01.qxp_Sestava 1 19.08.21 16:13 Stránka 1

Skleněné
domy
Vyšetřování vraždy
uvede do pohybu
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strana 39
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Tisíce knih s klubovou slevou
najdete na www.knizniklub.cz.
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Milí členové Knižního klubu,
nestihli jste letos exotickou dovolenou? Nevadí, nový román A. Jacobsové Nebe nad Kilimandžárem (str. 4) vás přenese do divoké Afriky 19. století. Komplikované vztahy v rodině, rodinné
tajemství, záhadné úmrtí – to vše najdete v poutavém společenském románu Tchyně (str. 12),
který napsala S. Hepworthová. Doporučuji ho zejména fanouškům Sedmilhářek. Milovníkům
napětí nabízíme nový thriller Imitátor (str. 5) od autora populární série Hadrový panák D. Cola
a bestseller M. Greaneye Šedý muž (str. 25), podle kterého společnost Netflix právě natáčí film
s R. Goslingem a Ch. Evansem v hlavních rolích. Část příběhu se odehrává i v našem hlavním
městě! Fanoušky české literatury jistě potěší kniha vítězky Literární ceny Knižního klubu – letos
odborná porota vybrala titul D. Prejdové Z čeho je den (str. 39). Nezapomněli jsme ani na malé
čtenáře. V naší dětské příloze Klubko (str. 45–55) naleznou mnoho krásných knih plných zábavy
i poučení. Na závěr bych ráda upozornila na titul od uznávaného fyzioterapeuta a odborníka na celostní medicínu P. Koláře
Posilování stresem – Cesta k odolnosti (str. 76).
Přeji vám krásný podzim!

Jana Beranová, ředitelka Knižního klubu

Knihkupectví LUXOR
v OC Westﬁeld Chodov
opět otevřeno!

Přestěhovali jsme se z přízemí do 1. patra.
Najdete nás nad prodejnou Humanic.
Více na www.knizniklub.cz.
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Těšíme se na vás!

Vaše TOP 10 z katalogu 3/2021
1. Shari Lapena: JEJÍ KONEC

strana 20

6. SLUNEČNÁ KUCHAŘKA

strana 61

2. Andrew Mayne: DÍVKA POD HLADINOU

strana 22

7. Julie Clark: POSLEDNÍ LET

strana 22

3. A. Jacobsová: KAVÁRNA U ANDĚLA: Dcery naděje s. 4

8. Claire Lombardo: NEJHEZČÍ DNY NAŠICH ŽIVOTŮ

4. Maria Nikolai: ČOKOLÁDOVNA

9. Rebecca Serleová: ZA PĚT LET

strana 13

5. C. Bomannová: PANÍ ZE SEVERU: Solvejžin slib s. 11

str. 13
strana 14

10. Charlie Mackesy: CHLAPEC, KRTEK, LIŠKA A KŮŇ strana 30

DIÁŘ 2022
Týdenní kalendárium, zábavné citáty.
Brož., 112 stran, 9 x 15,5 cm
EN042782

2

29,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Akční cena platí pro členy
Knižního klubu PREMIUM, kteří
si jednorázově zakoupí další tituly
(na prodejnách z nakladatelství
Euromedia, na www.knizniklub.cz
z kompletní nabídky) v celkové
hodnotě nad 499 Kč.
Ostatní zájemci si mohou
publikaci zakoupit za plnou
klubovou cenu 549 Kč.
Akce platí do 31. října 2021.

Rebecca Gablé

ÚSMĚV ŠTĚSTĚNY
Anglie 1360. Po smrti svého otce, bývalého
hraběte z Waringhamu, uprchne dvanáctiletý
Robin z klášterní školy. Vstoupí do služby jako
stájník na statku, který kdysi patřil jeho rodině.
Jako syn údajného velezrádce patří k nemajetným
a je odkázaný na milost vrchnosti. Především
Mortimer, syn nového hraběte, šikanuje Robina,
kde jen může. Po čase se Robin vrací zpět do světa šlechty a nakonec i ke dvoru. Po boku charismatického vévody z Lancasteru prožije polní
tažení, vzpoury a politické triumfy – a setká se
s ženami, které jsou stejně krásné jako nebezpečné. Ale kolo Štěstěny se točí dál, a zatímco
Anglie se pod vládou mladého, nezkušeného krále řítí do zkázy,
Robin náhle znovu stojí proti svému dávnému nepříteli… Přeložila B. Pscheidtová.
Váz., 976 stran, 14,5 x 22,7 cm

DA041511
EN041511

akční cena

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2021.

349,699,- 549,-

699,AKČNÍ CENA

349,-
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Anne Jacobsová
alias Leah Bach

NEBE NAD
KILIMANDŽÁREM

Bestsellery

Charlotta Harmsenová sní
o dalekém světě a cestách
do exotických zemí a nijak
nepospíchá s manželským
svazkem. Je jí dvaadvacet
let, když dostane nabídku
k sňatku od mnohem staršího Christiana Ohlsena.
Jeho obchod, kde se prodává exotické koření, tabák
a zboží ze zámoří, ji fascinuje natolik, že nabídku přijme. Ale zanedlouho toho
trpce lituje. Christian ji podvádí, a navíc stojí před finančním krachem. Charlotta
si uvědomuje, že mají jen
jedinou šanci na budoucnost – opustit rodnou zemi
a kdesi daleko začít nový
život… Přeložil R. Řežábek.
Váz., 464 s., 14,5 x 22,7 cm

EN041774

499,-

379,-

Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA
Nová doba
Počátek nové rodinné ságy
od autorky bestselleru Panský dům. 392 stran
EN040693

399,- 319,-

Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA
Osudová léta
Wiesbaden, rok 1951. Kavárnu čekají bouřlivé časy!
399,- 319,-

TO

P

392 stran
EN041129

Milujete příběhy s vůní exotiky, plné romantiky a nevšedního dobrodružství?
Pak pro vás bude nový román od naší bestsellerové autorky Anne Jacobsové zaručeně tou správnou volbou. Věřím, že silný příběh z konce 19. století, napsaný
v duchu legendárních Vzpomínek na Afriku, vás okouzlí a nadchne stejně jako mě.
Už teď se těším na jeho brzké pokračování.
Ivana Parkmanová, redaktorka

Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA
Dcery naděje
Existence kavárny U Anděla
je ohrožena! 352 stran
EN041974

4

399,- 319,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Z OBĚTÍ TVOŘÍ
UMĚLECKÁ DÍLA…
NOVINKA AUTORA FAMÓZNÍHO
THRILLERU HADROVÝ PANÁK
Daniel Cole

IMITÁTOR

EN042478

399,-

Bestsellery

Nový krimiromán od autora úspěšné série Hadrový panák –
hrdinové se mění, napětí ani akce nepolevují… Píše se rok
1989. Detektivové Chambers a Winter pátrají po sériovém
vrahovi se zvrácenou vášní pro nejznámější klasická sochařská díla: těla obětí stylizuje do jejich pozic. Během honičky
za podezřelým přijde Chambers málem o život. Případ je
odložen, pachatel se odmlčí. Sedm let poté se k vyšetřování
vrací detektiv Marshallová, má k tomu totiž osobní důvody.
Přemluví Chamberse a Wintera ke spolupráci, brzy však zjistí,
že vrah se chystá svou „sbírku“ zkompletovat. Kdo se stane
jeho posledním, mistrovským dílem? Přeložila L. Faltejsková.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

319,-

Loni v březnu měl Daniel Cole přijet
do Česka. Dodnes mě mrzí, že to
kvůli pandemii nevyšlo, protože jeho
trilogii Hadrový panák považuji
za naprosto mistrovské dílo v žánru
thrilleru. A je jasné, že si nenechám
ujít ani novinku Imitátor! Už jen z té
obálky běhá mráz po zádech!
Radek Blažek
Social Media Manager & Copywriter

Daniel Cole

Daniel Cole

Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK

LOUTKÁŘ

KONEC HRY

Před lety vzal detektiv
William Fawkes spravedlnost do svých rukou,
když soud osvobodil
pachatele. Postavili ho
mimo službu a poslali
do psychiatrické léčebny.
Teď se vrací a zdá se, že
rovnou k velkému případu: mrtvole sešité z částí šesti těl jako hadrový panák…
360 stran
EN038572

349,-

279,-

Od případu Hadrového
panáka uplynulo osmnáct měsíců, hrůza z něj
se však ještě stále vznáší nad Londýnem. Detektiv Fawkes navíc
zmizel. Jeho kolegyně,
seržantka Baxterová,
proto čelí další sérii
nezvyklých vražd sama. Oběšené oběti mají na hrudi
vyřezáno slovo „NÁVNADA“… 352 stran
EN038573

Nepropásněte objednací termín 6. října 2021!

399,- 319,-

Hadrovým panákem vše
začalo. Loutkářem to
pokračovalo. A teď je
tu Konec hry: případ,
kterým se vražedný kruh
uzavírá. Finlay Shaw,
policista v důchodu, je
nalezen mrtvý doma
v zamčené místnosti.
Nikdo nepochybuje, že šlo o sebevraždu. Až na bývalého detektiva Fawkese… 320 stran
EN038574

399, 319,-
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MIMOŘÁDNÝ
PŘÍBĚH O ŽENĚ,
KTERÁ SE
ROZHODLA
ZMĚNIT
SVŮJ OSUD…
Sue Monk Kidd

KNIHA TUŽEB

Historické romány

Ana se narodí v Galileji v dobách,
kdy se na ženy pohlíží jako na majetek a dívky opouští své otce, jen když
se vdávají. Ana netouží po ničem
jiném než mít nad svým osudem
kontrolu. Umí číst a psát, a navzdory
matčiným obavám se chce dělit o své
myšlenky a najít svůj hlas. Hlas, který
by mluvil za všechny tiché ženy. Ana
propadá zoufalství, protože je přislíbena staršímu vdovci. V Nazaretu
ale potká charismatického mladého
tesaře, který v ní probouzí nepoznané touhy a díky němuž se před ní
otevírá nová budoucnost…
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041989

399,-

299,-

Luca di Fulvio

DÍTĚ, KTERÉ V NOCI NAŠLO
SLUNCE
Poklidný život mladého Marcuse, žijícího v bohatém knížectví, náhle
ukončí strašlivé krveprolití… 600 str.
EN042590

499,- 399,-

Luca di Fulvio

CHLAPEC, KTERÝ ROZDÁVAL
SNY
Poutavý román vás zavede do Ameriky
20. let 20. století, do prostředí rodícího se filmového průmyslu. 512 stran
449,- 359,-
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EN041672

Dirk Husemann

Noah Gordon

SLON PRO KARLA
VELIKÉHO

RANHOJIČ

Bagdádský chalífa posílá
svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako znamení míru: slona. Podaří se
ho dopravit do Cách? 408 s.
EN042654

6

399,- 319,-

Rozsáhlý román se odehrává
v 11. století. Líčí bouřlivý příběh nadaného léčitele, který
poznal nádheru zlatého věku
arabské a židovské civilizace.
680 stran
EN039430

399,- 349,-

Alison Weirová

KATEŘINA ARAGONSKÁ
Pravá královna
Fantasticky živý portrét královny Kateřiny Aragonské, první ze šesti žen Jindřicha VIII., bourá mnohé mýty o této
hrdé Španělce. Už ji nevykresluje jako
jednoznačnou oběť dějinných zvratů.
Na stránkách knihy ožívá charismatická, nezlomná, odvážná a milující
žena, která na prahu stáří marně bojuje o lásku manžela, budoucnost své
jediné dcery a tváří v tvář rodícímu se
protestantismu i o jednotu univerzální
církve a spojenectví mezi Anglií a Španělskem. Přeložila Eva Křístková.
Váz., 552 stran, 15,9 x 21,3 cm

EN530661

399,-

319,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Elizabeth Chadwicková

IRSKÁ PRINCEZNA

NEMOCNICE CHARITÉ
Naděje a osud
Jak si poradí v roce 1831 lékaři v Berlíně
s epidemií cholery? 368 stran
EN041392

399,- 319,-

Lisa Wingate

KNIHA ZTRACENÝCH PŘÁTEL
Setká se bývalá otrokyně Hannie s matkou a sourozenci, kteří byli za americké
občanské války rozprodáni po Jihu? 384 s.
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EN041796

399,-

Historické romány

Ulrike Schweikert

Elizabeth Chadwicková nás svým
novým příběhem vrací do poloviny
dvanáctého století do Irska a na dvůr
výjimečného panovníka Jindřicha II.
Plantageneta. Poté, co je král z Leinsteru Diarmait sesazen, prchá z Irska
do Anglie, kde hledá útočiště a pomoc
od anglického krále Jindřicha. Kromě
loajality a ochoty udělat cokoli je odhodlaný v rámci nových aliancí provdat
jedinou dceru Aoife za významného
normanského šlechtice z velšského
pomezí, charismatického Richarda
de Clare, ambiciózního muže nespokojeného se svým osudem. Na hranicích
s Walesem to vře, irská království bojují o moc a král Jindřich touží rozšířit
své již tak dost velké impérium. Hra
plná intrik, vášní, odvahy a lásky začíná… Přeložila Renáta Tetřevová.
Váz., 480 stran, 12,5 x 20 cm

EN041254
399,- 299,cena pro VIP členy 279,-

319,-

Nenávidí Římany,
přesto se do jednoho
z nich zamiluje…
Lori Banov Kaufmann

VZPURNÁ DCERA
Ester byla od malička zvídavá a toužila
po poznání. Přichází ale čas, kdy bude
muset být především poslušnou dcerou,
která ví, co se sluší a patří. Včetně toho,
že přistoupí na dohodnuté manželství.
Ovšem blíží se události, které změní vše
a rozervou nejen Esteřinu rodinu, ale
i Jeruzalém a celou zemi. Židé povstanou
proti Římanům a říše vládnoucí světu
tvrdě zakročí… Přeložila M. Burock.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041943

359,-

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

279,-

Barbara Erskinová

Barbara Erskinová

STROM DUCHŮ

PŮLNOC JE OSAMĚLÉ
MÍSTO

Při pořádání pozůstalosti
po otci objeví Ruth deník
svého předka z 18. století.
Ruth poznává jeho barvitý
životní příběh a schopnost
vstupovat do dob minulých
i budoucích… 552 stran
EN040911

449,-

349,-

Náhodný objev antického
hrobu v přímořských dunách
vyvolá duchy pohřbených
a síla jejich dávných vášní
začne znovu působit…
Brož., 320 stran
EN041081
299,- 239,-
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JAK ZAČAL PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO
PODRYCHTÁŘE VÁCLAVA?
Pavel Hrdlička

KOMU TO PROSPÍVÁ?

Historické romány

Z nového historického románu oblíbeného
autora se konečně dozvídáme, jak vlastně
začal příběh pražského podrychtáře Václava. Roku 1385 se vrací z Padovy do Prahy,
kde zatím vypukly pouliční bouře. Pražští
studenti se chopili zbraní a rychtář Martin
Rotlev neví, jak zabránit krveprolití. Václav
je bez prostředků a hledá si práci, a protože univerzitní prostředí dobře zná, nabídne
mu svoje služby. A hned se pustí do napínavého pátrání. Kdo zabil mistra Křišťana
z Bělé a kdo okrádá rychtáře v Kutné Hoře?
To vše se snaží Václav zjistit právě v době,
kdy si touží získat srdce krásné Kateřiny,
dcery šmejdíře Maříka.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

EN042252

OPATOVA
PROTIVENSTVÍ
V bouřlivém 12. století dostane mladý milevský opat
Jarloch za úkol postavit
v málo osídlených jižních Čechách velký premonstrátský
klášter… 184 stran

199,-

EN041233

259,- 199,-
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259,-

Pavel Hrdlička

Ukradl král Jan
vzácný klenot?
Jan Bauer

ZTRACENÝ DIADÉM

Kristýna Freiová

LUCIFER
A MARKÉTKA
Karel Johann Faust se společně s Luciferem stává středobodem společenského
života starého říšského města Frankfurtu, seznamuje se
s krásnou Markétkou a podléhá kouzlu Elizabety, provdané za císařského radu
Johanna C. Goetha… 384 s.
EN041739

8

349,- 279,-

Když si měla královna Eliška při příležitosti křtu svého syna Václava, budoucího Karla IV., nasadit na hlavu
vzácný diadém, zjistilo se, že v klenotnici chybí. V podezření z jeho zcizení
byl především sám král Jan, který potřeboval peníze na vojenskou pomoc
Ludvíkovi Bavorskému proti římskému
vzdorokráli Fridrichovi Sličnému. Krále
však nebylo možné jen tak obvinit
a tak Jindřich z Lipé požádal o vyšetření krádeže diadému královského
soudce Melichara z Roupova…
Váz., 216 stran, 12 x 20 cm

EN042257

259,-

199,-

Jan Bauer

KRÁLOVSKÁ ŠTVANICE
Případy královského
soudce Melichara
Kdo zavraždil královského
lovčího? 224 stran
EN041813

259,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,obj. č.

jen

298,EN048254

2x Jan Bauer

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

DCERA MAGISTRA
KELLEYHO
V poutavém příběhu plném
intrik, vášně a dramatických
zvratů je zachycena nejen
magická atmosféra rudolfínské Prahy, ale také složité
politické vztahy tehdejší
Evropy. 376 stran
EN041432

359,- 279,-

Jaromír Jindra
Karel Lucemburský se jako nový panovník navrací z vítězného tažení proti
Ludvíkovi Bavorskému, kterým si upevnil postavení římsko-německého krále.
Přichází do vydrancovaných Čech, kde mu patří snad jen ta koruna, kterou se
– až bude dokončena – chystá dát korunovat za krále. Přesto je rozhodnut
navrátit přemyslovsko-lucemburskému dědictví bývalou slávu a vytvořit z něho
uznávané centrum Evropy. Zůstane jen u jeho představ, nebo je promění
ve skutek? Postaví se Karlovi po bok Matouš Rozoumek, který kdysi sloužil
Elišce Přemyslovně? Jak bude reagovat šlechta, která si zvykla sama rozhodovat v zemi opuštěné Janem Lucemburským? A jak němečtí kurfiřti, kterým se
nelíbí volba Lucemburka římským králem? Zvládne mladý Lucemburk intriky
mocných Wittelsbachů?
Váz., 336 stran, 12 x 20 cm

EN042210

359,-

279,-

cena pro VIP členy 251,-

Historické romány

KAREL IV. A KORUNA ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ

Oliver Pötzsch

MISTR
Zlatavý podzim roku 1518 končí. Uplynulo šest let od doby, kdy
věhlasný mág Johann G. Faustus uprchl z Norimberka. Společně se svým pomocníkem Karlem Wagnerem a schovankou Markétkou putuje jako žádaný mastičkář a astrolog po Německé
říši. Johann však cítí, že je to jenom klid před bouří – jeho nepřítel Tonio ještě není poražen. Hluboko ve svém nitru ví, že se
zlo vrátí… Po úspěšném románu Kejklíř dovádí autor dobrodružství doktora Fausta k dramatickému závěru. Přeložil R. Řežábek.
Váz., 568 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041767

499,-

399,-

Oliver Pötzsch

KEJKLÍŘ
Životní příběh
Johanna Georga Fausta
Oblíbený spisovatel O. Pötzsch se inspiroval historickou postavou doktora
Fausta a napsal jedinečný dobrodružný
román. 568 stran
EN040897

Jiří Hanibal

Daisy Goodwinová

MARIE KRISTÝNA

VIKTORIE

V historickém románu líčí J. Hanibal
pohnuté osudy rakouské arcivévodkyně. 264 stran

Renomovaná spisovatelka a historička
se při psaní tohoto románu inspirovala
královninými deníky. 384 stran

EN037734

279,- 229,-

EN039673

479,- 379,-

Výhodný komplet
ušetříte

330,-

399,- 319,-

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

jen

648,-

obj. č.

EN048255

2x Oliver Pötzsch
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Čtivý román
o významné
italské
pedagožce
Laura Baldiniová

MARIA
MONTESSORIOVÁ

Historické romány

Maria Montessoriová pocházela ze zámožné italské rodiny, v roce 1896 se stala první
doktorkou medicíny v Itálii, zajímala se o výchovu mentálně
postižených dětí a o otázku
dětských nervových nemocí,
později se věnovala propagaci
svého programu vzdělávání.
Autorka románovou formou
přibližuje náročnou cestu této
inteligentní vzdělané dívky,
která se díky houževnatosti
a cílevědomosti vypracovala
mezi špičku ve svém oboru.
Biografický román čtenáře poutavým
způsobem seznámí s počátky kariéry této významné italské
pedagožky a zakladatelky programu Montessori. Přeložila Marta El Bournová.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm
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EN042391

299,-

Pauline Petersová

CHÝŠE V MOČÁLE
Victoria přijíždí do irského hrabství Galway. Při první procházce nádhernou přírodou zabloudí do močálu. Zachrání ji mladík jménem Ióseph. Když je
o několik dní později nalezena v bažině mrtvá
žena, upadne Ióseph do podezření. Hledání pravdy
zavede Victorii do elegantních venkovských sídel
i dublinských domů, v nichž žije chudina… Závěrečná část strhující tetralogie. Přeložila D. Hoangová.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

EN042345

319,-

Cynthia Harrod-Eagles

PŘÍSLIB NADĚJE
Za války, 1918
Válka už pokračuje čtvrtým rokem a vybírá si stále vyšší daň.
Na frontu musí narukovat i starší generace a mezi nimi rovněž
Edward Hunter, který byl čerstvě povýšen do šlechtického stavu.
David se dlouhodobě potýká se svým těžkým válečným zraněním
a hledá nové místo v životě. William nastupuje k letectvu a Sadie
se stále více věnuje práci, aby zapomněla na nešťastnou lásku.
Dianě, která už zaplatila válce nesmírnou oběť, chystá osud další
ránu. I kuchařku Adu a další členy domácnosti čekají převratné
změny. A utrpení stále není konec – nedostatek jídla, další útoky
německých ponorek, zprávy o těžkých bojích na Sommě, kde se
spojenecké jednotky ocitají na pokraji porážky, nekonečné seznamy mrtvých, nepřetržitý proud raněných z fronty. A na obzoru
se objevuje další hrozba – španělská chřipka, která z bojových
zákopů proniká i na britskou půdu… Přeložila M. Macháčková.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN042152

10

399,-

399,-

299,-

Frances Liardet

MUSÍME BÝT STATEČNÉ
Během válečné evakuace Southamptonu najde Ellen v autobusu děvčátko, k němuž se nikdo nehlásí…
432 stran
EN041237

399,- 319,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.

N

N

O

O

VI
N

VI
N

KA

KA

10 a 11 historicke romany.qxp_Sestava 1 18.08.21 15:10 Stránka 3

POKRAČOVÁNÍ VAŠÍ
OBLÍBENÉ RODINNÉ SÁGY!

Tracy Reesová
Když se půvabná Blue Camberwellová, která žije v pohádkovém sídle Ryan’s Castle v londýnské čtvrti Richmond, chystá na oslavu svých dvacátých prvních narozenin, netuší, jak zásadně se její život brzy změní. Nejenže
se musí rozhodnout, jestli ji některý z nápadníků zaujme
svými dopisy natolik, aby se rozhodla spojit s ním svou
budoucnost, ale snaží se také pomoci zoufalé Delphine,
která utekla od násilnického manžela. V tu dobu se navíc Blue podaří získat místo v redakci místního časopisu.
Právě tam se seznamuje se sympatickým novinářem…
Přeložila Marie Macháčková.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm
399,-

299,-

TO

P

EN042023

Historické romány

MILOSTNÝ DOPIS

Anne Jacobsová

PANSKÝ
DŮM
Návrat
Marie a Paul Melzerovi jsou šťastní
a jejich láska je silnější než kdy jindy. Navíc je
korunována třetím dítětem. Světová hospodářská krize
a těžké časy však dolehnou i na Paula, který musí bojovat o přežití textilní továrny. Když
náhle těžce onemocní, zastoupí ho Marie, aby zachránila podnik před krachem. Ve hře není
nic menšího než osud celé rodiny a jejich milovaný dům, který mohou zachránit, jen když
budou všichni držet spolu… Přeložil Vítězslav Čížek.
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN042186

399,-

319,-

Výhodný komplet
ušetříte

600,-

jen

996,-

obj. č.

EN048256

4x Anne Jacobsová

Corina Bomannová

Imogen Kealey

Anne Jacobsová

PANÍ ZE SEVERU

OSVOBOZENÍ

PANSKÝ DŮM 464 stran

Solvejžin slib
Závěrečná část švédské
rodinné ságy o rodu Lejongardů a jeho panství.
456 stran

Příběh, založený na skutečných událostech, přibližuje osudy jedné
z nejodvážnějších žen
minulého století. 320 str.

EN042604

EN042114 399,- 319,-

EN041649 359,- 279,-

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!

399,- 319,-

PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY 480 stran
EN039094

399,- 319,-

PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ 432 stran
EN039761

399,- 319,-
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VŠICHNI NĚCO SKRÝVAJÍ,
ALE JEN JEDEN Z NICH
JE CHLADNOKREVNÝ VRAH...
Sally Hepworthová

TCHYNĚ
Lucy svou tchyni poznala před pěti lety. Ačkoli se
k ní Diana tehdy chovala přátelsky a zdvořile, Lucy
okamžitě poznala, že nesplňuje její představy.
I přesto se jí snažila vždycky zavděčit. Teď se našlo
Dianino tělo a vedle něj dopis na rozloučenou.
V něm se píše, že raději zemře hned, než aby sváděla únavný boj s rakovinou. Jenže při pitvě se žádná rakovina nenajde. Místo toho patolog odhalí
stopy jedu a dušení. Navíc je zřejmé, že každý člen
rodiny něco tají. Ale co? A kdy už konečně všechno
to tajnůstkaření skončí? Přeložil Martin Urban.
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm

Společenské romány

EN041635

299,-

Kate Hewittová

NENÍ TO MOJE DCERA
Po narození vytouženého
dítěte se Milly obrátí život
vzhůru nohama. 320 stran
EN041567

239,-

Knihu doporučuji hlavně
fanouškům Sedmilhářek
od Liane Moriarty. Autorka velmi čtivě a reálně
zachytila nefunkční vztah
mezi snachou a tchyní.
Zaručuji, že toto rodinné psychologické drama
s prvky thrilleru přečtete jedním dechem!
Lucie Novotná, marketing

Penny Hancocková

MYSLELA JSEM,
ŽE TĚ ZNÁM
Dvě rodiny, jedno vážné
obvinění, nespočet následků… 392 stran
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EN040151

Sheila O’Flanaganová

Klára Janečková

CHYBA JEJÍHO
MANŽELA

FRANCOUZSKÝ
MANŽEL

Roxyino manželství bylo harmonické i po dvaceti letech.
Jednoho dne však Roxy najde muže v posteli se sousedkou… 336 stran

Pátrání po zmizelé mladé
ženě zavede krásnou spisovatelku Kamilu Oliverovou
k podivínskému Albertovi…
256 stran

EN041783

12

359,- 279,-

EN042209

279,- 219,-

299,- 239,-

399,- 319,-

Hans-Olav Thyvold

HODNÍ PSI K JIŽNÍMU
PÓLU NEDOJDOU
Po náhlé smrti Majora Thorkildsena zůstane
jeho věrný psí přítel Tassen sám s paní Thorkildsenovou. Každý z nich se s tragédií vyrovnává po svém: Tassen si ztrátu kompenzuje pamlsky a paní T. propadne pití. Společné dny jim ale začne zpříjemňovat četba.
Jejich klid bohužel nečekaně naruší příjezd
syna a snachy paní T. Celí dychtiví usadit se
v sídle ji plánují odklidit do pečovatelského
domu. Tassen a paní T. se inspirují Amundsenovou statečnou psí smečkou. Rozhodnou se společně bojovat se vším, co jim
život přinese… Přeložila E. Dohnálková.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041876
379,- 299,cena pro VIP členy 265,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.
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Legendární
televizní série nyní
v knižní podobě!

Agatha Christie

RŮŽE A TIS

EN042480

249,-

TO

TO

P

P

329,-

Společenské romány

Královna napětí vydala v roce 1948 další působivý – a tentokrát tragický – psychologický příběh. Hugh Norreys, jehož nehoda upoutala na invalidní vozík, se ocitá v městečku St Loo,
kde právě vrcholí předvolební boj. Střetávají se tu různé společenské vrstvy, nade všemi a vším se však tyčí místní zámek
a jeho obyvatelky. Nejmladší z nich, Isabella Charterisová,
očekává návrat lorda Ruperta, své lásky z dětství. Svatba by
z nich udělala ideální pár. Na scénu dění záhy vstupuje kandidát konzervativců John Gabriel, Rupertův dokonalý protějšek.
A životní plány všech se začnou hroutit… Přeložil Jan Čermák.
Váz., 256 stran, 13 x 21 cm

Rodica Doehnertová

HOTEL ADLON

Maria Nikolai

Claire Lombardo

ČOKOLÁDOVNA

NEJHEZČÍ DNY
NAŠICH ŽIVOTŮ

Dcera majitele čokoládovny
by ráda řídila podnik. Otec
s ní má ale jiné plány. Dojedná výhodný sňatek… 376 s.
EN041708

399,- 299,-

Příběh o manželském páru,
čtyřech dcerách a jednom velkém tajemství… 520 stran
EN041825

499,- 399,-

Nepropásněte objednací termín 6. října 2021!

Sonja Schadtová vypráví své vnučce Katharině o době slávy a zániku Adlonu, o ženách a mužích jejich rodiny a o své velké lásce. Společně s vnučkou se staré dámě
podaří nadzvednout závoj, který dlouhá léta zahaloval tajemství jejich rodiny…
Autorka scénářů úspěšných televizních sérií Hotel Adlon a Hotel Sacher nechává
v této knize znovu ožít strhující historii legendárního grandhotelu a rodin Schadtových a Adlonových. Mistrovsky přitom klene oblouk od založení hotelu v době císařství až k jeho novému otevření ve sjednoceném Německu. Přeložila B. Pscheidtová.
Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

EN042166

399,-

299,13
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Je třeba mít vše pod
kontrolou. Nebo ne?
Anne Tylerová

RUSOVLÁSKA U CESTY
Micah Mortimer je otrokem svých zvyků.
Počítačový odborník na volné noze a správce
bytového domu v Baltimoru vede stabilní
a pevně ohraničený život. Jednoho dne se však
jeho rutina rozpadne: Přítelkyně mu řekne, že
se bude muset vystěhovat ze svého bytu,
a u jeho dveří se objeví teenager s tvrzením,
že je jeho syn… Přeložila Marcela Nejedlá.
Váz., 168 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041538

279,-

Rebecca Serleová

ZA PĚT LET
Příběh o síle přátelství a nevyzpytatelnosti osudu. 232 stran
EN041438

329,- 259,-

219,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

jen

348,-

obj. č.

EN048257

2x Anne Tylerová

Společenské romány

Anne Tylerová

BĚH ČASU
Willa se vydává na druhý konec země, aby
tam pečovala o neznámou ženu a její malou
dcerku. V novém prostředí nachází nečekaně to, co dlouhou dobu
postrádala… 264 stran
EN039862

SVĚDKYNĚ
Po svatbě se Kendallin život
změní v peklo… 432 stran
EN042498

399,- 299,-

Mohou si dvě strádající
duše vzájemně pomoci?
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299,- 239,-

Sandra Brown

Mirka Skočílková

Brož., 472 stran
EN042818

14

359,- 279,-

EN042819

359,- 279,-

str
.3

Kate v mládí utekla z domova a nezanechala za sebou
žádné stopy. Její dcera Sabine se však rozhodne své příbuzné žijící na irském venkově poznat… Brož., 376 stran

DA

Příběh vášně, nevěry a ztráty,
který získal v roce 2011
prestižní ocenění Romantic
Novel of The Year Award.

M
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SCHOVEJ MĚ V DEŠTI

RA

Jojo Moyesová

POSLEDNÍ DOPIS
OD MILENCE

AU
TO
G

Jojo Moyesová

4

OPUŠTĚNÝ DŮM
Anna chce začít znovu. O mnohé ze své minulosti by se s ostatními dělila jen nerada
a s vlastní rodinou nemá zrovna dvakrát
dobré vztahy. Díky svému koníčku, jímž je
focení, narazí jednoho dne na starou, opuštěnou vilu, která jí učaruje. Když se o dům
začne zajímat, zjišťuje, že je opředený záhadnými historkami – a že má neméně záhadného, ale také nesmírně charismatického
majitele…
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

EN042575

349,-

279,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2021.
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Lucy Colemanová
Když manželé Fern a Aiden vyhrají v loterii, jejich plány
s nově nabytým bohatstvím jsou velmi rozdílné. Zatímco
Fern je odhodlaná splatit hypotéku a začít budovat hnízdo, její manžel by radši podnikl cestu kolem světa. Jenže
Fern není žádná velká cestovatelka, a tak se brzy zformuje
nápad roční „manželské pauzy“. Aiden se vydává objevovat australskou divočinu a Fern zakotví v Provence. Rok
Fern a Aidena se vyvíjí úplně opačnými směry a otázkou
zůstává, jestli jim pomůže jejich manželství změnit k lepšímu, nebo je odloučí nadobro… Přeložila Z. Hanešková.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm
299,-

239,-
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EN042041

Společenské romány

LÉTO V PROVENCE

Danielle Steel

V OTCOVÝCH STOPÁCH
Jakob a Emmanuella jsou po obsazení Německa americkými vojsky osvobozeni z koncentračních táborů. Odcestují do Ameriky a začínají spolu žít nový život na Lower East
Side, kde berou i ty nejpodřadnější práce, aby se uživili. O desítky let později se Jakob
díky talentu a štěstí prosadí na trhu s diamanty. Syn Max si tak užívá všeho, co jeho rodiče jako mladí nikdy nepoznali. Když se však jeho manželství zhroutí, vydává se v otcových stopách a poznává, na čem v životě skutečně záleží… Přeložila Š. Svobodová.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EN042547

399,-

319,-

Lucinda Riley

SESTRA
VE STÍNU
Volné pokračování rodinné ságy
Sedm sester. Star
zanechal adoptivní otec dopis
se stopami vedoucími k její
rodině. Pátrání po minulosti ji zavede do svérázného londýnského antikvariátu… Přeložila Jana Jašová.
Váz., 528 stran, 14,2 x 18,1 cm

EN352719

389,-

311,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

Danielle Steel

Danielle Steel

ČAS ZMĚN

PŘES
NEPŘÍZEŇ
OSUDU

Američanka
Meredith tráví
dětství v Německu, kde její
otec působí
jako žalobce
během Norimberských procesů. Po návratu
do USA se pokouší prosadit jako právnička a vydat se
vlastní cestou… 296 stran

Kate je majitelkou úspěšného
módního obchodu. Její děti
jsou již dospělé
a ona stojí před
nelehkým rozhodnutím: Má
se je snažit donutit, aby žily podle jejích představ, nebo je nechat žít po svém? 328 stran

EN042546

EN040260

299,- 239,-

299,- 239,-
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Jamie Becková

PŘÍSLIB NÁS DVOU
Claire už toho v životě ztratila hodně. Chronické
bolesti po střelném zranění ukončily její slibnou
kariéru profesionální tenistky a donutily ji smířit
se s klidným životem v ospalém městečku Sanctuary Sound. Následně ji opustil přítel a utekl
za její nejlepší kamarádkou Peyton. A teď to vypadá, že se její renovační firma ocitla ve finančních potížích. A k tomu všemu se ve městě objeví Logan, Claiřina láska z dětství, a chce, aby se
usmířila s jeho sestrou Peyton, která těžce onemocněla… Přeložila Ivana Nuhlíčková.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

EN041822

299,-

239,-

Jamie Becková

VZPOMÍNKY
NA TEBE

Romány o lásce

Steffi si s kamarádkou
otevře renovační firmu
a naplno se oddá své
práci. Když ji ale najme
matka jejího bývalého
přítele, musí se postavit minulosti… 328 s.
EN041821
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299,- 239,-

Johanna Lindseyová

MILÁČKOVO
POKUŠENÍ
William Blackburn, hrabě
z Ketterhamu, ohrožovaný
mocnými nepřáteli, žije se
svou dcerou Vanessou v exilu
na skotské vysočině. Když
Vanessa dospěje, William ji
nutí, aby se vrátila k matce
do Anglie a debutovala ve
společnosti. Vanessa, kterou
otec vychovával svobodně
jako chlapce, se obává, že se
nebude umět chovat jako
mladá dáma, ale přesto souhlasí, že vstoupí do vysoké
společnosti a pokusí se zároveň o to, aby bylo ukončeno nepřátelství vůči jejímu
otci… 312 stran

279,- 219,-

EN041351

Najde Nele konečně
toho pravého?
Petra Hülsmannová

ŽIVOT NENÍ SKÁKACÍ
HRAD

Sophia Farago

SVATEBNÍ PLÁN
Frederica, dcera zemřelého
vikomta z Panswicku, sní
o sezoně v Londýně. Jenže
otec po sobě zanechal dluhy,
a tak je místo Frederiky v Londýně uvedena do společnosti
její krásná sestra, od níž se
očekává, že si nalezne bohatého ženicha. Frederica přebírá roli gardedámy… 272 s.
EN041512

16

279,- 219,-

Nele si umiňuje, že nová práce u uznávané hamburské PR agentury pro ni
bude na prvním místě. Majitel agentury Claas ji totiž pověřil vedením image
kampaně jistého politika, jehož preference při výzkumech veřejného mínění
dosahují kamsi do výše hlubokého
sklepení – z dobrého důvodu, jak se
brzy ukáže. Navíc Claas není pro Nele
jen milý šéf, ale při pohledu na něj se
jí pokaždé nádherně rozbuší srdce. Ale
co když ji láska nechá na holičkách?
Přeložila Pavla Lutovská.
Brož., 432 stran, 12,5 x 20 cm

EN041815

399,-

319,-

Petra Hülsmannová

KDYBY TO BYLO TAK
SNADNÉ, DĚLAL BY TO
KAŽDÝ
Brož., 504 stran
EN040682

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,obj. č.

jen

538,EN048258

2x Petra Hülsmannová

Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Může v manželství
z rozumu vzplanout
osudová láska?
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PEPRNÝ MAIL
PROBUDÍ
NEČEKANÝ ZÁJEM…

KA

16 a 17 laska.qxp_Sestava 1 18.08.21 15:26 Stránka 3

POPRVÉ
V ČESKÉM
PŘEKLADU!

Julia Quinnová

Bridgertonovi
PREQUEL

SKANDÁL
NA SPADNUTÍ

Vi Keelandová

NEVHODNÉ!
Stačilo jedno žhavé video pořízené na dovolené
s přáteli a Ireland Saint Jamesové přišla domů
výpověď pro nevhodné chování. Po devíti letech,
kdy dřela dnem i nocí, aby se na svou pozici dostala, nestála firmě ani za osobní rozhovor. Plná
vzteku a povzbuzená vínem se rozhodne napsat
CEO společnosti, Grantu Lexingtonovi, co si
o něm myslí – rozhodně ale nečeká, že by jí kdy
odpověděl! Grant je zvyklý střídat ženy a na žádnou z nich se nevázat. Peprný mail od prostořeké
Ireland v něm ale probudí nečekaný zájem…
Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

EN041874

299,-

EN041970

299,-

Romány o lásce

Pověst Georgiany
Bridgertonové je
v troskách. S mužem,
který ji unesl kvůli
věnu, strávila nějaký
čas bez gardedámy
a nikdo nevěří, že si
uchránila svou nevinnost. Teď má jen dvě
možnosti – buď si
toho ničemu vzít,
nebo se nikdy neprovdat. Kmotr Georgiany,
hrabě Rokesby, soused
rodiny Bridgertonových,
poručí svému nezadanému synovi Nicolasovi, aby Georgianu
požádal o ruku. Ten je
v šoku, ale pro mladou ženu to udělá. Ona ho nejprve odmítá,
nakonec však se sňatkem souhlasí a oba odjíždějí na líbánky do Skotska. Může však v manželství z rozumu vzplanout osudová láska? Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

239,-

Vi Keelandová

NEMĚLI
BYCHOM
Když se potkají dva
soupeřící kreativní
ředitelé, Bennett
a Annalise, okamžitě
to mezi nimi začne
jiskřit – a zároveň
i pěkně skřípat. 328 s.
EN041146
359,- 279,-

Julia Quinnová
Bridgertonovi

Julia Quinnová
Bridgertonovi

VIKOMT, KTERÝ
MĚ MILOVAL

NEVHODNÝ
NÁVRH

Vikomt Anthony Bridgerton se už rozhodl,
kterou z debutantek
si vybere – krásku
Edwinu. Jedinou překážkou je její starší
sestra, o které se mu v noci zdá… Brož., 320 stran

Sophii Beckettové se
nikdy ani nesnilo, že
se jí podaří vklouznout na vyhlášený
maškarní ples lady
Bridgertonové, natož
se tam seznámit s „krásným princem“! Brož., 320 s.

EN042469

EN042470

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

299,- 239,-

299,- 239,-
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Jennifer Nivenová

VŠECHNY MALÉ
ZÁZRAKY
Brož., 360 stran
EN041516
299,- 239,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

398,-

280,obj. č.

EN048259

2x Jennifer Nivenová

Jennifer Nivenová

BEZ DECHU

YOLI

Claudine měla na poslední léto před nástupem na vysokou velké plány –
poflakovat se s nejlepší kamarádkou a podniknout životní road trip. Místo
toho se ale musí vypořádat s blázincem, který vypukl doma, když její táta
oznámil, že od nich odchází. Ze dne na den se tak Claudine musí s mámou
odstěhovat na místo, kde není ani signál, ani šance na letní románek. Dokud ovšem nepotká Jeremiaha. Je svobodomyslný, záhadný a pohledný…
Přeložila Jana Rajnyšová. Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EN042436

299,-
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379,-

Elizabeth Acevedo

SE ŠPETKOU SKOŘICE
Středoškolačka Emoni se stará o malou dcerku, a i když jí se vším pomáhá milovaná babička, musí činit nejedno těžké rozhodnutí. Dělit svůj
čas mezi školu, práci a výchovu holčičky není jednoduché. Jediné místo,
kde mohou jít Emoniny povinnosti stranou, je kuchyně. Emoni má totiž
obrovský dar – z každého jídla dokáže vytvořit neuvěřitelnou dobrotu.
Ačkoliv by své nadání ráda rozvíjela a studovala kulinářskou školu, tuší,
že tento sen je příliš vzdálený. Dokáže se postavit všem překážkám?
Přeložila P. Zagolová. Brož., 336 s., 12,5 x 20 cm

EN042109

299,-

239,-

Se špetkou skořice není jen obyčejným provoněným
young adult příběhem. Je to příběh o mladé matce, její
rodině, cestě za snem, přátelství a obětavosti. Rozhodně
kniha, ke které se budu ráda vracet.
Karolína Skácelová, marketing

18

Ladislav Špaček

TEREZA
Příběh s prvky etikety
Šestnáctiletá Tereza řeší svůj
vztah s přítelem, ale i chování k rodičům, ke kamarádům, učí se základům chování v restauraci, v tramvaji,
v hotelu, na cestě letadlem,
na diskotéce, ale i na svatbě
a na dovolené na jachtě.
200 stran, barevné ilustrace
EN042320

259,- 199,-

Kathryn Foxfieldová

HODNÝ HOLKY UMÍRAJÍ
PRVNÍ
Jak daleko jste ochotní zajít, abyste přežili?
Brož., 328 stran, 12,5 x 20 cm

EN042526

299,-

239,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 70 a 71.
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Caroline O’Donoghue

VŠECHNY SKRYTÉ
DARY

SILO
První díl kultovní postapokalyptické trilogie. 496 str.
399,- 319,-

EN041612

Hugh Howey

TURNUS
Co předcházelo životu v silech? 480 stran
399,- 319,-

EN041613

Hugh Howey

PRACH
Přežijí lidé mimo silo? 368 stran
399,- 319,-

EN042519

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

jen

797,-

obj. č.

EN048260

EN041436

359,-

Fantasy, sci-fi

Hugh Howey

Maeve najde ve škole balíček
podivných tarotových karet
a s nadšením se pustí do studia vykládání budoucnosti.
Když začne číst z karet svým
spolužákům, bere to zpočátku
jako zábavnou hru. Spolužáci
jsou jejím uměním nadšení
a ve škole se o ničem jiném
nemluví. Pak si ale Maevina
bývalá kamarádka Lily vytáhne
znepokojivou kartu s názvem
Hospodářka, která by v balíčku
být neměla. Maeve odmítne
Lily prozradit, co karta znamená, a děvčata se kvůli tomu
pohádají. Jejich vášnivý spor
ukončí Maevino nepromyšlené
prohlášení, že by byla nejraději, kdyby Lily zmizela. Po této
události Lily skutečně nepřijde
do školy, a když se ve třídě
objeví policie, Maeve se dozví,
že se po Lily slehla zem…
Přeložila Magdaléna Farnesi.
Brož., 376 stran, 12,5 x 20 cm

279,-
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3x Hugh Howey

Tad Williams

Poslední král
Východního Ardu 1

KORUNA
Z ČARODŘEVA
Svazek 2
Na zamrzlém severu v horské pevnosti
Nakkize se z dlouhého spánku probouzí nornská královna, aby sdělila
svým poddaným, že lidé musejí být
zničeni… Koruna z čarodřeva je
román plný lidí, obrů, draků, trollů,
Sithů i Nornů. Přeložila D. Krejčová.
Váz., 472 stran, 14,3 x 20,5 cm

698,- EN048261
2x Tad Williams

EN040043

499,-

399,-

Výhodný komplet

300,-

KORUNA
Z ČARODŘEVA
Svazek 1
Brány Nakkigy se opět otevírají a nocí se plíží monstra
z legend. A Simon už není
mladík. Království se začíná
trhat na kusy… 448 stran

EN042515
ušetříte

Tad Williams
Poslední král
Východního Ardu 1

jen
obj. č.

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

499,- 399,-

Jodi Taylor

JEDNA ZATRACENÁ
POHROMA
ZA DRUHOU
Seznamte se s badateli
z Ústavu pro výzkum dějin,
kteří se potulují dávnými
časy, a kde se vyskytnou,
tam vnášejí jednu pohromu
za druhou! Kamkoliv vstoupí,
tam vypuká chaos… 376 s.
EN042037

359,- 279,-
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Nový život. Nová spolubydlící.
A jedno děsivé tajemství…
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Ingrid Alexandra

NOVÁ HOLKA

Napětí

Mary má novou spolubydlící
a všichni, kdo ji poznají, ji považují za zvláštní. Když Mary zjistí,
že je Rachel náměsíčná, necítí se
sice příjemně, ale i tak jí pořád
důvěřuje. Nedávno unikla z toxického vztahu a nová kamarádka by se jí hodila. Postupně se
z nich stávají přítelkyně a Mary
se dozvídá, že mají společného
víc, než by čekala. Ve skutečnosti
ale nejde o náhodu. Rachel si
o Mary leccos zjistila, ví o ní
možná víc než ona sama. A umí
toho náležitě využít…
Přeložila Alena Amchová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EN040957

299,-

Tess Gerritsenová

TELEFON PO PŮLNOCI
Sarah prožívá nejšťastnější období svého
života, protože se provdala z velké lásky
za pohledného a zajímavého muže. Když
však jednou o půlnoci zazvoní telefon, čeká
ji kruté vystřízlivění: Neznámý mužský hlas
jí oznámí, že její manžel Geoffrey zahynul
při požáru hotelu v Berlíně. O Geoffreyho
se začne zajímat nejen tajná policie, ale
i spousta jiných, podivných lidí. Sarah je
vtažena do sítě intrik a tajemství…
Přeložila Marie Válková.
Váz., 288 stran, 13,2 x 20,7 cm

239,-
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239,-

L. S. Hiltonová

ULTIMA

Pravá identita
Judith Rasleighové je pohřbena pod
kupou lží. Dívka
je lapena mezi
bossem ruské
mafie a zkorumpovaným
italským detektivem a donucena k odvážné
akci: Musí vytvořit falešné umělecké dílo a pak ho
ve světoznámé aukční síni, kde dříve pracovala, prodat za 150 milionů dolarů… Přeložila A. Fraisová.
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN037831

299,-

P

KA

EN525634

359,-

279,-

Shari Lapena

Jason Matthews

Frederick Forsyth

JEJÍ KONEC

KREMELSKÁ
KANDIDÁTKA

LIŠKA

Stephanie s jistotou ví, že
má všechno, po čem kdy
toužila. Krásné děti a milujícího manžela Patricka. Jednoho dne však zjišťuje, že
muž, kterému důvěřuje, jí
možná lže. A možná dokonce i vraždil… 296 stran
EN042137

359,- 279,-

Šéfka ruské kontrarozvědky
Dominika Jegorovová a Nate
Nash ze CIA stojí před nelehkým úkolem. Musí najít
ruského agenta ve vládní
administrativě Spojených
států… Brož., 536 stran

Bývalého britského tajného
agenta Adriana Westona
vzbudí uprostřed noci telefonát ministerské předsedkyně.
Její sdělení je šokující: Do počítačových databází Pentagonu a CIA se dostal hacker!
264 stran

EN041478

EN040901

399,- 319,-

359,- 279,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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NEVINNÁ OBĚŤ, NEBO
LSTIVÁ VRAŽEDKYNĚ?

O

Měla by své dítě
milovat. Ale…

N

Romy
Hausmannová

MARTA
SPÍ

Ashley Audrain

DRUHÁ TVÁŘ
Den narození mé dcery Violet měl být tím nejhezčím dnem
mého života. Když jsem ji ale poprvé držela v náručí, věděla jsem, že je něco špatně. Něco se pokazilo, přísahám.
Je to v ní? Ve mně? Přeložila Viktorie Košnarová.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041547

299,-

239,-

Ashley Audrain

DRUHÁ TVÁŘ
Audioknihu čte Jana Stryková. Délka nahrávky: 8 hodin
49 minut.

Jsou to už roky,
kdy Nadju odsoudili za strašný zločin. Nyní
si po propuštění
z vězení nepřeje
nic víc než vést
normální život.
Jenže pak dojde k vraždě
a osamělý dům
ve Spreewaldu
se stane jevištěm bizarní
hry – Nadju její
minulost učiní
dokonalou obětí. A dokonalou vražedkyní… Přeložil Vítězslav Čížek.
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm

Napětí
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EN042113

359,-

Romy Hausmannová

MILÉ DÍTĚ

EN042397
CD (mp3)

349,- 299,-

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

Ursula Poznanski

ANI MRTVÁ, ANI ŽIVÁ
Vídeň, Ústřední hřbitov. V jednom
z bezpočtu květinářství pracuje
žena, která není tím, čím se zdá
být, která musí skrývat, že je stále
ještě naživu, a která chce zapomenout na svou minulost. Jednoho dne však obdrží květinový
pozdrav, jenž se rovná polibku
smrti… 328 stran
EN041941

279,-

359,- 279,-

EN040865

Výhodný komplet

Romy Hausmannová

MARTA SPÍ
Audioknihu čte Lenka Zbranková.
EN042119
CD (mp3)

359,- 279,-

349,- 299,-

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

ušetříte

300,-

jen

418,-

obj. č.

EN048262

Milé dítě + Marta spí
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Bezelstné přátelství,
nebo do detailů
promyšlená lest?
Amber Garza

Napětí

Syn Kelly Medinové odešel před
rokem na univerzitu a ona se cítí
úplně sama. Navíc zjistí, že se
do města přistěhovala žena, jež
se shodou okolností jmenuje také
Kelly Medinová. Tahle její mladší
verze Kelly připomíná minulý život,
jaký kdysi vedla a jenž je nenávratně pryč. Nedokáže svou jmenovkyni vyhnat z hlavy. Pořád myslí
na ni a na jejího chlapečka. Nemůže si pomoct a sleduje ji: v samoobsluze, v tělocvičně i na sociálních
sítích. Když na sebe narazí před
pediatrickou ordinací, není to náhoda. Je to začátek nového přátelství. Jenže není vše tak, jak se zdá,
a když jedna Kelly zmizí, ta druhá
o tom možná něco tuší…
Přeložila Simona Klára Kučerová.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

EN041137

299,-

239,-

Julie Clark

POSLEDNÍ LET
Claire má zdánlivě dokonalý život.
Jenže ve skutečnosti nic není takové,
jak to vypadá… 320 stran
EN041833

Andrew Mayne

DÍVKA POD HLADINOU
Sloan se ocitla nejen v roli svědkyně,
ale i podezřelé. Policie teď sleduje
každý její krok – a vrah taky! 312 s.
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EN042235

N

359,- 279,-

TO
P

CHCI TVŮJ ŽIVOT

399,- 299,-

11 let ji pohřešují. A teď
je jako zázrakem zpět…
Lucinda Berry

ÚTĚK ZE SVĚTA

Dreda Say Mitchell

Lucinda Berry

POKOJ PRO HOSTY

ANDÍLEK

Lisa nemůže uvěřit svému
štěstí, když objeví k pronájmu krásný pokoj v obrovském domě. Radost však vystřídá zděšení, když tam nalezne podivný vzkaz… 264 s.

Hannah a Christopherovi
chybí ke štěstí pouze dítě.
Rozhodnou se proto pro
adopci. Dítě, jež mělo být
poutem, však rodinu rozvrátí… 360 stran

EN041115

EN041555

22

329,- 259,-

399,- 299,-

Z parkoviště před supermarketem beze
stopy zmizí žena Kate a zanechá po sobě
muže a malou dcerku. Všichni ji neúnavně
hledají, ale marně. Po jedenácti letech
se na benzinové stanici v daleké Montaně
objeví vyděšená žena s kojencem v náručí
a křičí o pomoc. Ukáže se, že je to roky pohřešovaná Kate. Katin návrat obrátí život
její bývalé rodiny vzhůru nohama. Manžel
se znovu oženil a dcera si na ni stěží pamatuje… Přeložila Jana Vlčková.
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041556

299,-

239,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

Jasper DeWitt

Sarah Langan

PACIENT

DOBŘÍ SOUSEDÉ

Každý, kdo se mu pokusil pomoci, buď
zešílel, nebo spáchal sebevraždu…
208 stran
EN041968

259,- 199,-

Harriet Tyce

VŠECHNY TVOJE LŽI
Sadie je po rozpadu manželství odhodlaná začít s dcerou znovu. Jenže
nic nejde podle plánu… 376 stran
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EN039614

N

Strhující
a nemilosrdný
portrét
předměstí
Vítejte v Maple Street. Na tomto dokonalém předměstí obyvatele pojí nejen
jejich děti a práce, ale i falešný pocit
bezpečí. Když se sem přistěhují Wildeovi,
okamžitě probudí ve svých sousedech
obavy. Arlo a Gertie a jejich zvláštní děti
se do perfektního obrazu této čtvrti nehodí. V sousedství vládne čím dál větší
napětí a v nedalekém parku vznikne
závrt, do něhož nechtěně spadne dcera
místní královny. Zatímco po ní všichni
pátrají, Wildeovi se dočkají hned několika obvinění. Najednou proti sobě stojí
dvě matky a čelí soudu veřejnosti…
Strhující a nemilosrdný portrét předměstí
odkrývající nebezpečí sociální hierarchie
a odvrácenou stranu mateřství a přátelství. Přeložil Václav Procházka.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EN041591

299,-

Napětí
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239,-

399,- 299,-

Někdy je těžké podívat
se pravdě do očí…
Dan Malakin

KOŘIST
Stalker Alan Griffin obrátil její svět naruby. Když ho konečně zavřeli do vězení,
toužila Rachel po novém začátku. V současné době má tříletou dceru a nový
vztah. Ale někdo ji zase sleduje. Někdo,
kdo se jí naboural do mobilu, e-mailu
i účtů na sociálních sítích. Rachel je přesvědčená, že to je Griffin, který se jí chce
po návratu z vězení pomstít. Musí ho
najít a přimět, aby ji nechal na pokoji.
Během pátrání si však Rachel uvědomí,
že se tu děje něco mnohem horšího…
Přeložila Drahomíra Michnová.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

EN041606

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

299,-

239,-

Alex Lake

Colleen Hooverová

KATE MUSÍ ZEMŘÍT

PRAVDA, NEBO LEŽ

Kate se vrátí z dovolené
a dozvídá se, že v jejím rodném městě řádí sériový vrah
– a všechny jeho oběti vypadají jako ona. Nejspíš je to
náhoda. Ale co když ne?
Kate začne mít brzy pocit, že
ji někdo pozoruje… 408 s.

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

EN041455

399,- 319,-

EN041119

299,- 239,-
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Dokud je smrt
nerozdělí…
Victor Methos

VRAHOVA ŽENA

Napětí

Před čtrnácti lety byl manžel Jessiky Yardleyové
odsouzen za sérii brutálních vražd. Stálo ji
spoustu úsilí si po tom všem se svou dcerou
dát život zase dohromady a teď je uznávanou
právničkou. Jenže když kdosi začne znovu zabíjet a provedením vražd kopíruje styl jejího
bývalého manžela, její děsivá noční můra se
znovu probudí. FBI požádá Jessiku, aby se
zapojila do pátrání po tomto napodobiteli.
Jakmile jsou jeho motivy zřejmější, nový život,
který si Jessica vybudovala, se začne hroutit.
Jessica si musí položit otázku, komu může
věřit a jestli je schopná vraha zastavit.
Přeložila Alexandra Fraisová.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EN041669

359,-

279,-

Jess Ryder

BÝVALÁ MANŽELKA
Psychologický thriller pro čtenáře
Dívky ve vlaku a Zmizelé.
Čerstvě vdaná Nataša má perfektní dům, milujícího manžela
a krásnou malou holčičku jménem Emily. Kdyby nebylo Jen,
bývalé ženy jejího muže, která
je nechce nechat na pokoji, její
život by byl dokonalý. Jednoho
dne však Natašin manžel i dcera
beze stopy zmizí. Žena je zoufalá
a ochotná udělat cokoli, aby je
našla, i kdyby to znamenalo přijmout pomoc právě od Jen. Může jí ale důvěřovat? A ví o svém
manželovi skutečně všechno?
328 stran
EN041035

359,-

279,-
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Pravda se nedá pohřbít navěky…

Emma Kavanagh

DOKONALÁ OBĚŤ
V londýnském parku je nalezena mladá žena na pokraji
smrti, těžce pobodaná
a s proříznutým hrdlem. Pachatel zmizel jako přízrak
a oběť u sebe nemá nic,
podle čeho by ji bylo možné
identifikovat. Nepomůže ani
vyhlášené celostátní pátrání.
Jako by tu ženu nikdo neznal, jako by nikomu nechyběla… 368 stran
EN041104

24

399,- 319,-

Heidi Perksová

VRAŤ SE PRO MĚ
Malá ostrovní komunita je šokovaná
nálezem dlouho pohřbeného těla.
Pro Stellu Harveyovou je to dvojnásob
zdrcující. Ostatky se našly na zahradě
domu, v němž vyrůstala – domu,
z něhož její rodina před pětadvaceti
lety bez vysvětlení uprchla. Stella zoufale touží zjistit pravdu, a proto začne
pátrat ve své minulosti. Vrátí se na odlehlý ostrov, ale záhy zjistí, že lidé,
které před čtvrt stoletím opustila, nejsou zdaleka tak přátelští, jak si je
pamatuje – a udělají cokoli, aby svá
tajemství ochránili. Jedno je však nad
slunce jasnější… Pravda se nedá pohřbít navěky. Přeložila Petra Pachlová.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN042167

359,-

279,-

Heidi Perksová

JAK JSI MOHLA
Charlotta slíbila, že na školní slavnosti pohlídá kamarádce dcerku. Dítě však
beze stopy zmizí… 336 s.
EN040013

359,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,obj. č.

jen

458,-

EN048263

2x Heidi Perksová

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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První díl z veleúspěšné série o nájemném
vrahovi, který ctí své nekompromisní zásady…

Mark Greaney

ŠEDÝ MUŽ

KVANTUM
V předvečer tajné vesmírné mise zaznamená kapitán
Calli Chaseová, pilotka NASA, kvantová fyzička a vyšetřovatelka kyberkriminality, spuštěný poplach v tunelech hluboko pod výzkumným střediskem NASA.
Situace je horší, než si myslela. Cákanec zaschlé krve,
chybějící bezpečnostní odznak, podezřelá sebevražda
– všechny tyto znepokojivé stopy vedou k její sestře
Carme, jež se už několik dní pohřešuje…
Přeložila Marcela Nejedlá.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EN041875

399,-

299,-

EN042424

John Grisham

James Swallow

AMATÉŘI

STÍN

Mladý absolvent Harvardu a stárnoucí, nepříliš
úspěšný právník se rozhodnou společně zažalovat obří farmaceutickou
firmu… 384 stran

Marc Dane, protagonista
bestsellerů Nomád, Exil
a Hacker, musí tentokrát
čelit nejšílenějšímu nebezpečí – smrtícímu viru!
496 stran

EN042402 379,- 299,-

EN042045 459,- 359,-

399,-

Napětí

Patricia Cornwellová

Ti, kdo číhají v temných zákoutích, mu
přezdívají Šedý muž.
V říši tajných operací
představuje legendu,
nehlučně přechází
z akce do akce, dokáže nemožné a pak
zmizí. A vždycky
zasáhne cíl. Jenže
na světě existují
vražednější síly, než
je Gentry. Například
peníze. Nebo moc.
A někteří je považují
za jedinou hodnotu,
za kterou se vyplatí
bojovat. V očích takových lidí se Gentry
jednoduše přežil.
Court Gentry přesto
dokáže, že umí zabíjet jak kvůli penězům, tak proto, aby
zůstal naživu…
Šedý muž je prvním
dílem z veleúspěšné série o nájemném
vrahovi, který ctí své nekompromisní zásady. Netflix chystá podle
tohoto bestselleru svou nejnákladnější celovečerní filmovou adaptaci,
v hlavních rolích s R. Goslingem a Ch. Evansem. Přeložil Ivan Ryčovský.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

299,-

Když si potřebuji vyčistit hlavu, ráda občas
sáhnu i po pohádkách pro dospělé o neprůstřelných hrdinech typu Jamese Bonda nebo
Jacka Reachera. Na seznámení s Šedým mužem se rozhodně těším. Je to sice nájemný
zabiják, ale tím, že likviduje výhradně zločince a darebáky, se stává v podstatě kladným hrdinou… Nebo ne?
Helena Frantová, PR manažerka

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2021.
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Jack Heath

Výhodný komplet

Napětí, detektivky

LOVEC

Patricia Gibneyová

NEBEZPEČNÁ MÍSTA
Čtvrtý případ inspektorky Lottie Parkerové
Když se v otevřeném hrobě najde tělo mladé ženy, je k němu přivolána inspektorka
Lottie Parkerová, která si klade otázku, jestli nejde o nedávno zmizelou Elizabeth Byrneovou. Jenže to není jediná osoba, která se pohřešuje. V Ragmullinu nejspíš řádí
sériový vrah a nedávné skutečnosti vzbuzují podezření, že vše souvisí s jedním dávným případem. Může se historie opakovat? Lottie svádí boj s časem, ale vrah je nejspíš blíže, než by se nadála. Stane se jeho dalším cílem? Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN042027

399,-

Patricia Gibneyová

Patricia Gibneyová

Patricia Gibneyová

ANDĚLÉ SMRTI

UKRADENÉ ŽIVOTY

STARÁ TAJEMSTVÍ

Napínavý a do děsivých
podrobností propracovaný
thriller. 384 stran

Pátrání po pachateli zavede
Lottie do světa obchodu
s lidskými orgány. 376 stran

Inspektorka Parkerová a detektiv Boyd tentokrát pátrají
po vrahovi starší ženy. 360 s.

EN040210

EN040211

EN041485

399,- 319,-

399,- 319,-

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

600,-

jen

996,4x Patricia Gibneyová

26

319,-

obj. č.

EN048264

Timothy Blake, bývalý konzultant FBI, teď obstarává pro šéfku podsvětí likvidaci těl. Jednou v noci však najde mrtvého,
kterého najít neměl, a nezbývá
mu, než jej ukrýt. Jenže pak ho
FBI požádá o pomoc při pátrání
po pohřešovaném profesorovi
a Blake v něm poznává člověka, kterého má v mrazáku.
A vzápětí se ztratí další muž.
A pak další. Hon na vraha Blakea opět sbližuje s agentkou
FBI Thistleovou – jenže ona se
tak dostává čím dál blíž k odhalení jeho tajemství…
Přeložila Šárka Kadlecová.
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041772

jen

ušetříte

359,-

279,-

428,-

280,obj. č.

EN048265

2x Jack Heath

Jack Heath

MRCHOŽROUT
Za každý život, který zachrání, jeden vezme… 296 stran
EN040072

349,- 279,-

Charlie Gallagher

ZABIJE TĚ
Grace Hughesová leží zkopaná na podlaze koupelny a snaží se popadnout
dech. Už nemůže ignorovat prostou
pravdu: Musí odejít, jinak ji její násilnický partner zabije. Grace je vězněm
ve vlastním domě, má však plán, jak
se osvobodit. Pomůže jí seržantka Ivesová, která se specializuje na pomoc
obětem domácího násilí? 320 stran
EN041272

359,- 279,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!

Louise Pennyová

Louise Pennyová

OŽIVLÝ KÁMEN

SKLENĚNÉ DOMY

EN042216

399,- 319,-

Louise Pennyová
Případy vrchního
inspektora Gamache

VYSOKÝ ÚČET
480 stran

399,- 319,-

VI
N
O

EN042213
429,- 329,cena pro VIP členy 299,-
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EN041522

Když se na halloweenském večírku ve Three
Pines ukáže záhadná postava v černé masce
a černém hábitu, v Gamachovi a ostatních obyvatelích vesnice nejprve vzbudí jen zvědavost.
Jenže dalšího rána se stejná postava objeví
znovu, tentokrát na návsi. V lezavém listopadovém chladu, v dešti i sněhu tam celý den jen
stojí a zírá před sebe, nehybná a mlčenlivá jako
černý vykřičník. A další den zas. Gamache má
podezření, že neznámého do vsi přivedl nějaký
temný záměr, ale nemůže než čekat a doufat,
že se jeho rostoucí obavy nenaplní. Dokud se
neobjeví mrtvola. Vyšetřování vraždy ve Three
Pines uvede do pohybu nebezpečnou hru, při
které může Gamache přijít o všechno, včetně
vlastního čistého svědomí. Přeložila L. Uhlířová.
Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm

Napětí, detektivky

Kdo vraždil v odlehlém luxusním hotýlku? 400 stran

N

Korupce, kriminalita,
drogy. Zdá se, že
Gamache bojuje
ve válce, která je
předem prohraná…

KA
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Cilla & Rolf Börjlindovi

ZMRAZENÉ ZLATO
Na konci dlouhého horkého léta
je v tající horské sněhové kapse
na severu Švédska nalezeno tělo.
Muž byl zastřelen přibližně před
dvaceti lety. Olivia Rönningová dostane za úkol tento případ vyšetřit.
Cestou k místu, kde se mrtvý našel, havaruje vrtulník v bouři. Když
se Olivia probudí, pilot je těžce
zraněný a vysílačka zničená – nezůstala žádná možnost, jak kontaktovat okolní svět. Olivia se nevzdává, vydá se hledat pomoc
a podaří se jí objevit zavřený rybářský kemp. V horách však není sama. Pravdu o mrtvém chtějí odhalit – či skrýt – i jiní lidé…
Přeložil Radovan Zítko.
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN042075

Nepropásněte objednací termín 6. října 2021!

399,-

319,-

Jean-Luc Bannalec

Mark Roberts

BRETAŇSKÉ POMĚRY

DEN MRTVÝCH

Případ pro komisaře
Dupina
V malebné pobřežní vesničce
je jednoho horkého červencového rána nalezen zavražděný stařičký majitel slavného hotelu. Případu se ujímá
komisař Georges Dupin
a v bretaňské letní idylce odhaluje nečekané propasti…
288 stran

Vrah známý pod přezdívkou
Vindici byl odsouzen za umučení několika lidí. Někteří si
po jeho činech oddechli –
zabíjel totiž pedofily. Pět let
po uvěznění se Vindicimu
podařilo uprchnout. A o dalších pět let později byl v Liverpoolu nalezen další zavražděný pedofil. Vydal se
Vindici opět na lov? 448 s.

EN042249

299,- 239,-

EN041414

459,- 359,-

27

Syrový
detektivní
román
z prostředí
novodobé
šlechty
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Oldřich Sobotka

VRAŽEDNÉ
LÉTO
Katka nemá nic, smrtí
sestry o všechno přišla. Regina má naopak všechno, ale
stále jí něco chybí.
Obě chtějí potrestat
viníky. Katka vymyslí
odvážný plán a infiltruje se do rodiny dvou bratrů, brněnských finančních magnátů, jimž převrátí život naruby. Regina se odmítá vzdát a rozehraje hru na kočku a na myš. Obě se dostanou do kolotoče intrik,
který už se nedá zastavit. Syrový krimi román z prostředí novodobé
šlechty vykresluje svět, kde se pokleslá morálka balí do pozlátka
z bankovek, a dotýká se tématu obchodu s drogami a prostituce…
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

Detektivky

EN042069

329,-

259,-
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Cílevědomá
komisařka
se pouští
do pátrání
po vrahovi
dívky…

N

O

G
TO
AU

Jan Gardner

DEBUTANTKA

299,-

V Holicích je nalezeno
surově zbité a rozřezané tělo mladé dívky.
Vyšetřování se ujímá
výkonná a cílevědomá
komisařka Laura Linhartová, nepříliš populární mezi svými
spolupracovníky, spolu s novým kolegou Adamem Benešem. Hlavním
podezřelým se stává nedávno usvědčený vrah, který má na svědomí
podobnou vraždu. Shodné znaky mezi oběma případy jsou sice nepřehlédnutelné, ale brzy se ukazuje, že jde o podobnost pouze zdánlivou.
Na scéně se objevuje neznámý vrah číslo dvě…
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm
4

239,-

STVŮRA

IÁ
DA

EN041154

Kristýna Trpková

str
.3

Pátek, 4. října 1929. Slavnostní otevření Barrandovských teras je společenskou událostí sezóny. K tanci a poslechu hraje orchestr R. A. Dvorského,
bratři Havlové vítají přátele a prominentní hosty. Bouřlivá dvacátá léta
vrcholí a zlatá mládež si je patřičně užívá. Když je však večírek v nejlepším,
ozve se výstřel a na parketu zůstane ležet tělo… Do řešení případu se kromě policie pustí i nevšední dvojice vyšetřovatelů: Emily Vavřincová, jediná
dcera bohatého pražského podnikatele, a Edgar Hollander, nový komorník
rodiny, kterého Emily vydává za slavného detektiva ze Scotland Yardu…
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm
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Audioknihu Debutantka naleznete na straně 72.

Když se do vás zamiluje kluk vaší nejlepší kamarádky, tak je to stejný průšvih dnes jako v roce
1929. Velkolepé večírky, prostředí horních deseti tisíc, Gatsby, Al Capone, Češi a pašování
alkoholu do USA v době prohibice. O tom všem
vypráví můj román Debutantka. Přeji příjemné
čtení.
Jan Gardner

28

EN042544

359,-

279,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 74.
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První kniha z nové detektivní série, která
potěší čtenáře Angely Marsonsové!
Rob Ashman

Případy Rosalind Krayové

BEZ TVÁŘE

3× HERCULE POIROT /6
Šestá trojice brilantních klenotů kriminální
prózy z pera Agathy Christie s detektivem
Herculem Poirotem v hlavní roli. 632 stran

459,- 359,-

AU
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G
str RA
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EN041346

Josef Klíma

LOĎ S OTROKY
Poutavý román o investigativním novináři,
který odhaluje skrytá tajemství politiky.
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592 stran
EN041910

Inspektorka Rosalind Krayová přežila brutální napadení nožem, při kterém zemřel její
manžel. Po čase se vrací do práce, kde jí přidělí vyšetřování případu sériového vraha.
Jenže tento pachatel je jiný: nejenže připravuje své oběti o život, on si chce přivlastnit
i jejich identitu. A ačkoli vraždy působí nahodile, zabiják si své oběti přepečlivě vybírá.
Krayová pomalu získává schopnost přemýšlet jako pachatel a její postřehy přinesou
několik děsivých odhalení, která zásadně
změní pohled na vyšetřovaný případ. Pak
ale stačí jediný přešlap a vše se jí začne
sypat pod rukama. Podaří se jí přesto najít
vraha a přežít? Protože pravda je blíž, než
si dovede představit… Bez tváře je první
knihou z nové detektivní série, která potěší
čtenáře Angely Marsonsové či Patricie Gibneyové. Přeložila Markéta Polochová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EN042007

299,-

Detektivky

Agatha Christie

239,-

499,- 399,-

Kdo zavraždil profesorku
dětské psychologie?
Angela Marsonsová

Případy Kim Stoneové

DĚTSKÉ DUŠE
Na hřišti v Haden Hill Parku je nalezena mrtvola starší ženy omotaná ostnatým drátem,
vzadu na krku má vyříznuto písmeno X.
Kim Stoneová a její tým záhy zjistí, že šlo
o Belindu Evansovou, bývalou profesorku dětské psychologie. Poté co se objeví další dvě
oběti se stejným znamením na těle, je Kim
jasné, že hledají sériového vraha, bezcitného
a nemilosrdně krutého. Stopy vedou ke každoroční soutěži talentovaných dětí…
Přeložila Jana Kunová.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

EN041546

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

399,-

299,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

MRTVÉ VZPOMÍNKY
Smrt dvou mladých narkomanů v bytě na sídlišti
na první pohled vypadá jako
nešťastná náhoda, ale inspektorce Kim Stoneové připomene hrůznou událost
z dětství… 400 stran
EN041545

399,- 319,-

Petr Macek

SHERLOCK HOLMES &
PŘÍPAD DOBŘE
VYCHLAZENÉ POMSTY
Holmes a Watson se pouští
do vyšetřování případů vraždy průmyslníka a únosu
synovce britského monarchy,
které spolu podle všeho souvisejí… 224 stran
EN041900

259,- 199,-
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Michel Houellebecq se stal marketingovým produktem, značkou. Jeho názor má cenu, chtějí po něm,
aby se vyjadřoval ke kdečemu… Je vidět, vystupuje jako moudrý muž, naparuje se, baví své publikum
svým číslem starého smutného šaška. Pořád má ovšem i čas psát…
Denis Demonpion
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Denis Demonpion

HOUELLEBECQ

Odeon, světová literatura
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EN041776

459,-
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Novinář Denis Demonpion nabízí aktualizovanou a rozšířenou
verzi životopisu původně vydaného v r. 2005. M. Houellebecq
je významným spisovatelem,
jeho knihy vycházejí po celém
světě, vznikají filmové, divadelní, rozhlasové adaptace. Jeho
romány i básně se dnes studují
v akademickém prostředí. Ačkoli
si pěstuje pověst nepříjemného
a nepřístupného společníka, je
laureátem Goncourtovy ceny
a před časem se stal nositelem
Řádu čestné legie. Tyká si se
současným francouzským prezidentem. Český čtenář může
číst Houellebecqovy prózy v překladech od r. 2004. Teprve nyní
však vychází česky kniha o něm.
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

Václav Holanec

DÍKŮVZDÁNÍ
Na konci dvacátých let našeho století způsobila záhadná nemoc, že všichni muži na planetě ztratili schopnost sexuálně žít a mít děti.
Nedaleko místa, kde byla nalezena Věstonická
venuše, stojí kostel s farou. Faráře Františka
Zábranu trápí děsivé sny, zjevuje se mu mrtvý
papež a nakonec zjistí, že právě on je vůči
nemoci imunní! Kněz ve Strachohlávkách si
nedokáže představit, že by porušil celibát.
Ale co když právě on může zachránit lidstvo?
Váz., 560 stran, 12,5 x 20 cm

EN042178
499,- 399,Více o knize na www.holanec.eu.

359,-

Kniha slavné představitelky existencialismu
a feminismu. Poprvé v českém překladu!
Simone de Beauvoir

NEROZLUČNÉ

Charlie Mackesy

CHLAPEC, KRTEK, LIŠKA
A KŮŇ
Laskavý příběh o přátelství mezi
zvídavým chlapcem, krtkem, liškou, kterou strázně naučily ostražitosti, a moudrým, něžným
koněm. 128 stran, barevná publ.
EN042509

30

399,- 299,-

Autobiografická novela z pera slavné
představitelky existencialismu a feminismu. Autorka v ní vypráví o hlubokém
přátelství dvou dívek, které sdílejí dramata svých prvních milostných vzplanutí, ale spojuje je i odpor ke společenským konvencím a tradiční ženské roli.
Kniha přichází ke čtenářům s předmluvou autorčiny adoptivní dcery Sylvie
a rovněž s množstvím autentických
fotografií. Přeložil Alan Beguivin.
Váz., 120 s. + 24 s. čb. foto, 12,5 x 20 cm

EN042145

259,-

199,-

Simone de Beauvoir

NEROZLUČNÉ
Audioknihu čtou Barbara Nesvadbová
a Lucie Pernetová. Režie: Jan Drbohlav.
Hudba: Darek Král. Délka nahrávky:
4 hodiny 3 minuty.
EN042225

CD (mp3)

299,- 249,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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NIKDY NEZAPOMENU NA POCIT NAPROSTÉHO ÚŽASU,
KDYŽ JSEM POPRVÉ ČETL ROMÁN PRSA A VAJÍČKA.
Haruki Murakami

Mieko Kawakami

PRSA A VAJÍČKA

NOC NIC NEZADRŽÍ
Na první pohled „obyčejné“ vyprávění
o autorčině matce je ve skutečnosti rodinnou ságou i autorčinou zpovědí. 304 stran
EN042061

329,- 259,-

EN040419

599,-

Odeon, světová literatura

Delphine de Vigan

Co byste dělali, kdyby vám rodiče
jednoho dne řekli, že nejste jejich
syn, že jste byl počat ve zkumavce
a donošen v cizí děloze? Srovnáte se
s identitou člověka bez minulosti?
A co když jste stále mladá, ale už
zdaleka ne nejmladší žena – bez
partnera, bez vidiny rodinného štěstí,
o mateřství ani nemluvě? A jako na
potvoru jste sice šťastně single, ale
také bez chuti na sex a zmítaná nezvladatelnou touhou po dítěti…
Světově proslulý román Prsa a vajíčka vypráví nejen o etických dilematech a rozčarováních, rodinných poutech a rozkolech, ale také o (ne)porozumění vlastnímu tělu, jeho potřebám
a smyslu. Přeložila K. Macúchová.
Váz., 544 stran, 12,5 x 20 cm

479,-

Paolo Giordano

OSAMĚLOST PRVOČÍSEL
Rozhodnutí uděláme během pár vteřin,
jejich důsledky si však s sebou neseme
po zbytek života… 256 stran
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EN042520

299,- 239,-

Julian Barnes

MUŽ V ČERVENÉM KABÁTĚ
V létě roku 1885 dorazili do Londýna tři
Francouzi. Tím prvním byl vévoda Edmond
de Polignac, typický zlatokop z vyšších francouzských vrstev, který si hodlal najít bohatou americkou manželku. Druhým byl hrabě
Robert Montesquiou-Fezensac, průměrný
básník a nadšený sběratel kuriozit, který se
vždy s někým dohadoval. A tím třetím byl
běžný občan s italským jménem: doktor Samuel Pozzi. Lékař, myslitel a vědec. A právě
on se stane průvodcem v tomto příběhu.
Jaký měl pobyt těch tří ve skutečnosti význam? Muž v červeném kabátě je portrétem
Belle Époque, kdy byla v Paříži dokončena
Eiffelova věž a Sarah Bernhardtová byla
na vrcholu kariéry. Přeložil Petr Fantys.
Váz., 328 stran, barevné il., 12,5 x 20 cm

Gabriel García Márquez

Haruki Murakami

STO ROKŮ SAMOTY

TANCUJ, TANCUJ,
TANCUJ

EN042033

EN042637

399,-

319,-

Jedno z nejvýznamnějších
děl latinskoamerické i světové prózy. V množství reálných i fantaskních epizod
sledujeme osudy šesti generací rodiny Buendíů žijících
ve fiktivním tropickém městečku Macondo. 320 stran

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

399,- 299,-

Hrdina příběhu se vrací
na nejsevernější ostrov Hokkaidó, kde před lety zažil
napínavé chvíle při hledání
tajemné ovce… Volné pokračování Murakamiho bestselleru Hon na ovci. 648 str.
EN041620

499,- 399,-
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Edgar Dutka

LETNÍ VALČÍKY
Pozdní léto roku 1976 je neobyčejně prudké. Sedmnáctiletý
Bohouš zvaný Čurin už dlouho
přemýšlel, jaké to asi je, dělat
to s holkou, a pak se rozhodl, že
to musí konečně zkusit. O víkendu
vyjede do přírody, kde jsou určitě
holky, fůra holek, z nich si jednu
vybere a bude to. Problémy začaly
až potom. Protože policie už jistě
vyhlásila poplach, ukryje se Čurin
na půdě zdánlivě opuštěného stavení, než se přežene to nejhorší.
Jenomže majitelé domu i jejich
hosté už jsou na cestě a chtějí si
za zvuků zaprášených valčíků
z toho podivného bezčasí utrhnout co nejvíc pro sebe. To nemůže skončit dobře…
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

Česká literatura

EN042200

279,-

239,-

Jana Bernášková

COURA
Co se přihodí mladé herečce Lucii a její
malé dceři, když při práci na roli potká
svou bývalou lásku? Muže, kterého nechce potkávat ani na zastávce tramvaje,
a teď ho musí pracovně líbat a vyznávat
mu lásku? Příběh o lásce v různých podobách, o mateřství, které nemusí každou
ženu naplňovat, a o hledání štěstí, které
máme často na dosah ruky, a přesto ho
dokážeme obejít.
Váz., 412 stran, 13,5 x 20,6 cm
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EN531401
399,V prodeji od 11. 9. 2021

319,-

Šokující
autobiografický
román
R. R.

PORNOVLÁSKA
Hana Marie Körnerová

Hana Marie Körnerová

Hana Marie Körnerová

PROSÍM VÁS,
SESTŘIČKO…

DĚKUJI,
SESTŘIČKO…

DŮM U TŘÍ
BOROVIC

Román z oblíbeného
lékařského prostředí.

Pokračování křehkého
příběhu mladé sestřičky Sylvie. 296 stran

Poutavý román odehrávající se na francouzském venkově. 304 str.

EN040083

EN040037

264 stran
EN040082
299,- 239,-

299,- 239,-

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

330,-

jen

567,3x Hana Marie Körnerová

32

obj. č.

EN048266

Všichni sníme o kariéře, která
nám umožní cestovat. Všechno
může začít jediným výletem
do Prahy a malou zakázkou.
Ale i když se stanete hvězdou
erotických focení i videí a svět
vám leží u nohou, srdci neporučíte. Nebo ano? Sláva i peníze, ale také vášeň a zklamání. Autobiografický román
z branže, ve které je Česká
republika světová.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

EN041480

299,-

239,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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Šest let dáváte to nejlepší dítěti, které
nade vše milujete. A pak zjistíte, že není vaše...

Michal Šefara

TANEČNICE
Když se z Doněcka stane válečná zóna, prchá talentovaná tanečnice Tara do České
republiky. Místo hvězdné
kariéry končí v baru… 408 s.
399,- 319,-

Česká literatura

EN041610

Sára Saudková

TICHO
Pátrání po vrahovi zavede
Oldřišku a její mordpartu
nejen k cizojazyčné mafii,
ale i do nadnárodních právnických firem… 464 stran
EN041747

399,- 319,-

KUKAČKY

Jiří Šulc

DVA PROTI ŘÍŠI
Historický román, založený
na detailním zkoumání pramenů, zaujme strhujícím
dějem i propracovanou psychologií postav. 480 stran
EN039582

329,- 279,-

KUKAČKY
Audioknihu čte Sabina Remundová.
Délka nahrávky: 10 hodin 36 minut.

EN042815 CD (mp3) 349,-

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!

299,-

Moje dítě není moje. Martinovi s Terezou, dvěma mladým rodičům šestiletého
Jakuba, zní ta slova v hlavě od chvíle, kdy jim Karel s Olgou, rodiče šestiletého
Tomáše, řekli, že v porodnici došlo k záměně. Že si rodiny odvezly domů toho
nepravého. Na takovou situaci není nikdo připravený. Šest let dáváte to nejlepší dítěti, které nade vše milujete. A teď víte, že se narodilo někomu jinému.
Co má člověk v takovou chvíli udělat? Co je víc? Krev, nebo péče a láska, kterou jste dítěti už věnovali? Každý z rodičů má na řešení problému jiný názor.
Postupem času nicméně u všech převáží přirozená touha poznat vlastní dítě.
Seznámit se, být s ním, zároveň ale neublížit tomu druhému. Do hry však vstupují i dávné křivdy a nenávisti, které všechno ještě víc komplikují…
Kukačky nejsou jen příběhem o záměně dětí v porodnici. Přes úvodní silnou
zápletku se vyprávění dostává k obecnějšímu tématu rodičovství. Všichni v příběhu se snaží dělat to nejlepší, co dokážou, aby jako rodiče uspěli. A i když ne
vždy se to podaří, je zřejmé, že fungující rodina je to nejdůležitější.
Váz., 312 stran + 24 stran barevné fotopřílohy, 15 x 20,5 cm

EN042653

359,-

279,33
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Zveme vás na veletrh Svět knihy Praha!
Veletrh se uskuteční 23.–26. září 2021 v Průmyslovém paláci
na Výstavišti v pražských Holešovicích.
Navštivte náš prodejní stánek (S205) a besední sál (S110)
ve Střední hale. Připravili jsme pro vás bohatý program.

BESEDY SPOJENÉ S AUTOGRAMIÁDOU
ČTVRTEK 23. 9.
17:00
Alena Zárybnická (S110)

Svět knihy Praha

PÁTEK 24. 9.
10:00

Autoři dětských knih (S110)
Ester a Milan Staří, Daniela Krolupperová, Eva Papoušková,
Galina Miklínová, Kristýna Gregorová

11:00

Audioknihy Témbr (S110)

12:00

Karolína Fourová (S110)

13:00

Vítězové Literární ceny Knižního klubu (S110)
Ema Labudová, Václav Holanec, Jan Horníček,
Dominika Prejdová

14:00

Představení knihy Karla Gotta Má cesta za štěstím (Velký sál)

15:00

Autoři kriminálních příběhů (S110)
Josef Klíma, David Urban, Jan Gardner

16:00

Rudy Linka (S110)

17:00

Lucie Kutrová (S110)

SOBOTA 25. 9.
10:00

YOLI talk show (S110)

11:00

Michal Viewegh (S110)

12:00

Autorky píšící s humorem (S110)
Hana Hřebejková, Zuzana Hubeňáková, Marcela Mlynářová

13:00

Autoři píšící s humorem (S110)
Dominik Landsman, Petr Vydra

14:00

Prof. Pavel Kolář (Velký sál)

15:00

Radkin Honzák, Daniela Kovářová (S110)

16:00

Ženy v současné české literatuře (S110)
Klára Janečková, Mirka Skočílková, Kristýna Trpková

17:00

Autorky knihy Hrdinky (S110)
Renáta Fučíková, Kateřina Tučková, Anna Musilová,
Lenka Křížová, Eva Bartošová

NEDĚLE 26. 9.

34

10:00

Karel Hvížďala (S110)

11:00

Marek Eben (S110)

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

Soubor povídek od vašich
oblíbených českých autorů
P. Soukupová, P. Dvořáková, A. Geislerová, A. Bolavá, B. Bellová, J. Moník,
M. Pilátová, M. Epstein, I. Hejdová, P. Koucká

VŠECHNY ZA JEDNU

EN042700

279,-

Česká literatura

Byť to může znít sebepodivněji, to jediné, co může momentálně dát Evě
Petry Soukupové pocit svobody, jsou smažená kuřecí křidélka – alespoň to
si myslí její nejlepší kamarádka Renata. V případě Karla, hlavního hrdiny
povídky Petry Dvořákové, je situace mnohem jednoznačnější. Jedině modrá
knížka mu otevře dveře k zářné hudební kariéře na Západě. Jak se později
ukáže, k jejímu získání podle všeho stačí být jen upřímný a přirozený.
S obojím nemá problém Líba, kterou Markéta Pilátová nechala v osmačtyřicátém roce přejít hranice do Německa, aby pak při měsíční plavbě do Argentiny mohla zažít tu nejkrásnější a nejsvobodnější etapu svého života.
Hrdinky povídek Ani Geislerové a Ireny Hejdové prožívají shodou okolností
poslední chvíle před svatbou – dlužno dodat, že si to obě představovaly
nejspíš všelijak, jenom ne takhle. I Daniel a David, podivíni z povídek
Anny Bolavé a Biancy Bellové, mají něco společného. Oba hlavním hrdinům
ukazují, co je to opravdové přátelství, které vás formuje na celý život –
ostatně dávné kamarádské věrnosti se dovolává i hrdina textu Marka Epsteina. A zastání nalezneme i v azylovém domě, kam děj své povídky situovala Pavla Koucká, ačkoliv v tomto případě přichází ze zcela nečekaného
směru. A Petr Šabach? To vám poví Josef Moník…
Váz., 176 stran, 14 x 17,8 cm

219,-
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Iva Pekárková

Marek Eben

Josef Fousek

Josef Fousek

Jakub Kohák

DŮM BEZ ZRCADEL

MYŠLENKY
ZA VOLANTEM

VLÍDNÁ SLOVA

Z OMŠELÉHO SAKA

KŮLY V PLOTĚ

Kniha přináší právě to, co
slibuje – vlídnost a radost
ze života, který sice přináší
i to zlé, ale přesto je v něm
dobra a dobrého dost. Jen se
na chvíli v naší uspěchané
době zastavit a to dobré
chtít vidět. 112 stran, čb. foto

Výbor textů populárního
autora ukazuje, že vlídnost,
láska a tolerance stále ještě
nevymizely. Ano, je čím dál
těžší je nalézt, ale když je
nalezneme, celý svět se směje s námi… 304 str. + 16 str.

V knize najdete fejetony,
které vycházely v deníku
Metro v letech 2014 až
2019. Jejich autorem není
nikdo menší ani větší než
Jakub Kohák, který to má
vždycky na Koháku…

barevné fotopřílohy
EN040492
329,- 259,-

280 stran, barevné ilustrace
EN040830
299,- 239,-

Markéta léta letoucí toužila
po lásce, ale teprve teď, když
už je jí hodně přes padesát,
konečně našla muže svých
snů. Život je krásný. Jen si
Markéta musí vzít příklad
ze svých klientů a nikdy se
nedívat do zrcadla… 240 s.
EN042368

299,- 239,-

Kniha představuje soubor
sloupků a fejetonů českého
herce, moderátora, skladatele, písničkáře a zpěváka.
Texty vycházely časopisecky
v letech 2014–2020.
Kroužková vazba, 168 stran
EN042106
299,- 239,-

Nepropásněte objednací termín 6. října 2021!

EN040489

199,- 159,-
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10 PŘÍBĚHŮ,
10 OSUDOVÝCH
SETKÁNÍ…
Alena Mornštajnová, Michal Viewegh,
Aňa Geislerová, Jaroslav Rudiš, Alice Nellis,
Bianca Bellová, Anna Bolavá, Irena Hejdová,
Boris Dočekal, Petra Dvořáková

Lukáš Pavlásek

SOUTĚŽ JEDLÍKŮ

MÁ MĚ RÁDA, NEMÁ MĚ
RÁDA
Deset současných českých prozaiků a deset
povídek plných nejistot, pochyb a toužebného
čekání. Stále ten stejný cit – a vždy nový
a nezaměnitelný příběh. Ať už končí štěstím,
neštěstím, manželstvím, kytičkou, hubičkou…
Váz., 168 stran, 14 x 17,8 cm

Humor, česká literatura

EN042504

279,-

VÍTĚZ CENY
M. ŠVANDRLÍKA
ZA NEJLEPŠÍ
HUMORISTICKOU
KNIHU
ROKU 2019

V knize najdete osmnáct povídek
z pera oblíbeného českého komika.
Humorně laděné příhody zachycují
absurdní, ale zároveň lidské situace
ze života. 160 stran, černobílé ilustrace
EN041420

259,- 199,-

219,-

Monika Valentová, Martin Veselovský

ODVRÁCENÁ STRANA
MATKY PODRUHÉ

Kolektiv autorů

Volné pokračování knihy Odvrácená
strana matky. Opět se budete smát
a poznávat sami sebe, tentokrát
v odvrácené straně třídních schůzek,
odvrácené straně makrobiotiky, cestování… 108 stran, čb. ilustrace

MÁ MĚ RÁDA, NEMÁ MĚ
RÁDA
Audioknihu čtou Martina Hudečková,
Libor Hruška, Jiří Ployhar, Jan Maxián
a Jitka Ježková.
EN042533 CD (mp3) 249,- 199,-
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Michal Viewegh

Michal Viewegh

ROMÁN
PRO MUŽE

VYBÍJENÁ

299,-

239,-

DA

Román ztvárňuje v rozsáhlém časovém oblouku
pestré osudy několika
spolužáků z gymnázia.
Znalci díla nejčtenějšího
českého autora se tu opět
setkají s melancholicky laděnou groteskou, tentokrát o přátelství, osudových láskách, alkoholu, kráse i ošklivosti, ale především o smutku, který se vkrádá do životů stárnoucích hrdinů.
Váz., 280 stran, 14 x 17,8 cm
AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ

Rafinovaná kompozice,
rychlý dějový spád, slovní
a situační humor a v neposlední řadě i autorova
schopnost empatie jsou
už tradiční zárukou čtivosti jeho knih. Tentokrát je k přednostem
Vieweghova psaní nutno přičíst i nekompromisní ráznost, s níž
v románu otvírá dveře „třinácté komnaty“ mužského světa…
Váz., 240 stran, 14 x 17,8 cm

EN042190

EN041095

EN042191

349,-

279,-

Michal Viewegh

ZRUŠENÝ ROK
Deník 2020
Tři sta šedesát pět dní v životě české společnosti, tři
sta šedesát pět dní v životě
spisovatele, otce, bratra,
syna, partnera nebo také sázavského občana. Jeden rok
Michala Viewegha. 376 stran
EN042160

399,- 299,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Hana Hřebejková

PADESÁTKA
V NOUZOVÉM STAVU

AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ

DA

Nevšední příběhy inspirované všedním
životem. Co když si potají jdete nechat
udělat vlasy do zavřeného salonu
a zrovna uprostřed barvení vás překvapí
policejní kontrola? Jak se zbavit ďábelské kočky, která jako by se narodila jenom proto, aby nám znepříjemňovala
život? A co s vysněnou dovolenou v Římě, kterou kazí vedro a hyperaktivní
průvodkyně?
Váz., 144 stran, 11,5 x 18,5 cm

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Když se měl Dominik Landsman stát
poprvé otcem, rozhodl se, že si založí
blog, na němž by pravdivě popisoval
strasti a slasti „obyčejného“ chlápka
odvedle, jemuž se právě narodil syn.
Z blogu se následně stala kniha, která
se dočkala několika pokračování.

EN042662

199,-

159,-

Hana Hřebejková

200 stran + 8 stran barevné fotopřílohy
299,- 239,EN042201

DA

str
.3

4

Autorka ve sbírce
povídek nabízí
humorný pohled
na zdánlivě všední
problémy, v nichž
se leckdo pozná.
AU
TO
G

RA

M

IÁ

128 stran
EN041934
199,- 159,-

KA

Humor, česká literatura

AŤ ŽIJÍ
PADESÁTNICE
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N

Vážně i nevážně
o nevážných
i vážných věcech

AU
TO
GR

AM
IÁ

DA

str
.3
4

EN042598

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2021.

259,-

199,-

AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ

Knížka se skládá z uzavřených příběhů, z nichž mnohé vznikly v době
pandemie a humornou formou reflektují nejrůznější nástrahy a výzvy, jež
vypravěči, jeho okolí i celé společnosti nastražila. Přestože má každý
příběh svoji vlastní pointu a většinou
nenalézá přímé pokračování v další
kapitole, stává se kniha zároveň jakousi nezáměrnou, spíše bezděčnou
kronikou roku 2020 a první poloviny
roku 2021.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ
DA

MUŽ V KARANTÉNĚ

DA

Petr Vydra

Marcela Mlynářová

Zuzana Hubeňáková

BEZ BONTONU,
BEZ KONVENCÍ

NEJHEZČÍ
MEZI KRÁVAMI

Autorka vypráví o dobrodružných cestách po krásách naší
země, o radostech a strastech
prožívaných na chalupě, o životních vrcholech, pádech
a zvratech. Potvrzuje, že není
podstatný věk, ale přístup
k životu. 216 stran, čb. il.

Knihy Z. Hubeňákové přinášejí odlehčený pohled na věci
nezvyklé, ale i ty běžné. Nadhled, smysl pro humor a pozorovací talent je základním
stavebním prvkem i u tohoto
souboru publicistických textů.

EN042311

279,- 219,-

248 stran, černobílé ilustrace
279,- 219,EN042253
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LITERÁRNÍ CENA TÝDENÍKU REFLEX
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Literární cena týdeníku Reflex se uděluje od roku 2019 za druhý nejúspěšnější rukopis v soutěži o Literární cenu Knižního
klubu. Odměnou pro vítěze je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub a roční předplatné
týdeníku Reflex, který je hlavním mediálním partnerem Literární ceny Knižního klubu.
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SEDM LET V ŽIVOTĚ
MLADÉ REDAKTORKY
Kateřina Rudčenková

AMÁLIINA NEHYBNOST
Sedm let v životě ženy – redaktorky časopisu o bydlení, poučené všemi druhy umění i myšlenkových konceptů, vymetačky psychoterapií s mnoha komplexy, ženy, která prošvihává
svou biologickou roli matky, ale nijak zvlášť ji to netrápí, a její
pozorovatelský talent cílí na zpočátku zásadní, pak trapný
a nakonec komický seznam mužů, z nichž
ten nejdůležitější je – mrtvý.
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

EN042762

259,-

199,-

N
O
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Česká literatura

VÍTĚZNÝ ROMÁN
3. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ CENY
TÝDENÍKU

KATEŘINA RUDČENKOVÁ
(*1976) je česká básnířka,
prozaička a dramatička.
Absolvovala Konzervatoř
Jaroslava Ježka a Českou
zemědělskou univerzitu
v Praze. V roce 2014 obdržela za básnickou sbírku
Chůze po dunách cenu
Magnesia Litera.

Život v Londýně není
žádné peříčko!
Kristýna Burgerová

HOLKA OD BIG BENU

Alena Damijo

Petr Sýkora

ANGLIČAN V ČESKU

SKLÍNĚNÉ KORÁLKY

aneb Czech Me Out
V laskavých fejetonech
autorka popisuje úskalí,
která na návštěvníky z britských ostrovů číhají poté, co
vystoupí z letadla v našem
hlavním městě. 176 stran

Poutavý historický román
čtenáře zavede do zámku
ve Velkých Losinách a jeho
okolí. Milostný příběh princezny a velkostatkářova syna
se odehrává na pozadí inkvizičního běsnění… 640 stran

EN041240

38

259,- 199,-

EN041996

449,- 359,-

Kristýna Burgerová se ve svých fejetonech dotýká česko-britského soužití,
randění, otřesných a ještě otřesnějších
zaměstnání, cestování po ostrovech,
ale i nelehkého vycházení se sousedy
nebo patálií s všudypřítomnými veverkami. Každodenní radosti a strasti
britského života popisuje s kousavým
sarkasmem a nebojí se udělat si legraci i ze sebe samé.
Váz., 200 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

EN042224

279,-

219,-

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

38 a 39 REFLEX a LCKK.qxp_Sestava 1 19.08.21 10:39 Stránka 3

LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU
Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání díla a odměňuje jej
prémií 100 000 Kč. Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena. Do soutěže může každý přihlásit dosud
nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Práce
jsou hodnoceny odbornou porotou.
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DOMINIKA PREJDOVÁ (*1979) absolvovala FF UK, pracovala jako
filmová publicistka, dramaturgyně filmového festivalu Febiofest
a ve filmové distribuční společnosti Artcam. V současné době pracuje jako scenáristka. Od roku 2011 bydlí ve Varšavě. V roce 2009
debutovala prózou Marijin dvor.
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KA

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

Dominika Prejdová

str
.3

KNIŽNÍHO KLUBU

DA

239,-

IÁ

299,-

Ema Labudová

Jan Horníček

TAPETÁŘ

ČAROSTŘELEC

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

Dva týdny po vyloupení
hejnického kostela dojde
k sérii krvavých vražd.
Souvisí to celé s nebezpečnými intrikami, které
splétá místní lstivý opat?

Jan Horníček

264 stran
EN041995 299,- 239,-

EN042741
CD (mp3) 299,- 269,-
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G
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DA
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TO
G
str RA
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4 IÁ

DA
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M

EN042761

4

Román Dominiky Prejdové popisuje dynamiku a mikrosvět patchworkové rodiny v rozmezí několika let, z perspektivy nevlastní matky a matky dvou dalších dětí. Jde
stvořit novou rodinu a za jakých
podmínek? Na základě fragmentů,
běžných i mimořádných situací společného života se autorka snaží
VÍTĚZNÝ ROMÁN
najít odpověď, zachytit, co se
26. ROČNÍKU
mění a co zůstává neměnné.
LITERÁRNÍ CENY
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

Literární cena KK

Z ČEHO JE DEN

EN041200 259,- 199,-

ČAROSTŘELEC
Audioknihu čte oblíbený
český herec Martin Pechlát. Délka nahrávky: 4 hodiny 39 minut.

Euromedia Group vyhlašuje 27. ročník Literární ceny Knižního klubu!
Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu, které
nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKOPISY
DO 27. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. PROSINCE 2021
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, nebo pro-

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

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

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Neuvěřitelný životní příběh
výjimečné somálské ženy

Václav Havel, Karel Hvížďala
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Dálkový výslech Václava Havla
je nejosobitější a také nejúspěšnější knihou našeho
bývalého prezidenta. Je vyznáním jeho vztahu k lidem,
umění, politice a je i jeho životopisem. Dálkový výslech
vyšel poprvé česky v Londýně
v roce 1986. Upravené vydání, doplněné o unikátní fotografie a předmluvu Petra Pitharta, vychází k Havlovým
nedožitým 85. narozeninám.
Váz., 240 stran, čb. fotografie,
13,5 x 21 cm
299,-

239,-

N

Dějiny, biografie, osudy

KA

EN042600

Wendy Holdenová, Edna Adan Ismailová

DAR ŽIVOTA
Nevšední vzpomínky zachycují životní osudy Edny Adan Ismailové,
která jako první somálská dívka získala stipendium na ošetřovatelskou školu ve Velké Británii. Psal se rok 1954 a Edna udělala zásadní
krok ke svému velkému snu – založit vlastní nemocnici. Výjimečný
příběh výjimečné ženy, která svou nezdolností a tvrdohlavostí dokázala vydupat ze země i nemožné. Ve své rodné zemi bojovala s byrokracií úřadů, zažila pronásledování i věznění, ale nikdy nepřestala
pomáhat lidem. V letech 2003 až 2006 byla ministryní zahraničních
věcí Somalilandu a předtím zastávala funkci somalilandské ministryně
rodinného zdraví a sociálního rozvoje. Je zakladatelkou a ředitelkou
Porodnice Edny Adan, kterou otevřela v Hargeyse v roce 2002, a průkopnicí v boji za zrušení ženské obřízky.
Váz., 360 stran + 8 stran černobílé fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

EN041939

399,-

319,-

N

MŮJ STÁT,
MOJE FIRMA

O

VI

Tomáš Lemešani

Kniha přináší kritický pohled na kroky A. Babiše
v posledním volebním období. Populismus v kombinaci s politikou nenávisti Babišovi přinesl nebývalou popularitu. Kniha
sleduje i jeho zneužívání
získaných pravomocí či
pokřivení konkurenčního
boje a trhu. T. Lemešani
čtenáři také vysvětlí, jak
na tento stav doplácíme.
Brož., 224 s., 14,8 x 21 cm

EN042830
259,-

199,-

Robert Šlachta, Jiří Roth

ČAS NA ODVAHU
Reportáž nabízí pohled do zákulisí Šlachtovy road
show, seznamuje čtenáře s reakcemi lidí a přibližuje filozofii a vize bývalého elitního policisty,
proslulého mimo jiné řešením ekonomických kauz
zasahujících mezi nejvyšší činitele našeho státu.
Brož., 128 stran, barevná publikace
EN042573

40

249,- 199,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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NĚKOLIK LET SVÉHO DĚTSTVÍ ŽIL Z MINUTY
NA MINUTU. SMRTI UNIKL JEN O VLÁSEK…

R. Waisman, S. McClellandová

CHLAPEC
Z BUCHENWALDU

DCERY VZDORU
Po obsazení Polska Němci musely židovské
ženy a dívky přihlížet, jak němečtí okupanti
vraždí jejich rodiny a sousedy. Staly se nedobrovolnými svědkyněmi zkázy celých komunit
původního obyvatelstva. Neměly už co ztratit,
a tak – s nezměrnou odvahou i důvtipem –
daly své síly do služeb protinacistického odboje. Jejich zásluhy i oběti byly nesmírné…
Váz., 472 stran + 16 stran čb. fotopřílohy,
14,5 x 22,7 cm

EN041758

299,-

Dějiny, militaria, osudy

Judy Batalionová

Romek Wajsman žil několik let
svého dětství z minuty na minutu.
Nevěděl, jestli ho dozorce stojící
opodál zabije, nebo ne. Nevěděl,
kde sežene příští sousto, nebo jestli
vůbec bude jíst. Netušil, komu může
věřit, a kdo ho v příštím okamžiku
zradí. Mnohokrát měl umřít, a pokaždé jen o vlásek unikl osudu, jaký
potkal tolik jiných. Za celou tu dobu
se snažil nemyslet na to, co bylo
předtím – na svou rodinu a šťastné
dětství –, protože jinak by ztratil
odhodlání žít. Svůj příběh se poprvé
rozhodl vyprávět až po mnoha letech. Jeho vzpomínky připomínají
osud sirotků z pracovního tábora
v Buchenwaldu.
Váz., 256 str., čb. foto, 12,5 x 20 cm

239,-
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Příběh odvážného
muže, který udělal
mimořádnou věc…
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EN040495
499,- 399,cena pro VIP členy 349,-

Laureen Nussbaumová, Karen Kirtleyová

ŽIDOVSKÁ HVĚZDA
Biografie Hanse Calmeyera a zároveň
autobiografie autorky této knihy v sobě
snoubí dva pozoruhodné příběhy. Němec Calmeyer byl vedoucím úřadu, který
v Nizozemsku rozhodoval o rasovém
původu osob vytipovaných k deportaci.
Dle odhadů historiků on a jeho tým
na základě vlastní interpretace osobních
dokumentů zachránili kolem 3000 lidí,
které by jinak čekal koncentrační tábor.
Váz., 264 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm

EN042174

299,-

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

239,-

R. D. Rosen

Dan Hrubý

DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY

PRAŽSKÉ MORDY

Snad každý zná příběh Anne
Frankové, jejíž deník dokumentuje nelidskost nacistického režimu. Anne Franková
holocaust nepřežila, ale jiné
děti ano. Právě jim a jejich
osudům je věnována tato
kniha. 312 s. + 16 s. čb. foto

Kniha Pražské mordy v mnohém navazuje na populární
cyklus Pražských příběhů.
Popisuje více než 50 skutečných kriminálních případů
z posledních let monarchie.

EN042595

349,- 279,-

Brož., 504 stran, čb. foto
EN530842
499,- 399,-

V prodeji od 3. 9. 2021
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J. Kosíková, M. Uhlíř

BŘEHY
NEJSOU
NA DOHLED
Jaké zoufalství musí
pronásledovat lidi,
kteří se v přecpaném
podpalubí vydají
na širé moře i s malými dětmi v náručí?
Kniha Břehy nejsou
na dohled obsahuje
deníkové záznamy
J. Kosíkové, dětské zdravotní sestry, z práce na misích Lékařů bez
hranic. Jejím úkolem je postarat se o lidi ztracené na útěku. Neví,
jestli najde v gumových člunech zraněné děti, poleptané, nemocné,
jestli budou na palubě rodit, jestli bude resuscitovat, neví, kolik dětí
povezou na italskou pevninu v kontejneru vyhrazeném pro zemřelé…
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm
299,-

239,-

N

KA

Cestování, osudy

EN042450

VI

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová
27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán podpořený Tureckem na oblast Náhorního Karabachu, enklávu, kterou posledních 30 let kontrolovala Arménie.
Válka si vyžádala kolem 10 000 mrtvých vojáků na obou stranách konfliktu a 146 mrtvých civilistů. Tisíce lidí se stále pohřešují. Desetitisíce Arménů ztratily svoje domovy, tisíce vojáků přišly o končetiny. L. Klicperová
a M. Kutilová se do Karabachu vypravily v první den útoku. Ke konci války
se na místo vrátily. Sledovaly pálení karabašských vesnic a příjezd ruských
vojáků. V lednu 2021 podnikly třetí cestu a přinesly výpovědi civilistů
o válečných zločinech Ázerbájdžánu. Jejich kniha, doplněná doslovem
politologa T. Šmída, je uceleným svědectvím o hrůzách moderní války.
Brož., 216 stran, barevná publikace, 14,5 x 20,6 cm

EN042631

299,-

239,-

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová

VE VÁLCE
Příběhy obyčejných lidí, kterým vstoupila do života
válka na území Sýrie a Iráku. Lidí, kterým válka
vzala vše… 304 stran, barevná publikace

399,- 319,-

EN040152

Výhodný komplet
jen

ušetříte

240,-

458,-

obj. č.

EN048269

2x Lenka Klicperová a Markéta Kutilová

42

N

O

POSLEDNÍ ZAPÁLÍ VESNICI

Josef Káďa Kadeřábek

S MOTORKÁŘEM
U STOLU
aneb Průvodce
hladového jezdce
Tato kniha volně navazuje
na autorovy motorkářské
průvodce po Čechách, Moravě a Slovensku. Humorné historky a příběhy lidí,
jejichž koníčkem je cestování na dvou kolech se
silným motorem, se tentokrát točí okolo neodmyslitelné součásti
každého výletu, kterou představují chutná jídla. Samozřejmě nechybí
seznam potřebných ingrediencí, postup přípravy a také fotografie
výsledného pokrmu. Kuchaři z povolání jistě prominou, že někdy
není vše přesně podle zásad gastronomie.
Brož., 240 stran, barevná publikace, 12 x 20,8 cm

EN042693

399,-

319,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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První ucelené trasy
pro pěší
i pro cyklisty
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Další kniha úspěšné autorky,
ale hlavně cestovatelky
Lucie Kutrové je tady!

KA
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Lucie Kutrová

151 DNÍ PACIFICKOU
HŘEBENOVKOU
328 stran + 64 stran barevné
fotopřílohy, černobílé ilustrace
359,- 279,-

Výhodný komplet

IÁ

ušetříte

RA

M

280,-

AU
TO
G

obj. č.

jen

478,EN048268

Cestování

DA

str
.3

4

EN040838

2x Lucie Kutrová

Lucie Kutrová

Jan Hocek

151 DNÍ PO EVROPSKÝCH STEZKÁCH

JIŽNÍ STEZKA

Tentokrát vám Lucie ukáže, že nemusíte až do Ameriky, abyste si užili nádherné
výhledy. Spousta krásných tras a stezek nám totiž leží přímo před nosem! Tato
kniha není jen cestopis po evropských stezkách, ale také putování životem holky,
které hory, láska a bucket list změnily život. Inspirujte se jejím vyprávěním a vydejte se do přírody! Prožijte tu volnost, kdy jste to vy, skvělá nálada a hory…
Váz., 304 stran + 64 stran barevné fotopřílohy, čb. ilustrace, 14,5 x 22,7 cm

Českem od východu k západu

EN042448

399,-

319,-

cena pro VIP členy 279,-

Po Severní stezce se Jan Hocek vydal na jih naší země a dokončil okruh kolem Česka. Jižní stezka vede napříč celou
zemí mezi nejvýchodnějším a nejzápadnějším bodem České
republiky, prostupuje nádherným česko-slovenským pohraničím, vydává se přes jihomoravské vinohrady a svou pouť
končí přechodem Šumavy a Českého lesa. Trasy jsou
rozděleny na logické úseky, s uzlovými body dobře dostupnými veřejnou dopravou, lze je tedy absolvovat po částech.
Každý si může vybrat oblíbenou formu putování nebo kombinovat aktivity podle reliéfu krajiny či ročního období.
Váz., 248 stran, barevná publikace, 22 x 26 cm

EN042432

449,-

359,-

Výhodný komplet
ušetříte

DA

300,AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ

obj. č.

jen

598,EN048267

2x Jan Hocek

Jan Hocek

SEVERNÍ STEZKA

Alena Zárybnická

Vladimír Soukup, Petr David

ALPAMI NA KOLE

JIZERSKÉ HORY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Českem od západu
k východu

Pojďme společně s autory hledat místa známá
i neznámá! 232 stran, barevná publikace

272 stran, barevná publikace
EN041949
449,- 359,-

35 tras
224 stran, barevná publikace
EN042559

359,- 269,-

EN042266

379,- 299,-

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

BANKSY
Banksy je legenda. Banksy je ikona.
Banksy je názor. Banksy je životní styl,
člověk, umělec a vizionář, který se dostal
mimo škatulky konvenčního myšlení
i společnosti. Jeho umění bylo možné
vidět v ulicích mnohem dříve, než se
o street art vůbec začalo mluvit a stalo
se trendy. Jeho obrazy visely v nejprestižnějších muzeích. Vyzbrojen pouze
šablonou způsobil revoluci v samotných
základech uměleckého světa. Je jedinou
osobou na světě, jejíž umění zná celá
planeta, ale nikdo neví, o koho se
ve skutečnosti jedná. Kniha o Banksym
nikdy nemůže být obyčejnou knihou.
Je stejně výjimečná jako Banksy sám.
Váz., 240 str., bar. publ., 23,5 x 30,5 cm
799,-

639,-

Pozvěte umění domů!

EN042261

Milena Štráfeldová

TO JE ON!
O té, co si říkala Toyen
To je on! Tři slova, ze kterých možná vzniklo
umělecké jméno surrealistické malířky Toyen.
Jméno stejně záhadné, jako byla ona sama.
Jako by za sebou stále zametala stopy. Svá
svědectví tak o ní podali jiní. J. Štyrský, V. Nezval, J. Heisler, J. Seifert, K. Teige nebo francouzští surrealisté. Díky těmto svědectvím
a na základě pátrání v archivech v Česku
i ve Francii napsala Milena Štráfeldová její
beletrizovaný životopis. Příběh Marie Čermínové, rodačky z pražského Smíchova, kterou
sám André Breton zařadil mezi deset nejvýznamnějších světových umělců 20. století.
360 stran

Louise L. Hay, Alberta Hutchinson

SLAVNÉ OBRAZY

Michael Bird

AFIRMACE

Velkolepou galerii ikonických obrazů, které jsou představeny v úchvatných detailech, doprovázejí fascinující příběhy jejich vzniku a výklad
použitých technik, symbolů a skrytých významů. Životopisy umělců
v historicko-společenském kontextu
nabízejí odpovědi na otázky, čím
byly malby inspirovány. 256 s., bar. p.

DOPISY UMĚLCŮ

Omalovánky
Světoznámá učitelka a nositelka
pozitivního myšlení Louise L. Hay
už pomohla milionům lidí najít
sebe sama a zbavit se stresu,
strachu a depresí. Promaluj si
nyní i ty svou cestu k hluboké
změně! Brož., 96 stran
EN042055

44

199,- 159,-

EN040609

499,- 399,-

Sto osobních dopisů přináší čtenáři
jedinečný pohled na život nejznámějších uměleckých osobností.
Můžeme si přečíst jejich úvahy,
zjistit, jaký byl jejich každodenní
život, ponořit se spolu s nimi
na stránkách jejich dopisů do tvůrčího procesu při zrodu děl. 224 s.
EN041721

499,- 399,-

399,- 319,-

AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ
DA

EN042538

Rudy Linka

NA CESTĚ DOMŮ… VŽDYCKY
Tato nesmírně poutavá biografie slavného jazzového
kytaristy je plná optimismu, energie, humoru a hudby.
264 stran, barevná publikace
EN042329

499,- 399,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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PODZIM 4/2021

Pavla Köpplová

SUPERHRY A ZÁBAVA

159 Kč

Ve světě roztomilých příšerek se děti nudit nebudou!
Sešit obsahuje klasické rodinné hry (domino, pexeso, Černý Petr
a tangramové skládačky) v novém nápaditém pojetí. Nechybí
ani oblíbené logické úlohy či spojovačky a radost dětem určitě
udělají i zábavné vystřihovánky a rozmanité omalovánky.
Brož., 72 stran, barevná publikace, 23 x 26 cm + deskové hry
na kartonu

EN042711

199,-

NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK NA VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2021! VÍCE NA STR. 34.
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PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

239 Kč

239 Kč

Federica Magrinová

Federica Magrinová

POSTAV SI SVÉHO DINOSAURA

POSTAV SI LA FONTAINOVY BAJKY

Kdysi dávno obývali naši planetu obrovští ještěři. Poznej
nejznámější druhy dinosaurů, sestav si jejich 3D figurky
a zažij přímo doma dobrodružství z dávných dob! Ilustroval Ronny Gazzola.
Barevné leporelo, 12 stran, 26 x 24,3 cm

Pomocí 3D modelů zvířecích hrdinů se seznámíte s postavami
světoznámých příběhů – s mazaným čápem, pošetilou žábou,
moudrou želvou či zlomyslnou liškou. Pozvi je do svého pokojíčku a užij si skvělou zábavu! Ilustroval Ronny Gazzola.
Barevné leporelo, 12 stran, 26 x 24,3 cm

EN042228

EN042230

299,-

139 Kč

299,-

199 Kč
169 Kč

239 Kč
119 Kč

Oliver Jeffers

Zdeněk Miler

TADY JSME DOMA

4X KRTEK
Sada leporel s příběhy
Krtka a jeho kamarádů.
Každé leporelo se skládá
ze 14 ilustrací. Krátké obrázkové příběhy pomohou
dítěti rozvinout slovní zásobu. Barevná leporela,
4x 14 stran, 8 x 9 cm

Michal Černík, Josef Lada

Krásná knížka kromě Života štěněte obsahuje i další
psí příběhy: Jak se fotografuje štěně, Pohádky pro
Dášeňku či třeba O lidech.
Váz., 80 stran, čb. ilustrace
a foto, 16 x 23,8 cm

Kniha nenápadně, zato originálně a s humorem otvírá před
dětskýma očima velká témata
o tom, kam ve vesmíru patříme
a jak se máme ke své planetě
i k sobě navzájem chovat.
Váz., 48 stran, barevná publikace,
24 x 28 cm

EN034173

EN040222

EN036099

EN041059

Roald Dahl

Karel Čapek

VELIKANANÁNSKÝ
KROKODÝL

DÁŠEŇKA
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

Krokodýla trápí ukrutný hlad.
Jeho tajné plány, jak získat
šťavnaté jídlo, ale brzy narazí
na odbojné strážce morálky –
hrocha Bžocha, slona Bambalóna a ptáka Krásnopéráka!
Váz., 40 s., bar. p., 19,6 x 25,5 cm
EN040625

46

179,-

149,-

249,-

259,-

ČESKÝ ROK
JOSEFA LADY
Známé texty Josefa Lady, ve kterých vzpomíná na své dětství
v Hrusicích, doplňují citlivé verše
oblíbeného básníka M. Černíka.
Váz., 80 str., bar. il., 21 x 27,5 cm
299,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 75.
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ZVÍŘÁTKA K VYBARVENÍ!

NO

8 LEPICÍCH OBRÁZKŮ, 28 ZÁŘIVÝCH FÓLIÍ,

KA
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TŘPYTIVÁ
ZVÍŘÁTKA
Vytvoř si nádherná zářivá zvířátka! Stačí jen sloupnout
nálepku, přitisknout speciální
třpytivou fólii, pořádně přitlačit,
a báječná duhová zvířátka jsou
na světě!
Kroužková vazba, 36 stran,
barevné ilustrace, 17 x 25 cm
259,-

199 Kč

NO

VIN

KA

EN042291

ZÁCHRANÁŘSKÁ VOZIDLA
S tímto záchranářským setem si užiješ hodiny a hodiny zábavy! Pozor!
Právě začíná velká záchranářská akce! Nejprve si z puzzle centra města
postav velkou herní plochu (42 x 61 cm). A teď už stačí jen připravit šest
záchranářských autíček a akce může být zahájena. Natáhni je, pusť –
a pak už jen sleduj, kam až záchranáři dojedou! Do města můžeš také
přidat více než 25 postav a předmětů, například semafory a požární hydranty. Záchranná akce úspěšně splněna? V tom případě je tedy správný
čas na zábavné úkoly, omalovánky a další aktivity, které najdeš v knize.
Dárkový box obsahuje: podlahové puzzle, knihu (brož., 32 stran, bar. p.,
27 x 29,5 cm), 6 aut a figurky

TŘPYTIVÉ
OBRÁZKY
Vyrob si roztomilé zářivé bytosti
jako z pohádky! Nepotřebuješ
k tomu žádné lepidlo. V sešitu
najdeš osm obrázků pro nalepování, 28 fólií a další obrázky
k vybarvování.
Kroužková vazba, 36 stran,
barevné ilustrace, 17 x 25 cm

EN042292

319 Kč

Natáhni a jeď

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

199 Kč

EN042558

V prodeji od 7. 9. 2021

399,-

259,-

159 Kč

159 Kč

Vyškrabávací obrázky pro děti

Lorena Pajalunga

POHÁDKOVÝ SVĚT

HRAVÁ JÓGA

Brož., 28 stran, barevná publikace,
21 x 26 cm + dřevěné škrabátko
EN041048
199,-

Kniha obsahuje 16 jógových pozic.
Váz., 40 stran, bar. publ., 19,8 x 25 cm
EN039840
199,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. ZÁŘÍ DO 31. ŘÍJNA 2021.

47
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NO

199 Kč

Dagmar Kýrová

OTRAPOVÉ, ŠKODIČI, NASCHVÁLNÍCI,
PRUDIČI
Veselé básničky o všech potvůrkách, stvořeních a vynálezech, které
nám komplikují naše dny, ale bez nichž by náš život možná neměl
tu správnou šťávu. Vtipné říkanky o mravencích, rybenkách, ale
i o mobilech a sousedovi s vrtačkou doprovází nápadité ilustrace
výtvarnice Anety Žabkové.
Váz., 56 stran, barevná publikace, 20 x 20 cm
259,-

NO

VIN

KA

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

EN042144

159 Kč

TYTO VTIPNÉ PŘÍBĚHY POTĚŠÍ
ZEJMÉNA ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE!
Eva Dienerová

MALOVANÉ ČTENÍ
Medvědice Klevetnice
a jiné příběhy

S touto velkou tvořivou knihou plnou hádanek, nápaditých úkolů a vybarvování
se o ptácích dozvíš spoustu
zajímavých věcí.
Váz., 64 stran, barevná publ.,
22 x 28,5 cm

Vtipné příběhy o zebře, která zjistila, že se podobá přechodu pro chodce, o klevetivé medvědici nebo například o tom, jak myška přelstila lva, jsou určené začínajícím čtenářům,
kteří se seznamují s písmenky a příběhy.
Úlohy za každým příběhem u dětí rozvíjejí čtenářskou gramotnost, fantazii a podněcují je
k práci s textem a příběhy. Pohádky ilustrovala
Magdalena Takáčová.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 24 cm

Jak šla želva do světa
V této knížce děti najdou
říkanky a krátká humorná
vyprávění, v nichž jsou vybraná slova nahrazena veselými obrázky L. Vybíralové.
Váz., 72 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm

EN040866

EN042307

EN040549

239 Kč
Geert-Jan Roebers

TVOŘIVÁ KNÍŽKA
O PTÁCÍCH

48

299,-

199,-

159 Kč
Jiří Havel

MALOVANÉ ČTENÍ

199,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 6. ŘÍJNA 2021!
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VIN

KA

KA *
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239 Kč

Malý průzkumník

V DEŠTNÉM LESE

EN352117

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Zveme všechny malé průzkumníky k objevování! Vypravíte se do divokých deštných lesů po celém světě. Prozkoumáte výšková patra
lesa a rostliny, jež v nich rostou, přiučíte se něco o největším pralese, ležícím v Amazonii, a pod odklápěcími okénky najdete podivuhodná zvířata, která v deštných lesích žijí.
Barevné leporelo, 16 stran, 20,8 x 22,7 cm

175 Kč

NO

VIN

KA *

299,-

Rachel Pierceyová

KDYŽ DNES PŮJDEŠ DO LESA

Goldie Hawk,
Rachel Saunders

Vzhůru
do divočiny!

U ŘEKY
Tato úžasná příručka a průvodce
přírodou vás naučí vše, co byste
měli vědět, chystáte-li se objevovat divočinu podél řeky. Umíte
házet žabky, chytat ryby, vyrobit vor nebo sjíždět vodu na kajaku?
Návody na všechny tyto činnosti a mnohé další najdete v této
knížce. Zjistíte také, čemu byste se u řeky měli vyhnout a na co si
dát pozor. Určitě nechcete spadnout do vodopádu nebo se dát strhnout dravým proudem. Knížka je plná krásných barevných ilustrací,
vtípků a hlavně užitečných informací.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 11,5 x 19,8 cm

EN339696

*

NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

219,-

239 Kč

Zažij každodenní zázraky přírody s knížkou plnou úžasných obrázků! Na cestě za tajemstvím hvozdu tě doprovodí přátelský medvídek, který ti představí všechny své
přátele, prozkoumáte spolu místa ukrytá před lidským zrakem a ukáže ti, jak se les
v průběhu roku mění. Ilustrovala Freya Hartasová.
Váz., 48 stran, barevná publikace, 25,6 x 31 cm

EN042258

299,-

V prodeji od 3. 9. 2021

179 Kč
Philip Bunting

HALÓ, TADY MIKROBI!
Lidské tělo je doslova pokryto mikroby: bakteriemi, viry, houbami a spoustou dalších. V téhle knize se dozvíš, jaké druhy
mikrobů existují, jak vypadají, jak se množí a žijí. Zjistíš taky,
kteří mikrobi jsou naši kamarádi a jak se bránit před těmi,
kteří jsou pro nás naopak nebezpeční. Kniha je plná fascinujících informací z mikroskopického světa a také tipů, jak pečovat o svou imunitu a zůstat zdravý.
Váz., 32 stran, barevná publikace, 22,5 x 27,5 cm
EN042468

229,-

49

VIN

KA
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NO

VYDEJTE SE ZA DOBRODRUŽSTVÍM
S NEOBYČEJNÝM HŘÍBÁTKEM, KTERÉ UMÍ LÉTAT!
Alexa Pearlová

SASANKA
Cesta za stromy
Sasanka již dávno věděla, že není obyčejné hříbátko jako její sestry. A měla pravdu. Zničehonic
se ukázalo, že je nejen odvážná, ale že také umí
létat! Jak je však možné, že v celém jejich stádu
má tuto schopnost pouze ona? Zdá se, že je
před ní nová záhada, které musí přijít na kloub!
Ilustroval Paco Sordo.
Váz., 104 stran, čb. ilustrace, 12,7 x 17,8 cm

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

EN041283

199,-

Velké tajemství
Když ostatní chodí pěkně v řadě
za sebou, Sasanka chce běžet,
co nejrychleji může. Nejraději by
létala v oblacích. Co by to však
bylo za koně, aby se proháněl
někde mezi mraky? Sasanka již
brzy přijde na to, že být zvláštní
nemusí být vůbec špatné…
Váz., 104 str., černobílé ilustrace,
12,7 x 17,8 cm
EN041282

139 Kč

NO

VIN

KA

179 Kč

Alexa Pearlová

SASANKA

149 Kč
239 Kč

149 Kč

199,-

KOLEM TŘPYTIVÉHO JEZERA
SE ZASE DĚJÍ PODIVNÉ VĚCI!
Julie Sykesová

AU
TO
G
str RA
.3 M
4 IÁ

DA

AKADEMIE
JEDNOROŽCŮ

Ondřej Sekora

Daniela Krolupperová

KRONIKA MĚSTA
KOCOURKOVA

MECHOVÁ VÍLA

Občany města Kocourkova,
zejména městskou radu
v čele se starostou, zná snad
každý. Jejich vynalézavost
a důmysl, které se snoubí se
zcela neotřelým pohledem
na svět, jsou zcela bez hranic. Vtipné vyprávění pobaví
předškoláky i školáky.
Váz., 136 stran, bar. i čb. il.,
16 x 23,3 cm

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

EN042410

EN041983

50

299,-

229,-

Olivie a Vločka
Na Akademii jednorožců vrcholí přípravy na závěrečný ples. Všechny
dívky ze Safírové ložnice ukončí studium. Jen Olivie si není tak jistá.
Vločka, její jednorožec, ještě neobjevila své kouzelné schopnosti. Jenže
brzy dostane příležitost. Olivii kdosi
unese a kolem Třpytivého jezera se
zase dějí podivné věci! Přijdou konečně dívky na to, kdo se celou dobu
snaží jejich ostrovu uškodit? Dokončí
Olivie školu spolu se svými kamarádkami? Ilustrovala Lucy Trumanová.

Váz., 112 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EN041611

179,-

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

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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199 Kč
179 Kč

Láďa Hruška

PRŮŠVIHY
DRZÉHO
(ZÁ)ŠKOLÁKA

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ
Škola drží při sobě
Klárka si dělá starosti o svého nejlepšího kamaráda Lea,
který poslední dobou dostává jen samé špatné známky.
Co když propadne? Paní Sovová z Čarokrásného knihkupectví se rozhodne, že do školy nastoupí jako učitelka
a vyučování přesune do svého kouzelného obchůdku
vonícího čokoládovými dortíky. To se nelíbí přísnému řediteli Lupenovi… Ilustrovala Florentine Prechtelová.
Váz., 168 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

EN042289
Katja Frixeová

ČAROKRÁSNÉ
KNIHKUPECTVÍ

229,-

179 Kč

Vánoce s paní Sovovou
Celé osazenstvo Čarokrásného
knihkupectví se chystá na Vánoce
a ani Klárka už se svátků nemůže
dočkat. Na návštěvu má totiž přijet
její nejlepší kamarádka!
Váz., 168 str., bar. il., 14,5 x 20,6 cm
EN041779

Trapné hlášky
(pra)rodičů
Prázdniny jsou tady
a Miky si je rozhodně
hodlá pořádně užít!
Nezabrání mu v tom
ani hádka s rodiči,
kvůli které místo
do Chorvatska odjede
k babičce a dědovi.
Kam? Do Prčice! Moc
zábavy si od toho neslibuje, ale brzy
zjistí, že se pořádně spletl. Ukáže se, že děda je pěkný srandista
a že i s babičkou se dá ledacos vtipného zažít, třeba oslavu Vánoc v červenci! A co teprve,
když Miky potká lásku svého života! Ilustroval Filip Škoda.
Váz., 168 stran, černobílé ilustrace, 15 x 19 cm

EN042562

259,-

Láďa Hruška

229,-

PRŮŠVIHY DRZÉHO
(ZÁ)ŠKOLÁKA

199 Kč

199 Kč

PSÍ POSLÁNÍ
Příběh Molly
Mollyiným údělem je chránit
svou dívku CJ, což ale není vždy
snadné. CJina maminka Gloria
právě prochází těžkým obdobím,
svou dceru zanedbává a o psovi
v domě nechce ani slyšet…
Váz., 208 str., čb. il., 12,5 x 20 cm

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

259,-

Miky pátrá, radí,
zachraňuje
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace,
15 x 19 cm

199 Kč

W. Bruce Cameron

EN041444

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Katja Frixeová

EN041246

259,-

Láďa Hruška

PRŮŠVIHY DRZÉHO
(ZÁ)ŠKOLÁKA

Výhodný komplet
ušetříte

280,-

jen

497,3x Láďa Hruška

obj. č.

EN048270

Prázdniny skoro na rok
Škola se zavírá. Hurá! Jenže to
má i svoje nevýhody…
Váz., 152 stran, čb. il., 15 x 19 cm
EN041965

259,-

51

VIN

KA
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KA
VIN
NO

NO

239 Kč
239 Kč

Bear Grylls

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ
DOBRODRUHY
Flexivazba, 192 stran, barevná publ.,
13,5 x 18,5 cm
EN039435
299,-

Bear Grylls

VELKÝ SEŠIT
PRO MALÉ
DOBRODRUHY

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Nauč se, jak přežít v divočině i jak
v přírodě vystopovat zvířata! Tento
sešit je plný fascinujících informací
o přírodě, úžasných tipů přímo
od Beara a v neposlední řadě skvělých a zábavných aktivit a úkolů, doplněných o víc než
dvě stě barevných samolepek. Připrav si tužku
a staň se i ty malým dobrodruhem!
Brož., 136 str., bar. publ.,
21,5 x 28 cm

EN042262

229 Kč

229 Kč

299,-

159 Kč
Bear Grylls

DOBRODRUŽSTVÍ NA MOŘI
Sluníčko, kamarádky a moře zábavy. Chloe
si užívá den v přírodě a moc si neláme
hlavu s tím, jestli jí sem tam upadne nějaký
papírek. Zničehonic k ní přijde neznámý
kluk a věnuje jí kompas, který ji přenese
na tropický ostrov, kde na ni čeká průvodce
Bear Grylls. Společně se musí vypořádat
třeba s tekutými písky či nebezpečným přílivem… Ilustrovala Emma McCannová.
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

EN042233

NÁŠ TIP NA DÁREK
PRO CELOU RODINU
IGRÁČEK
Kreativní set s pohádkou
Balení obsahuje dvě postavičky,
skládací doplňky k vymalování
z pevného kartonu, se kterými si
můžete zahrát divadlo, a originální text pohádky v české a slovenské verzi.
Šípková Růženka
EN526392

289,-

Strašidelný hrad
EN526391

289,-

Červená karkulka
EN526390

229 Kč
52

199,-

229 Kč

289,-

Perníková chaloupka
EN526389

289,-

199 Kč

Susanne Riha

ZVÍŘATA A JEJICH ÚKRYTY
U popisu každého zvířete se nachází
půlstránka, která ukazuje zvenčí jeho
obydlí. Po jejím otočení uvidíte úkryt
zevnitř. Váz., 48 s., bar. p., 23,8 x 30 cm
EN042288

259,-

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

209 Kč

VIN
NO

BIG PUZZLE – Pat a Mat
24 velkých dílů puzzle pro pohodlné skládání na zemi.
Z jedné strany je natištěn barevný obrázek Pata a Mata, z druhé strany děti najdou černobílý obrázek k vybarvení. Rozměry složeného puzzle: 67,5 x 47 cm.

KA
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209 Kč

EN524187 Kutilové doma
EN524192 Na zahradě

KNÍŽKA PLNÁ NÁPADŮ A AKTIVIT PRO HOLKY,
KTERÉ JSOU ŠIKOVNÉ, PODNIKAVÉ
A NEBOJÍ SE PROJEVIT!

279 Kč

259,259,-

129 Kč

ETERNITY
Pat a Mat
Sada 3 hlavolamů v krabičce. Balení
obsahuje 3x 9 kartiček barevně odlišených z rubové strany. Rozměry krabice: 18,4 x 18,4 x 4 cm.
159,-

Dav Pilkey
Dogman

PÁN BLECH
Nejlepší psolicajt na světě a obránce bezbranných musí opět do akce!
Váz., 256 str., barevná publikace, 14 x 21 cm
EN041979

299,-

199 Kč

NO

VIN

KA

EN524189

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

239 Kč

Kevin Pettman

Among Us

PRŮVODCE
IMPOSTORA
Pssst! Chceš sejmout posádku a vzít nohy na ramena? V tomto neoficiálním
průvodci Among Us najdeš
vše, co potřebuješ k tomu,
aby ses stal tím nejlepším
Impostorem! Kniha je také
plná tipů pro posádku, díky
kterým odhalí Impostora
a zůstanou na živu.
Brož., 80 stran, bar. publ.,
18,9 x 24,6 cm

EN042683

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 74.

259,-

PŘÍRUČKA PRO MODERNÍ HOLKY
Nápady, tipy a informacemi nadupaná příručka pro holky, ať už
je baví cokoli – kreslení, tvoření, vyrábění, móda, sport, dobrodružství… Tahle knížka se zkrátka nezastaví před ničím! Kromě
tipů na nejrůznější činnosti (třeba jak si vyrobit krabičku na tajnosti, ale i jak postavit týpí) přináší také příběhy inspirativních
žen i rady, jak se v životě cítit dobře a mít se co nejlépe (jak
pečovat o své tělo a budovat si sebedůvěru, jak relaxovat, co
vymyslet na večírek s kamarádkami a mnoho dalšího).
Kroužková vazba, 128 stran, barevná publikace, 16,5 x 20,5 cm

EN042406

359,-

53

KA
VIN

První díl trilogie, podle nějž
vznikl celovečerní film!

NO

NO

VIN

KA *
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279 Kč

199 Kč

Martin Vopěnka

SPÍCÍ MĚSTO

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

Kryštof, dvojčata Ema
a Kristýna i malý Samuel ještě donedávna žili ve šťastné rodině. Jednoho rána
se ale všechno zničehonic změní. Sourozenci zjistí, že rodiče
upadli do spánku,
z něhož je není možné probudit. Děti se
ocitají v hrozné situaci, v níž se mohou
spolehnout jen sami na sebe. Postupně
zjišťují, že takhle usnuli všichni rodiče na celém světě. To nejhorší je ale teprve čeká. Samuela totiž unese neznámý muž. Dobrodružná cesta tří sourozenců za záchranou malého brášky začíná! Děti během ní poznávají, jak je důležité držet
při sobě, pomáhat si a nedat se…
Váz., 304 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,5 cm

EN042606

349,-

Marta Guzowská

DETEKTIVOVÉ
Z TAJEMNÉ ULICE

199 Kč

Záhada upířího hrobu
Když strýček pozve Anďu a Péťu
na archeologický výzkum, celá trojice je naprosto nadšená. Tím víc,
že archeologové při vykopávkách
objevili hrob upíra. Když potom
z hrobu záhadně zmizí upírova lebka, je jasné, že naši detektivové
před sebou mají nový úkol… Ilustrovala Agata Raczyńská.
Váz., 176 str., čb. il., 14 x 19,2 cm

EN041350

249,-

Marta Guzowská

DETEKTIVOVÉ
Z TAJEMNÉ ULICE
Záhada ztracené
brože
Váz., 144 str., čb. ilustrace,
14 x 19,2 cm
EN041349

249,-

DETEKTIV
Jen zkušené detektivní oko může odhalit pravé pachatele! Z odcizení brašny s důležitými doklady je podezřelých několik osob, které se však neustále převlékají a skrývají
svoji identitu. Ve hře na tebe čeká
kromě pevných kartiček s ilustracemi
319 Kč
legendárního kreslíře Jana Wintera
Neprakty i dřevěná figurka detektiva.
Balení obsahuje: 98 pevných kartiček,
dřevěnou figurku detektiva
a návod. Rozměry krabice: 21,3 x 34 x 3,5 cm.
EN526393

399,-

319 Kč
Vladimír Hulpach

POVĚSTI Z ČECH,
MORAVY A SLEZSKA
Dárková kniha je určena čtenářům všech věkových kategorií. Veselá i vážná vyprávění
jsou rozdělena do tří částí –
Za časů bájných a nejstarších,
Za doby střední a Za doby
nové. Pověsti provází krásné
ilustrace Václava Kabáta.
Váz., 336 stran, čb. ilustrace,
19,5 x 25,5 cm
EN041058

54

399,-

*

NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

NO

VIN

KA *
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Klára Smolíková

Být ve mlýně práškem a jen ometat
mlýn? Tak to tedy ne. O to mlynářský
učedník Matěj nestojí. Mnohem zábavnější je
vandrovat po světě. Během putování nastoupí
do služby k 16 mistrům různých řemesel.
Ve dvou se vše lépe táhne, a proto je Matěj
rád, že má s sebou kamaráda, čerta Lukáše.
Společně se naučí, jak se kovají koně, jak se
vyrábí sudy či vaří pivo. Prožijte spolu s nimi
veselé i napínavé příhody! Ilustroval H. Smolík.
Váz., 64 stran, barevná publ., 21 x 29,5 cm

ČTENÍ O HRADECH,
ZÁMCÍCH A MĚSTECH
Začtěme se do historek o slavných alchymistech,
pověsti o Petru Vokovi a pětilisté růži, o popravách vzbouřenců či bitvě na Bílé hoře, o třicetileté
válce, o moru, který vypukl v 17. století, či o povstání hladových sedláků… Soubor poutavých
a dobrodružných příběhů nás provede českou historií, skutečnými událostmi i bájemi a pověstmi,
které se váží k hradům z doby rytířské, z časů
Přemyslovců či Lucemburků, husitů i pozdějších.
Vše ve vytříbeném podání Eduarda Petišky s působivými ilustracemi Zdeňka Mézla.
Váz., 344 stran, černobílé ilustrace, 20 x 26 cm

EN042085

249,-

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

Eduard Petiška

EN040595

199 Kč

ŘEMESLA

319 Kč

VIN

KA

279 Kč

219 Kč

NO

NO

VIN

KA

399,-

Mike Barfield

KAŽDÝ DEN
JE ÚŽASNÝ

Luděk J. Dobroruka,
Jana Dobroruková

MALÁ
TAJEMSTVÍ
PŘÍRODY

Každý den v roce se
stane něco pozoruhodného. Někdy jsou
to události světového
významu, jindy zase
drobné zajímavosti
nebo zážitky ze života
lidí v různých částech
světa. Kdy se do vesmíru dostala první
žena? Kdy se americkému řidiči kamionu
podařilo vznést
do vzduchu pomocí
heliových balonků a vydržet tam celých 45 minut? Kdy se slaví mezinárodní
den nachos a co zajímavého se stalo v den, kdy ses narodil právě ty? Zjisti
to na stránkách téhle parádní knížky nabité informacemi, obrázky a vtipem.
Váz., 144 stran, barevná publikace, 21 x 28,9 cm

Co můžeš pozorovat v lese, u rybníka
i v městském parku? Příroda je všude kolem nás, stačí
se jen rozhlédnout.
Ale co když se nechceš jen koukat
a nestačí ti pouze sledovat krásné filmy o přírodě? Možná se chceš zajímavých přírodnin také dotknout, pořádně je probádat. Víš, jak na to?
Máš v ruce knížku, která ti pomůže. Najdeš v ní spoustu nápadů, jak
přírodu zkoumat a jak přispět k její ochraně. Poradíme ti, co a jak sledovat – v lese, na louce, u vody – a upozorníme tě, na co si můžeš sáhnout.
Dobrý ochránce by totiž měl přírodu nejprve co nejlépe poznat…
Váz., 128 stran, barevná publikace, 20 x 23,5 cm

EN042348

EN041953

NAVŠTIVTE NAŠI LITERÁRNÍ KAVÁRNU NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

359,-

279,-

55
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Proměňte se
ve skřítky
a hledejte
ponožky!

CARCASSONNE
Jubilejní edice
Jedna z celosvětově nejoblíbenějších stolních her slaví velké
jubileum a oslava je v plném proudu i na samotných kartičkách, které jsou pestřejší, detailnější a krásnější! Hra je
vhodná pro děti od osmi let. Balení obsahuje: 104 kartonových kartiček, 40 dřevěných figurek, 5 opatů, nálepky a počítadlo životů.
EN526432

799,-

639,-

PONOŽKOŽROUTI
Hra, ve které se z hráčů stávají pořádkumilovní skřítci, kteří se
snaží pobíhat po domě a najít páry stejných ponožek. Bránit jim
v tom ale budou příšerky. Vyhrává hráč, který jako první získá
tři páry. Hra Ponožkožrouti obsahuje také tzv. legacy systém,
postupně tak budete objevovat další místnosti v domě a s nimi
i nová pravidla. Hra je vhodná pro děti od 6 let. Balení obsahuje: 3D herní plán, 4 figurky hráčů, 4 figurky příšerek, 4 karty
hráčů, 36 dílů herního plánu, 16 žetonů, 40 ponožek, 4 kostky
příšerek, barevnou kostku, váček, arch samolepek, plán domu
se 4 zavřenými místnostmi a pravidla.
EN532378

609,-

Hry, hračky

759,-

MALOVACÍ UBRUS

KREATIVNÍ MODELOVACÍ SADA HEY CLAY
Díky měkké, lehké a hebké hmotě jasných barev můžete vlastníma rukama vytvářet krásné figurky.
Jako vodítko pro jejich vytváření – od jednoduchých tvarů až po lepení postavy v plné velikosti –
slouží aplikace. Hotová figurka ztvrdne do 24 hodin. Sady obsahují 18 kelímků s měkkou hmotou
(18x 85 ml) a přístupový kód do aplikace kompatibilní se systémem Android a iOS.
EN532839 Ptáci
599,- 479,EN532840 Brouci
599,- 479,EN532841 Dinosauři
599,- 479,-

VZHŮRU NOHAMA

PEXESO PRO UŠI
Pexeso cvičí sluchovou paměť a navíc trénuje barvy a počty. Poznáte dva stejné
zvuky? Starší děti jistě ocení těžší variantu
hry, k níž slouží přiložená barevná hrací
deska. Hra je vhodná pro děti od 4 let.
Balení obsahuje: 16 zvukových
kostek s barvami, šestibokou kostku
s barvami, hrací
desku a trhací zápisník na body.
EN162494

56

Malovací ubrus je obrovské tvořivé plátno nachystané pro malé
umělce od 3 let. Díky speciálnímu materiálu ButtenFilm na něj
můžete malovat fixami, pastelkami, vodovkami, temperami
i voskovkami. Celková délka malovacího ubrusu je 360 cm,
šířka 110 cm a lze jej snadno rozdělit na tři kusy o rozměrech
120 x 110 cm.
EN524919 Auta
449,- 329,EN524920 Princezny
449,- 329,EN524922 Senzační zoo
449,- 329,EN524923 Šťastní dinosauři
449,- 329,-

449,-

Vyzkoušejte spojit čtyři body nebo nakreslit obrázek dle zadání. Zdá se to jednoduché? Ale věřte nám, že s těmito
brýlemi to rozhodně snadné není. Hra je
vhodná pro děti od 8 let. Balení obsahuje: brýle, kreslicí blok, 25 karet se zadáním a 5 karet pro vaše vlastní zadání.
EN508226

599,-

479,-

329,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.
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GÓL 10
Jedinečná desková hra s kartami a jednoduchými pravidly. Dejte pět gólů a staňte se vítězem! Jděte do útoku a dejte gól, nebo se snažte ubránit… Hra je
vhodná pro děti od sedmi let. Balení obsahuje: hrací desku, ruletu, 68 hracích
karet, 22 skórovacích karet, tabulku turnajů a pravidla.
EN523581

599,-

479,-

MONOPOLY
Česko je krásné
Objevte krásy České republiky v této povedené verzi hry Monopoly! Chopte se kostky
a vydejte se prozkoumat vše, co vám Česká republika může nabídnout. Hra je vhodná
pro děti od 8 let. Balení obsahuje: hrací desku, 8 figurek, 28 karet nemovitostí, 16 karet
šance a pokladny, balíček bankovek Monopoly, 32 domů, 12 hotelů, 2 kostky a pravidla.
EN531202

799,-

639,-

RECEPTÁŘ PRIMA
NÁPADŮ
Kvízová hra
Rodinná kvízová hra s tematikou populárního televizního pořadu Receptář PRIMA nápadů.
Vyzkoušejte své znalosti v kategoriích zahrada, dílna a domácnost! Hra je vhodná pro děti
od 12 let. Rozměry krabičky:
11 x 18 x 3,6 cm. Balení obsahuje 60 oboustranných karet.
EN532801

189,-

Hry, hračky

MÁME RÁDI ČESKO
Prověřte své znalosti o naší vlasti! Hra je
vhodná pro děti od 10 let. Balení obsahuje: 148 karet, 5 figurek, přesýpací hodiny, hrací kostku, bloček, tužku, bodovací tabulku, tikající bombu a kolo štěstí.
EN507073

649,-

499,-

159,-

Znáte dokonale Harryho Pottera
a jeho kouzelnický svět?
MÁME RÁDI ČESKO

TOP TRUMPS
QUIZ
Harry Potter
Zábavná karetní hra
je vhodná pro děti
od 6 let. Balení
obsahuje: 100 karet
v praktickém plastovém pouzdře.
Rozměry pouzdra:
10 x 12 x 7 cm.

Samostatně hratelné rozšíření
Ve třech nových disciplínách si vyzkoušíte své vědomosti, kreativitu a schopnost improvizace. Vítězí tým,
který má na konci hry vyšší bodové skóre. Hra je
vhodná pro děti od deseti let. Balení obsahuje: devadesát karet, hrací kostku, bodovací bloček a tužku.
EN532802

249,-

199,-

EN531203
349,-

259,-

Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob.
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58 a 59 darkove zbozi, vzdelavani.qxp_Sestava 1 19.08.21 10:56 Stránka 2

DIÁŘ UNI
Elegantní diář s propiskou, elastickou gumičkou, zadní kapsičkou na vizitky
a vyměnitelným týdenním kalendáriem na rok 2022.
Kroužková vazba, 128 stran, 12,5 x 19 cm
EN401708
EN401664
EN401663
EN401668

349,- 279,349,- 279,349,- 279,349,- 279,-

Korek
Kolibříci
Levandule
Mandala

DIÁŘ 2022 (SMART)

Dárkové zboží

Diář s propiskou, elastickou gumičkou, zadní
kapsičkou na vizitky a týdenním kalendáriem.
Váz., 128 stran, 10,5 x 14,8 cm
EN401682
EN401685
EN401687
EN401686
EN401690
EN401689

MONCHHICHI EXCLUSIVE
Legendární mončičáci jsou zpět! Výška
mončičáka s jednorožcem: 20 cm. Výška klíčenky včetně karabinky: 17,5 cm. Materiál:
plyš a kov.
EN401639 Holka s jednorožcem (hračka
bez karabinky)
799,- 599,EN401441 Kluk s modrým bryndáčkem

Kočka se srdíčky
Levandule
Zelené listy
Magnólie
Kolibříci
Vlčí máky

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

ROZTOMILÉ
BLOKY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ

299,- 239,-

EN401444 Kluk s červeným bryndáčkem
299,- 239,-

EN401440 Holka s růžovou kytičkou
299,- 239,-

MANIKÚRA
Balení obsahuje nůžky, dvoje kleštičky na nehty,
kovový pilník, pinzetu a další užitečné nástroje
z nerezové oceli. Materiál pouzdra: polyuretan,
rozměry: 6 x 11 x 2,5 cm.
EN401706 Kočky
EN401705 Levandule
EN401707 Akvarelové květy
EN400947 Kolibříci

58

199,- 129,199,- 129,199,- 129,199,- 129,-

GLITROVÝ BLOK
Vnitřní strany bloku jsou tečkované.
Váz., 256 stran, 11,5 x 16,5 cm
EN401695 Jednorožec
EN401697 Kočka se srdíčky
EN401696 Panda

199,- 99,199,- 99,199,- 99,-

Nepropásněte objednací termín 6. října 2021!

VI
N
O
N

Relaxujte chytře!
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Gareth Moore

VELKÝ SHERLOCK HOLMES
Sbírka hádanek
Brož., 256 stran, černobílé ilustrace
259,- 199,-

EN040608

KREATIVNÍ OSMISMĚRKY 2
Pokračování jedinečného trendu v relaxaci a zábavě je tady! Kniha opět obsahuje dvacet velkých osmisměrek, které
se promění v obrázek zvířete, jakmile je
vyluštíte. Princip tvorby je velmi jednoduchý a určitě jej znáte. Každý obraz se
skládá z políček vyplněných písmeny.
Vaším úkolem je najít a vybarvit jednotlivá slova. Tajenka se vám objeví v podobě krásného obrázku. Nalezněte
všech dvacet zvířat ukrytých mezi písmeny! Brož., 48 stran
EN042094

179,- 139,-

Gareth Moore

SHERLOCK HOLMES
NA STOPĚ
Vydejte se do záhadného a napínavého
světa Sherlocka Holmese a pokuste se
vyzrát na nejslavnějšího detektiva všech
dob. Společně s Holmesovým dlouholetým
společníkem doktorem Watsonem vás
čeká více než 130 poutavých a originálních
rébusů, hádanek a slovních hříček, k jejichž řešení budete
potřebovat nejen znalosti matematiky, ale především vytříbenou schopnost dedukce.
Brož., 256 stran, černobílé ilustrace, 14 x 16 cm

N
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Zábavné luštění pro milovníky
české historie

199,-

KA

259,-
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EN042180

Vzdělávání, luštění

Lucie Pospíšilová

Michal Sedlák

KNIHA
KŘÍŽOVEK
Tajemná a magická
místa naší vlasti
Tajenky křížovek skrývají místa
se silnou pozitivní a léčivou
energií i místa, k nimž se vážou
pověsti o tajemných, magických
a někdy i strašidelných událostech, které se zde staly. Místa
roztroušená po celém Česku
a opředená tajemstvím, která
najdeme na zámcích, hradech,
v kostelech, na starých hřbitovech, ve skalách i jinde v přírodě, určitě budou
úspěšné luštitele inspirovat k výletům za poznáním.
Brož., 152 stran, 14,5 x 20,5 cm

EN048271

158,-

Michal Sedlák

KNIHA KŘÍŽOVEK

Thomas Booth, Tim Bowen, Susan Barduhn

Čeští králové a knížata
Sto čtyřicet švédských křížovek pro zájemce o českou
historii a o poutavý život
českých knížat a králů.
Brož., 144 stran

ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO

cena za obě publikace

148,-

Navštivte náš stánek na veletrhu Svět knihy Praha 2021! Více na str. 34.

Anglická frázová slovesa
Naučte se a procvičujte s touto interaktivní učebnicí
více než tisíc anglických frázových sloves!
Flexivazba, 256 stran, barevné il., 19,5 x 23,3 cm

EN042464

399,-

319,59
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Kate Allinsonová, Kay Featherstonová

ŠPETKA CHUTI
Dobře vařit, dobře jíst a přitom hubnout?
Jde to! Tato fenomenální kniha obsahuje sto
skvělých receptů, třicet tři z nich je vegetariánských. 272 stran, barevná publikace

Kuchařky

EN041513

449,- 359,-

JÍME ZDRAVĚ
DO 30 MINUT
Sto šedesát stran, sedmdesát nápaditých receptů, které hravě připravíte do třiceti minut! Dali jsme
dohromady originální tipy, jak
vařit zdravě a zároveň nestrávit
hodiny v kuchyni. Inspirujeme vás
70 skvělými a rychlými recepty
v kategoriích: hlavní jídla, polévky,
dezerty a svačiny, zamražování
a krabičkování. Kuchařka je navíc
prošpikovaná tipy a praktickými radami od vás – našich fanoušků. Nejenže vám hlavní jídla budou chutnat,
ale všechna jsou vymyšlena tak, abyste u přípravy zašpinili co nejméně nádobí. Vynikající krémové polévky
zvládnete jen s vařečkou, hrncem a tyčovým mixérem. A co s sebou
na výlet? Ke svačině si upečte řepné sušenky nebo borůvkové
muffiny s jogurtem, které obstály u našeho testování
receptů dětmi na jedničku. S kuchařkou se naučíte
efektivně plánovat vlastní pestrý jídelníček. Nechcete
stát u sporáku každý den? Dozvíte se, jaká jídla
můžete bez problémů zamrazit. Budete vědět,
co si nachystat do krabičky s sebou na oběd
v práci, abyste si na jídle pochutnali i druhý
den. K sestavení krabičkového menu na celý
týden vám navíc bude stačit pouze patnáct
ingrediencí!
Brož., 160 stran, bar. fotografie, 15,5 x 24 cm

EN523614

60

329,-

263,-

Mirka van Gils Slavíková

DEZERTY JEDNA BÁSEŇ
Upečte si vynikající francouzské dezerty –
makronky, madlenky, cannelés, financiers,
kokosky, vaflové trubičky, lodičky z Marseille
nebo bretaňské karamelky! 128 stran, bar. p.

EN041733

299,-

239,-

365 NÍZKOSACHARIDOVÝCH
RECEPTŮ
Tato kuchařka vám poskytne nápady pro
každý den v roce a pro každou příležitost.
304 stran, barevná publikace

EN041602

499,-

399,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko. Více na str. 45–55.
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Susann Kreihe

PEČEME
BEZ CUKRU

70 tradičních pokrmů z hospody na statku
Slunečná
Podle sedmdesáti nejchutnějších receptů tradiční české
kuchyně (včetně pokrmů s kozím sýrem) připravíte své
rodině i přátelům skutečnou českou hostinu!
Brož., 168 stran, barevná publikace
EN042649

299,- 239,-

R. Levyová
Beranbaumová

BIBLE
DOMÁCÍHO
PEČENÍ
Kompletní „učebnice“ domácího
pečení. Kromě
klasického chleba
nebo ciabatty si
připravíte muffiny,
challu, pizzu, vícezrnné chleby, žemle, toasty, sušenky, koláčky, bagely
nebo úžasné briošky. U každého receptu autorka srozumitelně vysvětlila taje technologie a připojila finesy
profesionálů. Zjistíte například, jak na dokonale vykynutém bochníku utvořit zářezy tak, aby neklesl, jak poznat, kdy je chléb pečený, nebo jak zabránit přichycení
spodní kůrky. 760 stran, barevné fotografie, čb. ilustrace
EN042686

Je možné si vychutnat nedělní
dezert ke kávě a přitom nemít
výčitky svědomí nad množstvím snězeného cukru? Ale
samozřejmě – ať už se jedná
o všemi tolik oblíbený jablečný
závin, roládu plnou jemného
krému nebo drobenkové koláče, to vše lze snadno připravit i bez použití rafinovaného
cukru. Inspirujte se 60 vyzkoušenými recepty, obohacenými
o zaručené triky, díky kterým
se moučníky vždy povedou.
Váz., 192 stran, barevná publ.,
17 x 23,5 cm

EN042617

359,-

Kuchařky, diety

SLUNEČNÁ KUCHAŘKA

279,-

599,- 479,-

M. Slajerova

KETO DIETA
PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Kuchařka
S touto publikací
se vám konečně
podaří zhubnout!
Ketogenní dieta
je založena na vědecky ověřeném
faktu: když tělo
nemá dostatek krevního cukru, sahá pro potřebnou
energii do vlastních tukových zásob. Tato kuchařka obsahuje kromě lahodných receptů také průvodce keto
dietou pro začátečníky. Brož., 208 stran, barevné foto
EN040354

359,- 279,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2021.
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Renata Raduševa Herber

ZDRAVÉ OTUŽOVÁNÍ

Sport, zdraví

Stále častěji vídáme na sociálních sítích lidi, kteří se dobrovolně sprchují
studenou vodou nebo plavou uprostřed zimy v ledově chladném rybníku.
Otužování se stalo fenoménem poslední doby, tato metoda je však
ve skutečnosti nesmírně stará. Autorka
knihy vychází nejen ze své praxe, ale
také z více než sto let staré metody
S. Kneippa, který podrobně popsal vliv
vodní terapie na celkový zdravotní stav
člověka. Správná léčba vodou může
zmírnit nebo zcela vyléčit nejrůznější
fyzické obtíže, od zánětů přes problémy pohybového aparátu. Studená
voda je skutečně klíčem k našemu
zdraví – je třeba se s ní však naučit zacházet, aby se pro vás stalo otužování
dobrým sluhou, ale ne zlým pánem.
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm
259,-

TOKIO 2020
Hry XXXII. olympiády v Tokiu byly posunuty o rok,
konaly se bez diváků a objevily se i názory, že by
se neměly konat. Nejlepší odpovědí byly hry samotné. Svět se opět spojil. Naši olympionici dosáhli nejlepšího výsledku v historii samostatné
České republiky. Publikace ČOV mapuje celý průběh OH, přibližuje účast našich sportovců i hlavních světových hvězd. Nechybí ani statistický
přehled a vše doprovázejí unikátní fotografie.
Flexivazba, 344 stran, bar. publ., 19 x 26,5 cm

229,-

EN042897

499,-

399,-
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EN042757

Jan Vitvar

Austin Current
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SILOVÝ
TRÉNINK
Z POHLEDU
ANATOMIE

Radkin Honzák

I V NEMOCI SI BUĎ
PŘÍTELEM
Co se děje s člověkem, když
onemocní? Jak se vyrovnává
se svým změněným stavem?
Jak se zachová, stane-li se
nemoc chronickou? Jaké důsledky přináší nemoc pro jeho vztahy s okolím, jaké pro
kariéru? V této populárně
naučné publikaci naleznete
odpovědi na řadu palčivých
otázek. 232 stran, čb. il.
EN042359

62

299,- 239,-

Radkin Honzák

JAK PŘEŽÍT LÉČENÍ
Známý psychiatr s humorem vysvětluje, jaký
by měl být vztah pacienta a lékaře, jakou
roli hrají ve zdraví emoce, jak zvládnout
stres a bolest, jak si poradit s depresí…
Váz., 296 stran, 15,5 x 23,6 cm

EN375923

329,-

263,-

Tato publikace podrobně odhaluje
mechaniku každého
pohybu, popisuje
svalové a kloubní
pohyby probíhající
pod povrchem, takže
můžete maximalizovat svůj trénink
a na vlastní kůži pocítit, že to děláte správně. Díky flexibilním tréninkovým programům a vědeckému pohledu bourajícímu mýty o budování svalů posílí tato
kniha vaše tělo i mysl.
Flexivazba, 224 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

EN042635

499,-

399,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Osobní příběh
fenomenálního běžce

Madan Kataria

JÓGA SMÍCHU

EN042229

259,- 199,-

Česká lokomotiva nebo Splašená chobotnice? Tak přezdíval sportovní svět fenomenálního běžce Emila Zátopka.
Ponořte se do neuvěřitelného
příběhu nejlepšího atleta
všech dob! Kniha mapuje
i jeho nelehkou životní pouť,
v níž se projevují i temnější
rysy jeho povahy.
Jiří Walker Procházka

Sport, zdraví

Smích funguje nejen jako cvičení,
ale i jako terapeutický prostředek
ke zvládání chronických chorob!
240 stran

Jiří Walker Procházka,
David Ondříček

ZÁTOPEK
Grigorij Rodčenkov

RUSKÝ DOPING
Kniha vypráví otevřeně celý příběh o ruském dopingu, který byl
zachycen i v oscarovém dokumentu Bryana Fogela. 280 stran
EN042312

359,- 279,-

Ann Swansonová

JÓGA Z POHLEDU
ANATOMIE
Prozkoumejte fyziologii třiceti
klíčových jógových ásan!
216 stran, barevná publikace
EN041524

Fenomenální běžec Emil Zátopek posunul hranice lidských
možností, je čtyřnásobným
olympijským vítězem a držitelem mnoha světových rekordů.
Jeho výkon z olympiády v Helsinkách, kdy vyhrál závody
na 5 km, 10 km i maraton,
asi už nikdo nikdy nepřekoná.
Ale znáte i jeho osobní příběh?
Dynamické vyprávění sleduje
Zátopka v prolínajících se časových milnících obsahujících
jeho vzestupy i pády. Poznejte
příběh sportovní legendy, jež
dosáhla nemožného. Zátopek
chtěl prostě jen běhat. Knihu
napsal Jiří W. Procházka podle
filmového scénáře D. Ondříčka,
A. Nellis a J. P. Muchowa.
Váz., 216 str. + 8 str. bar. foto,
12,5 x 20 cm

EN042832

Znáte
z kina!

299,- 239,-

499,- 399,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Kyvadlo je skvělý nástroj, s nímž se můžete vydat do říše věštění!
Dani Bryant

KYVADLO
a jak mu rozumět
Siderické kyvadlo je po staletí považováno za nástroj,
který pomáhá získat patřičné rady a odpovědi. Ty už
se ve skutečnosti skrývají ve vašem nitru, takže stačí
naučit se tento duchovní nástroj používat a brát ho
jako svého nejlepšího přítele, k němuž se lze obracet,
kdykoli je to zapotřebí. Když při práci s ním budete
naslouchat své intuici, začnete chápat, že váš život
může konečně nabrat správný směr.
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 13 x 19 cm

EN041894

199,-

149,-

Amy Leigh Mercree

MEDITACE

Ezoterika, rádce

a jak jí rozumět
Každý z nás může získat vnitřní klid, lepší soustředění i radost ze života. Se vším vám
poradí tato praktická knížka.

ČÍNSKÝ HOROSKOP
Kompletní přehled lunárních
znamení
Zásadní příručka čínské astrologie z pera proslulé Theodory Lau
a její dcery Laury představuje
nejúplnější a nejobšírnější knihu
o lunárních horoskopech, jaká
kdy byla napsána, a navíc zároveň vystihuje každou osobnost
také v propojení s jejím slunečním znamením. Výborně poslouží
nejen vám, ale i vašim dětem
a dalším generacím. Využijte
tuto jedinečnou příležitost
k vlastnímu rozvoji a získejte
pomoc při významných životních
rozhodnutích. Autorem černobílých ilustrací je Kenneth Lau.
480 stran, černobílé ilustrace
EN041251
499,- 399,-
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128 stran, černobílé ilustrace
EN041284
199,- 149,-

Theodora Lau, Laura Lau

Zjistěte, co vás
a vaše blízké
čeká v příštím
roce!
Olga Krumlovská

HOROSKOPY 2022
Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.

Raymond Buckland

ŽENY, KTERÉ BĚHALY
S VLKY

VELKÁ UČEBNICE
ČARODĚJNICTVÍ
A MAGIE

Autorka se v této poutavé
knize zabývá mýty, pohádkami a příběhy (z nichž
mnohé pocházejí z její
vlastní rodiny) s cílem pomoct ženám spojit se znovu
se zdravými vlastnostmi
instinktivní povahy. 528 s.
EN039881

64

399,- 319,-

Tato kniha nabízí informace
o čarování, věštění, bylinkářství i o dějinách kultu wicca.
V jednotlivých lekcích najdete řadu cvičení a postupy,
díky nimž dosáhnete toho,
co si přejete. Brož., 296 stran
EN041427

299,- 239,-

V knize naleznete horoskopy známé
astroložky a spisovatelky, ve kterých
si můžete najít základní předpovědi
na následující rok, a rady, čím se
řídit a čeho se vyvarovat, jak pečovat o partnerské vztahy, o své zdraví
a finance. Horoskopy jsou vypracovány nejen pro základních dvanáct
znamení, ale i pro tzv. dekany.
Váz., 304 stran, 13 x 20 cm

EN042629

299,-

239,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 70 a 71.
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Nic není tak
složité, abychom
si s tím
nedokázali
poradit!

Mel Robbinsová

PRAVIDLO 5 VTEŘIN
Na základě poutavých příběhů získáte
návod na to, jak se efektivně rozhodovat. 256 stran, čb. fotografie a ilustrace
299,- 239,-

Díky této originální knížce rázem dokážete odhodit všechno, co vás brzdí
či svazuje. Nikdo z nás nedostal
do života uživatelskou příručku, ale
nic není tak složité, abychom si s tím
nedokázali poradit. Ať už chcete
uzdravit partnerský vztah, rozjet podnikání, udělat si pořádek ve financích, procestovat svět nebo opustit
práci, která nikam nevede – Marie
Forleo vás naučí myslet kreativně
a s pozitivním přístupem zvládnete,
cokoli si zamanete.
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

Simone Daviesová

MONTESSORI BATOLE
Kniha nabízí jednoduché, praktické rady,
jak vychovat z dítěte zvídavého a odpovědného člověka. 256 stran, bar. publ.
399,-

EN041725

329,-

259,-

319,-
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EN041230

VŠECHNO SE
DÁ VYŘEŠIT

Rádce

EN041204

Marie Forleo

Simona Vicherková

JAK JI TOTÁLNĚ
POBLÁZNIT
Vztahová koučka radí mužům
Mnoho vztahových koučů a knih učí muže, jak zlepšit svůj milostný život, například zvedáním jejich sebevědomí či předváděním atraktivního chování. Ale všechno je ve skutečnosti o jedné jediné věci:
ženské psychologii. Porozumění ženské
psychologii je předpokladem pro vybudování úspěšného milostného života. Jakmile pochopíte principy uvedené v této
knize, budete moci vést uspokojivý a naplněný milostný život.
Váz., 176 str., čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

EN042645

299,-

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

239,-

M. Kondo, S. Sonenshein

SVATEBNÍ PLÁNOVAČ

RADOST Z PRÁCE

Plánovač si můžete brát
všude s sebou a vkládat si
do něj výstřižky, vizitky a poznámky. Ve čtrnácti oddílech
najdete vše, co budete k plánování svatby potřebovat –
od prvního rozpočtu až
po rezervaci svatební cesty.

Uspořádejte si
svůj profesní život
Po bestsellerech Zázračný
úklid a Žít s radostí napsala
slavná Marie Kondo novou
knihu, ve které svou inspirativní metodu úklidu přenesla
na oblast zaměstnání. 200 s.
EN040644

279,- 219,-

224 stran, barevná publikace
EN041289
399,- 299,-
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Paulo Coelho

JEDNODUCHOST
Diář 2022
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího autora naší doby
Paula Coelha má tentokrát
za hlavní téma „jednoduchost“. Obsahuje originální,
půvabně vyjádřené a hluboce pravdivé myšlenky, které
pronášejí postavy jeho četných románů, včetně toho
nejnovějšího, ale také autor
sám ve svých fejetonech.
Ideální dárek pro každého,
kdo si přeje, aby ho slova
tohoto věhlasného spisovatele provázela každým
dnem nadcházejícího roku.
Flexivazba, 264 str., bar. il.,
13 x 20,5 cm
329,-

Kalendáře, diáře

EN042423

BYLINKOVÝ KALENDÁŘ BÁBY KOŘENÁŘKY +
KOŘENÍ Z BABIČČINY ZAHRÁDKY
V kalendáři jsou popsány byliny, které se používají k léčbě, v kuchyni či při výrobě kosmetiky. V knížce najdete
návod na pěstování bylinek a informace o jejich účincích.
Týdenní kalendář (60 stran, 15 x 30 cm) + publikace (váz.,
96 stran, 17 x 24 cm)
EN531108
249,- 199,-

259,LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NAŠICH BABIČEK +
ČESKÉ TRADICE A ZVYKY + PATNÁCTÝ ROK
S MĚSÍCEM
Stolní kalendář je sestaven ze zkušeností a praktik našich
předků s ohledem na právě probíhající období.
Týdenní kalendář (60 stran, 15 x 30 cm) + 2 publikace (váz.,
96 stran, 12 x 16,5 cm a brož., 24 stran, 16 x 23 cm)
EN531107
249,- 199,-

IVA HÜTTNEROVÁ
Herečka a malířka Iva Hüttnerová
přichází již po dvaadvacáté se svým
tradičním nástěnným kalendářem
s krásnými charakteristickými barevnými obrázky.
Měsíční kalendář, 13 stran, 25 x 35 cm
EN527512
249,- 199,-

66

RODINNÝ PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ XXL

Josef Lada

MĚSÍCE

RODINNÝ TÝDENNÍ KALENDÁŘ
S HÁČKEM

Praktický nástěnný kalendář s veselými
grafickými motivy. Do prostorného plánovače může zapisovat své aktivity až
šest členů domácnosti.

Tradiční nástěnný kalendář obsahuje
známé obrazy Josefa Lady. Obrazy
doplňuje české kalendárium se jmény
a zvýrazněnými nedělemi a svátky.

Kalendář s praktickým háčkem na zavěšení obsahuje české i slovenské kalendárium a samostatný plánovač aktivit pro
pět členů domácnosti.

Měsíční kalendář, 13 stran, 33 x 64 cm
219,- 169,EN525892

Měsíční kalendář, 13 stran, 33 x 46 cm
EN525916
219,- 169,-

Týdenní kalendář, 30 stran, 21 x 30 cm
139,- 109,EN523836

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

ROK PODLE DARY
Velký diář 2022

s afirmacemi Jana Menděla
Deník s půvabnými ilustracemi
a inspirativními afirmacemi.
128 stran, barevné ilustrace
EN041589
199,- 159,-

EN042652
299,-

239,Diáře, dárkové publikace

MOTIVAČNÍ DENÍK

Dara Rolins připravila pro své fanoušky svůj tradiční diář!
Kromě základního ročního
kalendária přináší i motivační texty, rady, jak dosáhnout ve svém životě
harmonie, nebo zdravé
recepty a návody, jaké
potraviny vám dodají
energii. Na zadní vnitřní
straně obálky je praktická kapsička, kde na vás
jako dárek čeká bloček
na poznámky.
Váz., 172 stran, bar. foto
a ilustrace, 13 x 21 cm +
bloček

Iris Warkusová

150 VĚCÍ, KTERÉ MUSÍTE
SPOLEČNĚ ZAŽÍT

Dara Rolins

ROK PODLE DARY

Bucket list pro kamarádky
Tato kniha udělá radost všem
opravdu dobrým kamarádkám.

Malý diář 2022
Váz., 172 str., bar. foto a il., 10,5 x 13 cm + bloček

Brož., 128 str., barevné i čb. ilustrace
EN041484
259,- 199,-

EN042657

249,-

199,-

DÁRKOVÝ SET ŠPERKŮ MAKE ME HAPPY + TAŠTIČKA
Krásná kolekce Make Me Happy obsahuje nastavitelný náramek
(délka cca 15 až 20 cm), 3 přívěsky (motiv koně, srdíčka se štěstím
a kamínkem v barvě turmalínu), růžové oddělovací kroužky pro
snadné kombinování různých přívěsků a dárkovou taštičku. Materiál:
speciální slitina kovů, která neobsahuje nikl.
EN048167

444,- 299,-

MAGNETICKÁ ZÁLOŽKA DO KNIHY
Balení obsahuje dvě magnetické záložky, které
můžete v knize umístit tak, aby přesně odkazovaly na poslední přečtený řádek. Rozměry balení:
8 x 17 cm.

Další krásné šperky naleznete na www.knizniklub.cz.

EN530092 Kaktus
EN530095 Lama
EN530094 Pes
EN530093 Kočka
EN530096 Lenochod

119,- 95,119,- 95,119,- 95,119,- 95,119,- 95,-

67

Většina majitelů se domnívá, že jejich
pes je ten nejroztomilejší společník
pod sluncem, ale okolí si nezřídka myslí něco jiného. Jestli chcete, aby i ostatní měli vašeho čtyřnohého pomocníka
rádi a chválili ho, potom vězte, že dobře vychovaný pes příjemného zevnějšku
si snáze získá náklonnost než pes nevychovaný a uštěkaný. V této publikaci
naleznete konkrétní návody a doporučení, jak si poradit v nejrůznějších situacích – od výběru psa přes základní
péči, nápravu psích zlozvyků a chovatelské rady až po první pomoc.
Váz., 136 stran, bar. publ., 16 x 20 cm

EN042097

249,-

CE
NA

NENÍ PES JAKO PES

Nepřekonatelná
obrazová
encyklopedie
nyní za akční cenu!
ČN
Í

Eva Horová
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199,-

ZVÍŘE

Příroda

Obrazová encyklopedie živočichů všech
kontinentů
Tato unikátní encyklopedie ukazuje rozmanitost
zvířat snímky a ilustracemi vysoké technické
a umělecké hodnoty, oceněnými mnoha mezinárodními cenami. 624 stran, barevná publikace
1399,- 699,-

EN042170

Elżbieta Gródeková

Heike Grotegutová

Clive Wynne

Příroda do kapsy

JÍZDA NA KONI
PRO ZAČÁTEČNÍKY

KOČKA SAMA DOMA

JEDINEČNÝ SVĚT PSÍCH
EMOCÍ

PTÁCI VE MĚSTĚ

Přirozeně a beze strachu
Kniha je určena dětem, které začínají
jezdit na koni, i dospělým začátečníkům.
Nenajdete v ní jen informace týkající se
základů techniky jízdy na koni, ale dozvíte se také odpovědi na řadu častých
otázek – co má kůň rád, co se mu nelíbí,
jestli vidí v noci… Brož., 152 s., bar. publ.
EN041985

68

359,- 279,-

Pokud kočka trpí v bytě izolací, výsledkem bývá problémové chování. Tato
celobarevná praktická příručka nabízí
celou řadu nápaditých tipů a jednoduchých her se snadno dostupnými pomůckami. Je určená všem milovníkům
koček, kteří chtějí, aby jejich domácí
mazlíčci dobře prospívali a úspěšně se
socializovali. Brož., 96 stran, bar. publ.
EN041295

299,- 239,-

Populárně naučná kniha z pera
renomovaného odborníka se zabývá světem psích emocí z nejrůznějších aspektů. Záměrem
textu není jen psy studovat
a porozumět jim, ale především
jim pomáhat vést spokojenější
život. 240 stran, čb. ilustrace
EN041247

279,- 219,-

Tato publikace přináší podrobné
informace o jednotlivých druzích
ptáků, které můžeme pozorovat
v blízkosti lidských sídel, na zahradách rodinných domků
i v městských parcích. Nechybí
ani informace, jak nejlépe ptáky
přilákat do zahrady a čím je
krmit. Brož., 192 stran, bar. publ.
EN040448

159,- 119,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Agnes Pahlerová

N

O

PESTRÉ ZÁHONY PRO KRÁSU
I UŽITEK
Okrasná, nebo kuchyňská zahrada? Nemusíte se rozhodovat, protože zelenina
a bylinky se dají skvěle kombinovat
s okrasnými rostlinami. Tato publikace
vás provede jednotlivými kroky a ukáže
vám, jak navrhnout smíšenou zahradu,
která je nejen pastvou pro oči, ale i pro
chuťové buňky. Brož., 128 str., bar. publ.
259,- 199,-

EN042202

Josef Baumann

ŘEZ A TVAROVÁNÍ DŘEVIN
Prořezávání v praxi
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 pak autor popisuje řez ovocných
stromů, jádrového ovoce, peckovin i keřů.
160 stran, barevná publikace
EN041321

299,- 239,-

ROSTLINY NA TMAVÁ MÍSTA
Kniha se zaměřuje na výběr nejvhodnějších rostlin, které můžete pěstovat
v tmavém či špatně osvětleném bytě.
Detailní profily jednotlivých druhů zahrnují tipy na ideální množství zálivky,
správné sázení do květináčů a řešení
problémů se škůdci a chorobami. Také
se dozvíte, které rostliny jsou bezpečné
pro domácí mazlíčky. 160 s., bar. publ.
359,- 279,-

EN041755

ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ 2022
Praktický diář plný rad, inspirace a návodů, jak pečovat o zahradu v jednotlivých ročních obdobích. Dozvíte se, kdy sít a sázet, kdy prořezávat
stromy a keře, kdy zalévat a kdy naopak zálivkou šetřit, jak to je s rytím
a s přípravou trávníku na zimu a mnoho dalších informací, které vás provedou zahradnickými pracemi po celý rok. Nechybí ani pranostiky, tipy
na zahradničení s Měsícem, zajímavosti ze světa rostlin či recepty.
Brož., 128 stran, barevná publikace, 16 x 23 cm

EN042650

VŠE O ZAHRADĚ
Váš zelený rádce
V této publikaci naleznete vše
podstatné, co byste měli vědět
o zahradě a zahradničení. Zjistíte
například, jak vybrat vhodný pozemek a správně založit užitkovou
či okrasnou zahradu, jak se starat
o půdu a kompost, jaké nářadí budete při práci na zahradě potřebovat, naučíte se rozmnožovat rostliny (včetně roubování) a chránit
je před škůdci, zjistíte, jak založit
krásné zahradní jezírko, přečtete si
vše podstatné o sklenících i pařeništích… 416 stran, čb. ilustrace
EN042525

Příroda

Lisa Eldred Steinkopfová

399,- 299,-

Navštivte náš stánek na veletrhu Svět knihy Praha 2021! Více na str. 34.

259,-

199,-

Které rostliny
se mají rády
a které se
nesnášejí?
Louise Riotteová

RŮŽE MILUJÍ ČESNEK
Netradiční a zábavná příručka
pro zahrádkáře
Využijte všech vztahů mezi rostlinami!
Naplánujte si zahradu co nejúčelněji,
abyste z ní měli co největší prospěch
i potěšení. V této knize naleznete informaci, které rostliny si prospívají a které
si škodí. Brož., 256 str., čb. ilustrace
EN042529

199,- 139,-
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89 Kč

Knihy se slevou

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Caroline Mitchellová

Charles Soule

Simon Toyne

Kimberly McCreight

Lauren A. Forry

Lynda La Plante

NĚMÝ SVĚDEK

VĚŠTCŮV ROK

PŘÍPAD AMELIA

Barvitý příběh od bestsellerového komiksového autora. 368 stran

TAJEMSTVÍ
ABIGALE HALL

VDOVY

Pravda někdy může
ublížit mnohem víc než
lež… 304 stran

CHLAPEC, KTERÝ
VIDĚL

EN040108

EN039113

359,-

379,-

Pro fanoušky Leeho
Childa. 456 stran

Pokud máte rádi Zmizelou, budete tuhle
knihu milovat! 408 s.

EN040426

EN040431

399,-

359,-

Sídlo Thornecroft skrývá
děsivé tajemství… 312 s.

Zábavný kriminální
román vznikl podle slavného seriálu, který se dočkal modernizované filmové podoby. 432 stran

EN040564

EN039689

299,-

399,-

Heinz Strunk

Natálie Kocábová

Ava Dellaira

Becky Albertalli

Giles Andreae

Patrik Ulrich

Lene Woldová

U ZLATÉ RUKAVICE

NEPATRNĚ
SMUTNÁ ŽENA

KDYBYCH TĚ
NAŠLA

JÁ, SIMON

JIŘÍ HUBAČ

ZLOČINY BEZE CTI

Knižní vydání časopiseckých sloupků. 168 stran

Mimořádně poutavá
kniha. Brož., 416 stran

Tento srdcervoucí příběh znáte také z kina!
Brož., 296 stran

ŽIRAFY NEUMÍ
TANČIT

Biografie slavného scenáristy a dramatika.

Jak pachatelé ospravedlnili vraždu ze cti?

EN040859

EN039852

EN039616

200 s. + 40 s. bar. foto
299,EN040416

224 stran
EN040643

Knižní podoba stejnojmenného filmového
dramatu. 208 stran
EN041322

259,-

259,-

Amber McNaughtová

Suzanne McNeillová

PRŮVODCE
ŠATNÍKEM KAŽDÉ
ŽENY

QUILTOVÁNÍ
RAZ DVA

176 stran, barevná publ.
EN039856
299,-

379,-

249,-

Ilustroval G. Parker-Rees.
32 stran, barevná publ.
EN041219

199,-

PŘÍRODNÍ
VÝTVARNÁ DÍLNA

Zdeněk Pohlreich

Karolína Kamberská

John C. Maxwell

Petr Vladyka

KULINÁRIUM

KAROLÍNA

Přes třicet quiltů!
Brož., 168 s., bar. publ.

Návody na projekty
inspirované přírodou.
Brož., 128 str., bar. publ.

Sedmnáct metodik a sto
báječných receptů!
280 stran, barevné foto

Každý den je svátek
Jednoduché a chutné
recepty. Brož., 208 s., b. p.

STAŇTE SE
LÍDREM 101

UČENÍ A PAMĚŤ
PRAVOU
HEMISFÉROU

EN038100

EN040844

EN299371

EN326562

299,-

299,-

499,-

399,-

Peter Lauster

Ellen M. Bardová

E. Larsen, J. Jackson

Stanley Coren

LÁSKA

TOHLE JE PRO VÁS

LAGOM

INTELIGENCE PSŮ

Autor vám v této
publikaci na příkladech z poradenské praxe ukáže
cesty k naplněné lásce. 200 stran

Kreativní nástroje
pro lepší péči o sebe
Brož., 168 stran, čb. il.

Umění životní
rovnováhy
144 stran, barevná publ.

Průvodce myšlením,
emocemi a vnitřním životem psů. 296 s., čb. il.

EN040790

EN041252

EN040385

EN038389

70

279,-

259,-

259,-

299,-

279,-

Co musí každý lídr
umět 136 stran
EN038895

149,-

160 stran, čb. ilustrace
EN039285
249,-

Anna Brettová
Tvořím a hraju si

Cazenove, William

PONÍCI

Podle poslední módy
Zábavný komiks pro
malé slečny. 48 s., b. p.

Kroužková vazba, 56 s. +
4 str. samolepek, bar. p.
EN040380
259,-

SÉGRY

EN040045

199,-

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

Bonnie Kistler

Philipp Vandenberg

DŮM
V PLAMENECH

AKTA
GOLGATA

Pro čtenáře J. Picoultové.
432 stran

Vandenbergův nejprovokativnější román. 336 s.

21 hororových povídek
renomovaných autorů
sestavil S. T. Joshi. 416 s.

EN040934

EN040457

EN041260

399,-

ČERNÁ KŘÍDLA
CTHULHU

379,-

399,-

Christof Weigold

Alan Bradley

Caleb Carr

MUŽ, KTERÝ
NEDRŽEL BASU

POSLEDNÍ TÓNY
Z KRYPTY

ANDĚL
TEMNOTY

První případ detektiva
Hardyho Engela. 520 s.

Případ Flavie de Luce
304 stran

Píše se rok 1897
a v newyorských ulicích řádí gangy… 672 stran

EN040239

EN040138

EN040134

399,-

279,-

499,-

Dirk Husemann

Caroline Hulseová

Diane Chamberlainová

Johannes Mario Simmel

Johannes Mario Simmel

Jaroslav Boček

A. V. Geigerová

LEDOVÍ PIRÁTI

DOSPĚLÍ
A TI DRUZÍ

NUTNÉ LŽI

NIKDO NENÍ
OSTROV

A JIMMY ŠEL
ZA DUHOU

UDÁLOST

NELŽI MI

Slavný psychologický
román. 648 stran

Strhující špionážní příběh. 712 stran

Hostům v chatě Jitřenka
cosi vymazalo vzpomínky! 320 stran

Young adult thriller
z prostředí sociálních
sítí. Brož., 336 stran

EN040473

EN039507

EN040598

EN041127

Podaří se Vikingům propašovat z Alexandrie
ostatky sv. Marka? 400 s.
EN038155

399,-

Cara Delevingne,
Rowan Coleman

ZRCADLO,
ZRCADLO
Brož., 352 stran
EN040488

299,-

Měly to být klidné rodinné Vánoce… 360 stran

Jak poznat, že to, v co
věříte, je správné, když
všichni tvrdí opak? 384 s.

EN039957

EN040420

329,-

399,-

G. Lucks, H. Stutte

Christopher Skaife

Debbie Blissová

HITLERŮV RUDÝ
MLÁDEŽNÍK

PÁN KRKAVCŮ

PLETEME
PRO MIMINKA

Skutečný příběh z Hamburku. 208 stran, čb. foto

Milé, vtipné a zajímavé
vyprávění správce Toweru. 248 s. + 8 s. bar. foto

EN038127

EN041106

249,-

Don M. Ruiz

299,-

Robert Kopecky

MOUDROST
Z KNIHY LÁSKA, VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ

JAK SE DOSTAT
DO NEBE

Seznamte se s těmi nejpodstatnějšími myšlenkami,
které změní váš život! 96 stran, barevná publikace

Moudrost muže, který
zažil svou smrt. 280 s.

EN038698

EN039990

129,-

299,-

449,-

449,-

V. Libotovská,
B. Slavíková Literová

329,-

299,-

Sue Salviová

Jarmila Mandžuková

CESTA KE KRÁSE

NĚKDY I VÁS
POSERE PTÁK

ZDRAVÍ JE V NAŠÍ
HLAVĚ

20 kouzelných kousků.
Brož., 160 str., bar. publ.

Rady vycházející z letité
praxe. Brož., 120 s., b. p.

Knížka, která vás rozesměje. 64 s., barevné il.

Kniha plná dobrých rad.

EN040802

EN040127

EN040746

299,-

F. Honzák, P. Augusta,
G. Filcík

Z ŘECKÝCH
BÁJÍ A POVĚSTÍ
80 stran, barevné il.
EN040132
229,-

299,-

199,-

232 stran
EN040949

259,-

A. Bellos, B. Lyttleton

Sam Copeland

Andy Shepherdová

FOTBALOVÁ
ŠKOLA

KARLÍK SE MĚNÍ
VE SLEPICI

1. sezóna
208 stran, čb. ilustrace

Karlík se umí měnit
ve zvíře! 264 s., čb. il.

CHLAPEC, KTERÝ
VYRŮSTAL
S DRÁČKY

EN039667

EN040032

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

279,-

259,-

240 stran, čb. ilustrace
EN040213

259,-
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Knihy se slevou

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY
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Karel Gott

SINGLY
Výběr Gottových
singlových a EP
nahrávek.
EN355053
15 CD

ŽENSKÁ POMSTA

TEORIE TYGRA

JAN TŘÍSKA

PINOCCHIO

Filmová komedie o podvedených ženách, které
spojila pomsta nevěrným manželům. Hrají:
M. Bočanová, P. Rychlý,
E. Vejmělková a další.

I ochočení muži mohou
zdivočet! Česká komedie s excelentním J. Bartoškou v hlavní roli.
Dále hrají: I. Janžurová,
E. Balzerová a další.

Zlatá kolekce
Kolekce filmů se slavným
Janem Třískou: Kohout
plaší smrt, Kde alibi nestačí, Dva z onoho světa
a Pět z milionu.

Matteo Garrone spojil
pro tento film síly s nejlepšími z nejlepších!
Roli Geppetta, otce Pinocchia, ztvárnil držitel
Oscara Roberto Benigni.

89,-

EN307350 4 DVD 199,-

EN530298 DVD

EN530299 DVD

149,-

EN269520 DVD

129,-

JAK VYCVIČIT
DRAKA /1–3

999,-

Karel Gott

Tato kolekce obsahuje tři
animované filmy. Skvělá
zábava pro celou rodinu.
Zažijete velkolepé dračí
dobrodružství!
EN366390 3 DVD

99,-

80/80
NEJVĚTŠÍ
HITY
1964–2019
80 slavných písní.
EN353468
4 CD

419,-

Nedvědi

44 SLAVNÝCH
PÍSNIČEK
Dvě alba plná slavných českých hitů!
EN068900
2 CD

279,-

André Rieu

CD, DVD

MAGICAL
MAASTRICHT

Nedvědi

Třicet šest skladeb známého houslisty, skladatele, kapelníka a hudebního producenta.
EN531453 DVD

399,-

44 SLAVNÝCH
PÍSNIČEK /2
EN175346

279,-

Karel Zich

Jožka Černý

NEJDE
ZAPOMENOUT

NA PĚKNÚ
NOTEČKU /1–3

Nejde zapomenout,
Za to může rock’n’roll,
Léto jak má být, Bovery
Street…
EN532331 CD

149,-

PÍSNĚ Z MUZIKÁLU
REBELOVÉ

199,-

Jaroslav Samson Lenk

Pacifik a Tony Linhart

SRDCEM

60 + 6

PACIFIK 20 NEJ

Na CD najdete 21 autorských písní. Ke spolupráci na nahrávání přizval
Jaroslav Lenk excelentní
hudebníky.

Na třech CD posluchači
naleznou celkem šedesát zlidovělých i zcela
nových písní a k tomu
šest písní pro děti.

Stopy sešlapanejch bot,
Koukej se hnout, Folkový
léto, Můj věrnej stín,
Studený slunce, Tvůj čas,
Všem příštím dnům…

EN532328 3 CD 579,-

EN532329 2 CD

EN531450 CD

Originální nahrávky
Kolekce 3 CD „krále lido- 1960–1970
vých písní” Jožky Černé- CD obsahuje 21 písní
ho přináší výběr nejhez- ze slavného retro muzikálu Rebelové.
čích písniček z Moravy.
EN532330 3 CD

Jaroslav Samson Lenk

JÁ NIC, JÁ
MUZIKANT
Zdeněk Rytíř našel v Michalovi Tučném ideálního interpreta pro českou country písničku!

… a ještě něco
navíc
2 CD

Michal Tučný

EN528228 CD

249,-

299,-

EN532327 CD

359,-

159,-

Felix Holzmann

Richard Müller

Luboš Pospíšil

Billie Eilish

ŠPRECHTY
V PLNÉM POČTU

‘01

POESIS BEAT

Legendární album ‘01
vychází po 20 letech
s kvalitnějším zvukem!
Už asi nie si, Spočítaj
ma, Cítim, Rieka…

Dlouho chystané sólové
album Luboše Pospíšila
obsahuje jedenáct písní.
Srdce je osamělý chodec, Setkání…

HAPPIER THAN
EVER

EN531452 CD

EN532894 CD

Třicet sedm scének a výstupů, které jsou uloženy v českých archivech.
EN527672
CD (mp3)

299,-

299,-

249,-

Therefore I Am, My Future, Your Power, Getting Older, Billie Bossa
Nova, Oxytocin…
EN531451 CD

349,-

Petra Braunová

Patricia Gibneyová

Andrew Mayne

Haruki Murakami

Michal Viewegh

Jan Gardner

Iva Pekárková

EMA A KOUZELNÁ
KNIHA

ANDĚLÉ SMRTI

DÍVKA
POD HLADINOU

TANCUJ, TANCUJ,
TANCUJ

ZRUŠENÝ ROK

DEBUTANTKA

DŮM BEZ ZRCADEL

Audioknihu čte herec
Matouš Ruml.

Deník 2020
Audioknihu čte Saša Rašilov. Režie: Jan Drbohlav.

Audioknihu čte V. Fridrich. Délka nahrávky:
11 hodin 1 minuta.

Audioknihu čte Jitka Ježková. Délka nahrávky:
7 hodin 1 minuta.

EN041945

EN042164

EN041693

EN042411

Audioknihu čte známá
herečka Martha Issová.

Audioknihu čte Lukáš
Hlavica. Délka nahrávky:
15 hodin 27 minut.

EN042611

EN042679

CD (mp3)

72

249,-

CD (mp3)

Audioknihu čte B. Kodetová. Režie: J. Drbohlav.
EN042236

349,-

CD (mp3)

299,-

CD (mp3)

349,-

CD (mp3)

299,-

CD (mp3)

249,-

CD (mp3)

249,-

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

72 a 73 hudba, zbozi.qxp_Sestava 1 19.08.21 11:27 Stránka 3

POKLADNIČKA
Harry Potter
Úžasná kovová pokladnička potěší všechny fanoušky Harryho Pottera. Materiál:
kov. Rozměry: 17,3 x 20,3 x 5 cm.
349,- 249,-

EN524887

LAMPA MINECRAFT

Hedvika
Zavěste klíče za nohy Hedviky. Sova se probudí a bude
klíče hlídat, dokud si je opět
nevezmete. Sovu lze připevnit na plochý povrch pomocí
lepivých podložek. Materiál:
plast, výška: 16,6 cm.
EN529971

299,- 249,-

LÁHEV NA VODU
Kostirost
Funkční replika láhve s Kostirostem, ze které se Harry
napil, aby mu znovu dorostly
kosti v ruce. Objem láhve:
300 ml, výška: 24 cm. Materiál: plast.
EN529961

SKLENICE
Sada dvou designových sklenic v dárkové
krabičce. Objem: 2x 510 ml, výška sklenice: 12 cm.
EN515625 Harry Potter 299,- 199,EN515626 Marvel
299,- 199,EN515628 Minecraft
299,- 199,-

499,- 399,-

KLÍČENKA 3D
Klobouk se zvukem
Konec ztrácení klíčů! Moudrý klobouk (se zvukovými
efekty) na ně dohlédne a přiřadí vás do správné bradavické koleje. Materiál: plast a kov, výška: 10 cm.
EN529954

299,- 249,-

Dokonalý dárek
pro všechny filmové
fanoušky!
HRNEK
Keramický hrnek v dárkovém boxu. Objem
hrnku: 410 ml, výška: cca 10 cm.
EN515614 Mandalorian
199,- 149,EN515612 Pikachu
199,- 149,EN515611 Minecraft
199,- 149,EN515613 Sonic
199,- 149,EN515610 Pán prstenů
199,- 149,-

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2021.
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Dárkové zboží

HÁČEK NA KLÍČE

Při zapnutí lampička vydává zvuk výbuchu. Ikonická kostka je vyrobena z ekologického biodegradabilního plastu. Napájení: 2–3 baterie AAA (baterie nejsou součástí balení). Výška lampičky: 11 cm.
EN531353 Creeper
499,- 399,EN531354 TNT
499,- 399,-
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Kde nás najdete?
BRNO
Knihkupectví Luxor
Starobrněnská 16/18
tel.: 532 199 891
Knihkupectví Luxor
NC Královo Pole
Cimburkova 593/4
tel.: 722 360 393
BŘECLAV
Knihkupectví Luxor
Sady 28. října 431/17a
tel.: 519 371 473
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihkupectví Luxor
U Černé věže 15
tel.: 389 058 910-1
Knihkupectví Luxor
OC Čtyři Dvory
Milady Horákové 1498
tel.: 380 070 718
DĚČÍN
Knihkupectví Luxor
Tržní 1069/32
tel.: 731 451 345
FRÝDEK-MÍSTEK
Knihkupectví Luxor
OC Frýda
Na Příkopě 3727
tel.: 597 490 993
HRADEC KRÁLOVÉ
Knihkupectví Luxor
Futurum
Brněnská 1825/23a
tel.: 498 501 110
CHOMUTOV
Knihkupectví Luxor
OC Chomutovka
Dr. Farského 4732
tel.: 416 419 920-1
CHRUDIM
Knihkupectví Luxor
Široká 117
tel.: 730 514 451
JIHLAVA
Knihkupectví Luxor
Citypark
Hradební 1
tel.: 567 770 004
Knihkupectví Luxor
Masarykovo nám. 47
tel.: 567 308 158
KLADNO
Knihkupectví Luxor
Central Kladno
Petra Bezruče 3388
tel.: 321 338 985
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LIBEREC
Knihkupectví Luxor
OC Forum
Soukenné nám. 669/2a
tel.: 487 919 940-1

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

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

V 1. PATŘE!
PRAHA 4
Knihkupectví Luxor
Westfield Chodov
Roztylská 2321/19
tel.: 296 110 750

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

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

OPAVA
Knihkupectví Luxor
OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10
tel.: 558 889 820-1
OSTRAVA
Knihkupectví Luxor
OC Avion Shopping Park
Rudná 114/3114
tel.: 597 490 990-1

NOVĚ

Knihkupectví Luxor
OC DBK
Budějovická 1667/64
tel.: 296 110 450-1
PRAHA 5
Knihkupectví Luxor
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8
tel.: 296 110 411

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

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

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

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

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

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

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

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

Knihkupectví Luxor
NC Palladium
nám. Republiky 1
tel.: 296 110 100
Knihkupectví Luxor
Florentinum
Na Florenci 2116/15
tel.: 296 110 510
PRAHA 2
Knihkupectví Luxor
Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8
tel.: 296 110 405

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

Výhody a podmínky
KK PREMIUM
Co získáte?
Při registraci 50% slevu z běžné ceny na 3 knihy nakladatelství
Euromedia (nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON,
UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR, PRAGMA, BRÁNA,
LASER, LISTEN).
V knihkupectvích LUXOR trvale 20% slevu z běžné ceny na tituly
nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly a neknižní
sortiment.
Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický servis
zpravidla 20% slevu z běžné ceny všech titulů (výběr z více než
140 000 titulů).
5x ročně katalog zdarma.
Pravidelné akční slevy, knižní komplety za výhodnou cenu, slevy
k svátku a narozeninám, slevové poukázky.
Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách.

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

VIP program
Každý člen programu PREMIUM, který za předchozí kalendářní rok
nakoupil zboží v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok
zakoupil v období platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden
titul), bude zařazen do VIP programu na následující kalendářní rok.
VIP člen získává 30% slevu z běžné ceny na tituly označené jako
VIP v daném katalogu a výhodnější poštovné. Na VIP člena se
nevztahuje pravidlo zasílání bestselleru.
Členem Knižního klubu PREMIUM se může stát pouze osoba starší 18 let.
Více o pravidlech členství naleznete v Podmínkách účasti v programu LUXOR
Knižní klub PREMIUM na www.knizniklub.cz.

Ochrana soukromí
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP,
a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny podle
nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování,
jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadné výtisky nebo jiné než objednané knihy, pošlete
je co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu:
Euromedia Group, a. s. – reklamace MO zásilek, U Rybníka 1161,
271 01 Nové Strašecí. (Na této adrese není možné vyřídit reklamaci zboží
osobně.) Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný
titul vám zašleme obratem.
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického servisu máte právo
do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal.
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu týkajícího
se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním
řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto
spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou
obsaženy v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI
nejpozději do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží.
Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stranami sporu,
nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí
resp. zánikem strany sporu, marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu,
nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Z katalogu PODZIM 4/2021 je výhodné objednat do 6. října 2021.
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Jak objednat?
www.knizniklub.cz

296 536 660

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás
obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Vzor SMS:
Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EN023456,EN124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EN023456,EN124578
Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu předem: 12345678-EN023456,EN124578-PP-IT
Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu dobírkou: 12345678-EN023456,EN124578-IT

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

Kolik zaplatíte za dopravu?
Česká pošta

Výdejní místa Zásilkovny

PPL KURÝR

WE|DO (IN TIME) KURÝR

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Platba předem: 39 Kč
Při platbě dobírkou: 69 Kč

Platba předem: 79 Kč
Při platbě dobírkou: 109 Kč

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA při platbě předem a nákupu
nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 799 Kč)
OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY
při nákupu nad 1500 Kč

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.
Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek: 296 536 660
Informace: 296 536 662
info@knizniklub.cz
Reklamace: 296 536 661
Po–Pá 8–20 hod.
Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM:
2113348520/2700

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

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

Katalog VÁNOCE 5/2021 budeme rozesílat začátkem listopadu 2021.

leden – březen
duben – květen
červen – srpen
září – říjen
listopad – prosinec
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Narodil se proto,
aby pomáhal lidem.
Jan Železný
Pavel Kolář

POSILOVÁNÍ STRESEM

EN042625
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399,-
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Člověk se musel od počátku své existence naučit porozumět
a vzdorovat rozmanitým stresovým vlivům. Tělesná zátěž, zima
střídaná horkem, nedostatek jídla a tekutin, bakterie, viry,
nejrůznější paraziti, nedostatek spánku či bolest zasahovali
do našich životů od nepaměti. V dnešní době vnímáme stres
především jako významnou příčinu vzniku řady somatických
a duševních onemocnění, a chápeme jej jako nebezpečný.
Pavel Kolář, celosvětově uznávaný fyzioterapeut a odborník
na celostní medicínu, v této knize mimo jiné rozebírá opačnou
úlohu stresových vlivů, a to zejména z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu. Naše tělo a duše v sobě skrývá obrovský potenciál udělat nás nejen silně odolnými, ale také šťastnými. Využijme ho a vezměme odpovědnost za své zdraví
a kvalitu svého života do vlastních rukou!
Váz., 376 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

Přeji členům Knižního klubu
pevné zdraví a mnoho příjemných
chvil s knihou!
Pavel Kolář

POSILOVÁNÍ STRESEM
Audioknihu čte Aleš Procházka.

EN042632

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

CD (mp3)
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