 x 24 cm 

EF041109 259,-

Martin Jenkins  

ZVÍŘECÍ OLYMPIÁDA 
Vítejte na zvířecí olympiádě! Udělování medailí právě začíná. Padesát zvířat z celého 
světa, která soutěžila v těch nejbáječnějších disciplínách, už si připravuje děkovnou řeč. 
Kdo vyhraje cenu pro největšího smraďocha? Kdo bude jmenován osvětlovačem roku? 
Kdo dostane medaili za nejdelší (a nejlepkavější) jazyk? Vybrat vítěze nebylo snadné.  
Věříme ale, že společně s námi oceníte tuhle nevídanou sestavu šampionů! Ilustrovala  
Tor Freemanová. Váz., 80 stran, barevná publikace, 23,5 x 27,6 cm 

EF041245 299,- 

239 Kč

199 Kč
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A
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PLATNOST KATALOGU OD 1. DUBNA DO 31. KVĚTNA 2020. 47
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MULTI-TRIO  
Les 
Rozšířená inovace stolní hry Pexetrio. Hra obsahuje čtrnáct her  
v celkem třiceti osmi herních variantách, ve kterých se hráči naučí 
poznávat lesní faunu a flóru. Hra je vhodná pro kolektiv až dvaceti 
hráčů. Balení obsahuje: šestnáct trojic se zvířaty, osm trojic s rostli-
nami, plakát LESA – velký herní plán (66 x 46 cm), dvanáct LOTO 
trio karet, hrací kostku, po drob ný návod, herní vzdělávací kvíz  
a miniencyklopedii. 
EF330486 599,- 

479 Kč
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PROČ? 
Brilantní odpovědi na zapek -
lité otázky. Váz., 160 stran, 
barevná publ., 21,6 x 27,6 cm 
EF038341 299,-  

PROČ?  
Zvířata  
Váz., 144 stran, barevná publ., 
21,6 x 27,6 cm 
EF039118 299,-

PROČ? 
Vesmír 
Váz., 144 stran, barevná publ., 
21,6 x 27,6 cm 
EF039119 299,-

Kate Pankhurstová  

ÚŽASNÉ ŽENY, KTERÉ DOKÁZALY ZÁZRAKY 
Knížka představuje třináct odvážných žen, které se svými průkopnic-
kými činy zapsaly do historie. Seznámíte se například s neohroženou 
horolezkyní Džunko Tabei, se Sophií Blanchardovou se budete pro-
hánět oblohou v horkovzdušném balónu a matematička Kathrine 
Johnsonová vám ukáže, jak svými složitými výpočty pomohla prvním 
kosmonautům vyletět do vesmíru. A jaké zázraky dokážete vy? 
Váz., 32 stran, barevná publikace, 25 x 25 cm 

EF040940 259,-

239 Kč

199 Kč

199 Kč

NOV
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A

NOV
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A

V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY PRO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ!48
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Kate Pankhurstová 
ÚŽASNÉ ŽENY,  
KTERÉ ZMĚNILY SVĚT 
Knížka představuje třináct silných 
a inspirativních žen, které se  
nebály násle dovat svůj talent,  
svá srdce a své sny, a dosáhly tak 
báječných věcí.  
Váz., 32 stran, barevná publikace,  
25 x 25 cm 
EF040941 259,-

Devin Dennie 

PROČ? 
Země 
Jak vznikla Země? Kde je největší vodopád na Zemi? Proč jsou některá místa  
na Zemi horká a jiná chladná? Kolik plastů je v oceánech? To a mnohem víc  
zjistíš na stránkách této knihy, která ti přináší vyčerpávající odpovědi na neuvěři-
telných 200 otázek o naší krásné planetě a životě na ní. Snad na každou svou 
otázku zde najdeš jasnou a srozumitelnou odpověď, kterou navíc doprovází  
fascinující fotografie. Váz., 144 stran, barevná publikace, 21,6 x 27,6 cm 

EF041329        V prodeji od 2. dubna 2020 299,-

2x Kate Pankhurstová

obj. č.    
EF048096200,- 

ušetříte

 318,- 
jen

Výhodný komplet

239 Kč259 Kč 259 Kč
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Liane Moriarty  
Vesmírné mise Nikoly Borůvkové 3 
VÁLKA O PLANETU VRTOCH 
Nikola Borůvková pokračuje s přáteli v neohrožené 
cestě po galaxii. Tentokrát je čeká ten vůbec nej těžší 
úkol: musí zachránit mírumilovnou planetu Vrtoch 
před šupinatými obyvateli Vulkomanie! Dokáže  
Nikola a její kamarádi pomocí zpěvu, tance a malo-
vání pomoct věčně zasněným Vrtošanům v boji se 
zlovolnými protivníky?  
Váz., 272 stran, 12,5 x 19 cm 

EF040623 259,-

Raquel J. Palaciová  
(NE)OBYČEJNÝ KLUK 
Originální a inspirující román 
si od uvedení na trh přečetlo 
přes více než šest milio nů čte-
nářů. Na motivy knihy natočil 
S. Chbosky film s J. Trembla -
yem, J. Robertsovou a O. Wil-
sonem v hlavních rolích.  
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm 
EF039768 299,-

Klára Smolíková  
ZAČAROVANÝ HVOZD 
Příběh dětí z Končiny 
V Končině všechny cesty končí 
a dál pokračuje jen Hvozd obý-
vaný lesními duchy… Kouzelný 
fantasy příběh ilustrovala  
Ester Kuchynková.  
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 
18 x 24 cm 
EF041301 259,- 

Dominik Landsman  
KAPITÁN ADORABL 
A BAMBITKA  
ČERNOKNĚŽNÍKA  
VORÁNA 
Čeňkova tatínka unesli rytíři 
Zlaté korouhvičky. Záchranná vý-
prava začíná, takže vítejte na pa-
lubě! Ilustroval Peter Stankovič. 
Váz., 288 stran, bar. il., 17 x 24 cm 
EF040877 359,-  

MOJE NEJLEPŠÍ JÁ 
Osobní doplňovací deník 
Zapiš si zajímavé myšlenky, ná -
pady a sny! V tomto okouzlujícím 
zápisníku na tebe čeká nejen 
krásně vyzdobe ný prostor pro za-
pisování tvých zážitků nebo poci -
tů, ale taky nejrůznější testy.  
Brož., 128 stran, barevná publikace, 
18,9 x 24,6 cm 
EF039790 249,-

Martina Skala 

CESTA PRAŠTĚNÉ  
SLEPICE ZA ŠTĚSTÍM 
Bláznivá slepice Ximena se ze své 
rodné vesnice ve španělské Katalánii 
vydává na dobrodružnou cestu přes  
Pyreneje, aby na druhé straně našla 
svou osudovou lásku. Doprovází ji  
kupa veselých kamarádů – koníci 
Fuerto, Fuego a Fito, křeček Počolo 
a akvarijní rybka Lola, která ještě  
nikdy neviděla moře. Pyreneje ale  
nejsou obyčejné pohoří, skrývají 
spoustu začarovaných míst a kouzel-
ných bytostí, jako je duch hor Pirineu, 
který si moc rád fotí selfíčka, tajemní 
Pšouci či nebezpečný psanec a zlo -
duch – hřib Mlčoch… 
Váz., 88 stran, bar. publ., 21 x 29 cm 

EF041476 299,- 

V prodeji od 3. dubna 2020

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 28. DUBNA 2020! 49
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239 Kč

199 Kč

279 Kč

199 Kč 229 Kč 199 Kč
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G. Braunová, A. Schellerová, A. Hageová  
Moje oblíbená kniha 
KONĚ A JEZDECTVÍ 
S touto báječnou knihou se naučíte starat  
o koně i správ ně jezdit. Čekají na vás i samolep -
ky a omalovánky. Váz., 104 s., bar. p., 23 x 29 cm 
EF040787 299,-

Martin Velíšek 
MŮJ STÁT 
Putování za českými patrony  
Český lev v této knize seznamuje děti s Cyrilem 
a Metodějem a mno ha dalšími význačnými  
postavami. Flexivazba, 92 s., bar. p., 22 x 22 cm 
EF039247  199,- 

239 Kč
159 Kč

KLUBOVÉ PRODEJNY JSOU BLÍZKO VAŠEHO DOMOVA. VÍCE NA STR. 74.50
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Rodinná hra 
FOTOSYNTÉZA  
Staňte se součástí rozkvětu přírody! Projděte se svými stromy 
jejich životním cyklem – od semínek až po vzrostlé stromy.  
Vysaďte své plodiny moudře, vystavte je světlu a vyhněte se 
stínu. Nezapomeňte, že slunce se otáčí kolem lesa, a můžete 
tak využít stín pro zpomalení soupeře! Balení obsahuje: pade-
sát šest stro mů, padesát sedm žetonů, čtyři desky hráčů, herní 
plán, sluneční kotouč a pravidla. 
EF376534 999,-

Rodinná hra 
PLANETA 
Utvořte kontinenty, vytvořte prostředí vhodné pro vznik živočiš-
ného života a možná se právě vám podaří vytvořit nejhustěji 
obydlenou planetu! Hra rozvíjí budovatelskou strategii, před-
stavivost, orientaci v 3D prostoru a plánování. Balení obsahuje: 
padesát magnetických dílků s kontinenty, čtyřicet pět karet se 
zvířaty, pět karet úkolů, čtyři základy 3D planet, žeton prvního 
hráče a pravidla. 
EF376535 849,-

699 Kč

849 Kč

239 Kč
Gertrude Steinová  

SVĚT JE KULATÝ 
Rose, hrdinka této knihy, je zvědavá a odvážná. Její zvědavost není pouhý dětský rozmar, je to 
naléhavá potřeba poznat, jaký je svět a kdo a proč je ona sama. Abyste i vy doopravdy poznali 
Rose a celý kulatý svět, uděláte dobře, když si tuhle knížku budete s dětmi číst pomalu a na-
hlas. Hra se slovy, jejich rytmem, rýmem i významem zde není jen zdrojem zábavy a poetického 
okouzlení, je účinným prostředkem kladení a zodpovídání otázek, tak intenzivních, že jim 
mohou nejlépe porozumět právě děti a snad také pozorní dospělí. Text známé umělecké osob-
nosti 20. století Gertrudy Steinové neztrácí ani po osmdesáti letech od svého vzniku nic ze své 
nadčasovosti. Knižně vychází u nás poprvé, v překladu básníka Robina Krále, doprovázený  
magickými ilustracemi Nikoly Logosové.  
Váz., 80 stran, barevná publikace, 20 x 20 cm 

EF039239 299,-

NOV
INK

A
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Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 51
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Staňte se  
nesmrtelnou  
legendou  
Divokého  
západu!  

LEGENDY ZÁPADU 
V této společenské hře se vžijete do role strážce zákona, zlatokopa, honáka dobytka 
či zákeřného bandity. Je jen na vás, jakou legendou se budete chtít stát. Společenská 
hra pro 2–6 hráčů je vhodná pro děti od 14 let. Balení obsahuje: hrací plán, 6 desek, 
13 figurek, 229 karet, 13 označovacích kroužků, 12 označovacích kostiček, 12 ozna-
čovacích válečků, 2 velké zlatokopecké kostky, 36 nugget zlata, zásobník na karty,  
42 žetonů, 54 bankovek, přehledový list a pravidla.  
EF377664 1499,- 1199,- 

RYTÍŘ KLOUZEK 
Zlí padouši obsadili krásné království a uvedli ho 
do strašného chaosu. Musíte království zachrá-
nit, a to hned! Společnou rukou proveďte chrab -
rého rytíře Klouzka celým dobrodružstvím plným 
zvratů, nástrah a překážek až do cíle… Balení  
obsahuje: hrací desku s pastmi, 4 plastové páky, 
20 map se 4 různými světy, figurku rytíře,  
8 překá žek (2 brány,  
4 ohrady, 2 balvany),  
9 nástrah (4 miny,  
5 figurek banditů),  
počítadlo životů,  
srdíč ko, ukazatel  
pro uložení rozehrané 
hry. Hra je vhodná  
pro děti od 7 let. 
EF373484               
              649,- 499,- 

PASTELKY PRIMO MINABELLA 
Užijte si vybarvování s prémiovými pas-
telkami PRIMO! Balení obsahuje dvacet 
čtyři šestihranných pastelek (průměr pas-
telky 3,8 mm).   
EF374707 189,- 149,- 

VYBARVOVACÍ SAMOLEPKY  
Dárková sada obsahuje 12 listů samolepek (celkem 186 kusů) 
a 16 barevných pastelek v uzavíratelném plastovém obalu.  
Kroužková vazba, 12 stran, 22 x 24 cm 
EF345569 Krtek  179,- 139,- 
EF345570 Peppa 179,- 139,- 

PLYŠOVÝ BLOK 
Stylové zápisníky v heboučkém plyšovém přebalu (váz.,  
64 linkovaných stran (velikost A5)) + zámeček s klíčkem. 
Uchovejte si svá tajemství pod zámkem!  
EF401240 Ovečka 249,-    199,- 
EF400657 Zajíček 249,-    199,-

MEDVĚDI A MIMINA  
Čeká vás sešívání hrůzostrašných medvědů (a jiné havěti) pojídajících otravná mimina. Sešijte si Štiku 
ozbrojenou nožem a burritem nebo Lenochoda s chapadly a v děsivých kočičích bačkůrkách. Dejte 
svým výtvorům zbraně, čepice a končetiny a připravte je na nevyhnutelný masakr šklebáků. Ze společ-
ného balíčku sestávajícího z částí medvědů a karet mimin si postupně lížete karty. Pokud si líznete  
medvědí část, stavíte si medvěda. Pokud si líznete mimino, vyložíte kartu doprostřed stolu. Jak mile jsou 
mimina aktivována, začínají útočit… Hra je vhodná pro děti od 10 let. Balení obsahuje 107 karet.  
EF374820 699,- 599,- 

DOBBLE  
Harry Potter 
Na hracích kartách naleznete symboly známé z oblíbeného příběhu. Pravidla 
hry jsou tak jednoduchá, že i nejmenší hráči je pochopí velice rychle. Hra je 
vhodná pro děti od 6 let. Balení obsahuje 55 karet a plechovou krabičku.  
EF368847 399,- 339,- 

Nejprodávanější postřehová hra Dobble 
nyní ve fantastické edici Harry Potter!
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.52
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Emilie Brabon-Hamesová, Chief Brabon  

8 TÝDNŮ K NOVÉMU JÁ 
V této knize vám Emilie a Chief, trenéři elitních sportovců, 
představí stravovací a fitness režim, který vám pomůže  
k vysněné postavě. K tomu vám postačí obrovská dávka 
odhodlání a tato kniha. Najdete v ní vše, co budete v příš-
tích 8 týdnech potřebovat – fitness plán s cviky využívající 
vlastní váhu, které lze provést kdekoli, a kompletně nový 
stravovací plán na bázi ketodiety. Získáte také 70 jednodu-
chých receptů, které vám týden po týdnu pomohou s přidá-
váním nových ingrediencí do vašeho jídelníčku.  
Brož., 224 stran, barevná publikace, 19 x 23,3 cm 

EF041143 399,-  299,- 

VAŠE nové JÁ  
je na dosah ruky! 

2x Ivan Truchlik

obj. č.    
EF048097230,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Jana LeBlanc, M. Pavlová  
ZÁPISNÍK BĚŽKYNĚ 
Tohle není další knížka o bě-
hání, tohle je nejdůležitější 
pomůcka k vašemu běhá ní! 
288 stran, barevná publikace  
EF039287 299,- 239,-  

Vladimír Houdek  
CESTA NA TENISOVÝ 
TRŮN 
Autor nabízí svůj pohled  
do zákulisí světového tenisu. 
256 stran, barevné fotografie  
EF040461 449,- 359,- 

Jean Drouin, Denis Pedneault,  
Roberto Poirier  
CVIKY, KTERÉ LÉČÍ 
Kniha obsahuje spoustu cvičeb-
ních sestav dokonale přizpůsobe-
ných vašemu zdravotnímu stavu.  
Vaše cesta za uzdravením právě 
začíná… Brož., 256 s., bar. publ. 

EF038006 399,- 299,- 

NOVIN
KA

Ivan Truchlik  

HISTORIE MISTROVSTVÍ  
EVROPY VE FOTBALE 
Mistrovství Evropy je tradičním fotbalovým svát-
kem. Pojďte si zavzpomínat na všechny dosa-
vadní šampionáty! Dočtete se o největších 
překvapeních, rekordech, vítězích i poražených. 
Kdo se nesmazatelně zapsal do fotbalové his to -
rie? Na jakém turnaji a v jakých zápasech padlo 
nejvíce branek? Co se událo za skandály, chyby 
rozhodčích nebo dopingové kauzy? A jak si 
vedlo naše národní mužstvo? Kniha poskytuje 
mnoho informací, ale přitom je zábavná a čtivá. 
Doprovázejí ji historické i barevné fotografie. 
Váz., 184 stran, barevná publikace, 19 x 26 cm 

EF041430 399,-  319,- 

Ivan Truchlik  
KURIOZITY 
A REKORDY 
Mistrovství světa  
ve fotbale 
V knize naleznete  
nejzajímavější téma -
ta téměř devade sá  ti -
leté historie mist rov - 
ství. 208 s., bar. publ. 

EF039451  

329,- 259,- 
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74. 53
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Tish Jettová  
JAK ŽÍT  
NEUSTÁLE ŠIK 
Úspěšná autorka při-
chází s druhou knihou, 
ve které zkoumá, proč 
jsou Francouzky urči-
tého věku dokonalé 

hostitelky, ženy v domácnosti a stylové ikony. A hlav -
ně, jak vy můžete být také! Rady a tipy provází kou-
zelné barevné ilustrace. 256 stran, barevné ilustrace 
EF040956 299,- 239,- 

Megan Hess  
COCO CHANEL 
Ilustrovaný svět 
módní ikony 
Coco patřila k nejvliv-
nějším osobnostem 
světa módy. Kniha je 
ilustrovaným příbě - 

hem jejího života. Nahlédněte do jejího magického 
světa, na ikonické návrhy, které vytvořila, a na říši 
módního domu Chanel. 208 stran, barevná publ. 
EF038535 399,- 319,- 

Zářivý a mladistvý 
vzhled v každém 
věku
Danielle Collinsová  

OBLIČEJOVÁ JÓGA 
Nechte si poradit od přední světové odbornice  
na obličejovou jógu! Ukáže vám, jak můžete  
pomocí obličejových cviků, masáží a akupresury  
vyhladit svou kůži a zjemnit její podpůrné svaly.  
V této knize naleznete praktická cvičení, wellness 
tipy a rady týkající se zdraví i životního stylu.   
Brož., 168 stran, černobílé fotografie, 14 x 17 cm 

EF041308 259,-  199,- 

NOVIN
KA

Audra Avizienisová  

501 NEJLEPŠÍCH 
CVIKŮ PILATES 
Publikace vhodná pro začáteč-
níky i pokročilé nabízí širokou 
škálu cvičení k rozvoji svalů. 
Díky cvičení pilates zvýšíte svou 
fyzickou zdatnost, zpevníte tělo 
a zlepšíte celkovou koordinaci  
i rovnováhu.  
Brož., 192 stran, barevná publ., 
21 x 26 cm  

EF041148 399,-  319,- 

NOVIN
KA

Max a Liz Lowensteinovi 
JÓGA PRO LEPŠÍ FLEXIBILITU 
Na cestu za jógou můžete vykročit kdy-
koli a odkudkoli! Autoři v knize předsta-
vují řadu pozic, u každé jsou uvedeny 
varianty pro začátečníky i po kročilé. 
Brož., 160 stran, barevná publikace 
EF041257 359,- 279,- 
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.54
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MALÁ KNIHA OTÁZEK  
PRO NEVĚSTU A ŽENICHA 
V knížce najdete přes 100 otázek, které odhalí, jak 
dobře (nebo špatně) znáte svého partnera. Vzpome-
nete si, co vám vaše polovička napovídala o svém 
dětství? A co jeho sny, přání, fobie a neřesti? A po -
slouchaly jste vůbec? Do hry se můžete pustit  
na rozlučce se svobodou, nebo dokonce noc před 
svatbou se svými družičkami. A ty nejodvážnější se 
možná rozhodnou hrát jen se svým nastávajícím. 
Udělejte si z toho zábavu na 30 minut, hodinu nebo 
i celou noc. V knize také najdete 40 otázek, které 
můžete použít na svatbě při svatebním kvízu se 
zvedáním bot. Nechybí ani pár tipů na menší hry  
na rozlučky se svobodou nebo večery s družičkami. 
Váz., 160 stran, 11 x 16,1 cm 
EF041336 199,-  159,- 

SVATEBNÍ  
PLÁNOVAČ 
Budete se brát, blahopře-
jeme! Víme, že i malá 
svatba vyžaduje přípravy, 
a když si všechno dobře 
nezorganizujete, můžete 
snadno zapomenout,  
na čem jste se vlastně  
dohodli, nebo která  
nabídka je výhodnější.  
Proto je tu náš svatební 
plánovač, abyste měli 
všechno hezky pohro-
madě. Není příliš veliký, 
takže si ho můžete brát 
všude s sebou a vkládat si 
do něj výstřižky, vizitky 
a poznámky, které potře-
bujete mít při ruce.  
Ve čtrnácti oddílech  

najdete všechno, co budete 
k plánování svatby potřebovat, od prvního rozpočtu až  

po rezervaci svatební cesty. Váz., 224 stran, 16 x 21 cm 

EF041289 399,-  299,-

Tento jedinečný průvodce 
předsvatební zábavou vás 
rozhodně nezklame! 

Iris Warkusová  

150 VĚCÍ, KTERÉ MUSÍTE  
SPOLEČNĚ ZAŽÍT 
Bucket list pro kamarádky 
Tato kniha udělá radost všem opravdu dobrým  
kamarádkám, které už spolu hodně prožily, ale  
ještě toho spoustu chtějí udělat. Čeká na vás řada 
dobrodružství, výzev a zábavy. A o tom je přátelství. 
Připravte se na 150 zábavných nápadů, které utuží 
váš vztah. Smích, zážitky, tajemství. To nejlepší  
v životě se děje s kamarádkou po boku! 
Brož., 128 stran, barevné i čb. ilustrace, 16 x 20 cm 

EF041484 259,-  199,- 

MOJE PRVNÍ VZPOMÍNKY 
Nádherně zpracovaný památník s krásnými 
ilustracemi, do něhož mohou šťastní rodiče 
zapisovat nejvýznamnější události, pokro -
ky, úspěchy, malé radosti i starosti, od na-
rození děťátka až do jeho tří let. V knize 
nechybí prostor pro vlastní fotografie 
a místo na vložení drobných upomínek, 
jako je snímek z ultrazvuku, kadeř vlasů 
nebo náramek z porodnice. 80 s., bar. publ. 
EF038941 299,- 239,- 

NOVIN
KA
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Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 39–50. 55
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Robert T. Kiyosaki  
BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ TÁTA 
Tato kniha by měla být povinnou  
četbou pro finanční plánovače nebo 
kohokoliv, kdo se zajímá o to, jak se 
stát finančně nezávislým. Je to jedi-
nečný úvod do psychologie tvoření 
bohatství. Abyste se dostali na fi -
 nanč ní vrchol, musíte si přečíst tuto 
knihu Roberta Kiyosakiho. Jde o zdra -
vý rozum a obchodní důvtip pro vaši  
finanční budoucnost. Po dvaceti  
le tech od první publikace vychází 
nové rozšířené vydání, které je  
aktua lizováno pro dnešní dobu. 
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 
EF041293 359,- 279,- 

Iva Moravcová 
ZÁŘIT A NEVYHOŘET 
Syndrom vyhoření  
a 11 silných příběhů  
úspěšných lidí  
Psycholožka I. Moravcová 
pomáhá nad ná rodním fir-
mám i drobným podnika -
telům, vrcholným mana - 
žerům i řadovým zaměst-
nancům. 256 s., čb. foto  
EF041467 299,- 239,- 

H. Williams, J. Iddonová  
JAK POSILOVAT 
PAMĚŤ 
Pomocí vizualizačních 
technik a otázek ze vše-
obecných znalostí posou-
díte svou pa měť a při pra  - 
víte si efektivní plán, jak 
jednoduše uvolníte její 
plný potenciál.  
Brož., 144 stran, čb. il. 
EF040796 279,- 219,- 

Aktualizované 
vydání  
pro současnost  
a 9 nových  
studijních  
oddílů

MOTIVAČNÍ DENÍK 
Ať už chcete psát příběh svého života, poznamenávat si zážitky 
z cest, vytvářet si seznamy úkolů, receptů a úspěchů nebo prostě 
potřebujete místo na své kreativní nápady, plány a sny – tento 
deník je vhodný pro každou příležitost! S krásnými ilustracemi 
a inspirativními afirmacemi bude va ším ideálním společníkem, 
který vám každý den vykouzlí úsměv na tváři. 
Flexivazba, 128 stran, barevné ilustrace, 12 x 17,5 cm 

EF041589 199,-  159,- 

NOVIN
KA

Napoleon Hill  

NÁVYKY ÚSPĚŠNÝCH 
Publikace, tematicky navazující na nejprodáva-
nější knihu o úspěchu Myšlením k bohatství, 
sestává z rádiových rozhovorů s N. Hillem  
z roku 1952. Dozvíte se v nich základní prin-

cipy, jak dosáhnout úspěchu, a mnoho informací o autorově životě a díle. 
Váz., 192 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF040913 279,-  219,- 

Napoleon Hill  
5 ZÁKLADNÍCH  
PRINCIPŮ Z KNIHY  
MYŠLENÍM  
K BOHATSTVÍ 
Čeká na vás pět lekcí, 
ve kterých se dozvíte, 
jak být úspěšní.  
136 stran, barevné il. 
a černobílé fotografie 
EF040822 279,- 219,-

2x Napoleon Hill

obj. č.    
EF048098220,- 

ušetříte

 338,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA
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Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 69–71.56

K
u

ch
ař

ky
, d

ie
ty

NOVIN
KA

365  
NÍZKO- 
SACHARIDOVÝCH 
RECEPTŮ 
Stále víc lidí sází na nízko -
sacharidovou dietu. Pokud 
chcete zároveň dobře jíst 
a udělat něco pro své zdraví, 
dobíjet energii, cítit se fit 
a s tím dosáhnout a udržet  
požadovanou váhu, pak je  
pro vás nízkosacharidová dieta 
to pravé. Začněte svůj den 
s křupavým oříškovým müsli 
nebo lahodnou omeletou,  
na poledne si do práce při-
pravte thajský kuřecí salát 
nebo květákové kari, večer si  
po chut   nejte na cuketových  
těstovinách à la carbonara…  

Ať s nízkosacharidovou dietou začínáte, nebo ji  
dodržujete už delší dobu, tato kuchařka vám po-
skytne nápady pro každý den v roce a pro každou 
příležitost. Ať hledáte hlavní jídla s masem, rybami 
nebo bez nich, polévky, malá jídla a občerstvení, 
saláty, nápady na snídani, dezerty, koláče a pečivo, 
všechny recep ty najdete v této knížce.  
Váz., 304 stran, barevná publikace, 19 x 24,5 cm 

EF041602 499,-  399,- 

Dr. Peter J. D’Adamo  
VÝŽIVA A KREVNÍ SKUPINY 
Najděte vhodné potraviny pro svou krevní skupinu! 
Nové, rozšířené vydání s mnoha novými recepty. 
488 stran 
EF039053 449,- 349,- 

Josh Axe  
KETODIETA 
V knize najdete 
všechny nástroje  
potřebné k tomu, 
abyste se rozloučili 

s úporným tukem a chronickými nemocemi jednou 
provždy. Patří k nim mj. lahodné recepty, cvičební 
plá ny a pět různých ketogenických plánů. 336 stran 
EF041305        359,- 279,- 

NEREZOVÁ LÁHEV 
Láhev z nerezové oceli s originálním designem Happy Spirit  
díky dvojstěnné izolaci udržuje déle stabilní teplotu nápoje, 
ať už studeného k osvěžení, či teplého pro zahřátí. Nepálí 
v rukou a těsnění zajistí 100% fixaci uzávěru a nevytékání 
nápoje do zavazadla. Objem nerezové láhve je 500 ml, 
výška 26 cm, průměr dna 6,5 cm. 
EF401064 Louka 299,- 269,-  
EF401065 Kolibříci 299,- 269,-  
EF401069 Geometrický vzor 299,- 269,- 
EF401066 Kočka 299,- 269,-  
EF401068 Listy 299,- 269,-  
EF401067 Srdíčko 299,- 269,-  
 

NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK 
DO PŘÍRODY I DO PRÁCE
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Mirka van Gils Slavíková  
VŮNĚ CHLEBA 
Umění domácího pečení v 50 receptech 
Úspěšná kuchařská kniha z edice Mom’s  
Kitchen od cukrářky Mirky van Gils Slavíkové 
voní čerstvě upečeným chlebem, který pro-
voní domov. Chléb byl, je a bude součástí  
našeho života. Proč si ho tedy neupéct  
v pohodlí domova? Tato kniha nabízí širokou 
škálu chutných receptů, klíč k rozpoznání  
jednotlivých druhů obilovin a hlavně jedno -
duchý návod, jak se nebát péct.   
136 stran, barevná publikace 
EF041732 299,- 239,- 

Mirka van Gils Slavíková  
DEZERTY JEDNA BÁSEŇ 
Makronky, madlenky, financiers a spol.  
Tato báječná kniha je plná opravdových  
delikates! Společně s mistryní cukrářkou je 
snadno připravíte i doma. S pomocí podrob-
ných postupů a návodných fotografií upečete 
vynikající francouzské dezerty – makronky, 
madlenky, cannelés, financiers, vaf lové tru-
bičky, lodičky z Marseille, růžové sušen ky  
z Remeše, fondantové věnečky nebo napří-
klad bretaňské karamelky. Je až fasci nující, 
jakou minulost mají některé sladké lahůdky! 
128 stran, barevná publikace 
EF041733 299,- 239,- 

Žaneta Kremsa,  
Jana Dell Plotnárková  
VAŘÍME TROCHU JINAK 
GAPS & PALEO 
V této původní české kuchařce  
najdete přes sto báječných  
receptů, které jsou přirozeně  
bez lepku, cukru a splňují dnešní 
trend paleo stravování.  
200 stran, barevná publikace 
EF038488 369,- 289,- 

Z. Horecká, V. Horecký  
VÍKENDOVÁ  
KUCHAŘKA 
Kniha obsahuje mnoho re -
cep tů na saláty, po ma zánky, 
hlavní jídla i mouč níky. Ně-
které recepty jsou tzv. „kotlí-
kové“, jiné se hodí například 
na gril, další si lehce připra-
víte nastudeno. 216 s., bar. p. 
EF038490 279,- 229,-

Zdeňka Mazúrová  
BEZLEPKOVÉ  
SLAVNOSTI 
Kuchařka oceněná prestižní 
Gourmand World Cookbook 
Awards! Najdete v ní recepty 
pro všechny příležitosti: slav -
nostní oběd, svatomartinské 
menu, ale i piknik a den  
pro děti. 184 stran, bar. publ. 
EF040487 299,- 239,- 

NOVIN
KA

ITALSKÁ KUCHAŘKA 
Kuchařka přináší sto třicet receptů,  
typických pro tradiční i moderní italskou 
kuchyni. Snadno podle nich připravíte 
celé menu, zahrnující polévky, těsto - 
vi ny, masitá či zeleninová hlavní jídla  
i dezerty. Recepty jsou rozdělené podle 
regionů, ale nemusíte se bát je kombi-
novat, výsledek bude vždy vyni kající. 
Navíc se naučíte připravovat domácí  
těstoviny a poučíte se o různých tajem-
stvích italské kuchyně. 
Váz., 160 stran, barevná publikace,  
13,5 x 21 cm 

EF041304 359,-  279,- 
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Otevřeli jsme pro vás novou prodejnu. Více na str. 74.58

Zd
ra

ví

NOVIN
KA

Michael Barczok  

ZDRAVÉ PLÍCE 
Plíce nás neustále zásobují optimálním 
množstvím kyslíku a je jedno, zda běží -
me maraton nebo spíme. Svůj dýchací 
orgán ovšem vnímáme pouze tehdy, 
když něco není v pořádku. Co se děje, 
když kašleme, popadáme dech nebo 
chrápeme? Co se skrývá za alergií,  
astmatem a CHOPN? Co můžeme  
podniknout proti všem těmto dýchacím 
potížím? A do jaké míry jsou fit naše 
plíce? Všechny odpovědi na tyto otáz -
ky a nejlepší tipy, jak udržet své plíce 
po celý život zdra vé, najdete v této 
knížce. S názornými ilustracemi, testy 
a podrobnou praktickou částí. 
Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm 
EF040456 299,-  239,-

Dominik Nischwitz  

JAK NA ZDRAVÉ ZUBY 
Ústa nemáme jen k usmívání, zuby 
toho umějí víc než jenom žvýkat  
a jazyk má na víc než jen na ochutná-
vání a polykání. Ústní dutina je vyvá-
žený ekosystém a zuby jsou citlivé 
orgány, které mají velký podíl na zdraví 
celého těla. Pokud nejsou zdravá ústa, 
může to vést ke vzniku mnoha prob-
lémů, od podrážděnosti, únavy a nad-
váhy přes kardiovaskulární onemoc - 
nění až po mrtvici, Alzheimerovu  
chorobu a onkologické nemoci. Doktor 
Dominik Nischwitz, průkopník biolo -
gického zubního lékařství, vysvětluje 
díky nejnovějším vědeckým poznat-
kům vše, co jsme o zubech dosud  
nevěděli, a objasňuje, jak se prostřed-

nictvím zdravé ústní dutiny můžeme dostat 
ke zdravému tělu. Knihu doplňují stravovací doporučení, tipy  

na péči a udržování zubů a důležité odkazy pro návštěvu u zubního lékaře.   
Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041303 299,-  239,-

Arianna Valentino  
CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE 
I MYSL 
Choďte častěji a déle! Prospějete  
tak ce  lému svému tělu… 
Brož., 104 stran, barevná publikace 
EF040234 229,- 179,- 

Dr. S. Skotnicki, Ch. Shulgan  
NEPŘÁTELÉ KŮŽE 
Autorka v knize po drob ně radí, jak si 
uchovat bezproblémovou pokožku.  
Brož., 304 stran 
EF040126 299,-  239,- 

LÉČEBNÉ UMĚNÍ  
HILDEGARDY  
Z BINGENU 
Onemocnění močových cest, 
pocit těžkých nohou, migré na, 
potíže se žlučníkem – to je jen 
několik oblastí, na které tato 
kniha přináší účinnou pomoc.  
208 stran, barevná publikace 
EF038947 249,- 199,-

Elisabeth Langeová  
ZBAVTE SE  
PÁLENÍ ŽÁHY 
Autorka sro zu mitelně popi-
suje, jak dochá zí k pálení 
žáhy a které přírodní pro-
středky je vhodné při těchto 
obtížích užívat. Nechybí ani 
recepty na chutná jídla. 168 s. 
EF039382 199,- 159,-

NOVIN
KA

Zdravé zuby, 
zdravý člověk!
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75. 59
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Ellen M. Bardová  
TOHLE JE PRO VÁS 
Techniky psycholožky  
E. M. Bardové vám po mo -
hou provést malé změny  
ve vašem každodenním 
rozvrhu a vztazích, které 
vám umožní žít spokojeněj -
ší život. Brož., 168 s., čb. il. 
EF041252 259,- 199,-

Gabrielle Bernsteinová  
VESMÍR  
TI KRYJE ZÁDA 
Přeměňte strach ve víru 
Bestsellerová autorka vám 
v této knize ukáže, jak  
přestat živořit a za čít  
konečně opravdu žít.  
200 stran 
EF040128 259,-  199,- 

Eckhart Tolle  
MOC PŘÍTOMNÉHO 
OKAMŽIKU 
Nemá smysl trápit se minu-
lostí a vynakládat úsilí vzhle-
dem k budouc nu, když 
opravdový život se odehrává 
právě nyní a pouze teď s ním 
můžete něco udělat… 184 s. 
EF038717 249,- 199,- 

Eckhart Tolle  
MOC PŘÍTOMNÉHO 
OKAMŽIKU  
Pracovní kniha 
Praktická publikace obsahuje 
základní teorii a návodná 
cvičení. 112 stran 
EF039939 199,- 159,- 

Mike Dooley  

PRŮVODCE VESMÍREM  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Autor vám v této knize nabízí rady v oblasti rodiny, 
vztahů a zdraví. Tyto krátké rady pojímá z pohledu otce 
ke své dceři s tím, že mají univerzální platnost pro kaž-
dého. Jeho rady jsou inspirované afirmacemi L. Hayové 
a ve velmi krásné grafické úpravě a praktickém formátu  
si je můžete vzít kamkoli s sebou. Tato kniha je také 
vhodná jako dárek pro vaše přátele a blízké.  
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

EF041307 199,-  159,- 

Eckhart Tolle  

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU 
Deník 
Tento deník představuje jedinečný způsob, jak se hlouběji zamyslet nad obzvlášť nápa-
ditými a podnětnými pasážemi z brilantní knihy Eckharta Tolleho, a poskytuje prostor 
pro zaznamenání vašich vlastních myšlenek.  
Brož., 144 stran, barevná publikace, 15,2 x 19 cm 

EF041491 299,-  239,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

3x Eckhart Tolle

obj. č.    
EF048099270,- 

ušetříte

 477,- 
jen

Výhodný komplet
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KURZ MEDITACE 
Úplný začátečník v knize najde po-
drobný návod k tomu, jak se krok 
za krokem naučit meditovat, jak 
zlepšit své soustředění a jak v sobě 
objevit vnitřní klid. Těm pokročilej-
ším se zde nabízí přiležitost, jak své 
dovednosti povýšit na vyšší úroveň. 
Během tohoto jednadvacetidenního 
kurzu budete každý den obeznamo-
váni s jiným aspektem meditativ-
ního života. 
Brož., 240 stran, 12,5 x 20 cm 
EF041121 259,-  199,- 

François Gautier  

SLOVA  
POSLEDNÍHO 
DALAJLAMY 
Francouzský novinář, který 
žije již čtyřicet let v Indii, 
sestavil hlavní témata,  
ke kterým se Jeho Svatost  
dalajlama v jejich několika 
vzájemných rozhovorech 
vyjádřil. Díky tomu v knize 
najdete, co si současný  
dalajlama myslí například 
o Evropské unii, o filmu,  
o západním přístupu k se-
xualitě, o islámu, o techno-
logiích 21. století, ale také 
o mnoha známých osob-
nostech naší doby.  
Váz., 160 s., 12,5 x 20 cm 

EF041122 199,-  159,- 

Bez meditace  
nepoznáte tajemství 
života, dostanete se 
pouze na jeho povrch. 

Osho

Aktuální  
poselství  
tibetského  
buddhismu

Christina Feldman  
MEDITACE PRO 
ZAČÁTEČNÍKY  
Praxe bdělého  
života 

Jak, kdy a kde začít meditovat? V této mimořádné 
knížce najdete vše potřebné: praktické rady, inspira-
tivní fotografie i přehledné tabul ky. Vyčis těte si mysl  
a uvolněte tělo pomocí meditací! Brož., 96 s., bar. publ. 
EF041187 259,- 199,- 

Dr. Qing Li  
ŠINRIN-JOKU 
Japonské umění 
lesní terapie 
Šinrin-joku neboli 
lesní terapie je sou-
časný trend trávení 

času v lese pro zlepšení fyzické i psychické pohody. 
Napojte se na sílu přírody! Snížíte tím svůj krevní 
tlak, zmírníte stres a zlepšíte imunitní systém… 
320 stran, barevná publikace 
EF039767 399,- 319,- 

Tenzin Wangyal Rinpoche  
PROBOUZENÍ  
ZÁŘIVÉ MYSLI 
Místo toho, abyste hledali 
podporu okolo sebe, je lepší 
ji hledat ve svém nitru! 
Kniha nabízí praktická cvi-
čení, která vedou k životu 
bez limitů. Její součástí  
je také poslechové CD. 
144 stran + CD 

EF039535 299,- 239,- 

Charlie Ambler  
ZENOVÝ DENÍK 
Praktická příručka, ovliv něná 
zen-buddhismem, pomáhá 
kultivovat mysl, aby byla  
radostná a tvůrčí. Originální 
deník vám pomůže lépe 
zvlá  dat život, otevřít svou 
mysl, zbavit se stresu a přijít 
na to, co je pro vás oprav du 
důležité. Brož., 176 s., čb. il. 
EF041090 259,- 199,- 

NOVIN
KA
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Otevřete svou mysl! 

Lorna Byrneová 
MODLITBY OD SRDCE 
Proslulá Lorna Byrneová, 
která si dávno i v Čechách 
získala srdce čtenářů,  
přináší v této knížce nejen 
další postřehy a do poručení, 
ale především také soubor 
mnoha modliteb, které se 
hodí v různých situacích.  
216 stran 
EF040271 259,- 199,- 

Theresa Cheungová  
21 RITUÁLŮ VÁM ZMĚNÍ 
ŽIVOT K LEPŠÍMU 
Každodenní cvičení pro vnitřní 
klid a štěstí 240 stran 

EF040050 299,- 239,- 

Theresa Cheungová, Claire Broadová  
ODPOVĚDI Z NEBE 
Skutečné příběhy obyčejných lidí, kteří 
zažili přímou komunikaci s duchovním 
světem. 328 stran 
EF039133 359,- 279,- 

Lorna Byrneová  
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ 
NADĚJE 
Lorna Byrneová má od dět-
ství výjimečnou schopnost 
vidět anděly a komunikovat 
s nimi, jsou jejími stálými 
společníky a rádci. V knize 
naleznete rady, jak oslovit 
anděly s prosbou o pomoc. 
160 stran 
EF039785 259,- 219,- 

Doreen Virtue  
ANDĚLÉ 
Setkání s anděly 
Tato kniha představuje role 
andělů v různých duchovních 
textech a náboženstvích 
a ukazuje způsoby, jakými 
nám pomáhají a radí. Přináší 
také informace o archandě-
lech a odpovídá na často 
kladené otázky. 144 s., bar. p. 

EF039120 259,- 199,- 

Laura Lynne Jacksonová  
SVĚTLO MEZI NÁMI 
Autorka je médium s proka -
za telně neobyčejnými výsled -
ky. Její působivé poselství  
vám pomůže už tady a teď 
k tomu, abyste si lépe užívali 
života. Její schopnosti prově -
řily významné vědecké orga-
nizace zabývající se studiem 
paranormálních jevů. 304 s. 
EF039408 299,- 239,- 

Matthias Hammer  
NEPŘÍTEL V MÉ HLAVĚ 
Znáte ten vnitřní hlas, který 
vás nemilosrdně kritizuje?  
Je třeba mu naslouchat, ale 
naučit se s ním zacházet tak, 
aby byl užiteč ný. Proslulý 
psycholog vám poskytne vy-
nikající rady, jak získat sebe-
důvěru a být k sobě přátel - 
 štěj ší. 160 stran, bar. publ. 
EF038614 349,- 279,- 

Theresa Cheungová  

NEBE KE MNĚ PROMLUVILO 
Dojemná sbírka skutečných příběhů lidí, kteří uslyšeli hlas nebe, přináší 
poselství útěchy, pomoci a inspirace. Zprávy pozůstalých, jimž setkání 
s posmrtným životem navždycky změnilo život, doplňuje uznávaná odbor-
nice i vlastními zkušenostmi a hlubokými postřehy. 
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EF039132 359,-  279,- 
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Cassandra Easonová  

AURY  
a jak jim rozumět 
Naučte se rozpoznávat auru neboli energe-
tické pole kolem všech živých organismů!  
Aura každého člověka je jedinečná, odhaluje 
jeho zdravotní stav, emoce a také spiritualitu. 
Její barevná vibrace vyjadřuje životní podstatu 
a charakter; přesně odráží myšlenky i pocity 
a životní styl. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 13 x 19 cm 

EF040740 199,-  149,-

Monte Farber,  
Amy Zernerová  

ASTROLOGIE 
PRO ZDRAVÍ 
A POHODU 
Mezinárodně uznávaní 
astrologové Monte Far-
ber a Amy Zernerová 
využili své dlouholeté 
zkušenosti k sepsání 
knihy, která je praktic-
kým a nepostradatel-
ným průvodcem  
na cestě k dosažení 

zdraví a tělesné i duševní pohody.  
V přehledných kapitolách poznáte příznačné vlastnosti 

jednotlivých slunečních znamení zvěrokruhu, a navíc autoři nabízejí tipy  
na meditace, cvičení, léčivé čaje, kameny či barvy, vždy přesně zacílené pro dané sluneční znamení. 
Brož., 216 stran, čb. ilustrace, 17 x 22,5 cm 

EF041055 349,-  279,-

3x Cassandra Easonová

obj. č.    
EF048100230,- 

ušetříte

 367,- 
jen

Výhodný komplet

Dagmar  
Kludská  
VELKÝ 
SNÁŘ 
Obnovené  
vydání Snáře, 
nejúspěšnější 
knihy známé 
kartářky  
a astroložky, 
v němž přichází 

ke čtenářům v roli vykladačky snů. Svůj Snář obo-
hatila úvodním abecedním přehledem snové sym-
boliky a výkladem řady konkrétních snů. 432 stran 
EF041566 399,- 319,-

Renata Herber  
POSELSTVÍ 
TAROTU 
Publikace obsa-
huje základní  
informace, jak 
postupovat  
při vy kládání  
a čtení karet  
a jaký je význam 
jednotlivých listů v kratším i delším časovém  
horizontu. Kniha je doplněna nádherně barevně 
provedenou sadou 78 tarotových karet od D. Lu-
kůvkové. 200 stran, čb. il. + tarotové karty 
EF037471 399,- 299,-

Cassandra Easonová  
WICCA 
a jak jí rozumět 
S touto knihou se naučíte  
správně připravit oltář,  
opatřit si magické nástroje 
a zasvětit je, vytvářet a pro-
vádět kouzla a mnoho dal-
šího. 136 stran, bar. i čb. il.  
EF040739 199,- 149,- 

Cassandra Easonová  
KAMENY  
a jak jim rozumět 
Kniha zkoumá úžasné vlast-
nosti přisuzované kamenům 
a krystalům. Poradí vám, 
které kameny jsou nejdůleži-
tější, a dozvíte se vše o jejich 
využití. 128 stran 
EF038450 199,- 149,- 

NOVIN
KA
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Thich Nhat Hanh  
STRACH 
Strach je každodenním spo-
lečníkem moderního člověka. 
Autor nám ve třinácti pře-
hledných kapitolách ukazuje, 
jak se můžeme se strachem 
vypořádat a přetvořit ho 
v užitečného spojence.  
168 stran 
EF041383 259,- 199,- 

Erich von Däniken  
PROROK MINULOSTI 
Odhalte spolu se známým záha -
do logem bílá místa v archeologii.  
224 stran 
EF039929 259,- 199,- 

Hartwig Hausdorf  
NÁVRAT DRAKŮ 
Na stopě posledním  
žijícím dinosaurům 
176 stran + 16 stran čb. foto 

EF039705 249,- 199,- 

William Paul Young  
LŽI O BOHU,  
KTERÝM VĚŘÍME 
Slavný bestsellerový romano-
pisec s oso bitým humorem 
a anekdotami z vlastního  
života otevírá známá témata, 
jako jsou víra, hřích, lidská 
práva, politika a jiné.  
208 stran 
EF039417 259,- 199,-

Anita Moorjani  
MUSELA JSEM ZEMŘÍT  
Anita onemocněla rakovinou  
a po dlouhé léčbě upadla  
do kómatu. Nečekaně se 
však z klinické smrti probrala 
a začala se zotavovat. Ve své 
knize popisuje svůj boj s ra-
kovinou, ústící ve fascinující 
zážitek blízkosti smrti. 208 s. 
EF039490 299,- 239,-

Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.   
ŽENY, KTERÉ BĚHALY 
S VLKY 
528 stran 
EF039881 399,- 319,- 

Clarissa Pinkola Estés, Ph.D. 
PROBUĎTE  
SILNOU ŽENU 
Brož., 384 stran, bar. foto 
EF039890 359,- 279,- 

2x Clarissa Pinkola Estés

obj. č.    
EF048101280,- 

ušetříte

 478,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Hartwig Hausdorf  

MEDICÍNA  
DOBY KAMENNÉ 
Neuvěřitelné operace  
pravěku 
Na svůj dnešní pokrok v lékařských vědách 
jsme hrdí. Existuje však bezpočet svědectví 
prehistorického léčebného umění, jež se při 
srovnání s naší dobou rozhodně nemusí sty-
dět. Například ve starém Egyptě existovaly 
rituály, z nichž se vyklubaly zákroky moderní 
urgentní medicíny. A něco podobného ovlá-
dali i původní obyvatelé Kanárských ostrovů. 
Na lebkách z doby kamenné nacházíme vý-
vrty, jaké se dnes používají k nasazení elekt -
rod mozkového stimulátoru, a u několika 
exemplářů dokonce i stopy perfektně zahoje-
ných transplantátů. Odkud však pochází toto 
revoluční vědění, jež bylo aplikováno už 
v šerém dávnověku? 
Váz., 168 stran, 13,5 x 21,3 cm 

EF041016 259,-  199,-

Nová kniha slavného 
badatele, který proslul 
objevem pyramid  
v Číně
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Clive Wynne  

JEDINEČNÝ  
SVĚT PSÍCH EMOCÍ 
Důkazy mluví jasně – psi cítí lásku 
stejně jako lidé. Výzkumy uvádějí, 
že srdce psa a jeho pána se umí 
zesynchronizovat, a je-li pes se 
svými oblíbenými lidmi, dochází 
u něj k neurologickým změnám 
včetně vylučování oxytocinu. Síla 
psí lásky je nezpochybnitelná,  
zapsaná v genech. Populárně na-
učná kniha z pera renomovaného 
odborníka se zabývá světem psích 
emocí z nejrůznějších aspektů.  
Záměrem textu není jen psy studo-
vat a porozumět jim, ale především 
jim pomáhat vést spokojenější život. 
Váz., 240 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 

EF041247 279,-  219,-

Sally Morganová  
INTELIGENTNÍ KOČKA 
Bohatě ilustrovaná publi-
kace si všímá výjimečných 
kočičích smyslů, jako je 
skvělý zrak, citlivý sluch, 
jemný čich a hmat i schop-
nost roz poz  návat chutě, 
především však rozebí rá  
kočičí inte ligenci.  
192 stran, barevná publikace 
EF039817 299,- 229,-

Axel Gutjahr  
PĚVCI 
V publikaci najdete charak -
teristiky 88 druhů zpěvných 
ptáků střední Evropy. Do-
zvíte se základní informace 
o jejich rozšíření, vzhle du, 
potravě a způsobu života. 
Nechybí QR kódy, s jejichž 
pomocí si můžete po slech -
nout ptačí zpěv. 208 s., b. p. 
EF040772 379,- 299,-

NOVIN
KA

NOVIN
KY

Josef Baumann  

ŘEZ A TVAROVÁNÍ DŘEVIN 
Tato praktická příručka vás seznámí se základními pravidly kvalitního řezu. Dozvíte se, jaké 
je nejvhodnější nářadí, na co dbát při řezu ovocných stromů a jakým způsobem odborně 
ošetřit rány. V praktické části autor popisuje řez ovocných stromů, jádrového ovoce, pecko-
vin i keřů. Váz., 160 stran, barevná publikace, 16 x 20 cm 

EF041321 299,-  239,- 

Erika Börnerová  

ZAHRADNIČENÍ  
PO CELÝ ROK 

Kniha uvádí konkrétní rady, co dělat  
na zahradě po celý rok – od řezu 

stromů v únoru a osázení fóliovníku 
v březnu přes výsadbu v dub nu, 

péči v letních měsících až  
po podzimní sklizeň a přípravu 

zahrady na zimu. 
Váz., 160 stran, bar. publ., 
16 x 20 cm 

EF041319    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 postarat o ptáky krmivé, nebo nekrmivé, jak jim pomoct při hnízdění, 
kdy kteří ptáci během dne zpívají, jaká je jejich oblíbená potrava a čím si je naopak spoleh-
livě odradíte. Váz., 160 stran, barevná publikace, 16 x 20 cm 

EF041320 299,-  239,-
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Jarmila Mandžuková  
BYLINKY 
Léčivá moc přírody 
Jedinečná kniha o léčivých bylinkách přibližuje fascinující 
moc a kouzlo přírodního léčitelství. V tomto přehledně uspo-
řádaném lexikonu objevíte léčivou sílu bylinek a jed noduché 
návody na to, jak je správně použít k léčbě nejběžnějších  
nemocí. Jde o velmi cenné a účinné rady na cestě za znovu-
nabytím ztraceného zdraví a povzbuzením vitality. Využijte 
zázračnou moc léčivých bylinek a vneste je do svého života! 
224 stran + 16 stran barevných ilustrací, černobílé ilustrace  
v textu 
EF041533 299,- 239,-

Radomír Socha, Aleš Vít  
100 + 1 OTÁZEK 
A ODPOVĚDÍ  
PRO HOUBAŘE 
V této praktické příruč ce 
naleznete odpovědi  
na nejčastěji kladené 
otázky z houbařské, kuli-
nářské i léčitelské praxe. 
224 stran, barevné foto 
EF040829 359,- 279,- 

Didier Willery  
ZAHRADNÍ ROSTLINY  
PODLE BAREV 
V knize najdete téměř  
dva tisíce zahradních  
rostlin pro kaž  dé stano-
viště, seřazených podle 
barev květů a listů. Výběr 
obsahuje druhy široce 
rozší řené i netra dič ní.  
384 stran, barevná publ. 
EF040907 649,- 499,- 

NOVIN
KA

Joyce Russellová  

MODERNÍ ZAHRADA 
Každý nový projekt znamená vzrušující výzvu, ale také úkol. Pěstovat vlastní ovoce a zeleninu 
je nejen praktické a výhodné, ale je to i báječné dobrodružství. Kniha obsahuje dvacet tři  
projektů pro malou i velkou zahradu – od přípravy nového pozemku a posouzení ideálního 
stanoviště přes nejlepší pěstební postupy až po osvědčené odrůdy a možnosti zpracování. 
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 19,5 x 25,2 cm 

EF041188 399,-  299,- 

Kniha plná užitečných rad  
od profesionálů
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Diana Royerová  

WESTERNOVÉ JEŽDĚNÍ 
Westernoví trenéři jsou vzácní, proto jezdci často 
zkoušejí jednotlivé disciplíny metodou pokus-omyl. 
Trenérka Diana Royerová se westernovému ježdění 
věnuje řadu let a ze své každodenní práce nasbí-
rala bezpočet nápadů i námětů, které může každý 
zájemce vyzkoušet sám při domácích tréninkových 
lekcích. Jednotlivá cvičení jsou řazena podle stupně 
výcviku koně a jezdce, navazují na sebe a umožňují 
samostatně se propracovat k dalšímu stupni. 
Brož., 96 stran, barevná publikace, 17 x 21,3 cm 

EF041332 299,-  239,- 

Aleš Dostál  

NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
Výbor povídek z pera známého autora shrnuje 
necelé dvě desítky příběhů z jeho starších sou-
borů s mysliveckou tematikou. V povídkách  
Velikonoční jelen, Půl kňoura, Přítel ministra, 
Velká výměna, Čtyři jeleni bez Smetany, Na tý 
louce zelený, Medvěd v pasti, Silvestr s jeleny 
a dalších tak mají čtenáři možnost se vrátit  
do časů, kdy autor začínal – do doby, kdy  
lesníci mohli být také myslivci, na polesí přijíž-
děli lovečtí hosté z kapitalistické ciziny a kaž-
doročnímu sněžení se ještě automaticky 
neříkalo sněhová kalamita –, a zažít i často 
bouřlivý přechod do doby porevoluční. Všechny 
texty mají společný smysl pro humor a jemnou 
ironii. Váz., 176 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

EF041249 259,-  199,- 

Aleš Dostál  
TROFEJE 
A ZTRÁTY 
Ivaně po restituci  
připadne na starost 
péče o lesní oboru. 
Odjíždí tedy i s malou 
dcerou do hájenky, 
čímž se spustí kolotoč 
událostí… 352 stran 
EF040010 

299,- 239,- 

Nepostradatelná  
příručka k výcviku  
koně

2x Aleš Dostál

obj. č.    
EF048102220,- 

ušetříte

 338,- 
jen

Výhodný komplet

Alethea Morrisonová  
VČELAŘENÍ KROK  
ZA KROKEM 
Nápaditě upravená kniha o včelách 
čtivě a názorně popisuje, jak si má 
počínat začínající včelař. 152 s., b. p.  
EF036293 299,- 249,- 

Tavis Lynch  
PĚSTOVÁNÍ HUB 
Kniha vás naučí pěstovat hou by  
na kládách, slámě, pilinách či kom-
postu. Nechybí ani tipy na zpraco-
vání hub a recepty. 144 s., bar. publ. 
EF040277 299,- 239,- 

Chris Peterson, Philip Schmidt  
NÁPADITÉ ZAHRADNÍ  
PROJEKTY 
Praktická příručka obsahuje po-
drobné návody na drobné stavby 
a výrobky na zahradu (lis, kurník, 
kompostér aj.). Brož., 160 s., bar. p. 
EF038013 299,- 239,-

NOVIN
KA

VÝBOR OBLÍBENÝCH POVÍDEK
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Robert Lambry  

JAK NAKRESLIT JAKÉKOLI ZVÍŘE 
SNADNO A RYCHLE 
Unikátní příručka se po téměř 100 letech dostává 
opět mezi čtenáře! Chtěli byste umět několika tahy 
nakreslit lva, žirafu, veverku nebo lachtana tak, aby 
vypadali jako živí? Tato jedinečná kniha vám ukáže, 
jak v několika jednoduchých krocích přenést i složité 
tvary na papír a vytvořit realistickou kresbu více než 
150 různých živočichů. V knize najdete také spoustu 
tipů a prostoru na své vlastní výtvory.  
Brož., 176 stran, čb. ilustrace, 16,5 x 22,4 cm 

EF041446 299,-  239,- 

Cristin Morganová  
MODERNÍ VÝŠIVKA 
V knize najdete užitečné techniky, 
hravé vzory ve škále výrazných barev, 
které probudí k životu i ty nejjedno-
dušší motivy, a šablony, díky nimž 
bude tvoření snazší. Brož., 128 s., b. p.  
EF040329 279,- 219,- 

Vezměte do ruky štětec  
a začněte malovat! 
Ana Victoria Calderonová  

KOUZLO AKVARELU 
V této knize se seznámíte s tím, jak za použití jed -
noduchých metod vytvářet akvarelovými barvami  
moderní motivy. Získejte přehled nejen o základních 
pomůckách, ale také o možnostech, jak a čím svou 
práci ozdobit a ozvláštnit. Zvládněte základní tech-
niky včetně jednoduché počáteční přípravy, poznejte 
barevné vrstvení, osvojte si zacházení s akvarelovými 
barvami – a navíc se seznamte s tím, jak svá dílka 
skenovat, digitálně upravovat a vytvářet jejich kopie 
a obměny. Naučte se malovat množství půvabných 
motivů a využijte své nové znalosti při tvorbě uni -
kátních a stylových projektů.  
Brož., 136 stran, barevná publikace, 21,6 x 25,4 cm 

EF041315 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Jake Spicer  

JAK KRESLIT 
Jake Spicer vás zve, 
abyste se naučili kreslit! 
Tento kompletní kurz 
kreslení je vhodný jak 
pro naprosté začáteč-
níky, tak pro zkušené 
umělce. Je vytvořen tak, 
aby vám pomohl zařadit 
kreslení do každoden-
ního života. V knize na-
jdete lekce vyzkoušené 
v praxi, od pětiminuto-
vých cvičení až po spe -
cia lizovaná sezení, 
trvající hodinu či více.  

Vyzkoušíte si mnoho námětů:  
od zátiší přes portrét, krajinu až  
po městské ulice.   
Brož., 304 stran, černobílé ilustrace,  
14,9 x 21 cm 

EF041316 399,-  319,- 

NOVIN
KA
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POSLEDNÍ  
ARISTOKRATKA 
Komedie Jiřího Vejdělka. 
Hrají: H. Čermák, T. Vil-
helmová, P. Liška… 
EF376467 DVD 199,- 

ADDAMSOVA  
RODINA 
Připravte si prsty na lusk -
nutí! Ikonická rodina se 
vrací!   
EF378415 DVD 259,- 

AŽ PO UŠI 
Druhá řada  
Pokračování oblíbeného 
seriálu z produkce HBO. 
Režie: Jan Hřebejk.  
EF378423 2 DVD 449,- 

MARIE TEREZIE 2 
Hrají: Stephanie Rein-
sperger, Vojtěch Kotek, 
Zuzana Stivínová, Len-
ka Vlasáková a další. 
EF377603 DVD 265,- 

SNĚŽNÝ KLUK  
Yi je obyčejná dívka  
z města, která se vydává 
na cestu plnou dobro-
družství a zázraků.  
EF376929 DVD 199,- 

BÍLÁ PANÍ  
NA HLÍDÁNÍ 
Uhlídá opravdová stra -
šidelná bílá paní nepo-
sedná čtyřčata? 
EF376474 DVD 212,- 

PRINCEZNA A PŮL 
KRÁLOVSTVÍ  
Výpravná pohádka, 
která začíná tam, kde 
jiné končí.    
EF376475 DVD 212,- 

Ovečka Shaun  
ve filmu 
FARMAGEDDON  
Ovečky prožijí blízké  
setkání třetího druhu!  
EF376928 DVD 199,- 

NÁRODNÍ TŘÍDA  
Film natočený na motivy 
stejnojmenné novely 
známého spisovatele  
Jaroslava Rudiše.  
EF374868 DVD 199,- 

ZLOBA 
Královna všeho 
zlého  
Hrají: A. Jolie, S. Riley,  
E. Fanning, M. Pfeiffer…  
EF378411 DVD 199,- 

JOKER  
Hrají: Joaquin Phoenix,  
Zazie Beetz, Robert De 
Niro, Frances Conroy, 
Brett Cullen a další. 
EF375299 DVD 259,- 

DOKTOR SPÁNEK 
od Stephena Kinga  
Film navazuje na film 
Osvícení, který režíroval 
roku 1980 S. Kubrick.  
EF378418 DVD 259,- 

RAMBO 
Poslední krev  
Zachrání Rambo dceru 
dávného přítele, kterou 
v Mexiku unesla mafie? 
EF377665 DVD 259,- 

TERMINÁTOR 
Temný osud 
Hrají: Linda Hamilton, 
Arnold Schwarzenegger, 
Mackenzie Davis a další.   
EF377666 DVD 259,- 

AD ASTRA  
Astronaut Roy McBride 
(Brad Pitt) vyráží na ne-
bezpečnou misi napříč 
sluneční soustavou. 
EF374869 DVD 259,- 

LE MANS ‘66  
Americký sportovní film  
natočený na motivy 
osudů automobilových 
konstruktérů. 
EF377671 DVD 259,- 

BITVA U MIDWAY  
Válečný velkofilm  
režiséra R. Emmericha  
(Den nezávislosti,  
Patriot, Godzilla).  
EF378574 DVD 259,- 

PANSTVÍ  
DOWNTON  
Jeden z nejslavnějších  
seriálů se vrací v po-
době velkolepého filmu. 
EF375302 DVD 259,- 

SEDMILHÁŘKY 2 
Kompletní druhá 
série 
Oblíbený seriál HBO 
Sedmilhářky je zpět!   
EF375304 2 DVD 449,- 

TRABANTEM 
Z INDIE AŽ DOMŮ  
Čtrnáct půlhodinových 
epizod uzavřených pro-
dlouženým speciálem.  
EF377670 2 DVD 259,- 

George S. Clason 
NEJBOHATŠÍ MUŽ  
V BABYLÓNĚ 
Audioknihu čte oblíbený 
herec Ondřej Novák.  
EF040195   CD 149,- 

Marek Ztracený 
PLANETA JMÉNEM 
STRES 
Nové album se speciál-
ními hosty. 
EF378752   CD 372,- 

BOHEMIAN  
RHAPSODY 
Slavný životopisný film 
o britské hudební sku-
pině Queen.  
EF340536 DVD 99,- 

Jiří Suchý 
LEHCE S ŽIVOTEM 
SE PRÁT  
Dokumentární film  
Olgy Sommerové.  
EF374867 DVD 199,- 

André Rieu 
SHALL WE DANCE?  
Záznam open air kon cer -
tu z Maastrichtu. 28 nej-
oblíbenějších písní! 
EF377973 DVD 339,- 

ROZJÍMÁNÍ  
S ANDĚLY  
Nová meditační nahráv -
ka známé psycholožky 
a muzikoterapeutky.    
EF377604 CD 269,- 

Kelly Family 
25 YEARS LATER  
Legendární skupina 
Kelly Family se vrací  
s novým albem. 
EF374211 CD 339,- 

Petr Muk 
SNY ZŮSTANOU  
Album obsahuje hity 
napříč zpěvákovým  
repertoárem.  
EF378305 CD 329,- 
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Patricia Cornwellová  
LHOSTEJNÉ SRDCE 
Tento krát Scarpettová 
vyšet řuje smrt dcery fil -
mové magnátky! 456 s. 
EF038548 359,-

Wulf Dorn  
FOBIE 
Když do domu Sarah 
vstoupí cizinec, začíná 
zákeřná hra… 320 s. 
EF039090 299,-

Andreas Norman 
NEVĚRNÍ 
Vynikající mix špionáž -
ního thrilleru s prvky 
severské krimi. 296 s. 
EF039812 299,-

Clare Swatmanová  
NEŽ ODEJDEŠ 
Hořkosladký román  
o lás  ce a druhých  
šan cích. 304 stran 
EF038137 299,-

Philipp Vandenberg  
OSMÝ HŘÍCH  
Mnichovský antikvář se 
v Římě zaplete do pří-
padu vraždy… 384 s. 
EF038759  349,-

Dirk Husemann  
ZLODĚJI  
HEDVÁBÍ  
Román od autora 
bestselleru Slon pro Karla Velikého. 352 stran 
EF038154 359,- 

Rosamund Youngová  
TAJNÝ ŽIVOT KRAV 
Autorka v knize přináší 
zasvěcený po hled  
do světa krav. 136 s.  
EF039281 199,- 

Meshel Laurieová  
BUDDHISMUS  
PRO ROZCHODY 
Přestaňte se trápit a za -
čněte opět žít! 216 stran 
EF039078 259,- 

Ajahn Brahm  
TADY A TEĎ 
Vneste do svého života 
fyzické i duševní zklid -
nění. 136 stran 
EF038372 169,-

Bärbel Wardetzki  
NEBER SI TO 
OSOBNĚ 
Jak se vyrovnat  
s křivdami Brož., 120 s. 
EF038660 249,-

Anna Philippsenová   
PERFEKTNÍ ÚČESY 
PRO PERFEKTNÍ 
DEN  
144 stran, bar. publ. 

EF039004 279,-

Tanya Goodinová  
OFF 
Digitální detox  
pro lepší život 
112 stran, barevné foto 
EF039677 199,- 

Harriet Griffeyová  
CHCI SPÁT 
Zjistěte, co vám brání  
ve spokojeném spánku!  
144 stran, barevné il.  
EF038994 249,-  

Marguerite S.  
BITEVNÍ KNIHA 
Pro celou rodinu! 

Hledání rozdílů, labyrinty, spojovačky, lodě…  
Brož., 112 stran, barevná publikace 
EF040006 299,-

Ellen Giggenbachová  
NAROZENINOVÁ 
PŘÁNÍ Z PAPÍRU 
Kra bi čky, sa molepky aj. 
Brož., 64 s., bar. publ. 
EF038591 169,-

Sabine Städingová  
Petronela, jabloňová 
čarodějka 
KOUZELNÝ MLÝN 
200 stran, čb. ilustrace 
EF039664 249,-

Sarah Bosseová 
PENZION  
PRO ZVÍŘÁTKA 
I delfínům se občas 
stýská! 112 s., čb. il. 
EF039101 199,-

MŇAU! 
Zmáčkni a uslyšíš mě 
Roztomilá kniha se zvu -
 kovým tlačítkem. 
8 stran, barevné leporelo   
EF297330 149,-

HAF! 
Zmáčkni a uslyšíš mě  
Jednoduchá vyprávění  
s krásnými ilustracemi.   
8 stran, barevné leporelo   
EF297331 149,-
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Jiří Hanibal  
MRAZNÉ KVĚTY  
NA SKLE 
Křehký milostný příběh. 
224 stran 
EF038021 249,-

Pavel Šoltész  
PŘÍPAD  
DĚTINSKÉHO  
DĚDICE 
240 stran 

EF037652 249,-  

M. J. Summersová  
ŠANCE NA LÁSKU 
Když se probudí dlouho 
skrytá vášeň, není už 
cesty zpět! 304 stran 
EF037533 299,-

Patrik Girgle  
VERTIGO 
Vítěz 21. ročníku Lite-
rární ceny Knižního 
klubu. 144 stran  
EF038350   179,-

Vladimíra Dvořáková, 
Jiří Smrčka 
LESK A BÍDA  
VZDĚLÁVÁNÍ 
208 stran, čb. ilustrace 
EF039770            249,-

Michael Wolff 
OHEŇ A HNĚV 
Uvnitř Trumpova  
Bílého domu 
352 stran 
EF039806 399,-

Anne Rooneyová  
ZA 15 MINUT  
FILOZOFEM 
Užitečná příručka.  
Brož., 304 stran, čb. il. 
EF037857 249,-
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David Glockner  
CÍSAŘŮV 
LEVOBOČEK 
Byl T. G. Masaryk syn 
císaře? 432 stran 
EF039294 399,-

Dan Simmons 
PÁTÉ SRDCE 
Tento bestseller potěší  
milovníky netradičních 
detektivek. 576 stran 
EF268971 449,- 

Tim Johnston 
SESTUP 
Podaří se otci nalézt dce -
ru, která zmizela ve Ska -
listých horách? 432 stran 
EF304356 379,- 

Sarah Thomasová 
ZLODĚJI KOSTÍ 
Napínavý příběh, ve kte -
rém nesprávná slova 
znamenají smrt. 448 s. 
EF331438 299,- 

Anna Bauerová 
CÉSAR  
A GLADIÁTOR 
Poutavý historický 
román. 384 stran 
EF311622 299,- 

Simon Toyne  
NEZNÁMÝ 
Jak můžete 
zachránit muže, 
který už je mrtvý? 400 stran 
EF037947 399,-  

Robert Harris  
DIKTÁTOR 
Strhující román je inspi -
rován životem věhlas -
ného Cicerona.  448 s. 
EF038710 349,-

Alexandra Potter 
TENTOKRÁT TO 
BUDE JINAK 
Najde Tess toho pra vé -
ho? 312 stran 
EF256094 279,- 

Elizabeth Kostova  
V ZEMI STÍNŮ 
Některá tajemství 
nechtějí být odhalena… 
512 stran 
EF038962 399,- 

Jenny Lawson  
FAKT SE TO STALO? 
Víceméně pravdivé  
a rozhodně originální 
memoáry. Brož., 298 s. 
EF245166 299,-

Eva Woodsová  
VŠICHNI NAŠI EX 
Co se stane, když si 
kamarádky vymění 
svoje ex příte le? 336 s. 
EF039146 259,-

Sonia Choquette  
VAŠI DUCHOVNÍ 
SPOLEČNÍCI  
Spojte se s du chovními 
průvodci! Brož., 288 stran   
EF039123 199,-

Suze Yalof Schwartz  
ODPOJTE SE 
Jednoduchý 
průvodce meditací 
184 stran 

EF039056 249,-

Renata Herber  
POSELSTVÍ RUN  
Knihu doplňuje sada 
barevných karet.  
144 stran + karty 
EF038630 399,-

Břetislav Tureček  
NESVATÁ VÁLKA 
O SVATOU ZEMI 
288 stran + 48 stran  
barevné fotopřílohy 
EF039898 359,

Svetlana Bronnikova  
NEBOJTE SE JÍDLA 
Zhubněte konečně bez 
jo-jo efektu!  
384 stran, čb. ilustrace 
EF039079 349,-

Robert Zagozdzon 
CESTA K SOBĚ 
Využijte potenciál svůj  
i své organizace. 
Brož., 234 stran 
EF303972 299,- 

Kimberly A. Johnsonová  
ČTVRTÝ TRIMESTR 
Holistický průvodce 
poporodním obdobím. 
344 stran, čb. ilustrace  
EF039735 399,-  

Céline Alvarezová  
DÍTĚ A PŘÍRODNÍ  
ZÁKONY 
Kniha, která zaujme 
peda  gogy i rodiče. 288 s. 
EF039075 299,-

A. Sklenaříková-Karembeu  
VŠECHNO, CO JSTE 
VŽDY CHTĚLI VĚDĚT 
o tom, jak být a zůstat 
top 208 stran, bar. foto 

EF039431 399,-

Susanna Bingemerová, 
Hans Gerlach  
SUPERPOTRAVINY 
Kuchařka plná zdraví 
192 stran, barevná publ. 
EF039135 349,- 

Christa Lungová  
DOKONALÝ 
TRÁVNÍK 
Rady a tipy pro zahrád -
káře. 120 str., bar. publ. 
EF039781 259,- 

Guy Barter  
JAK ŽIJÍ ŽÍŽALY? 
Soubor všetečných 
otázek a ohromujících 
odpovědí. 224 s., bar. il. 
EF039008 349,-

Anja Lammová 
MODERNÍ 
DOPLŇKY 
Pletené kousky, které si 
zamilujete. 144 s., bar. p. 
EF039956 329,-

Steve Beaumont 
KRESLÍME 
DINOSAURY 
18 úžasných dinosaurů! 
Brož., 144 stran, bar. il. 
EF242481 199,- 

Stella 
Caldwellová 
ČAROKRÁSNICKÉ SVĚTY ROALDA 
DAHLA 
64 stran, barevná publikace 
EF038336 399,-  
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Joy Ellisová 
SYN VRAŽEDKYNĚ 
Thriller pro fanoušky 
Případů Kim Stoneové. 
312 stran 
EF039878 299,-  

Gillian McAllister  
VŠECHNO, JEN NE 
PRAVDA 
Všichni něco skrýváme! 
336 stran 
EF039357 349,-  

Christian Jacq  
Setnovo pátrání III. 
ZLODĚJ DUŠÍ 
Porazí Setna a Sechet  
čaroděje? 296 s., čb. il. 
EF037554 279,- 

Leah Konenová  
LÁSKA A JINÁ 
VYKOLEJENÍ 
Sněhová bouře jim změ -
ni  la život… Brož., 280 s. 
EF039597 279,-  

Margret Greinerová  
OSVOBOZENÁ 
MÓDA 
288 stran + 4 strany  
barevné fotopřílohy 
EF038986 299,-  

Zuzana 
Zimmermannová  
SBĚRATELKA 
Poutavé příběhy 
od autorky erotických povídek Objížďka. 240 stran 
EF040498 249,-  

Nádija Murádová  
POSLEDNÍ DÍVKA 
Svědectví ženy, která 
přežila genocidu jezídů.  
344 str. + 8 str. bar. foto 
EF039057 299,-  

Kate Mooreová  
FELIX 
Z NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 
Příhody nádražní kočky.  
296 str. + 8 str. bar. foto 
EF039144 299,- 

Joan Borysenko, Ph. 
D. M. Borysenko, Ph. D.  
LÉČIVÁ MOC 
MYSLI  
Brož., 232 stran 
EF039587 259,-  

M. Brookhart Halda  
VŮNĚ ANDĚLA 
Moje cesta  
na věčnost a zpět  
224 stran 
EF038610 229,- 

Vincent Karche 
12 MOUDROSTÍ 
STROMŮ 
Stromy nás naučí lépe 
žít. 192 stran, čb. il. 
EF039871 259,- 

Göran Everdahl  
LAGOM 
Švédský způsob 
života 
192 stran, barevná publ. 
EF039919 329,-  

Jamie Cat Callanová  
ŠKOLA 
PAŘÍŽSKÉHO 
ŠARMU 
224 stran 
EF039889 249,-  

V. Libotovská,  
B. Slavíková Literová  
CESTA KE KRÁSE  
Brož., 120 stran,  
barevná publikace 
EF040127 299,-  

Amber McNaughtová  
PRŮVODCE 
ŠATNÍKEM KAŽDÉ 
ŽENY 
176 stran, barevná publ. 

EF039856 299,-

Jaroslava Brhlíková  
ALBUM NAŠÍ 
LÁSKY 
Prožijte znovu nejkrás -
nější chvíle! 80 s., bar. p. 
EF037742 199,- 

Niheer Dasandi  
Velké myšlenky 
SELHALA 
DEMOKRACIE? 
Brož., 144 s., bar. publ. 

EF039882 249,-  

OD NÁPADU 
K ÚSPĚCHU 
24 příběhů, jak začít 
podnikat v Česku 
Brož., 128 s., bar. publ. 

EF040173 259,- 

Jaakov Katz,  
Amir Bochbot  
ZÁZRAČNÉ 
ZBRANĚ 
280 stran, čb. fotografie 
EF039130 349,- 

Zdeněk Haník  
KDO NESKÁČE,  
JE TAKY ČECH! 
Ilustroval Jiří Slíva.   
296 stran, čb. ilustrace 
EF040233 279,- 

Monty Waldin  
BIODYNAMICKÉ  
ZAHRADNIČENÍ 
Rady a tipy pro zahrád -
káře. 256 stran, bar. publ.  
EF037766 449,-  

Diane Dittmerová  
KUCHAŘKA Z LESŮ 
A LUK 
Objevte, jak chutná pra -
vá příroda! 160 s., bar. p. 
EF038853 299,-  

Tereza Willoughby  
BISTRO DOMA 
Sladké, slané, teplé 
i studené pokrmy. 
184 stran, barevná publ. 
EF039863 379,- 

Liliana Fabisinská  
HOUBY 
Přijměte pozvání  
do úchvatného světa 
hub! 96 stran, bar. publ. 
EF039662 379,- 

J. Kuzma, M. Reiterová  
MATEMATIKA  
PRO ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY V KOSTCE 
Brož., 128 str., bar. publ. 
EF038368 169,-  

Adam Frost  
TOTO JE 
KNÍŽKA 
O MNĚ! 
Odpovídej  
na otázky a užij 
si spoustu zábavy: čekají tě legrační zajímavosti, 
vtipné kvízy a nekonečně prostoru na čmárání.  
Ilustrovala S. Rayová. Brož., 160 stran, čb. ilustrace 
EF039260 199,-
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ZÁVĚSNÝ VĚNEC  
Bohatě zdobený velikonoční 
věnec vhodný k dekoraci vašich 
vstupních dveří či jako ozdoba 
na stůl. Věnce jsou vyrobeny  
z plastu (korpus, vajíčka a kvě -
tiny) a přírodních materiálů. 
Rozměry: ø 31 cm, výška 7,5 cm. 
EF376592  
Věnec s růžovými květinami  

399,- 329,- 
EF376591  
Věnec s bílými květinami  

399,- 329,- 

Vivaco dárková kazeta 
OVOCNÝ KOKTEJL 
Dárková kazeta kosmetiky s přírodními extrakty a meruňkovým olejem pro péči  
o pokožku těla i obličeje. Balení obsahuje: zvláčňující tělové mléko (250 ml), 
zjemňující krém na ruce a nehty (100 ml) a sprchový gel na tělo i vlasy (250 ml).  
EF380240          249,- 199,- 
 

Okenní fólie 
LEVANDULE  
Sada 4 dekoračních okenních fólií. Fólie lze nalepit na hladké 
plochy (například sklo, výlohy, zrcadla nebo kachličky). 
Rozměry fólie: 30 x 30 cm.  
EF380570  139,- 119,-

Vivaco dárková kazeta 
BIO NATURE LEVANDULE 
Dárkové balení kosmetiky s vůní levandule pro péči o tělo  
i duši. Levandule má relaxační a zklidňu jící účinky. Balení 
obsahuje: masážní a tělový levandulový olej (100 ml) 
a levandulovou masážní a tělovou mast (100 ml). 
EF378013 219,- 179,-

KERAMICKÝ HRNEK S PUNTÍKY 
Keramický hrnek v jarních barvách.  
Výška 11,7 cm, objem 230 ml. 
EF376585 Žlutý 89,- 
EF376584 Světle zelený 89,- 
EF376582 Lososový 89,- 
 

72 a 73 zbozi.qxp_sablona lista  19.03.20  14:19  Stránka 2
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BEZ OBALU!  
Připojme se k šetrnému 

životnímu stylu.

TAŠKA PŘES RAMENO 
Stylová taška přes rameno s designem Happy Spirit. Rozměry tašky: 
30 x 33 cm. Délka ucha: 53 cm. Materiál: polyuretan. Zapínání  
na druk.  
EF401040 Květiny 299,- 269,- 
EF401042 Kočka a slečna 299,- 269,- 
EF401041 Ptáček 299,- 269,- 
 
KAPSIČKA S POUTKEM 
Praktický pomocník, který vám pomůže udržet pořádek nejen 
v kabelce. Rozměry kapsičky: 15 x 10 cm. Délka poutka: 24 cm. 
Materiál: polyuretan. Zapínání na zip. 
EF401043 Květiny 129,- 99,- 
EF401045 Kočka a slečna 129,- 99,- 
EF401044 Ptáček 129,- 99,-

SÁČEK NA POTRAVINY 
Síťovaný sáček na zeleninu se 
stahovací šňůrkou. Rozměry:  
27 x 35 cm. Materiál: bavlna. 
EF400744 99,- 89,-

BAVLNĚNÝ SÁČEK NA PEČIVO 
Bavlněný sáček na pečivo se sta ho va cí 
šňůrkou k uzavření. Rozměry sáčku: 
33 x 39 cm. Materiál: bavlna. 
EF400746 99,- 89,-

RUČNÍK 
Měkoučký rychleschnoucí ručník z kvalitního mikrovlákna  
s vysokou savostí a krásným designem. Ideální na cesty pro děti  
i dospělé! Materiál: polyester. Ručník lze prát v pračce do 40 °C, 
sušit v sušičce i žehlit. Rozměry: 100 x 50 cm. 
EF401101 Dívka s kolem 269,- 219,- 
EF401102 Jednorožec 269,- 219,- 
EF401100 Kočka 269,- 219,- 

POUZDRO NA SLUNEČNÍ BRÝLE 
Praktické pevné pouzdro na sluneční brýle se semišovým vnitřkem.  
Materiál: syntetická kůže (PVC). Rozměry: 16 x 8 x 6 cm. 
EF401093 Jednorožec 169,- 139,- 
EF401092 Dívka s kolem 169,- 139,- 
EF400467 Kočka 169,- 139,- 
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Z katalogu JARO 2/2020 je výhodné objednat do 28. dubna 2020.74

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

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

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

CHOMUTOV 
Knihkupectví Luxor   
OC Chomutovka  
Dr. Farského 4732  
tel.: 416 419 920-1  
 

CHRUDIM   
Knihkupectví Luxor   
Široká 117  
tel.: 730 514 451 
 

JIHLAVA 
Knihkupectví Luxor 
Citypark  
Hradební 1 
tel.: 567 770 004   
 
Knihkupectví Luxor  
Masarykovo nám. 47 
tel.: 567 308 158 
 

KLADNO 
Knihkupectví Luxor   
Central Kladno  
Petra Bezruče 3388 
tel.: 321 338 985    
 

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

Kde nás najdete?

Ochrana soukromí

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk 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  
nového nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpra -
cování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, 
naleznete 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 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  
 

 

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  
28. října 857/271  
tel.: 597 490 990 
 
Knihkupectví Luxor    
Forum Nová Karolina  
Jantarová 3344/4  
tel.: 597 490 996 
 
 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  

 

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

NOVÁ  
PRODEJNA

 
 

Co získáte? 

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

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

          Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický servis  
zpravidla 20% slevu z běžné ceny všech titulů (výběr z více než  
120 000 titulů). 

          5x ročně katalog zdarma. 

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

          Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách. 

   

Co očekáváme? 
          V období platnosti aktuálního katalogu si zakoupíte alespoň 

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

 

VIP program 

          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
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Katalog LÉTO 3/2020 budeme rozesílat začátkem června 2020. 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-EF023456,EF124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EF023456,EF124578 
        Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EF023456,EF124578-PP-IT 
        Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EF023456,EF124578-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  

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

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

Kurýr Geis Parcel 
Platba předem: 79 Kč 
Při platbě dobírkou: 109 Kč

IN TIME KURÝR 
Platba předem: 59 Kč 
Při platbě dobírkou: 89 Kč
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Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00 Praha 5 

NOVIN
KA

Don Miguel Ruiz ml. 
MALÁ KNIHA  
MOUDROSTI 
Proslulý autor v této knize roz ši-
řuje své učení o nová témata. 
232 stran 
EF039190 259,- 199,- 

Don Miguel Ruiz  
MOUDROST Z KNIHY 
ČTYŘI DOHODY 
Nejdůležitější myšlenky a základy 
učení dona Miguela Ruize.  
96 stran, barevné ilustrace  
EF041595 149,- 119,- 

Don Miguel Ruiz  
HLAS POZNÁNÍ 
Obnovte tichý hlas integrity a na-
jděte klid! Když vás přestane 
ovládat hlas vědomostí, opět bu-
dete žít šťastným životem. 216 s. 
EF040399 259,- 199,- 

Don Miguel Ruiz  
LÁSKA, VZTAHY  
A PŘÁTELSTVÍ  
Láska je výsledkem dokonalého 
zvládnutí vědomí a přeměny. 
Tvoří všechno na světě… 160 s. 
EF039212 189,- 159,-

Don Miguel Ruiz, Janet Mills  
ČTYŘI DOHODY 
Pracovní kniha 
Tato kniha ve velmi hezkém gra-
fickém provedení vyšla k 15. vý-
ročí 1. vydání Čtyř dohod. 200 s. 
EF040314 259,- 199,-

Don Miguel Ruiz  
ČTYŘI DOHODY  
Odhalte zdroj špatných životních 
návy ků, které vás připravují  
o radost a vedou ke zby   tečnému 
utrpení. 176 stran, bar. publ. 
EF040320       229,- 179,- 

Don Miguel Ruiz ml., HeatherAsh Amara  

SEDM TAJEMSTVÍ  
PRO ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ VZTAHY 
Většina lidí touží po vztahu, který by jim přinášel naplnění. Tato knížka 
z pera zkušených a oblíbených autorů je šikovným průvodcem na cestě, 
která není snadná; ale stojí za to se po ní vydat! Vždyť tak lze dojít  
ke splnění odvěkého lidského snu o hluboké lásce, která dodává člověku 
pocit, že jeho život má smysl. Kniha rozkrývá tajemství, jež zdánlivě známe, 
a přece si je většinou neuvědomujeme. Když se naučíme poctivé otevře-
nosti, bude nám to prospěšné nejenom v partnerství. 
Váz., 280 stran, 13 x 19 cm 

EF040645 349,-  279,- 

NECHŤ JE VÁM TATO KRÁSNÁ KNÍŽKA 
PRŮVODCEM, AŽ SI BUDETE VYTVÁŘET 
VZTAH ZALOŽENÝ NA NEPODMÍNĚNÉ 
LÁSCE A VZÁJEMNÉM RESPEKTU. 

DON MIGUEL RUIZ

76 sedm tajemstvi.qxp_Sestava 1  18.03.20  10:59  Stránka 1


