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Vaše TOP 10 z katalogu 5/2022 a 6/2022 

Vítězkou soutěže, kterou 
jsme vyhlásili v loňském 
roce k 30. narozeninám 
Knižního klubu, se stala 
naše VIP členka – paní  
Klára H. z Přerova. V nově 
otevřeném knihkupectví 
LUXOR v Přerově jsme jí 
předali dárkovou kartu IKEA 
v hodnotě 20 000 Kč  
na zařízení čtecího koutku.

ZVÝHODNĚNÉ 
tituly pro  
VIP členy -30 %

z běžné 
ceny
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VÝHODNÁ AKCE 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

3

Akční cena platí pro členy Knižního klubu 
PREMIUM, kteří si jednorázově zakoupí 
další tituly (na prodejnách z nakladatelství 
Euromedia, na www.knizniklub.cz  
z kompletní nabídky) v celkové  
hodnotě nad 499 Kč. Ostatní zájemci  
si mohou publikaci zakoupit za plnou 
klubovou cenu 399 Kč.  
Akce platí do 31. března 2023.

Marianne Taylorová  

OBJEVUJTE ŘÍŠI ZVÍŘAT 
Autorka Marianne Taylorová vás v této knize vezme 
na dobrodružnou výpravu světem zvířat. Seznámíte se 
se vznikem života na Zemi před přibližně čtyřmi 
miliardami let, s prvními živými buňkami i s vývojem 
složitějších živočichů a jejich schopností dokonale  
se přizpůsobovat konkrétnímu prostředí, v němž žijí. 
Tato publikace, doprovázená nádhernými fotog ra -
fiemi i řadou schémat a infografik, které napomá -
hají porozumění textu, je úžasným průvodcem  
po zázracích života na planetě Zemi.  
Váz., 192 stran, barevná publikace, 22,5 x 28 cm 

DA043430       akční cena 249,- 

EW043430 499,-  399,- 

 

499,-   
AKČNÍ CENA  

 

 249,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2023.

Průvodce  
po zázracích života 
na planetě Zemi
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!4
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John Grisham  

ČAS ODPOUŠTĚT 
Právník Jake Brigance přijme obhajobu Drewa Gamblea, 
mladíka obviněného z vraždy policisty. Ostře sledovaný 
soudní proces rozděluje obyvatele zdejšího města – mnozí 
chtějí rychlý soud a trest smrti, ale Jake to vidí jinak. Jak -
mile zjistí o případu víc, pochopí, že musí udělat vše pro to, 
aby Drewa, kterému je pouhých šestnáct let, zachránil.  
Jakeovo odhodlání najít pravdu ohrožuje jeho kariéru i bez-
pečí jeho rodiny. Kniha Čas odpouštět je plná soudních  
machinací, maloměstských intrik a dějových zvratů, které 
jsou typické pro strhující příběhy Johna Grishama, jenž opět 
potvrzuje svou pověst mistra právnických thrillerů a výji-
mečného vypravěče. Přeložil Ivan Ryčovský.  
Váz., 560 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043626 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,-

John Grisham  
OCHRÁNCI 
Quincy je odsouzen na doživotí za vraž -
du. Po 22 letech vyjde najevo, že vraždu 
mají na svědomí mocní lidé… 360 stran 
EW041765 359,- 299,- 

John Grisham  
VRAŽDA NA OSTROVĚ  
CAMINO 
Na floridském ostrově Camino řádí 
nejen hurikán, ale také vrah! 264 stran 
EW042384 399,- 319,- 

John Grisham  
AMATÉŘI 
Porazí mladý absolvent Harvar du  
u soudu obří farmaceutickou firmu? 
384 stran 
EW042402 379,- 299,-

John Grisham  
PODFUK 
FBI se nedaří vyřešit případ vraždy  
federálního soudce a jeho milenky.  
Odhalí vraha bývalý právník? 344 s. 
EW042403 379,- 299,- 

Případ, který  
rozdělil veřejnost…

John Grisham  
ČAS ODPOUŠTĚT 
Audioknihu čte oblíbený herec 
Jan Šťastný. Délka nahráv ky:  
22 hodin 42 minut. 
EW043611   
2 CD (mp3)  349,- 299,-
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Nepropásněte objednací termín 15. února 2023! 5
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Angela Marsonsová  
VRAŽEDNÁ MYSL 
Jak vyšetřit vraždu, když má 
tým kriminalistů k dispozici 
jen několik fotografií těla?  
360 stran 
EW042475 459,- 359,- 

Angela Marsonsová  
DĚTSKÉ DUŠE 
Kim Stoneová a její tým se 
pouští do pátrání po vrahovi 
bývalé profesorky dětské 
psychologie. 344 stran 
EW041546 399,- 299,- 

Angela Marsonsová  
OTEVŘENÝ HROB  
Čtvrtý díl úspěšné britské kri-
misérie s jedinečnou vyšetřo-
vatelkou Kim Stoneovou. 
368 stran  

EW043221 499,- 399,-  

Angela Marsonsová  

ŠTĚSTÍ NA PŘÁNÍ 
Tři nejlepší kamarádky a každá má jedno velké přání. Cher je bezhlavě zami-
lovaná do svého šéfa. Je pohledný, chytrý a vtipný, ale jí si sotva všimne. Jak 
ho přimět, aby pochopil, že ona je pro něj ta pravá? Sarah moc touží po dí-
těti s mužem, kterého miluje. Má to ale háček. David už je ženatý a dítě má 
taky. Deb by měla zářit štěstím, vždyť má za chvíli svatbu. Jenže vše řídí její 
pekelná tchyně Margie. Co když se její vysněný den změní v noční můru? 
Jednoho večera se kamarádky sejdou a po pár skleničkách vína otevřou sta-
rou knihu plnou kouzel. V opilosti se rozhodnou vyslovit svá přání a ani na 
vteřinu je nenapadne, že by se jim mohla splnit… Přeložila Marcela Nejedlá. 
Brož., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043093 329,-  259,- 
cena pro VIP členy 230,- 

Nápad na tuhle 
knihu jsem nosila 
v hlavě dlou ho, 
ale tepr ve během 
lockdownu jsem 
dostala příležitost 
hodit to na papír a prozkoumat příběhy tro-
jice svérázných žen. Jenom upozorňuji mé 
čtenáře, že tady nenajdou moc mrtvol!  

Angela Marsonsová 

NOVIN
KA

KDYBYSTE SI MOHLI VE SVÉM ŽIVOTĚ  
PŘÁT JEDNU VĚC. CO BY TO BYLO?
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 58. 6
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Vlastimil Vondruška 

LUCEMBURSKÁ EPOPEJ I 
Král cizinec (1309–1333)  
Románová freska začíná nástupem Jana Lu-
cemburského na český trůn a končí smrtí 
jeho syna – římského císaře a českého krále 
Karla IV. Složitý zápas obou panovníků  
o vládu doma i v zahraničí se prolíná se 
snahou severočeské a jihočeské šlechty 
upevnit otřesené postavení českých zemí  
a chránit stavovské výsady šlechty. Třetí ro-
vinou románového děje je život prostého 
lidu očima měšťanského rodu Rotlevů. 
Váz., 448 stran, 15,6 x 21,2 cm 

EW551739 499,-  399,-

Pavel Hrdlička  

BOŽÍ MLÝNY 
V posledním románu 
Pavla Hrdličky se opět 
přesuneme o několik  
století do minulosti,  
konkrétně do čtrnáctého 
století, kdy na Velikonoce 
došlo v Praze k pogromu.  
Autor v románu opět 
velmi barvitě popisuje 
nejenom Prahu této 
doby, ale také rozplétá 
napínavý detektivní  
příběh odehrávající se  
na pozadí tehdejších 
událostí. 
Váz., 200 stran,  
12,5 x 20 cm 

EW043664  
299,-  239,-

Jaromír Jindra  
KAREL IV. 
Stíny minulosti  
Na podzim roku 1350 
se Karel IV. účastní lovu 
v blízkosti Zvíkova. Mezi 
lovci, kteří se po skon-
čeném honu sešli na 
shromaždišti, však král 
chybí. Pátrači ho najdou 
v bezvědomí, s přera -
ženou čelistí a poraně-
nou krční páteří. Stojí 

za zraněním náhoda, nebo něčí úmysl? 320 stran 
EW043354 359,- 279,- 

Alison Weirová 
ALŽBĚTA  
Z YORKU 
Alžběta z Yorku, 
dcera krále Eduar -
da IV., je miláčkem 
rodiny, v jejím ži-
votě však nastane 
zvrat, když otec 
zemře. Richard III. 
využije jeho smrti k uchvácení trůnu a uvězní v Toweru malé 
Alžbětiny bratry, dědice trůnu, kteří pak beze stopy zmizí. 
Alžběta musí snášet Richardovy námluvy… Přeložil Z. Hron. 
Váz., 448 stran, 15,9 x 21,2 cm 
EW562414 449,- 359,-

Elizabeth Chadwicková  
PŘÍCHOD VLKA 
Anglická šlechtična Christen  
s Milesem le Gallois, jedním 
z králových mužů, společně 
zápasí nejen o rodinné štěstí, 
ale i o holý život… 256 stran 
EW042777 329,- 259,- 

Hana Whitton  
TŘETÍ PEČEŤ 
Záhada mrtvé dvorní 
dámy 
Napínavý historický detek-
tivní příběh zavede čtenáře 
do Anglie 12. století. 176 s. 
EW043120 299,-  239,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Napínavý  

příběh  

situovaný  

do středověké 

Prahy

TO
P

TO
P
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Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify! 7
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Marie Lacrosse  
KAVÁRNA VE VÍDNI 
Pohnutá doba 
Vídeň, konec 19. století.  
Rakouská šlechtična Mary 
Vetserová se zamiluje  
do ženatého korunního 
prince Rudolfa. Nikdo  
netuší, že jejich milostný 
vztah otřese císařstvím 
v samotných základech…  
560 stran 
EW043055  499,- 399,- 

Iny Lorentzová 
LÁSKA VANDROVNÍ 
APATYKÁŘKY 
Durynsko, 18. století. 
Jeden z vandrovních apa-
tykářů Klářina tchána je 
zatčen kvůli podezření, že 
svými léky zavraždil sta-
rostu Rübenheimu. Jako 
domnělý výrobce osudné -
ho léku je uvězněn i Klářin 
manžel… 392 stran 
EW043081 399,- 319,- 

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe  
ATELIÉR ROSEN  
Kassel, 1830. Dvacetiletá Elisa Rosenová provozuje se 
svou matkou a babičkou malý modistický ateliér v Tržní 
uličce. Její kloboukové kreace jsou velice žádané a otvírají 
jim dveře do nejvyšších společenských kruhů. Tak se Elisa 
jednoho dne seznámí se Sybillou von Schönhoff, s níž se 
brzy spřátelí. Když se však do Elisy bezhlavě zamiluje  
Sybillin snoubenec, dojde k roztržce, která ji přivede  
na stopu dlouho střeženého tajemství, což má pro Elisu 
i pro budoucnost Ateliéru Rosen netušené následky… 
376 stran 
EW043149 499,- 399,- 

Rena Rosenthal  

DVORNÍ ZAHRADNICE 
Jarní sen 
Oldenburk, 1891. Marleena zdědila po svém otci lásku k pří-
rodě a touhu vyučit se zahradnicí. Jde ovšem o práci vyhraze-
nou pouze mužům, a tak se Marleena rozhodne k riskantnímu 
kroku. Ostříhá si vlasy a v přestrojení za chlapce je při jata  
do prestižního dvorního zahradnictví. Poprvé od otcovy smrti 
je zase šťastná. Ovšem hrozba, že bude odhalena, číhá všude. 
A stejně tak intriky ze strany kolegů či šéfovy dcery – nenávi-
děné rivalky ze školních let – a jejích dvou bratrů, kteří jsou 
jako oheň a voda. Každý z nich Marleenu přitahuje jiným způ-
sobem a do hry vstupuje láska… Přeložila Z. Březinová. 
Váz., 488 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW042854 399,- 319,-

Při překladu této knihy jsem 
mnohdy napětím ani nedýchala, 
často jsem se přistihla, že nad 
osudem některých postav pěním 
vzteky či slzím dojetím. Ke všem 
hrdinům, i k těm charakterově po-
chybným, snadno najdeme cestu. 
Není to žádný prvoplánový eman-
cipační manifest. Je to chytlavý 
příběh o boji za právo na sebe-
určení. Příběh dívky, jíž chlapecký 
převlek umožnil nazřít svět z úplně 
nové perspektivy. 

Zdeňka Březinová, překladatelka

NOVIN
KA
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.8
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Ulrike Schweikert  
NEMOCNICE CHARITÉ 
Průlom a odhodlání 
Berlín, 1903. Rahel je zaní-
cená vědkyně. K rovnopráv-
nosti žen a mužů je ovšem  
ještě daleká cesta… 408 s. 
EW043129 399,- 319,- 

Ken Follett  
SMRTÍCÍ KÓD  
Ke startu se chystá Explorer, největší 
naděje Spojených států v souboji se 
Sovětským svazem. V souboji, který 
proti sobě postaví čtveřici lidí… 384 s. 
EW043444 399,- 319,- 

Mandy Robotham  

DÍVKA Z BERLÍNA 
Berlín, 1938. Německo je na prahu války. Britská reportérka Geor -
gie, která do Berlína právě dorazila společně s kolegou Maxem, 
dobře ví, že si musí na každém kroku dávat zatracený pozor. Jejich 
příjezd do Berlína totiž působí na místní nacisty jako rudý hadr na 
býka. Georgie propadá čím dál větší beznaději, když jí dochází, že 
přes všechnu snahu nemůže pomoct nevinným trpícím lidem. Na-
pětí roste na obou stranách a Georgie je jasné, že musí s Ma xem 
přejít od slov k činům… Přeložila Ingeborg Fialová.  
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043360 359,-  279,-

NOVIN
KA

J. P. O’Connell  

HOTEL PORTOFINO 
Ve dvacátých letech 20. století otevírá Angličanka Bella Ainsworthová hotel v ma-
lebném městečku Portofino na idylickém italském pobřeží. Snaží se poskytnout 
své rodině nový začátek v situaci, kdy její vztah s manželem prochází krizí, mladší 
syn zemřel a starší se vrátil z války se zraněním. Bella vkládá do nového hotelu 
velké naděje, ale musí se potýkat s mnoha osobními i provozními těžkostmi. 
Chod hotelu i život obyvatel městečka ovlivní i drsný nástup italského fašismu 
a vyděračství místního fašistického politika Danioniho… Přeložil S. Pavlíček.  
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043333 399,-  319,-

Nástup fašismu ohrozí  

luxusní anglický hotel  

v  italském městečku… 

08 a 09 historicke romany new.qxp_Sestava 1  20.12.2022  11:15  Stránka 2



Krásné knížky pro děti najdete v Klubku. Více na str. 35–43. 9
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Ella Carey 
STALO SE  
V NEW YORKU 
1942, New York. Lily Rose si 
užívá perfektního života pod 
dohledem milujících rodičů 
i práce snů, kterou má ve vy-
hlášené secesní restauraci. 
V srdci ji to však táhne do 
bohémské sicilské komu-
nity… 336 stran 
EW042553 399,- 299,-

Nikola Scott  
V OVOCNÉM SADU 
Somerset, 1940. Nejen piloti 
nad zemí, ale i dívky ve Win-
terbourne Orchards čelí ne-
příteli, který může zasáhnout 
kdykoliv. Jedné hrozné noci 
bude jejich odva ha podro-
bena zkoušce – a prav da 
o tom, co se stalo, musí být 
navždy skryta… 416 stran 
EW042855 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Kate O’Hara  
MĚSTO SNŮ 
Dcera zakladatele vážené 
Caldwellovy dopravní společ-
nosti je chytrá a zají má se  
o techni ku. Dokáže po smrti 
otce vést podnik? 320 stran 
EW042915 399,-  319,-

Kate O’Hara  
Sága rodu Caldwellů 

ÚDOLÍ ILUZÍ 
V druhé části rodinné ságy spojuje autorka 
dramatické osudy rejdařské rodiny Caldwellů 
s proměnou Hollywoodu v centrum filmo-
vého průmyslu. Jako jeden z prvních průkop-
níků má správný podnikatelský čich Frank 
Maynard, který pochází z nejprostších po-
měrů a váže ho nešťastná láska k Harriet 
Caldwellové, dceři rejdaře. Frank rychle vy-
stoupá v ještě mladém světě kinematografie 
na post šéfa studia. Ale stojí mu úspěch 
skutečně za to, aby obětoval osobní štěstí 
a svou lásku? Přeložila Jana Pecharová. 
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043322 399,-  319,-

Ella Carey 

ZTRACENÁ DÍVKA  
Z BERLÍNA 
1946, Berlín. Válečná zpravodajka Kate Man-
ciniová přináší reportáže o následcích války. 
V Rusy ovládaném sektoru Berlína však Kate 
poruší pravidla a zachrání se svým známým 
Rickem osiřelou holčičku Miu, které najde nový 
domov a slíbí jí, že zůstanou v kon taktu. Když 
je Rick o několik let později v Americe zatčen 
a falešně označen za stoupence komunis mu, 
Kate se vydává zpátky do Německa za Miou. 
Kdysi ji zachránili – teď může zachránit ona 
je… Přeložila Jaroslava Hromadová.  
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043171 359,-  279,-

Druhá část rodinné 
ságy vás zavede  
do Hollywoodu...

2x Ella Carey

obj. č.    
EW048424310,- 

ušetříte

 448,- 
jen

Výhodný komplet
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 59.10
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Malin Stehn  

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
Je Silvestr. Nejlepší noc v roce. Zatímco 
staří přátelé Wiksellovi a Anderssonovi po-
zvedají skleničky k přípitku, jejich dospíva-
jící děti pořádají na druhém konci města 
vlastní večírek. Konečně se můžou odvázat. 
Druhý den ráno však všechny zasáhne 
zpráva o zmizení teprve sedmnáctileté Jen-
nifer Wiksellové. Hodiny utíkají. Do případu 
je zapojena i policie. Nikdo neví, komu 
věřit. Tyhle dvě rodiny toho mají hodně co 
skrývat. Co když ale odpověď na dívčino 
zmizení není zas až tak daleko od jejího 
domova? Přeložil Jaroslav Bojanovský.  
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043199 399,-  319,-

James Swallow  

ODPLATA 
Bývalý agent MI6 Marc Dane zasvětil 
život ochraně své země, takže si nadělal 
mnoho nepřátel. A společným cílem 
těch, kteří se ze všech sil snaží porazit 
západní svět, je jediné: Rubicon Group – 
elitní zpravodajská agentura, která to-
hoto špiona zaměstnává. Kdo zničí Rubi-
con, ten zničí mír a řád na celém světě. 
Marc Dane musí spolu se svou parťač-
kou Lucy Keyesovou rozkrýt děsivé spik-
nutí, které sahá od přístavů v Monaku 
po hory v Mosambiku. A čas běží!  
V novém strhujícím thrilleru od autora 
bestsellerů Nomád či Exil najdou fanoušci 
příběhů Marca Danea přesně to, co oče-
kávají a na co se těší: výbušné napětí, 
konspiraci i touhu po odplatě!   
Přeložil Lumír Mikulka.  
Váz., 472 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043027 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

Stefan Ahnhem  
OSMNÁCT  
POD NULOU 
Třetí temný případ detektiva 
Riska ze série mrazivých se-
verských thrillerů. 472 stran 
EW043264 499,- 399,- 
V prodeji od 6. ledna 2023

Stefan Ahnhem  
POSLEDNÍ HŘEBÍK  
Vede kodaňské policejní  
oddělení a pro kariéru je 
schopen vraždit. Kdo ho  
zastaví? 408 stran 
EW042860 499,- 399,-

Stina Jackson  
PUSTINA 
Švédský venkov, to nejsou 
jen ne ko nečné lesy, jezera 
s křišťálově čistou vodou 
a malebné červené domy na 
smaragdových pasekách…
320 stran 
EW040686 359,- 279,- 

Laura Dave  
JEHO POSLEDNÍ 
SLOVA 
Než Owen zmizí, zanechá 
své ženě Hannah poslední 
zprá vu: Ochraň ji. Hannah 
přesně ví, koho má Owen na 
mysli – svou dceru… 296 s. 

EW043090 359,-  279,-

NOVIN
KA

Bývalý agent 
MI6 rozkrývá 
další děsivé 
spiknutí!

TO
P
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Kateřina Surmanová  
ŠEPOT Z LESA 
Mys teriózní thriller, který  
si určitě oblíbí čtenáři  
C. J. Tudor nebo slovenské -
ho spisovatele J. Kariky.  
Brož., 472 stran 
EW043280 399,- 319,-

Shari Lapena  
NEPŘÍLIŠ ŠŤASTNÁ  
RODINA 
Bohatství vás ne ochrá ní, 
když vám u dveří zazvoní 
vrah! Strhující příběh mist -
ryně psychothrilleru. 312 s. 

EW043037 399,- 319,-

Leslie Wolfe  
MRTVÉ  
OD TICHÉHO JEZERA 
Matka s dcerkou vyrazí na 
vysněný výlet k Tichému 
jezeru. Netuší, že se ocitly 
na území psychopatické ho 
vraha… Brož., 336 stran 
EW043117 399,- 319,- 

Andrew Mayne  
VRAH ANDĚLŮ  
Jessica se má stát nastu pu jící 
hvězdou dynastie iluzio nistů, 
ke své problémové rodině se 
však otočí zády a stane se 
agentkou FBI… 312 stran 
EW043478 399,- 299,- 

Harlan Coben  
DRŽ SE BLÍZKO  
Mistr thrillerů tentokrát 
napsal příběh tří lidí, kteří 
žijí své životy ve lži. Do té 
doby, než se jejich trajek-
torie protnou… 344 stran 
EW043363 399,- 319,-

Cilla & Rolf Börjlindovi  
ČERNÝ ÚSVIT 
Další příběh z oblíbené 
severské kriminální série  
s Tomem Stiltonem a Oli-
vií Rönningovou. Před-
loha úspěšného seriálu. 
432 stran 
EW043287 499,- 399,-

Taylor Adams  

MOST  
SEBEVRAHŮ 
Lenina sestra, 
dvojče, se zabila 
skokem z mostu. 
Jenže Lena této ofi-
ciální policejní verzi 
nevěří a je odhod-
laná udělat cokoli, 
aby odhalila 
pravdu. Proto se 
rozhodne setkat  
s policistou, který 
údajně nalezl mrtvé 
tělo. Na jeho líčení 
ovšem něco nesedí. 
A jakmile se za -
čnou vyjasňovat 
poslední hodiny  
života její sestry, 
změní se Lenino 
pátrání v trýznivý, 
neúprosný boj  
o vlastní život – 
boj, který prověří 
vše, co si myslela, 
že kdy věděla o ní,  
a pře de vším o sobě 
samé… Další strhující psychologický thriller 
od autora bestsellerů Není úniku a Na dostřel. Přeložila Irena Steinerová.  
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043069 379,-  299,- 
cena pro VIP členy 265,- 

Podle kolegů z redak ce  
je tohle nejlepší kniha 
Taylora Adamse – a to je 
co říct, protože jeho thril-
lery Není úniku a Na dostřel patří k tomu nej-
napínavějšímu, co jsem kdy četl. Takže už vím,  
s jakou knihou budu trávit dlouhé zimní večery!  

Radek Blažek 
Community & Brand Manager 

NOVIN
KA

Taylor Adams 
MOST  
SEBEVRAHŮ 
Audioknihu čtou 
herci J. Ježková  
a M. Stránský. 
EW043036 
CD (mp3)   

349,- 299,-

SKOČILA, NEBO JÍ  
NĚKDO POMOHL?

TO
P
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Rob Ashman  
Případy  
Rosalind Krayové 
HLAVA PLNÁ STRACHU 
Když je nalezen mrtvý podvodníček 
a pak brutálně zabitý zloděj, inspek-
torka Rosalind Krayová má podezře -
ní, že jde o činy chladnokrevného 
mstitele. Opět se ocitá na stopě sério -
vého vraha, ale tenhle se vymyká. 
Jako by žil ve své soukromé válečné 
zóně. A nezastaví se, dokud jeho 
mise neskončí… Přeložil Jan Balek.  
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043403 299,-  239,- 
V prodeji od 6. ledna 2023 

Martin Goffa  

VODNÍ HROB 
Novinář Vráz se setkává s umírající ženou, která 
chce ulevit svému svědomí. Svěří se mu, že před lety 
tajně porodila a pak zabila své dítě. Vráz zjistí, že 
skutečnost je hrozivější, než si žena pamatuje… 
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EW042811 299,-  239,- 
V prodeji od 6. ledna 2023

Joy Ellisová  

VINÍCI 
Sarah, švagrová inspek-
tora Jackmana, zmizí 
v Londýně a skočí do 
řeky. Co ji k tomu vedlo? 
Vždyť to byla šťastná 
žena, matka dvou synů…
Jenže Jackman postupně 
zjišťuje, že o její minulosti 
nevěděl téměř nic. A pak 
v nedaleké vsi za podob-
ných okolností zemře 
další žena. Nesouvisí obě 
neštěstí s případem od-
souzeného vraha, jehož 
rodina je přesvědčena,  
že je nevinný? Kdo tu  
ve skutečnosti tahá za 
nit ky? A dokáže si Jack -
man v tak osobní záleži-
tosti udržet od vyšetřo vá - 
ní profesionální odstup? 
Viníci jsou dalším přípa-
dem detektivů Rowana 
Jackmana a Marie Evan-
sové, jenž se odehrává 
v bezútěšném prostředí 

Lincolnshirských blat, kde zdejší od-
lehlé vesnice skrývají temná tajemství. Přeložila D. Michnová.  

Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043556 349,-  279,-

Jitka Ludvíková  
POSLEDNÍ POZDRAV 
Kapitán Baloun už věřil, že se 
na dovolené ukouše nudou. 
Kdosi z místních mu však  
připomněl starý nevyřešený 
případ. Kapitán zjišťuje, že 
ně kdo mu sel pachateli po-
máhat… 336 stran 
EW043376 359,- 279,- 

Rob Ashman  
Případy  
Rosalind Krayové 
BEZ TVÁŘE 
Pravda je blíž, než se 
zdá… 304 stran 
EW042007 299,- 239,- 

Rob Ashman  
Případy  
Rosalind Krayové 
JEDNO MALÉ  
PRASÁTKO 
256 stran 
EW042009 299,- 239,- 

3x Rob Ashman

obj. č.    
EW048425330,- 

ušetříte

 567,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Agatha Christie  
a kolektiv autorek 
SLEČNA MARPLOVÁ 
Dvanáct nových případů 
Tucet nových povídek od nej-
lepších současných autorek 
napínavých příběhů. 384 stran 
EW043476 399,- 319,- 

Agatha Christie  
VIDĚLA JSEM VRAŽDU 
Belgický detektiv řeší tento-
krát vraždu spáchanou na 
halloweenské party. Během 
oslavy někdo utopil třinácti-
letou dívku… 248 stran 
EW043509 329,- 259,- 

Oliver Pötzsch  
KATOVA DCERA 
V Schongau je vytažen z řeky 
umírající chlapec. Radní měs -
ta obviní místní porodní bá -
bu. Odhalí kat Kuisl pravého 
pachatele? Brož., 360 s., čb. il. 
EW043829 359,- 279,-

Jean-Luc Bannalec  

BRETAŇSKÁ IDYLA 
Desátý případ pro komisaře Dupina, 
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého Paří-
žana za trest přeloženého do Bretaně – na konec světa.  
První letní dny v bretaňském Saint-Malo, kdysi městě korzárů a nyní kulinářském ráji… 
Mohl by to být báječný výlet, kdyby se tam nekonal otravný policejní seminář, kterého se musí komisař 
Dupin zúčastnit. Když o přestávce bloumá tržnicí na Starém Městě, dojde přímo před jeho zraky k vraždě. Pachatelka 
uprchne. Je to sestra oběti, obě ženy jsou slavné šéfkuchařky působící na Smaragdovém pobřeží. A to ještě není vše:  
Regionem otřese série dalších zákeřných vražd… Přeložil Jiří Pondělíček.  
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043175   V prodeji od 6. ledna 2023 329,-  259,- 

NOVIN
KA

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÉ POMĚRY 
V malebné pobřežní vesničce je nalezen zavraž-
děný stařičký majitel slav né ho hotelu. Případu  
se ujímá komisař Dupin… 288 stran 
EW042249 299,- 239,-

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÁ PÝCHA 
Dva mrtví neznámí. Stopy vedou k mafii, keltským bratrstvům a záhadným druid -
ským kultům a komisař Dupin začíná tušit, že tohle bude zcela jistě jeho nejbi zar -
nější případ… 360 stran  
EW043324 399,- 319,-

Odhalí  
komisař  
Dupin  
zákeřného 
vraha?

TO
P

3x Jean-Luc Bannalec 

obj. č.   EW048426

380,- 
ušetříte

 647,- 
jen

Výhodný komplet
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Ernest Cline  

READY PLAYER TWO 
Po vítězství v soutěži vyhlášené zakladatelem bezplatného kyberprostoru 
Oasis narazí Wade Watts na něco, co znovu zamíchá osudem jeho i celé ho 
lidstva. Ve hře se objeví nové a poslední velikonoční vejce s tajemným  
obsahem, které může Oasis povýšit na zcela novou úroveň a učinit tuto 
virtuální realitu ještě podivuhodnější – a mnohem návykovější. Wadovi 
přibude další soupeř, neskutečně silný a nebezpečný, který neváhá oběto-
vat miliony životů, aby dostal, co chce… Přeložila Naděžda Funioková.  
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043516           V prodeji od 6. ledna 2023 459,-  349,- 

Ernest Cline  
READY PLAYER ONE 
Kultovní sci-fi thriller, který nadchl čtenáře napříč 
generacemi. Titul se dočkal i filmové adaptace 
v režii slavné ho Stevena Spielberga. 432 stran 
EW043156 499,- 399,- 

2x Ernest Cline

obj. č.    
EW048427330,- 

ušetříte

 628,- 
jen

Výhodný komplet

Andy Weir  
ARTEMIS 
Jazz pracuje jako kurýrka. 
Občas i nelegálního zboží. 
Jak jinak přežít v Artemidě, 
jediném městě na Měsíci, 
když si tu poctivě vyděláte 
sotva na jídlo? Brož., 336 s. 
EW043726 299,-  239,- 
 

Dmitry Glukhovsky  
METRO 2033  
Autor za tento román obdržel 
prestižní evropskou cenu 
ESFS Awards Eurocon 2007. 
Román se stal předlohou  
i k úspěšné počítačové hře.  
467 stran 
EW043258 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Blake Crouch  

UPGRADE 
Logan Ramsay si zpočátku není jistý, jestli je něco jinak. Jen se 
cítí o něco… jasněji. Lépe se soustředí, lépe zvládá multitasking, 
čte o něco rychleji, lépe si pamatuje, potřebuje méně spánku. 
Zanedlouho však začíná svět kolem sebe vnímat jinak. Loganův 
genom byl hacknut a přeskládán. Důvod, proč ho napadli, sahá 
desítky let do nejtemnějšího koutu jeho minulosti a děsivého  
rodinného dědictví. A co hůř – to, co se mu děje, je jen prvním 
krokem v mnohem větším plánu, který způsobí stejné změny  
celému lidstvu… Přeložil Robert Čapek.  
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043533 399,-  319,- 
  
 

Nová fantastická honba za pokladem. 
V sázce jsou tentokrát dva světy.         

            JSTE PŘIPRAVENI? 
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Robert Jordan  
KOLO ČASU 
Oko světa 
V Dvouříčí se chystají na osla-
vu jarnic. Uprostřed noci za-
útočí trolloci. Temný pán byl 
sice před mnoha tisíciletími 
uvězněn, ale pečeti slábnou 
a on se opět dotýká světa. 
Jedinou nadějí je dávné pro-
roctví o muži zvaném Drak. 
Jenže kdo má být oním Dra-
kem? 784 stran 
EW043701 499,- 399,- 

Neal Shusterman  
BEZ ŠANCE  
Fascinující dystopie ze světa, kde společnost 
zavedla nový zákon: Každé dítě má právo  
na život do věku 13 let. Pak můžou být jeho 
orgány předány vyvoleným… Brož., 304 stran 
EW042022 299,- 239,- 

Robert Jordan 

KOLO ČASU 
Velké hledání 
První bitva s Temným byla úspěšně vybo-
jována, ovšem válka teprve začíná! Moi -
rain a její chráněnci z Dvouříčí čelí dalším 
výzvám a starým i novým nepřátelům. 
Mnohdy přitom za zády skrývají dýku  
i je jich spojenci… Přeložila D. Krejčová.  
Váz., 688 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EW043732 599,-  479,- 

Vítejte ve světě  
Železného druida!
Kevin Hearne  

PAPÍR A KREV 
Druhý příběh  
ze světa  
Železného druida 
Existuje jen jeden Al Mac -
Bharrais. I jiní Skotové 
mohou mít dramatické 
kníry a chutě na luxusní 
koktejly, ovšem Al má jedi-
nečný talent: Je mistrem 
inkoustové a pečetnické 
magie. V jeho nadaných 

rukou dokáže papír a pero vytvářet podivuhodná kouzla. Al však není 
úplně sám. Je součástí globální sítě pečetníků, kteří používají své síly 
k ochraně světa před zlomyslnými bohy a podivnými monstry…  
Přeložila Julie Nováková.  
Brož., 336 stran, 11,8 x 18,5 cm 

EW043188 399,-  319,- 

NOVIN
KA*

Neal Shusterman  

BEZ CITU 
Tři přátelé, jejichž cesty svedla náhoda, sice unikli rozpojení, děsivé 
proceduře, která z nich měla učinit zdroje náhradních orgánů pro vy-
volené, ale zdaleka nemají vyhráno. Connor, Risa a Lev ve zvráceném 
světě budoucnosti potkávají nečekané spojence i kruté a bezcitné 
protivníky. A z těchto setkání vyvstávají otázky, kde život začíná a kon čí 
– a co vlastně znamená žít. Přeložil Petr Kotrle.  
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043062 399,-  319,-  

NOVIN
KA

NOVIN
KA

DLOUHO OČEKÁVANÉ POKRAČOVÁNÍ 
FASCINUJÍCÍ A TEMNÉ DYSTOPIE  

BEZ ŠANCE

2x Neal Shusterman 

obj. č.    
EW048428260,- 

ušetříte

 438,- 
jen

Výhodný komplet
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Anna Todd  

NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDY 
Karina vyrostla na vojenské základně a ví, jaký chaos a kompli-
kace to přináší. Snaží se proto vést klidný život ve svém malém 
domku. Neznamená to však, že by se k rodině obrátila zády. Na-
opak – to ona drží rodinu pohromadě a pro své dvojče, problé-
mového a svéhlavého bratra Austina, by udělala cokoliv. Když se 
ale Austinovo chování začne zhoršovat, Karina začne ztrácet  
pevnou půdu pod nohama. A tehdy ho potká… Kael je dvaceti-
letý pohledný voják, který se vypořádává se zážitky ze dvou misí 
v Afghánistá nu. Je mlčenlivý a uzavřený. Karina si však zvykne  
na jeho tichou přítomnost, která jí dodává klid, jaký už dlouho 
necítila. Je to však iluze, která nemůže trvat věčně…  
Přeložila Jaroslava Novotná.  
Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm 

EW042433 359,-  279,-

Kolektiv autorů 
HISTORKY ZE TMY 
Sbírka young adult povídek českých 
autorů plná děsivých příběhů, které 
vám nedají spát. 248 stran, barevné il. 
EW043074 379,- 299,- 

Jennifer Lynn Barnes  
ODKAZ HAWTHORNŮ 
Proč odkázal miliardář Hawthorne své 
dědictví cizí dívce místo vlastní rodině? 
Brož., 344 stran 
EW042724     399,-  319,- 

Rachael Lippincottová  

SEZNAM PRO ŠTĚSTÍ 
Emily a její rodinu vždycky provázelo 
štěstí. Dokud Emilyině mámě neobje-
vili rakovinu. Její štěstí vyprchalo 
před třemi lety, kdy zemřela. Teď se 
navíc Emily rozhádala s přítelem 
a táta se rozhodl prodat dům, v němž 
vyrostla. Jediná osoba, se kterou si 
Emily dokáže povídat, je kamarádka 
Blake. A pak najde Emily mezi mámi-
nými věcmi starý bucket list – seznam 
všech věcí, které chtěla maminka za -
žít. Blake navrhne, že se do něj spo-
lečně pustí… Přeložila R. Heitelová.  
Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043198 359,-  279,-

Krystal Sutherlandová  

TEMNÉ SESTRY 
Iris byla vždy trochu zvlášt ní. V dět-
ství se jí a jejím dvěma sestrám stalo 
něco hrozného, a ačkoli si na to ne-
pamatují, navždy je to poznamenalo. 
Iris se většinu svého do spí vání sna-
žila vyhnout podivnostem, které jako 
by se jí lepily na paty. Pak se ale její 
nejstarší sestra za podezřelých okol-
ností ztratí a podivné zážitky obklopí 
Iris ze všech stran. Začnou ji proná -
sledovat rohatí muži, ze stropu v bytě 
její sestry vypadne tělo a do popředí 
Irisiny mysli se začnou drát ošklivé 
vzpomínky… Přeložila N. Škorpilová.  
Brož., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043197 349,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

PRVNÍ DÍL NOVÉ 
SÉRIE OD AUTORKY  
FENOMÉNU AFTER
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Valerie Bowmanová  
LOKAJ A JÁ 
Tři džentlmeni rozehrají ne-
bezpečnou hru, aby našli 
příteli nevěstu. Založí klub 
lokajů a přestrojí se za slu-
žebnictvo. Hrabě z Kendallu 
se jako lokaj zamiluje do 
urozené dívky Frances a si-
tuace se zdá neřešitelná. 
Dostane se falešný lokaj  
z nelehké situace? 256 str. 
EW042304 299,- 239,- 

Nicholas Sparks  
MILÝ JOHNE 
Když se zamilujeme, věříme tomu, že 
naše láska vydrží už navždy. Co když 
ale jedno rozhodnutí všechno změní? 
Na motivy knihy byl v roce 2010 na-
točen úspěšný film. 272 stran 
EW043766 329,- 259,-

Nicholas Sparks  
PŘÁNÍ  
Maggie je spolumajitelkou galerie  
v New Yorku a je také uznávanou fo-
tografkou. Do jejího života však zcela 
nečekaně zasáhne zákeřná nemoc… 
400 stran 
EW042902 399,- 319,-

Danielle Steel  

TEMNÁ STRANA 
Dětství Zoe Morganové bylo poznamenáno 
tragickou nemocí její mladší sestry. Přihlížela 
tomu, jak rodiče věnovali všechen svůj čas 
posledním dnům milované Rose. A byla také 
svědkem jejich rozvodu. Už jako mladá žena, 
kterou tyto bolestné vzpomínky pohánějí,  
si Zoe nastaví laťku vysoko. Pilně studuje  
a usiluje o kariéru ve světě neziskovek, kde 
najde uplatnění její hluboký soucit se znevý-
hodněnými dětmi. Když se Zoe zamiluje  
a narodí se jí vlastní dítě, je odhodlaná být 
dokonalou matkou. Zanedlouho však staré, 
dlouho dřímající jizvy začnou Zoe táhnout  
na okraj děsivé propasti…  
Přeložila Štěpánka Svobodová.  
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043389 299,-  239,-

NOVIN
KA

Cynthia Harrod-Eagles  
TAJEMSTVÍ ZÁMKU 
ASHMORE 
Giles Stainton zdědil po 
náhle zesnulém otci nejen 
titul, rodinný ma jetek, ale 
i tajemství, která rodinu 
tíží, a obrovské dluhy. Ne-
zbývá mu než se bohatě 
oženit, aby zachránil pan-
ství a postaral se o matku 
a sourozence… 488 stran 
EW042772 399,- 299,-

Irving Shulman  
WEST SIDE STORY 
Maria je mladá a nemá  
tu šení, co to znamená být 
zamilovaná – dokud ne-
potká Tonyho. Ten hledá 
život mimo divočinu ulice – 
a i on teprve teď začíná 
chápat, jak chutná skuteč -
ná láska… Románové 
zpracování broadwayského 
muzikálu. 184 stran 
EW042976 299,- 239,- 

Danielle Steel  
ZTRÁTY A NÁLEZY 
Co by se stalo, kdyby… Vzru -
šující otázka žene fotografku 
Maddie na dobrodružnou 
cestu napříč zemí, aby se 
znovu setkala s muži, které 
kdysi milovala a které ne-
chala odejít… 272 stran 
EW043388 299,- 239,- 

Strhující  
příběh o temné  
stránce mateřství

TO
P

TO
P

Autorka  
prodala již  

přes miliardu  
výtisků svých  

románů! 
 

16 a 17 yoli, laska.qxp_Sestava 1  20.12.2022  11:25  Stránka 3



Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.18

R
o

m
án

y 
o

 lá
sc

e

Dagmar Užkonečně Šťastná  
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
Alex neprožívá s přítelem Jakubem zrov -
na šťastné období, a když potkává charis-
matického ředitele Alberta, zasahuje ji 
Amorův šíp. Brzy ovšem naráží na jeho 
nekompromisní slupku. V tu chvíli přichá-
zejí na pomoc kamarádky. Vymýšlejí past 
a roztáčejí kolotoč překvapení… 
Brož., 208 s. + 8 s. bar. fotopříl., 12,5 x 20 cm 
EW043860 299,- 239,-

Rebecca  
Serleová  
ZA PĚT 
LET 
Špičková 
manhattan-
ská právnič -
ka Dannie 
žije spokojený a klidný život se svým 
příte lem Davidem. Za pět let ale bude 
všechno jinak… 232 stran 
EW041438 329,- 259,- 

Colleen Hooverová  
NÁMI TO KONČÍ 
Lily to neměla v životě vždycky jed -
noduché. Ušla ale dlouhou cestu  
a teď žije v Bostonu a rozjíždí 
vlastní byznys. K tomu se ještě se-
známila s dokonalým a neskutečně 
přitažlivým neurochirurgem Rylem. 
Ryle je do Lily blázen, pronásledují 
ho ale traumata z minulosti, kvůli 
kterým se jejich vztah záhy kompli-
kuje. Když se navíc do Lilyina života 
vrátí její láska z dětství, všechno, co 
si tak důkladně budovala, se začíná 
rozpadat… Brož., 360 stran 
EW043725 399,- 299,- 

Colleen Hooverová  
9. LISTOPAD 
Den před odjezdem z L. A. se Fallon  
seznamuje se začínajícím spisovatelem 
Benem. Jejich neovladatelná přitažlivost 
vede k tomu, že Fallonin poslední den  
ve městě stráví společně. Pro Bena je její 
život přesně tou inspirací, kterou pro své 
psaní hledal. Kaž dý rok v ten samý den 
se proto setkávají. Fallon si však po čase 
není jistá, jestli jí Ben říká pravdu, nebo  
si jen realitu vymýšlí, aby dosáhl své do-
konalé zápletky. Zažijí jedinečnou love 
story, nebo oba skončí se zlomeným  
srdcem? Brož., 336 stran 
EW043966 359,- 279,-

Colleen Hooverová  
KOSTI V SRDCI 
Beyah je nucena strávit část léta na 
poloostrově v Texasu – s otcem, kte-
rého sotva zná. Dívka má v plánu 
držet se při zemi a nechat léto hladce 
plynout, její nový soused Samson jí 
ale tento plán překazí. Samson 
a Beyah nemají na první pohled nic 
společného. Ona pochází z chudé  
rodiny bez vyhlídek, on je bohatý 
a privilegovaný. Jedno však mají spo-
lečné: Oba je přitahují smutné věci. 
Což znamená, že jsou přitahováni 
jeden k druhému… Brož., 336 stran 
EW043518 379,- 299,-

Zažijí jedinečnou love story, 
nebo skončí se zlomeným 
srdcem?

Colleen Hooverová okouzlila 
miliony čtenářů po celém 
světě, její knihy boří žebříčky 
bestsellerů i knižní TikTok. 

Popularitě této autorky se nelze divit. Její příběhy 
jsou dojemné a mnohdy obsahují téma, které čte -
náře donutí k zamyšlení. Právem se jedná o jed nu 
z nejpopulárnějších spisovatelek. Já osob ně za ni 
dám ruku do ohně! 

Karolína Skácelová, Marketing Brand Manager

Jennifer  
Nivenová  
VŠECHNY 
MALÉ  
ZÁZRAKY 
On je oby-
čejný kluk, 
až na to,  
že trpí bipo-
lární poru-
chou. Ona je 

obyčejná holka, až na to, že pro něj je ne-
obyčejná… Strhující příběh o předsudcích, 
přátelství a lásce. Brož., 360 stran 

EW041516 299,- 239,-

NOVIN
KA

TOP
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Vi Keelandová  
ALFA SAMEC 
Když poprvé potkala Emerie 
Drewa, bylo to v noci. Myslela 
si, že je zloděj a že se vloupal 
do její nové kanceláře na Park 
Avenue. Během chvilky se ale 
ukázalo, že je skutečným ma -
jitelem místnosti a ona naletě -
la podvodníkovi… Brož., 288 s. 
EW043526 359,- 279,-

Georgette Heyerová  
VZNEŠENÁ SOPHIE 
Najde nekonvenční šlechtična 
Sophie ideálního manžela?  
Brož., 320 stran 
EW043709 349,- 279,-

Stephanie Laurensová  

MANŽELSTVÍ BEZ CHYBIČKY 
Slečna Antonia se posledních pár let starala 
o matku, a tak moc dobře ví, že láska na ni 
už nečeká. Pokud se chce provdat, bude to 
jedině manželství z rozumu. S lordem Philipem 
jsou přátelé už od dětství. Rozhodne se ho 
tedy přesvědčit, že bude dokonalou manžel-
kou. Philip vidí, jak je jeho přítel Harry se 
svou ženou šťastný, a o to víc si uvědomuje 
svou vlastní osamělost. Ale najít vhodnou 
dívku, která by ho milovala, není snadné.  
Sice se kolem něj stále motá Antonia, ale ta 
přece nemůže být tou pravou! Jenže když se 
o ni začnou zajímat londýnští džentlmeni, 
uvědomí si, že ho přitahuje a že by ji mohl 
ztratit… Přeložila Iva Harrisová. 
Váz., 368 stran, 13,4 x 20,8 cm 

EW555780 329,-  259,-

Georgette Heyerová  
VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI  
Historická romance pro fanou-
šky Bridgertonových… 
Brož., 264 stran 
EW043662 299,- 239,- 

Vi Keelandová  
RIVALOVÉ 
Sofie Sterlingová a Weston 
Lockwood jsou jako oheň  
a led. Vždyť všechna jejich  
setkání probíhají stejně – ne-
ustále se vzájemně popichují  
a hádají. Proč tedy ale vždycky 
nakonec skončí v posteli? 
Brož., 280 stran 
EW043041 349,- 279,- 

NOVIN
KA

Julia Quinnová  
Bridgertonovi 
PŘED SVATBOU 
Gregory Bridgerton na rozdíl od většiny mužů věří v lásku. A také 
věří, že až potká tu pravou, pozná ji na první pohled a pak už 
bude vše jen krásné a dokonalé. Jenže ho nikdy nenapadlo, že 
jeho vyvolená o něj třeba nebude stát. Okouzlující Her mione Wat-
sonová totiž miluje jiného. Naštěstí je tu lady Lucinda Aberna-
thyová, její nejlepší přítelkyně, která udělá vše, aby se Gregory 
a Hermione dali dohromady. Nehodlá brát ohled ani na to, že ji 
Gregory čím dál víc přitahuje…  
Brož., 328 stran, 12,5 x 20 cm 
EW043527 359,- 279,-

Julia Quinnová  
Bridgertonovi IV.–VI. 
ČEKANKA + S LÁSKOU, ELOISE + NEČEKANÁ LÁSKA 
Přeneste se opět do Londýna na počátku devatenáctého století  
a nechte se unést vyprávěním o svérázných aristokratech, sebevě-
domých ženách a oslňujících plesech. Čekají na vás další tři knihy 
oblíbené série, jež se stala předlohou fenoménu, jehož druhou 
řadu můžete v současné době sledovat na Netflixu. V tomto krás-
ném dárkovém boxu najdete romány Čekanka, S láskou, Eloise 
a Nečekaná láska.  
Dárkový box: 3x brož., 336 stran + 280 stran + 296 stran,  
12,5 x 20 cm 
EW043609 699,- 549,- 
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Clare Boyd  

DĚTSKÁ HRA 
Anna je úžasná matka a její dcery Nell 
a Ivy jsou její chloubou. Stejně tak miluje 
svou nevlastní dceru Bay. Vše se však 
změní v den, kdy Nellina krása upoutá 
pozornost cizince v kavárně… Tichá 
a citlivá Nell nestojí o to být na billboar-
dech, ale ví, že její rodina zoufale potře-
buje peníze. Ale ve chvíli, kdy Nell stane 
před kamerou, vypluje na povrch zničující 
tajemství… Přeložil Jan Jirák.  
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW042665 399,-  319,- 

Kerry Fisherová  

MATKA, JAKOU JSEM 
MOHLA BÝT 
Vicky nikdy neměla rodinu, jakou si přála.  
Slíbila si proto, že si vybuduje vlastní rodinu 
a vlastní život, který bude plný lásky a pozor-
nosti, po které sama jako dítě toužila. Když  
v Řecku potká Williama a neplánovaně s ním 
otěhotní, dohodnou se, že dítě společně vy-
chovají a budou ho bezmezně milovat. Jenže 
jednoho dne, když jsou jejímu synovi dva roky, 
Vicky nechá Thea u tchyně, odjede a zpátky 
pro dítě už se nevrátí… Přeložila Š. Kadlecová. 
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW042173 359,- 279,- 

Všichni si mysleli, že ji znají.        
                                  Spletli se...

Kerry Fisherová  
MLČENLIVÉ ŽENY 
Jste oddaná muži, kte-
rého milujete? A co 
kdyby spáchal něco 
strašného? 304 stran 
EW043697 

359,- 279,- 

Aby matka zachránila 
jednu dceru, musí  
zradit druhou…  

Sofia Lundbergová  
JINÉ ŽIVOTY  
Strhující román o touze, vině, nehynou-
cím přátelství a také o opětovném nale-
zení sebe sama po zničujícím vztahu.  
312 stran 
EW042911 379,-  299,-

Barbara Erskinová  
SPŘÁDAČI SNŮ  
Román o ztracené lásce, pomstě a od-
puštění, o tajemstvích, která více než  
tisíc let čekala, až je někdo odhalí…  
480 stran 
EW043018 499,-  399,- 

Agatha Christie  
DCERA JE DCERA 
Jak hluboce se může pro-
měnit vztah mezi matkou 
a dcerou, ukazuje ve svém 
dalším vynikajícím psycholo-
gickém románu mistryně de-
tektivek A. Christie. 232 stran 
EW043495 329,- 259,- 

Bonnie Garmus  
LEKCE CHEMIE  
Kalifornie, 60. léta. Když věd-
kyně Elizabeth začne mode ro -
vat pořad o vaření, odstar  tu je 
revoluci, která zpo chyb ňuje 
vše, co se tehdy považovalo 
za běžné. Brož., 376 stran 
EW042493 399,- 319,- 

NOVIN
KA

TO
P
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W. Bruce Cameron  
PSÍ VÁNOCE 
Gossovi se před Vánoci potý-
kají s problémy. Ještěže s nimi 
žije moudrý německý ovčák 
Winstead a toulavé štěně 
Ruby, kteří pomohou rodinu 
stmelit a Vánoce zachránit…  
Brož., 248 stran 
EW042903 299,- 239,- 

Tabea Bachová  
DŮM HEDVÁBÍ 
Intriky 
Angela je šťastná. Ve Vitto -
riovi našla skvělého partnera 
a tkalcovna vzkvétá. Tenhle 
úspěch ale zakolísá, když se 
náhle objeví neznámý kon-
kurent. Navíc Angela naráží 
na odmítavost Vittoriovy 
matky… 368 stran 
EW043083 329,- 259,-

Liane Moriarty 
MANŽELOVO  
TAJEMSTVÍ 
Cecilia je úspěšná v práci, 
oblíbená mezi lidmi, má tři 
krásné dcery a spokojené 
manželství. Dopis jejího 
man žela, který měl být obje-
ven až po jeho smrti, ale 
všechno změní… 392 stran 
EW043486 399,- 319,- 
V prodeji od 6. ledna 2023

Sarah Addison Allenová  
ZAHRADA KOUZEL 
Claire má dar očarovat koho-
koliv. Stačí jí byliny z její za-
hrady. Levandulo vé koláčky 
zabrání špatným rozhodnu-
tím, lístky růže přivolají lás -
ku. Claire řeší problé my lidí  
z celého městečka, sama se 
ale vztahu bojí. Získá její srdce 
pohledný soused? Brož., 248 s. 
EW043875 299,- 239,- 

Corina Bomannová  
Barvy krásy 
SOPHIINY SNY 
New York, 1932. Nabídka Eli-
zabeth Ardenové, majitelky 
kosmetické firmy, poskytne 
Sophii nečekanou šanci… 
Pokračování bestselleru  
Sophiina naděje. 392 stran 
EW043279 499,- 399,- 

Láska. Zrada.  

Rodinná tajemství… 
Kerry Lonsdaleová  

POSLEDNÍ SLOVA 
Mladší sestra Olivie Carsonové, šestnácti-
letá Lily, je těhotná. Je nucena k tomu, 
aby si vybrala – potrat, nebo adopci. 
Dívka se ale rozhodne raději utéct z do-
mova. Olivii však jednou za rok posílá 
obrázek svého syna Joshe, a to až do 
jeho třinácti let. Tehdy na prahu Oliviina 
domu stane sám Josh. Proč se najednou 
objevil a co se stalo s jeho matkou?  
Přeložila Petra Florianová. 
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043290 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,-  

V prodeji od 6. ledna 2023 

NOVIN
KA

Donna Douglasová  

SESTŘIČKY  
POD JMELÍM 
Vánoce, 1941. Sestřičky  
z nemocnice Nightingale 
musí čelit zatím nejtěžší 
zimě. Všude je nedosta-
tek, v novinách se píše  
už jen o ztrátách a poráž-
kách. Britové jsou una-
vení a demoralizovaní. 
Millie nedávno ovdověla 
a musí se vypořádat s ma-
jetkovými záležitostmi. 
Jess se proti své vůli stě-
huje na venkov. Náladu jí 
však zvedne příjezd Effie, 
která se rozhodla utéct 
z Irska a dou fá, že na 
vesnici nalezne konečně 
klid. Brzy jí však zkříží 
cestu pohledný Kit… 
Přeložila Petra Klůfová.  
Váz., 360 s., 12,5 x 20 cm 

EW043219 
399,-  319,-

Jak sestřičky z Nightingale 
zvládnou zatím nejtěžší zimu?

NOVIN
KA

TO
P
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Stephanie Storey  

RAFFAEL 
Malíř v Římě 
Fresky na stropě  
Sixtinské kaple patří 
k nejvěhlasnějším 
mistrovským dílům 
italské renesan ce. 
Ale jaký příběh se 
za nimi skrývá?  
S. Storey ve své knize 
líčí jejich vznik jako 
ještě nikdo předtím: 
oči ma Michelange-
lova nejzuřivějšího 
soka, mladého, po-
hledného malíře Raf - 
faela Santiho z Ur-
bina. Raffael osiřel  
v jedenácti letech  
a byl pevně odhod-
lán dodržet slib, který dal svému otci: stát se největším ma lířem v dějinách. Ale aby 
mohl být nejlepší, musí porazit Michelangela Buonarrotiho. Papež Julius II. povolá 
oba umělce do Říma a postaví je proti sobě: Michelangelo maluje strop v Sixtinské 
kapli, zatímco Raffael má na starosti výzdobu papežových soukromých komnat. 
Raffael usiluje o dokonalost, ale zápasí přitom s vnitřními démony: ctižádostí, stra-
chem z toho, že nebude bezchybný, a osamělostí… Přeložila Dana Krejčová.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EW041671 399,-  319,-

Michelle Marly  

MARIA CALLASOVÁ 
Benátky, 1957. Maria Callasová je nej-
známější pěvkyní své doby, ale umělecká 
dokonalost, kterou na jevišti ztělesňuje, 
si začíná vybírat svou daň. Hrozí, že jí 
selže hlas, a Maria touží po odpočinku, 
který jí však ani svět opery, ani její mana-
žer a manžel Meneghini nedopřejí. Tehdy 
se Maria seznámí s nejbohatším mužem 
světa, charismatickým rejdařem Onassi-
sem. Navzdory všem překážkám se do 
sebe bezhlavě zamilují. Jejich láska trvá 
do doby, než Onassis pozná Jackie Kenne-
dyovou… Přeložila I. Dirk Lukačovičová.  
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043128 399,-  319,-

Charlotte Jacobi 
PARFUMERIE  
DOUGLAS 
Vznik rodinného  
impéria 
Splní si Marie Carsten-
sová svůj sen a otevře se 
svou sestrou vlastní par-
fumerii v srdci Hambur -
ku? 368 stran 
EW042775 399,- 319,- 

Gigi Griffis  
CÍSAŘOVNA 
Znáte z Netflixu! Píše se 
rok 1853 a Alžběta Ba-
vorská, přezdívaná Sisi, 
má jasno: Buď se dočká 
opojné romantické lásky, 
kterou opěvují básníci, 
nebo se nezamiluje 
nikdy… Brož., 320 stran 
EW043603 359,- 279,- 

Flora Hardingová  
BUDOUCÍ  
KRÁLOVNA 
Podmanivé vyprávění po-
otvírá bránu do tajných 
komnat královského pa-
láce a přibližuje historii 
vztahu britské královny 
Alžběty a prince Philipa. 
320 stran 
EW042313 359,- 279,- 

Michelle Marly  
MADAME PIAF 
A PÍSEŇ LÁSKY 
344 stran 

EW041468 379,- 299,- 

NOVIN
KA

Okouzlující román  
o nejvýznamnější  

pěvkyni století

2x Michelle Marly

obj. č.   EW048429
280,- 
ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet
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A. Mornštajnová,  
K. Tučková, M. Klevisová, 
V. Hanišová, M. Pilátová, 
D. Čechová, A. Bolavá,  
I. Hejdová, P. Dvořáková,  
A. Geislerová 
CO SE STANE DÁL 
Deset populárních auto-
rek a deset příběhů žen-
ských – vlastně až na 
jednu výjimku – hrdinek.  
176 stran, čb. ilustrace 
EW043607 279,- 219,- 

Jan Váňa  
KŘEHKOST 
Bára a Filip. Dva mladí lidé 
podobní tolika ostatním.  
Dají se dohromady přes Tin-
der. Touží se pomalu usadit 
a tře ba i založit rodinu. Ale 
protože nemůžou hledat ná-
vody u svých rodičů, nezbývá 
jim než si vyšlapat vlast ní 
cestu… 296 stran 
EW043578 359,- 279,- 

Anna Bolavá  
VYPRAVĚČ 
368 stran 
EW043666 399,- 319,-

Marek Epstein  
ZEMĚ 
Příběh české rodiny 
424 stran 
EW043385 399,- 299,- 

Sára Zeithammerová  

STEHY 
Do butiku úspěšné návrhářky Lucie vejde Anna, 
mladá studentka filozofické fakulty, která si chce 
koupit nový kabát. Nesetkává se jen zákaznice 
s prodavačkou, ale především milenka s manžel-
kou. Anna udržuje tajný poměr s Luciiným manže-
lem a přišla pohlédnout do očí své konkurentce. 
Netuší však, že Lucie přesně ví, kdo do butiku vkro-
čil. Atmosféra houstne a ožívá příběh dvou rozdíl-
ných životních cest, jejichž středobodem je jeden 
osudový muž. Stehy na nezhojených ranách se  
napětím začínají párat a je jen otázkou času, kdy 
bolest začne být nesnesitelná. 
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EW042704 299,-  239,-

Michaela Kalivodová  

OŘECHY NA CUKROVÍ 
Ve stáří se celý svět mění v místo plné lítosti. 
Aspoň pro někoho. Hlavní hrdinkou příběhu 
je životem poznamenaná stará žena, pro niž 
je rodina nade vše a své děti a vnoučata 
bezmezně miluje a láskyplně rozmazluje. 
Skrz zdánlivě obyčejné všednodenní historky 
a postřehy ale probleskává temná minulost, 
která v ní vyvolává znovu a znovu pocity 
viny a studu. Přeje si, aby mohla změnit již 
nezměnitelné a zoufale touží po odpuštění 
za neuvážená životní rozhodnutí, která 
ovliv nila celou její rodinu. Zároveň se bojí 
o něj poprosit, protože je přesvědčená, že 
na něj nemá nárok. Ořechy na cukroví jsou 
příběhem o stáří, rodině, závislostech, nejis-
totách a o umění odpouštět – a to přede-
vším sám sobě. 
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043386 299,-  239,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Novela o jedné  
nečekané návštěvě, 
o dvou ženách  
a o jizvách, které  
nejsou vidět…
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Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 58. 24
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NOVIN
KA

Vážení a jistě i milí čtenáři zimního 
kata logu Knižního klubu, kteří katalog 
opravdu čtou a nepoužívají ho na balení 
ryb a podobně. Zdravím vás. Měl jsem 
vás pozdravit a taky vám mám doporu-
čit, proč si máte přečíst moji novou kni -
hu. Přečtěte si tedy moji novou knihu, 
protože to je sranda. Je to i trochu napí-
navý a je tam spousta Hitlerů, kterým se 
stanou zlé věci – a to je dobře. To je 
podle mě jednoznačný důvod, proč si 
knihu přečíst! 

Dominik Landsman 

Dominik Landsman  

HÍŤOVO KOUZELNÉ  
DOBRODRUŽSTVÍ 
V nepříliš vzdálené budoucnosti žije lid-
stvo po apokalypse známé jako Den na 
hovno v bídě a zmaru. Ve snaze zvrátit 
tento truchlivý osud je zkonstruován stroj 
času, ukáže se však, že co jednou pro-
běhlo, změnit již nelze. A tak začnou lidé 
do minulosti alespoň jezdit na dovolenou 
a přivážet si z ní věci. Postupem času vy-
vstane ovšem potřeba začít toto regulo-
vat. A tím jediným, co si smí člověk 
z minulosti vzít s sebou, je Adolf Hitler – 
toho je totiž zcela v pořádku zotročit 
a například ho nutit dřít na cibulových 
plantážích, případně ho nechat zápasit 

s jinými Hitlery… A přesně to dělá Daniel, který se 
vydal ve šlépějích svého otce a stal se trenérem Hitlerů…  

Váz., 368 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 22,7 cm 

EW043352 399,-  319,- 
 

Hana Vondráčková  
PUBERŤAČKA  
PŘED DŮCHODEM 
Ali, přítel nejvěrnější 
aneb Alzheimer  
převážně nevážně 
Knižní zpracování oblíbe-
ného blogu. 168 stran, čb. il. 
EW043466 299,- 239,- 

Zuzana Hubeňáková  
CHAMELEON  
V LENTILKÁCH 
Pokud jste občas v životě 
ztracení jak chameleon 
v lentilkách, pak jste ideál -
ními čtenáři této knihy! 
368 stran, černobílé ilustrace 
EW043130 379,- 299,- 

Marta Kučíková 
ITALSKÉ JEDNOHUBKY 
O životě v podhorském ital-
ském maloměstě vypráví 
s vtipem autorka žijící v těch -
to končinách již mno ho let. 
176 str., barevné i čb. ilustrace 
EW042843 279,- 219,-

D. Landsman, Z. Hubeňáková  
DENÍČEK MODERNÍHO PÁRU 
Kniha, kterou Dominik Landsman napsal 
společně s blogerkou a spisovatelkou Zu-
zanou Hubeňákovou, se vrací do doby, 
kdy ještě nebyl otcem. 224 stran, čb. il. 
EW038435 249,- 199,-

Dominik Landsman  
NA CHALUPĚ  
S MODERNÍM FOTREM 
Nyní se ke slovu dostává ten nejdůleži-
tější – autorův milovaný syn Čeněk… 
160 stran, černobílé ilustrace 

EW041699 259,- 199,-

Dominik Landsman  
KARANTÉNA  
S MODERNÍM FOTREM 
Moderní fotr, Čeněk a Nataša v karan-
téně! Best in Covid – Made in Česko! 
208 stran, černobílé ilustrace 

EW042771 299,- 239,- 

HUMORISTICKÝ ROMÁN, JEHOŽ VIZE  
BUDOUCNOSTI SE DOUFEJME NIKDY NENAPLNÍ…
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Hana Hřebejková  
PADESÁTKA  
V NOUZOVÉM STAVU 
Co když si jdete nechat udě-
lat vlasy do zavřeného salonu 
a při barvení vás překvapí po-
licejní kont rola? A co s dovo-
lenou, kterou kazí hyperaktiv  - 
ní prů vod kyně? Vtipné povíd -
ky nejen z karantény. 144 s. 
EW042662 199,- 159,- 

Tomáš Zástěra  
OPOUŠTÍM OSTROV 
Sedmnáct příběhů. A sedmnáct situací, 
které se autorovi v životě skutečně staly… 
192 stran, černobílé ilustrace 
EW043443  329,- 259,- 

Soňa Hrabec Kotulková, Michal Hrabec  
MANŽELÉ V BĚHU 
Začtěte se do příběhu manželů v běhu, 
motivátorů a autorů úspěšného běžeckého 
blogu Running2! 224 stran, čb. ilustrace 
EW043441 329,- 259,-

Peter Wright  
ZVĚROLÉKAŘEM 
V YORKSHIRU 
Autor vypráví příběhy z vlast -
ní veterinární praxe a s las-
kavým nadhledem i suchým 
humorem líčí život vesnické -
ho zvěrolékaře. Sympatická 
kniha navazuje na tradici  
J. Herriota. 320 stran, čb. foto 
EW043078 359,- 279,-

POVÍDKY,  
které vám zaručeně 
zlepší náladu! 
Natalie A. Rollko  

DEPILÁŽ 
Pokud Depiláž použijete čtenářsky správně, 
měla by vám zaručeně vydepilovat minimál -
ně mizernou náladu. Realita promíchaná 
s fikcí vám v deseti povídkách roztáhne 
koutky úst do stran třeba při horizontálním 
nicnedělání. Depilační efekt každé povídky 
na živého čtenáře potvrdila nedávná klinická 
studie. Přečtěte si bláznivé povídky Natalie  
A. Rollko, jejichž specifický humor a lehký 
tón vás jistě dostanou! 
Váz., 120 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043531 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Marcela Mlynářová  

ŽIVOT JAKO HOBBY 
Život je barvitý a nevypočitatelný. Vždy 
záleží na nátuře, smyslu pro humor, 
vnímavosti a úhlu pohledu. Populární 
autorka řady oblíbených knih opět  
vypráví nenapodobitelným stylem 
o svých zážitcích a životních zkuše-
nostech. Tentokrát se ocitá na cestách 
po naší vlasti, ale i na vrcholech za-
hraničních hor. Ani za nepříznivého 
počasí a v nepříjemných situacích ne-
klesá na mysli a neztrácí svůj humor. 
Kniha čtenáře pobaví, ale i dojme 
a nevtíravým způsobem poskytne také 
něco málo informací o místech a pa-
mátkách, které autorka navštívila. 
Váz., 192 stran, černobílé ilustrace, 
11,5 x 18,5 cm 

EW043145 299,- 239,-

KNIHA, KTERÁ 
VÁS POBAVÍ  
I DOJME...

NOVIN
KA*
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Sara Baume  

SEDM VĚŽÍ 
Mladí lidé v počátcích vzájemného 
vztahu opustí velkoměsto, odříznou se 
od rodiny i přátel a nastěhují se do 
pro najatého domku na samotě. Na vě-
trném kopci nad Atlantikem, ve stínu 
záhadné hory, jim pomalý rytmus kaž-
dodenní rutiny umožňuje ostře vnímat  
i ty nejmenší detaily změn v okolní  
krajině. Původní pokus o provizorní 
koexis tenci dvou samotářů se mění  
na trvalé soužití čím dál tím hlouběji 
propojených bytostí. Nakonec se oba 
odhodlají prozkoumat tajemství hory…  
Přeložila Alice Hyrmanová McElveen.  
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043039 359,-  279,-

Bernhard Schlink  

VNUČKA 
V roce 1964 se na festivalu mládeže ve Východ-
ním Berlíně do sebe zamilují studentka z Vý-
chodu a student ze Západu. On jí pomůže utéct, 
vezmou se. Teprve po její smrti se sedmdesátník 
Kašpar dozví, co mu jeho žena Birgit celý život 
tajila: Před útěkem porodila dceru a nechala ji  
v NDR. Kašpar udělá to, co ona vždycky chtěla, 
ale nedokázala – hledá ji. Pátrání se stává ces-
tou do minulosti a setkáním s ranami a jizvami, 
které zanechala NDR, převrat v roce 1989 a při-
způsobení se Západu. Když dceru najde, žije 
provdaná v neonacistické národovecké komu-
nitě na venkově. Její čtrnáctiletá dcera Sigrun je 
šťastná, že do jejího života náhle vstoupil děde-
ček, a také on má radost z vnučky. Ale jeho svět 
je pro ni stejně cizí jako ten její pro něj. Může se 
s ní sblížit? Přeložila Jana Zoubková.  
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043247 379,-  299,-

Michel Houellebecq  
ZNIČIT 
Jak vypadá blízká budouc-
nost očima kontroverzního 
francouzského autora?  
544 stran 
EW043252 499,- 399,-

Erich Maria Remarque 
NA ZÁPADNÍ  
FRONTĚ KLID 
Autorův nejslavnější román.   
Brož., 184 stran  
EW043828 299,- 239,- 

Alexandre Dumas  
HRABĚ MONTE CRISTO 
Výpravné vydání legendárního romá nu 
slavného prozaika a dramatika. S ilustra-
cemi Adolfa Borna a v revidovaném pře-
kladu vychází generacemi milovaná kla - 
sika v překrásném třísvazkovém vydání. 
Dárkový box: 3x váz., 1424 stran, čb. il. 
EW043105 1399,- 999,- 

John Irving  
SVĚT PODLE GARPA 
Groteskní román se dotýká 
citlivých a aktuálních témat 
dnešní civilizace – otázky 
individuality osobnosti, se-
xuality, ženského hnutí, ná-
silí a strachu ze smrti. 576 s. 
EW043590 499,- 399,-

NOVIN
KA
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Paolo Cognetti  
OSM HOR 
Filmová adaptace díla byla 
uvedena roku 2022 na festi-
valu v Cannes! 232 stran 
EW043826 329,- 259,- 

Gabriel García Márquez  
KRONIKA  
OHLÁŠENÉ SMRTI 
Všichni tuší, že dojde k vraž -
dě, ale nikdo proti tomu nic 
nepodnikne. Proč? 96 stran 
EW041873 259,- 199,-

Carlos Ruiz Zafón  

MĚSTO PÁRY 
Kolekce povídek od autora bestsellerové série  
Stín větru se naposledy vrací do magického světa 
Barcelony a tajemného prostoru známého jako 
Pohřebiště zapomenutých knih. Sbírka příběhů  
sestavená samotným Zafónem a vydaná krátce  
po jeho náhlé smrti přináší nové informace o zná-
mých postavách a objasňuje historii stavby bájné 
knihovny. Přitom si však zachovává neopakovatel-
nou atmosféru dobrodružného, napínavého i váš-
nivého příběhu, který se vryl do paměti i srdcí 
milionů čtenářů po celém světě… 
Přeložila Athena Alchazidu.  
Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EW043409 329,-  259,- 
V prodeji od 6. ledna 2023

Julian Barnes  

HISTORIE SVĚTA V 10 ½ KAPITOLÁCH 
Kniha Historie světa v 10 ½ kapitolách, která začíná vyprávěním 
nepravděpodobného černého pasažéra o životě na palubě Noe -
movy archy, představuje překvapivé, podvratné a fiktivní dějiny 
Země vyprávěné z několika různorodých perspektiv připomínají-
cích kaleidoskop. Noe vystoupí ze své archy, ale on a jeho plavba 
nejsou zapomenuti: Vrací se k nim v jiných staletích a v jiných 
podnebích – viktoriánská stará panna truchlící nad svým otcem, 
americký astronaut s obsesivním osobním posláním. Vydáváme se 
na Titanic, do Amazonie, na vor Médusy a na církevní soud  
ve středověké Francii, kde se odehraje dosti bizarní případ…  
Přeložila Eva Klimentová.  
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043566 399,-  319,-

NOVIN
KA*

NOVIN
KA

Carlos Ruiz Zafón  
NEBESKÝ VĚZEŇ 
Pokračování volného romá-
nového cyklu Stín větru.  
288 stran 
EW043107 399,- 319,- 

Soubor napínavých  
povídek odehrávajících se  

v magické Barceloně
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Karel Jordán  

NAŠE ZLATÁ  
ŠEDESÁTÁ 
Šedesátá léta 20. století v Česko-
slovensku byla desetiletím tak dy-
namickým, že podobné byste jen 
stěží hledali. Autor knihy se coby 
pamětník nezaměřil na sestavu 
slovníkových hesel, ale opřel se 
o svoje vzpomínky, nashromáždil 
bohatý obrazový doprovod a při-
pravil tak unikátní publikaci, která 
vás vtáhne o šest desetiletí zpátky. 
Váz., 320 s., bar. publ., 18 x 24 cm 

EW043586 599,-  479,-  

Hana Kneblová  

ŽIVOT  
ZA PRVNÍ REPUBLIKY 
První republika existovala jen krátce, ale 
přesto je toto období nabito zajímavými 
i dramatickými událostmi. Autorka populární 
formou vypráví o všech oblastech života v té 
době, o problémech po první světové válce, 
o běžném životě lidí, ale také o úspěšných 
podnikatelích, spisovatelích, sportovcích 
a filmových hvězdách, o skandálech politiků 
či o ženách, s nimiž navázal prezident Masa-
ryk vztah po smrti své manželky. Nechybí ani 
zajímavosti, jako je například líčení kruté 
zimy v roce 1929, přemnožení bekyně 
mnišky nebo to, jak vznikla tradice vánoč-
ních stromů republiky. 
Váz., 256 stran + 16 stran čb. fotopřílohy, 
14 x 20,5 cm 

EW043261   349,-  279,- 
cena pro VIP členy 244,- 

V prodeji od 6. ledna 2023

KNIHA NEJEN  

PRO PAMĚTNÍKY  

Miroslav Verner, Ivana Faryová  
200 LET EGYPTOLOGIE 
Archeologické vykopávky, 
slavné objevy a egyptologové  
Kniha předního českého egypto-
loga. 504 stran, barevná publikace 
EW043596 599,- 479,- 

Josef Lada  
KRONIKA MÉHO ŽIVOTA 
V Kronice mého života se autor 
vrací do dětství v rodných Hrusicích 
a vede čtenáře po cestách svého 
plodného života. 440 str., bar. i čb. il. 
EW043670 599,- 479,-

B. Vurm, Z. Foffová  
KAREL IV. 
Kniha srozumitelně, přehled -
ně a s množstvím původních 
fotografií i málo známých 
dobových ilustrací ukazuje 
Karlův bohatě naplněný 
život – osobní, partnerský 
i vladařský. 224 str., bar. publ. 
EW043862 399,- 319,-

Roman Sandgruber  
ROTHSCHILDOVÉ 
Publikace mistrně vykresluje 
obraz vzestupu jedné z nej-
slavnějších bankéřských 
rodin a také pohnutého 
osudu její rakouské větve.   
360 str. + 8 str. bar. fotopříl., 
černobílé fotografie a ilustrace 
EW043022 499,- 399,- 

NOVIN
KA
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Jaroslav V. Mareš  
ATOMOVÝ PROTEKTORÁT 
Na konci 2. světové války se Hitler upí-
nal ke zbrani, která by zvrátila poměr 
sil. Byl nacistický jaderný program dál, 
než se všeobecně soudí? 328 s., čb. foto 
EW043671 399,- 319,- 

Martin Moravec, Josef Mareš  
JOSEF MAREŠ 
Nejznámější český kriminalista, autor 
seriálů Devadesátky a Případy 1. oddě-
lení, vypráví o vrazích, obětech i nejza -
jímavějších případech. 344 stran 
EW560191 389,- 319,- 

Tom Steinfort  
ŠEJKOVY HŘÍCHY 
Věznění, týrání a kruté tresty – to vše 
se skrývá pod nablýskanou fasádou 
jedné z nejbohatších rodin světa…  
328 stran + 8 stran barevné fotopřílohy 
EW043218 359,- 279,- 

Marek Brzkovský  
NOČNÍ LOVEC 
Karel Kuttelwascher 
Publikace známého českého odborníka 
na leteckou historii M. Brzkovského.  
128 stran, barevná publikace 
EW043679 399,- 319,- 

D. Stomatová, J. Schürger 

POD ŠTÍTEM 
CHARKOVA 
Válka nás zastihla v Charkově. 
Každou chvíli jsme čekali, že 
město padne do rukou ruské 
armády. Charkov ale vydržel. 
Nevzdal se. Stal se štítem 
celé severovýchodní oblasti 
Ukrajiny, pod nímž se skrý-
vají osudy jednotlivých Ukra-
jinců. Tato kniha vás provede 
prvními týdny války a odhalí 
vám příběhy, které jste v te-
levizi neviděli. 
Flexivazba, 224 str. + 24 str. 
bar. fotopříl., 14,8 x 21 cm 

EW043946 399,- 319,- 

NOVIN
KA

Vladimír Mertlík  

JOSEF MAŠÍN 
Kniha se vrací k velkému příběhu dějin třetího odboje i k pozděj-
ším osudům jeho hrdinů. Řadu dnů autor naslouchal intimním 
a nikdy nezveřejněným vzpomínkám Josefa Mašína na průnik 
skupiny bratří Mašínů sovětskou zónou Německa v roce 1953.  
Vyprávění posledního žijícího účastníka bojů s více než 20 000 
příslušníky Volkspolizei a Rudé armády přináší unikátní svědectví 
a detailní pohled na charakterové rysy členů skupiny i vzájemné 
vazby. Rodinný obrazový archiv odkrývá poprvé též další osudy 
Mašínů a Milana Paumera po jejich emigraci. 
Váz., 336 stran, barevné i černobílé fotografie, 14,5 x 20,6 cm 

EW043068 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Unikátní svědectví
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Kateřina Tůmová 

ŽENY  
ZA ZÁDY 
Partnerky 
slavných 
sportovců  
Jakou největší 
bolest skrývá 
Marie Růžičková? 
S čím se potýkala 
Jana Hübschma -
nová a jak složi -
té je vyrovnat se 

s autismem vlastního syna? Kdy cítila beznaděj Kateřina Šaf rán -
ková? Co považuje za svůj životní smysl Vlasta Panenková a čím  
ji její muž Antonín Panenka dokáže i po padesáti letech manžel-
ství překvapit? Co se skrývá v životním příběhu Michaely Salák? 
A jak těžké i krásné je být nevlastním rodičem v případě Petry Ro-
solové? Jakou nečekanou pravdu najdete za mediálním lynčem 
Kateřiny Kristelové? Jak těžké bylo pro Hed viku Kollerovou žít  
v cizí zemi bez znalosti jazyka i místních zvy ků? To vše se dočtete 
v této knize plné exkluzivních rozhovorů.  
Váz., 200 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 22,7 cm 

EW043310 379,-  299,- 

Hovory s terapeuty a Hovory s doktory

obj. č.    
EW048430240,- 

ušetříte

 418,- 
jen

Výhodný komplet

Miloš Zapletal, Jan Měšťák  
DUEL 
Hovory nejen o medicíně 
a showbyznysu 
Duel dvou kamarádů je pře -
devším zajímavým dia logem 
o nejrůznějších životních té-
matech. Text provází ilustra -
ce S. Zapletala. 200 s., čb. il. 
EW043618 329,- 259,- 

Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů  
HOVORY S DOKTORY 
Autoři vyzpovídali dvanáct předních lékařů. Mlu-
vili s nimi o jejich práci, o zdraví, o vztahu k pa-
cientům, o jejich láskách i víře. 192 stran, čb. foto 
EW041388 299,- 239,- 

Petr Pavel, Jolana Voldánová  
GENERÁL PAVEL 
Poutavý rozhovor Jolany Voldá-
nové s generálem Petrem Pav -
lem. Zkuše ná moderátorka se 
nevyhýbá žád ným tématům. 
248 str. + 16 str. bar. i čb. fotopříl. 
EW043598 359,- 279,- 

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ŽEN, KTERÉ  
STOJÍ ZA ÚSPĚCHY SVÝCH MUŽŮ...

Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, Jana Brázdilová  

HOVORY S TERAPEUTY 
Rozhovory s předními českými terapeuty a psychoterapeuty o vnitřních kon-
fliktech, partnerských krizích, paralelních vztazích, depresích, úzkostech,  
o pocitech, emocích, cestách ke štěstí, ale i o závislostech a o smrti vychá-
zejí z prožitků a životních osudů konkrétních osob. Autorky, které spojilo 
velmi blízké ženské přátelství, založené na upřímnosti a naprosté důvěře, 
otevírají niterná témata…  
Váz., 184 stran, barevné fotografie, 17 x 21,3 cm 

EW042887 359,-  279,- 
 

TÉMATA, KTERÁ SE DOTÝKAJÍ  
KAŽDÉHO Z NÁS!

NOVIN
KA
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Klára Kolouchová  
NAHOŘE FOUKÁ 
Inspirativní průvodce životem od jediné 
české horolezkyně, která zdolala tři nej-
vyšší hory světa. Tato kniha vychází  
ve spolupráci s nakladatelstvím Labyrint. 
184 stran, barevné fotografie 
EW043887 499,- 399,- 

Tomáš Padevět 
CARMEN 
Hana Hegerová vypráví o dětství za sloven-
ského fašistické ho státu, o pobytu v uteče-
neckém táboře, komunistickém kriminálu 
a jiných, dosud neznámých událostech 
svého života. 504 s. + 16 s. b. foto, čb. foto 
EW042881 499,- 399,- 

Molly Haskellová  
STEVEN SPIELBERG 
Spielbergovo dílo je ohromující. Kniha 
uznávané kritičky Molly Haskellové roze-
bírá nejen profesní dráhu tohoto slav-
ného producenta a režiséra, ale na jejím 
pozadí odkrývá i jeho osobní život. 224 s. 
EW042692 299,- 239,- 

Martin Šonka, Robert Sára  

MARTIN ŠONKA 
Můj let do nebes 
Inspirativní příběh akrobatického pilota Martina Šonky, jenž se v roce 
2018 stal mistrem světa respektované letecké série Air Race. Jeho 
cesta k absolutní světové špičce ale zároveň ukazuje, jak se vyplácí 
snít, protože i zdánlivě nereálné touhy mohou být – pokud tvrdě  
pracujete a jdete si za nimi – jednou naplněny. Obyčejný kluk ze Sezi-
mova Ústí, jak o sobě rád říká, se prosadil v odvětví, v němž často 
rozhodují peníze. Navzdory tomu, že jeho maminka byla samo živitelka, on s bratrem spával v kamrlíku na koš-
ťata a Česko není pro velké sponzory atraktivní lokací, z něj vyrostl elitní světový pilot. A z anonymního muže 
se v tuzemsku stala respektovaná sportovní osobnost. Zpověď otce tří dětí zároveň doplňují rozhovory s jeho 
nejbližšími i s jeho velkými soupeři. 
Váz., 288 stran, barevné fotografie, 14,5 x 22,7 cm 

EW042219 399,-  319,- 
  

Kniha vypráví o mém životě okolo  
letadel, která se stala mou vášní  
a vysněným povoláním. Snad pro vás 
bude alespoň malou motivací, že je 
potřeba jít si za svými sny.  

Martin Šonka 

NOVIN
KA

INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚH  
vítěze série mezinárodních závodů  

Red Bull Air Race
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KNIHA KVÍZOVÝCH KŘÍŽOVEK 
Víte, kterou nejtenčí věc může člověk spatřit pouhým okem, a kdo od roku 1843 
až do druhé světové války vlastnil železárny ve Vítkovicích? Odpovědi na tyto  
a dalších 163 otázek se dozvíte v této knížce.  
Brož., 168 stran, 14,5 x 21 cm 

EW043502 199,-  159,- 

LUŠTĚTE A RELAXUJTE!

Philip Kiefer  
KNIHA HLAVOLAMŮ  
S MAPAMI MĚST A ZEMÍ  
Rádi cestujete, i když je to jen prstem po mapě? 
Výborně – vydejte se s námi na objevitelskou vý-
pravu a řešte zábavné hádanky a rébusy pomocí 
map, plánů měst, obrysů, panoramat a vlajek.  
Ponořte se do historie, prozkoumejte daleké kraje, 
poznejte sluncem rozpálenou Afriku a pronikněte 
také do ledového světa Antarktidy. Můžete se těšit 
na záludné otázky, humorné úkoly a vynalézavé 
odpovědi. 208 stran, barevné ilustrace 
EW043275 349,- 279,- 
 

Olga Bušková  
DIÁŘ PLNÝ ČASU 
Nedatovaný průvodce vaším 
rokem 
Váš kouzelný rok začíná každý den! Ne-
musíte čekat na konkrétní rok. Můžete 
začít kdykoli. V tomto nedatovaném 
diáři nechybí ani poetické úvodníky  
a praktické tipy pro vás a váš domov.  
200 stran, barevné i černobílé ilustrace 
EW043366 359,- 279,- 

Vyškrabávací obrázky 
MAGICKÉ GALAXIE  
Vstupte do světa plného fantazie! 
S pomocí dřevěného škrabátka po-
stupně krok za krokem odkryjete 
celý obrázek, nebo můžete odkrýt 
jen jednotlivé motivy s krásnými 
barevnými efekty. Záleží jen na vás! 
Brož., 28 stran, bar. p. + škrabátko 
EW043296 249,-  199,- 

Katja Czajkowski  
ŠIJEME NA DĚTI  
DOMA A JEDNODUŠE 
V této knize najdete mnoho rad  
a praktických tipů k ušití módy  
s dlouhou životností. Všechny ná-
vody jsou doplněné fotografiemi, 
které vás krok za krokem dovedou 
ke zdárnému cíli. 128 s., bar. publ. 
EW043491 399,-  319,- 

Josephine Kirschová  
MAKRAMÉ  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Tato kniha vám ukáže, jak můžete 
uplést různé předměty, počínaje 
přívěskem na klíče přes síťku na 
květináč až po závěsy na stěnu. 
Všech ny projekty zvládne i začá-
tečník. 112 stran, barevná publikace 
EW042910 359,- 279,- 

SUDOKU DO KAPSY 
150 hlavolamů 
Více než pět desítek let pomáhá tento 
hlavolam trénovat soustředění a tříbit  
logické myšlení – a především bavit lidi 
po celém světě. Nejlepší luštitelé se 
účast ní mezinárodních šampionátů. Su-
doku v tomto kapesním vydání je ideál -
ním dárkem pro vaše blízké! Brož., 176 s. 
EW041839 159,- 129,- 
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Jeremy Black  
HISTORIE EVROPY 
Od pravěku po 21. století 
Publikace s nádhernými ilustracemi, barev-
nými fotogra fiemi, podrobnými časovými 
osami a mapami nám přibližuje dějiny na-
šeho kontinentu. 256 stran, barevná publ. 
EW043429 599,- 479,-

Ladislav Čech  
ANGLIČTINA PRO LAMY 3 
Tato vtipná kniha osloví nejen věčné začá-
tečníky, ale i studenty, kteří mají potíže 
s tradičními učebnicemi. Najdou v ní krátké 
příběhy s příkla dy, které tvoří přehled gra-
matických jevů od úrovně A1 po B2. 168 s. 
EW042641 249,- 199,- 

Karla Tchawou Tchuisseu, Sabina Straková 
100 PERLIČEK  
PRO (NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY 
Seznamte se jednoduchou a zábavnou for-
mou se stovkou nejčastějších pravopisných 
a gramatických chyb, které Češi dělají. 
Brož., 160 stran, barevné ilustrace 
EW041984 299,- 239,- 

KNIHA MATEMATIKY 
Co je to imaginární číslo? Mohou se dvě paralelní přímky protnout? Jak může matematika předpovídat 
budoucnost? V průběhu historie si matematici kladli podobné otázky a hledali odpovědi, které nám  
pomohly pochopit vše od zákonitostí v přírodě až po moderní počítačové technologie. Tato kniha nabízí 
zasvěcený úvod do oboru matematiky a nepochybně osloví všechny, kteří chtějí poodhalit taje čísel.  
Využívá atraktivní formu mozaiky a prostřednictvím textů, doprovodných ilustrací a názorných schémat 
přináší odpovědi na nejnaléhavější matematické otázky.  
Váz., 352 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm 

EW043113 699,-  559,- 

NOVIN
KA

KNIHA BIOLOGIE 
Krátké, výstižné a inspirativní pří-
běhy ze světa biologie přinášejí  
odpovědi na nejnaléhavější otázky 
o veškerém životě na planetě Zemi.  
336 stran, barevná publikace 
EW042661 699,- 559,- 

KNIHA FILOZOFIE 
Tato srozumitelně napsaná publikace 
vás provede vývojem filo zofie – od 
počátků až do současnosti – a sezná -
mí vás také s vý znač  nými filozo fy.  
352 stran, barevná publikace 
EW041642 759,- 599,- 

KNIHA EKOLOGIE 
Další titul ze série přehledových obo-
rových publikací představuje zasvěce -
ný úvod do oboru ekologie. Ne chybí 
názorná schémata a ilustrace.  
352 stran, barevná publikace 
EW041534 679,- 539,- 

ZASVĚCENÝ 
ÚVOD  
DO OBORU 
MATEMATIKY
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3x Adam Gebrian

obj. č.    
EW048431320,- 

ušetříte

 777,- 
jen

Výhodný komplet

ÚŽASNÁ VELKOMĚSTA  
Příběhy nejzajímavějších měst 
světa 
Města jsou středobodem lidských 
dějin již bezmála 7 000 let. Tato 
publikace vás provede stovkou nej-
slavnějších měst světa a bude vám 
vyprávět jejich poutavé a také po -
hnuté příběhy. 320 stran, bar. publ. 
EW043298 999,- 799,- 

ZÁZRAKY LIDSKÉHO UMU 
Architektura od počátku věků 
do současnosti 
Výpravná obrazová publikace konti-
nent po konti nentu představuje divy 
světa vytvořené člověkem. Ilustrace 
ukazují jedinečné půdorysy a výřezy, 
vše je zasazeno do historického 
a uměleckého kontextu. 336 s., bar. p. 
EW041963 999,- 799,- 

Adam Gebrian  
TŘI MĚSÍCE V BARCELONĚ 
272 stran, barevné fotografie 
EW042120 349,- 279,- 

Adam Gebrian  
DVA MĚSÍCE V LISABONU 
Adam Gebrian v knize popisuje stovky 
zajímavých míst. 312 stran, bar. fotografie 
EW042967 349,- 279,- 

Iveta Toušlová, Josef Maršál  
a kolektiv autorů 

TOULAVÁ KAMERA 35 
V publikaci naleznete tipy na výlety, 
krásné fotografie, podrobné mapy  
s QR kódy a praktické informace. 
Váz., 235 stran, barevná publikace,  
17,5 x 23,7 cm 
EW563575 349,-  279,-

Adam Gebrian  

SEDM MĚSÍCŮ V RALEIGH,  
NEW YORKU A CHICAGU 
Architekt Adam Gebrian spolu se svou ženou Markétou a téměř šestiletým 
synem Filipem strávil sedm měsíců v USA – v Raleigh v Severní Karolíně, New 
Yorku a Chicagu. Jeho další kniha svým formátem navazuje na úspěšné Tři mě-
síce v Barceloně a Dva měsíce v Lisabonu. I když se díky ní dostanete na skvělá 
místa, ani tentokrát nečekejte komplexního průvodce nebo soupis všech desti-
nací stojících za návštěvu. Nabídne vám především autentický záznam konfron-
tace s životním prostorem tolik odlišným od toho u nás doma. Nejlepší cesta, 
jak si začít vážit věcí, které nám připadají samozřejmé… 
Flexivazba, 296 stran, barevné fotografie, 13 x 19,7 cm 

EW043758 399,-  319,-

NOVIN
KA

Další díly této edice zakoupíte za akční  
cenu 199 Kč na www.knizniklub.cz. 

NOVIN
KA

Iveta Toušlová, Josef Maršál  
a kolektiv autorů 
TOULAVÁ KAMERA 34 
Další díl knižní verze populárního 
televizního pořadu Toulavá  
kamera s mnoha tipy na výlety 
po celé České republice. 
237 stran, barevná publikace 
EW553272 349,- 199,- 

AKČNÍ CENA
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Katja Frixeová  

LIŠČÍ ZEMĚ 
V Liščí zemi bydlí štěstí, myslí si Juna a její nejlepší 
kamarád Ilo. A každý tu má svůj vlastní kouzelný 
předmět – čarověc. Jednoho dne se však objeví cizí 
kluk Fion a poklidný život Liščanů je tentam. Fion čelí 
obvinění, že rozbil nejmocnější ze všech čarověcí, 
čímž z Liščí země zmizela všechna kouzla. Když se  
po okolí ještě začnou toulat záhadné zlaté lišky, hněv 
Liščanů nezná mezí. Jediná Juna Fionovi věří. Aby do-
kázala jeho nevinu, vydává se na nebezpečnou cestu. 
Musí odhalit prastaré tajemství své země… 
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm 

EW043112 349,- 

NOVIN
KA

279,-

Říká se, že když 
se lišky objeví, 

mají k tomu 
vždycky  

nějaký důvod. 
Děsivý důvod…

ZIMA 1/2023

VĚK 
9+

35
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Markéta Veselá  

DINOSAUŘÍ POHÁDKY 
Vítej mezi dinosaury! Snad se jich  
nebojíš? Někteří dinosauři sice mají 
velké zuby, jsou obrovští a občas  
i dost hluční, ale ti naši jsou trochu 
jiní. Mírumilovní a kamarádští. Zjistíš, 
že řeší úplně stejné problémy jako ty. 
Občas si nechtějí čistit zuby, někdy 
neposlouchají maminku anebo zlobí 
kamarády, jindy je jim třeba i trochu 
smutno. 

Emil Ludvík, Zdeněk Miler  

O LÍNÉ HOLCE 
Na kraji lesa stála polorozpadlá chalupa a v ní bydlela holka, které nikdo neřekl jinak 
než líná Markéta. Tahle Markéta se totiž vůbec o nic nestarala, ani se nemyla, nečesala, 
neuklízela, nejradši celý den ležela v posteli a lenošila. Nejhorší ze všeho bylo, že zane -
dbávala svoji kočičku Micku, a dokonce na ni byla zlá. A tak se Micka jedné noci rozhod -
la, že uteče. Stalo se ale něco velice zvláštního. Kromě Micky se rozhodly odejít i věci  
v chalupě! Jak to s Markétou dopadlo, se dozvíte v této knížce s nádhernými ilustracemi. 
Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 26,5 x 19 cm 

EW043402 299,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Petr Stančík  
POHÁDKY  
PRO ZLOBIVÉ BAGRY 
Pohádky v této knize jsou jako 
dělané pro všechny holčičky  
i kluky, co se rádi zasmějí. 
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 
16 x 16 cm 
EW042314 259,-

Jan Lebeda  
S MEDOVNÍČKEM  
DO POHÁDKY  
Další roztomilé pohádkové příběhy 
oblíbené ho skřítka Medovníčka. 
Ilustrovala Veronika Balcarová. 
Váz., 164 stran, bar. il., 19 x 22 cm 
EW042158 359,-

Příběh  
ukrytý v notách 
KOUZELNÁ FLÉTNA  
Kniha obsahuje hudební 
ukázky s doprovodným 
komentářem.  
Váz., 24 str., barevná publ., 
30,4 x 26,5 cm 
EW043256 499,-

Karel Plicka, Josef Lada, 
František Volf  
U MAMINKY 
Klasické i méně známé  
lidové pohádky, písničky  
s notovým záznamem, 
hry, říkadla a hádanky  
pro nejmenší.  
Váz., 136 stran, barevné il., 
21 x 27,5 cm 
EW042111 379,-

Jiří Havel 
MALOVANÉ ČTENÍ 
Co všechno  
maluje slunce 
V knize děti najdou říkanky 
a krátká humorná vyprávění, 
v nichž jsou vybraná slova 
nahrazena veselými obrázky. 
Ilustrovala Lenka Vybíralová.  
Váz., 72 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm 
EW040536 199,-

VĚK 
5+

VĚK 
3+

239,-

279,-

3�,-

2�,-

159,-
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Ilustrovala Vendula Hegerová.  
Váz., 72 stran, barevné ilustrace,  
21 x 24 cm 

EW043232 299,-

239,-

1�,-
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Eduard Petiška  
ANIČKA A FLÉTNIČKA 
Veselé vyprávění s půvabnými ilustra-
cemi Heleny Zmatlíkové je určeno  
k předčítání i nácviku prvního čtení.  
Váz., 88 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm 
EW043676 299,-

Holger Haag  
LESNÍ ZVÍŘATA 
V životní velikosti 
Kniha obsahuje neuvěřitelně detailní 
ilustrace a mnoho zajímavostí.  
Váz., 56 stran, bar. publ., 24,8 x 34,7 cm 
EW043205 299,-

Ondřej Sekora 
MRAVENCI SE NEDAJÍ 
Porazí statečný Ferda zlé mravenčí 
otrokáře, kteří kradou kukly? 
Váz., 104 stran, barevné ilustrace,  
16 x 23,3 cm 
EW042408  259,-

Ondřej Sekora  
ČMELÁK ANINKA 
Další kniha ze života hmyzu od oblí-
beného spisovatele a ilustrátora.  
Váz., 112 stran, barevné il., 16 x 23,3 cm 
EW043267 299,- 

V prodeji od 6. ledna 2023

Nastja Holtfreterová  

OD BERUŠKY PO VELRYBU  
ZVÍŘÁTKA NEMAJÍ CHYBU! 
V téhle knížce se potkala zvířata z celého světa! Obrovitá žirafa a ma linký 
brouk, mrštný zajíc a chytrá liška, ukřičená opice i maje státní velryba. Kdo 
z nich je velký a kdo malý? Kdo má rád zimu a kdo teplo? Jak se říká mámě 
a jak mláděti? Kdo hýří spoustou barev a kdo má jenom jednu? Děti se při 
prohlížení veselých obrázků učí kromě názvů zvířátek také barvy a spoustu 
dalších užitečných věcí. 
Barevné leporelo, 14 stran, 23,5 x 31,5 cm 
EW043728 359,-

Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.
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Natáhni a jeď 
VLAKY 
Sestav si z puzzle své vlastní nádraží a koleje! Rozestav mašinky a hurá na vý -
let! A nezapomeň si z předlohy vyjmout i železničáře, lavičky a stromy, které 
můžeš rozmístit podél trati. Je jen na tobě, jaké nádraží snů si postavíš.  
Sada obsahuje: knihu (barevné leporelo, 32 stran, 27 x 29,5 cm), podlahové 
puzzle (28 dílků), 6 vlaků a více než 25 papírových figurek 

EW043553 459,-

VĚK 
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Ivana Fexová  

NOVÉ VÝPRAVY  
FANY A BERYHO 
Další dobrodružství dvou psích kamarádů 
Fany a Beryho, jejichž příběhy svědomitě  
zapisuje do svého deníčku kronikář a špion 
krkavec Eman. Děti prožijí s psími kamarády 
spoustu nových příhod a také se hravou for-
mou dozvědí informace o zvířátkách a jejich 
životě v zimní přírodě Českomoravské vyso-
činy. Ilustrovala Lucie Vávrová. 
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 

EW043302 299,- 

2x Ivana Fexová

obj. č.    
EW048432220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 59.
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Linda Chapmanová  
CHUNDELKA HLEDÁ 
DOMOV 
Váz., 96 stran, černobílé ilustrace,  
13 x 20 cm 
EW042506 259,-

W. Bruce Cameron 
Psí poslání  
PŘÍBĚH SHELBY 
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EW043064 329,-

Roald Dahl  
ZDIVOČELÉ POHÁDKY 
Šest oblíbených pohádek – tak trochu 
jinak! Co by ale člověk mohl čekat od 
známého spi sovatele R. Dahla než po-
řádnou dávku humoru a překvapení… 
Přečtěte si, jak můžou známé příběhy 
O Popelce nebo Třech prasátkách zdivo-
čet, když se dostanou do rukou spiso -
vatele, který nezná hranic.   
Váz., 56 stran, barevné il., 19,6 x 25,5 cm 
EW040722 259,- 

Jonáš Ledecký 

TULÍŇKOVI 
Co vás ráno dostane z postele? A co je vlastně štěstí? Tulíňkovi v tom 
mají jasno. A vy? Po úspěchu knihy Verše potrhlé Jonáš Ledecký před-
stavuje novou dětskou knížku, kterou sám napsal a ilustroval. Jonáš 
knihou jasně odkazuje na své idoly ze světa ilustrace pro děti, jako 
jsou Maurice Sendak, Richard Scarry nebo Anita Jeram. 
Váz., 30 stran, barevné ilustrace, 24,6 x 21,8 cm 

EW564242 329,- 

Ivana Fexová  
PO STOPÁCH  
FANY A BERYHO 
Vydejte se s psími rošťáky za 
dalším dobrodružstvím a pozná-
vejte s nimi podzimní přírodu! 
Ilustrovala Lucie Vávrová.  
Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 
19 x 22 cm 
EW042624 299,-

VĚK 
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Tanya Stewnerová  
LILI VĚTROPLAŠKA 
Sova hlavu do písku 
nestrká 
Lili objeví na výletě sovič -
ku. Ukáže se, že ji někdo 
choval jako domácího 
mazlíčka a ona zabloudi -
la. Ale sova přece patří do 
lesa! Lili se rozhodne, že ji 
naučí, jak žít v přírodě… 
Ilustrovala E. Schöffman-
nová-Davidovová. 
Váz., 208 str., čb. ilustrace, 
14,5 x 20,6 cm 
EW042932 259,-

Coral Ripleyová  

STRÁŽKYNĚ MOŘÍ 
Delfín a mořská panna 
Poté co kamarádky Ema, Grétka a Lily zachrání delfína chyceného do rybářské 

sítě, seznámí se s překrásnou mořskou pannou a stanou se z nich stráž-
kyně moří. Oceány zoufale potřebují jejich pomoc, zlá siréna Elvíra 
chce totiž převzít vládu nad celým podmořským světem. Dokážou 
dívky její zlověstné počínání zastavit? Tento kouzelný příběh  
nadchne všechny malé slečny, které by se alespoň  
na chvilku rády proměnily v mořské víly.  
Váz., 184 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm 

EW042373          259,- 

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2023.
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Michal Viewegh  
KRÁTKÉ POHÁDKY 
PRO UNAVENÉ RODIČE 
Pohádková knížka pro děti  
i rodiče od populárního spi-
sovatele M. Vie wegha. Hlav-
ními hrdiny jsou čtyřletá Sá ra, 
její dvouletá sestřička Bára, 
ale také maminka s tatínkem. 
V těchto (ne)pohádkách si 
přijdou na své děti i rodiče, 
protože je autor napsal tak, 
aby se nikdo nenudil. 
Váz., 112 stran, čb. ilustrace, 
14 x 17,8 cm 
EW040191 359,-

279,-

Lewis Carroll  
ALENKA V KRAJI DIVŮ 
A ZA ZRCADLEM 
Příběh zvídavé Alenky, která 
spadne do králičí nory a na 
jejím dně objevuje podivuhod -
ný svět, nepřestává bavit celé 
generace dětí už více než  
150 let. Poněkud bláz nivé vy-
právění plné svérázných po-
stav, neuvěřitelných událostí, 
slovních hříček, říkanek a hla -
vo lamů provází krásné ilustrace. 
Váz., 272 stran, barevná publ., 
21,5 x 28,5 cm 
EW042796 399,-

319,-

An Leysenová  
LOUSKÁČEK 
Klárka k Vánocům dostala dřevě-
ného vojáčka, louskáček na ořechy. 
Netuší, že její nový kamarád kdysi 
býval statečným vojákem, který se 
zamiloval do opravdové princezny! 
Slavná An Leysenová obléká klasic-
kou vánoční pohádku o Louskáč-
kovi od E. T. A. Hoffmana do no vé - 
ho kabátu. Hřejivé barevné obrázky 
vás přivedou do podivuhodného 
světa zlého Myšího krále a krásné 
Královny cukrovinek.  
Váz., 48 stran, bar. publ., 25 x 26 cm 
EW043567 299,- 

239,-

Láďa Hruška  
PRŮŠVIHY DRZÉHO 
(ZÁ)ŠKOLÁKA 
Trapné hlášky  
(pra)rodičů 
Mi ky odjíždí k babičce  
a dědovi. Kam? Do Prči ce! 
Moc zábavy si od toho 
ne slibuje, ale brzy zjistí, že 
se pořádně spletl. Ukáže 
se, že děda je pěkný sran-
dista a že i s babičkou se 
dá ledacos vtipného zažít.  
Váz., 168 stran, čb. ilustrace, 
15 x 19 cm 
EW042562 259,-

1�,-
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Jolka Krásná  
BELINDA  
A TAJEMNÝ VÝLET 
Ilustrovala Eva Chupíková.  
Váz., 208 stran, barevné ilustrace, 
14,5 x 21 cm 
EW043313 359,- 

Mary Hoffmanová  
MOJE PRVNÍ  
KNIHA POHÁDEK 
Ilustrovala Julie Downingová.  
Váz., 80 stran, barevná publ.,  
19 x 23,5 cm 
EW043410 299,- 

L. D. Lapinski  
CESTOVNÍ KANCELÁŘ  
JINOSVĚTY 
Když dvanáctiletá Flick Hudso-
nová jednoho dne vejde  
do tajné Cestovní kanceláře  
Jinosvěty, netuší, co tam na ni 
čeká. Kdo také mohl vědět, že 
magie je všude kolem nás 
a kromě našeho světa existuje 
nepřeberné množství jiných 
světů! Stačí jen natáhnout 

ruku nebo… vstoupit do některého z kufrů. Brzy ale Flick zjistí, že s ma-
gickým mnohovesmírem není něco v pořádku. Uprostřed léta zuří sněhové 
bouře a ulice světa Pětisvětlí zničehonic mizí. Nedá se nic dělat, Flick musí 
zjistit, co se děje. Podaří se jí dát vše do pořádku? Začíná závod s časem! 
Váz., 384 stran, 14,2 x 21 cm 
EW043042 399,-  

279,- 239,-

Regine Schindlerová  
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY  
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Ilustroval Štěpán Zavřel.  
Váz., 280 stran, barevné ilustrace, 
24 x 28 cm 
EW043111 499,- 

Karla S. Sommer  
NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚHY 
O ZVÍŘÁTKÁCH 
Ilustrovala Anne Suessová. 
Váz., 128 stran, barevná publ., 
21 x 26 cm 
EW042894 259,- 

3�,-

1�,-
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279,-
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Boldizsár M. Nagy  

ŘÍŠE POHÁDEK JE PRO VŠECHNY 
Ne vždycky chtějí princezny nosit načančané šaty a brát hodiny tance, ne vždycky mu-
sejí draky a obry porazit princové siláci. Čarodějnice a macechy nejsou nutně zlé, do-
vedou pomáhat a být přátelské. Podívejte se na klasické pohádky netradiční optikou 
a přečtěte si dobře známé příběhy zcela jinak. Staří hrdinové v této knize totiž ožívají 
v nových rolích. Nechybí variace na Zlatovlásku, Sněhurku, Palečka, Malenku, u dětí 
tolik oblíbenou Perníkovou chaloupku či na Andersenovu Sněhovou královnu. Hned 
první z pohádek nás zanese ke břehům Egejského moře a promluví v duchu řecké  
mytologie… Ilustrovala Lilla Bölecz. 
Váz., 192 stran, barevné ilustrace, 16,3 x 23,3 cm 

EW043123 349,-

 

Ať už se cítíte být kýmkoliv, 
vstupte – říše pohádek 

je přece pro všechny!
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Nepropásněte objednací termín 15. února 2023! 
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Vyškrabávací zábava 
KOUZELNÍ  
JEDNOROŽCI  
Šestnáct motivů se skvě-
lými barevnými efekty. 
Kroužková vazba, 36 stran, 
barevná publikace,  
17 x 22 cm + škrabátko 
EW043399 259,-

Vyškrabávací  
zábava 
MLÁĎÁTKA  
Objev s námi barevný svět 
veselých mláďátek! 
Kroužková vazba, 36 stran, 
barevná publikace,  
17 x 22 cm + škrabátko 
EW043398 259,-

Libuše Radová  
DOBRODRUŽSTVÍ 
MEDVÍDKA  
MÝVALA 
Knížka plná úžasných 
barevných fotografií 

a napínavých příběhů, které se skutečně staly. 
Váz., 96 stran, barevná publikace, 20 x 20 cm 
EW042479 279,-

Milada Rezková, Lukáš Urbánek  

DESATERO FAIR PLAY 
Respekt – úcta – ohleduplnost – slušnost. To jsou základ -
ní kameny fair play. A to nejen na sportovních kolbištích, 
ale především v každodenním životě. Seznamte se s desa-
terem fair play olympijské šampionky Šárky Strachové. 
Díky kresleným sourozencům Edovi a Ole se i ti nejmenší 
naučí, co to znamená žít fair play, a navíc si u toho užijí 
spoustu legrace.  
Váz., 96 stran, barevná publikace, 21 x 21 cm 

EW043955 359,- 
Bear Grylls  
VELKÝ SEŠIT  
PRO MALÉ  
DOBRODRU HY 
Nauč se, jak přežít v divočině 
i jak v přírodě vystopovat zví-
řata! Tento sešit je plný infor-
mací o přírodě, tipů od Beara 
a zábavných úko lů, dopl ně ných 
o víc než 200 sa mo  lepek. 
Brož., 136 stran, barevná publ., 
21,5 x 28 cm 
EW042262 299,-

239,-

41
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279,-

219,-

1�,-

1�,-
Výjimečná kniha  

o výjimečných českých vynálezcích

Dovolte, abychom vám představili Václava Kadeřávka, Jakuba Hrona Metánovského a Josefa Vaň -
ka. Vědátory, kteří šli svou vlastní neotřelou cestou. Snažili se přinést lidem něco, co by jejich život 
obohatilo a přineslo užitek. Skvělá, pro děti přitažlivá kombinace psaného textu a komiksu věrně 
zprostředkovává atmosféru doby, ve které tvořili a vynalézali.  
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 21 x 18 cm 

EW043754 299,-

Tereza Přibilíková  

NEVŠEDNÍCI 
Pro některé byli jen pošeti-
lými snílky, pro jiné nepocho-
penými génii. Svět by však 
bez podivínských nevšed-
níků, nevšedních vynálezců 
a myslitelských kutilů byl 
smutný a šedivý. 

VĚK 
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VĚK 
5+
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Jeff Kinney  

DENÍK MALÉHO  
POSEROUTKY 
Wíbuch plýny 
Greg vyjíždí na šňůru se 
svým bratrem Rodrickem  
a jeho kapelou Wíbuschná 
Plýna! Jenže to ještě netuší, 
do čeho jde. Brzo pozná  
i odvrácenou tvář rockové 
slávy. Probdělé noci, neza-
placené koncerty, hádky 
mezi členy kapely a finanční 
trable jsou na denním po-
řádku a Greg si vůbec není 
jistý, jestli je na cestě ke 
hvězdám… nebo jenom  
k WÍBUCHU! 

Váz., 217 stran, černobílé ilustrace, 15 x 21 cm 

EW562090 269,-

Rachel Renée Russellová  

DENÍK MIMOŇKY 
Příběhy neoblíbený pařičky 
Druhý stupeň základky je boj. Zvlášť když je hol -
ka jen o trochu oblíbenější než plíseň ve sprchách 
a život jí ničí rivalka, která si brousí zuby na klu -
ka jejích snů. A navíc naši (anti)hrdinku Nikki 
pořád nikdo nepozval na nejdůležitější událost 
podzi mu! Nikki se rozhodne, že se z nepopulární 
mimoň ky stane hvězdou večírků, okouzlí svého 
idola, a navíc bude tou nejsuprovější kámoškou. 
No, co si budeme povídat, prostě parádní recept 
na katastrofu!  
Váz., 288 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm 

EW042867 329,- 

2x Dav Pilkey 

obj. č.    
EW048434240,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

2x Rachel Renée Russellová 

obj. č.    
EW048433260,- 

ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Dav Pilkey  
SUPERKOTĚ  
A KOMIKSOVÁ ŠKOLA  
Váz., 176 stran, barevná publikace, 
14 x 21 cm 
EW043013 349,-

Rachel Renée Russellová  
DENÍK MIMOŇKY 
Příběhy z neslavnýho života 
Váz., 296 stran, čb. il., 13 x 20 cm 
EW042866 329,-

VĚK 
8+

279,-

Dav Pilkey  
DOGMAN A SUPERKOTĚ 
Dogman má skvělého parťáka! 
Váz., 256 stran, barevná publikace,  
14 x 21 cm 
EW041626 349,- 

279,-

NOVIN
KA*

42

NOVIN
KA 219,-

259,-

VĚK 
10+

259,-
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Sam Thompson  
VLČÍ JAZYK 
Silas je docela normální kluk, až na to, že 
má problémy s mluvením. Jednoho dne 
po t ká vlka s poraněnou packou a pomůže 
mu. Díky tomu se dostává do tajného les-
ního kraje, kde zotročení vlci bojují o pře-
žití a vše ovládají lišky. Jak Silas brzy zjistí, 
i tady mají slova a jazyk obrovskou moc… 
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 14,8 x 21 cm 
EW043153 299,-

Lucy a Stephen 
Hawkingovi  
JIRKA A MODRÝ 
MĚSÍC 
Jirku a Aničku čeká další 
báječ né do bro  druž ství!  
Váz., 320 stran, čb. ilustrace, 
15,3 x 21,6 cm 
EW040505 399,- 

Michaela Hanauerová  

RULANTIKA 
Utajený ostrov 
Za neprostupnou stěnou z mlhy leží Rulantika – tajemný ostrovní svět, který je 
domovem mořského národa prokletého bohy. Mořská dívka Akvína se vždy cítila 
trochu jiná než ostatní mořští lidé na Rulantice. Krátce po svých dvanáctých naro-
zeninách se dozvídá neuvěřitelnou věc: Má bratra-dvojče. Jmenuje se Mats a je to 
člověk! A aby toho nebylo málo, právě teď mu hrozí velké nebezpečí. Akvína ne-
váhá ani minutu: Musí najít svého brášku dřív, než bude pozdě. Setkáním Matse  
a Akvíny se naplní staleté proroctví severských bohů… Ilustroval Helge Vogt.  
Váz., 296 stran, barevné ilustrace, 14,2 x 21 cm 

EW043154 379,- 

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!
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Stephen & Lucy Hawkingovi  

ODEMČENÝ VESMÍR 
Co tvoří Zemi? Je život na Marsu reálný? 
Co jsou to černé a červí díry? Mají částice 
tvar struny? V této úžasné kni ze nalez -
nete ohromující informace od předních 
světových vědců, včet ně profesora Stephe -
na Hawkinga. Čtivé texty provází černo-
bílé ilustrace i barevné fotografie. Kniha 
je naprosto nabitá fakty a čísly, je doko-
nalým průvodcem vším, co jste kdy chtěli 
vědět o vesmíru. Navíc v ní najdete na 
jednom místě všechny poznat ky i vědec -
ké teorie, které byly uveřejněny v celé 
knižní sérii Jirkova vesmír ná dobrodružství.   
Váz., 456 stran + 16 stran bar. fotopříl., 
černobílé ilustrace, 15,3 x 21,6 cm 

EW042668 399,- 

VĚK 
8+

VĚK 
8+

319,-

2�,-

239,-

319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

43
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 59.44
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NOVIN
KA

30 MINUT V KUCHYNI 
Rychle, jednoduše a bez  
nádobí aneb 95 chutných 
receptů pro všechny, kteří 
nemají čas vařit 
Novou značku od známých autorů  
na sociálních sítích sledují za několik 
měsíců již stovky tisíc lidí. Nyní při-
chází první kuchařka, jejíž cíl je jasný. 
Vařit rychlá, snadná, levná a přitom 
dokonale chutnající jídla.  
Váz., 208 stran, barevné fotografie, 
17,7 x 24,6 cm 

EW561810 449,-  359,- 

Shawn Stevenson  

JEZTE CHYTŘE 
Metabolismus každého z nás je stej -
ně unikátní jako otisky prstů a jídlo 
ovlivňuje naše životy mnohem víc, 
než si myslíme. Autor světového 
bestselleru Spánek je umění přináší 
revoluční třicetidenní program, díky 
kterému shodíte přebytečná kila,  
nastartujete trávení a naučíte se  
udržitelně stravovat. Program za-
hrnuje vzorový jídelníček s lahod-
nými recepty od uznávaných kuchařů  
i od autora samotného a bonusové 
tipy pro to, aby byl celý proces hub-
nutí zábavný. 
Váz., 416 stran, 16,5 x 24,2 cm 

EW042959 499,-  399,- 
 

Vařte rychle a levně  
chutná jídla! 

Láďa Hruška  
FIT KRABIČKY LÁDI HRUŠKY II 
Nová kniha Ládi Hrušky vám naserví-
ruje prověřené a fungující rady a triky, 
se kterými vám půjde očista unavené -
ho těla jako „po másle“.  
Brož., 144 stran, barevná publikace 
EW043790 299,- 239,- 

Renata Raduševa Herber  
KOUZELNÝ RENDLÍČEK 
NAŠICH BABIČEK 
Vraťte se s oblíbenou au tor -
kou ke zkušenostem našich 
předků! Připrav te si snadno 
očistnou kúru s chutnými 
recepty! 192 stran, barevné il. 

EW042723 329,- 259,-

Jason Fung  
DEJTE SBOHEM  
OBEZITĚ 
V této čtivé knize se do-
zvíte, jak souvisí přemíra 
inzulinu s nárůstem váhy 
a nemocemi jako je cukrov -
ka druhého typu. 328 stran 

EW043025 399,- 319,- 

Martina Slajerova  
KETO DIETA  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Kuchařka  
Brož., 208 stran, barevné fotografie 

EW040354 359,- 279,-

NOVIN
KA

ŠTÍHLEJŠÍ JIŽ ZA 30 DNÍ!
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Rose Levyová Beranbaumová   
BIBLE SLADKÉHO PEČENÍ 
Sušenky, řezy, košíčky, cukroví  
a mnohem víc 
448 stran, barevná publikace 
EW043132 599,- 479,- 

Sébastien Bureau, David Côté 
PŘEVRATNÉ KVAŠENÍ 
S touto knihou si doma snadno připravíte 
kysané zelí, pivo, jogurty, kefíry a mnoho 
dalších dobrot. Brož., 200 stran, bar. publ. 
EW042623 399,- 319,-

Roman Vaněk, Jana Vaňková  
LEGENDY  
SVĚTOVÉ KUCHYNĚ  
Naše touha po dobrém jídle 
je stará jako člověk sám. 
Vydejte se na výpravu za nej-
oblíbenějšími pokrmy světa! 
Kniha nabízí nejen recep ty 
psané krok za krokem, ale 
i jejich příběhy. 96 s., bar. publ. 
EW564245 359,- 289,-  

Kateřina Kuranova  
ČESKÉ SMOOTHIE 
Kuchařka s duší 
Kniha známé food  blo gerky 
Kateřiny Kuranovy z blo   gu 
Smoothcooking.cz ukazuje, 
jak si jednoduše připravit 
smoothie ze sezónních, 
snad  no dostupných surovin. 
Brož., 160 stran, bar. publ.  

EW038281 279,- 229,-

Recepty, které 
znáte z televize! 

Anna Linka  

VÍTEJTE U NÁS 
Manželé Linkovi se dostali do pově-
domí české veřejnosti televizní show 
Linka, kde slavný jazzman Rudy  
zve domů hosty z hudebního světa  
a jeho manželka Anna jim vaří vyni -
kající jídlo. Právě recepty z tohoto 
pořadu jsou v centru této knihy.  
Ke každému vaření je doporučena 
i patřičná hudba. Pojďte se naladit 
na jazzové rytmy a zkuste originální 
švédsko-americko-českou kuchyni! 
Váz., 176 stran, barevná publikace, 
18,8 x 24 cm 

EW043480 399,-  319,- 

NOVIN
KA

Hana Křížková, Marie Formáčková  

U STOLU  
S HANKOU KŘÍŽKOVOU 
Kniha s více než 120 kulinářskými  
specialitami obsahuje i bohatý foto -
grafický doprovod, čímž se částečně  
stává i autobiografií, v níž Hanka ma-
puje svou uměleckou i životní dráhu. 
Váz., 176 stran, barevná publikace, 
19,5 x 23,3 cm 

EW043546 499,-  399,- 

Milí přátelé a kamarádi,   
na pulty se vrací moje kuchařka U stolu 
s Hankou Křížkovou, ovšem v jiné, hezčí 
grafice a se spoustou nových fotek. 
Budu mít velkou radost, pokud vás kniha 
potěší, bude se vám líbit, zaujmou vás 
recepty mých kolegů a přátel a stanou se 
vaší inspirací.   
Přeji vám šťastný, radostný a zdravý  
rok 2023. Dobrou chuť!  

Vaše Hanka 

NOVIN
KA*

KNIHA PLNÁ RECEPTŮ,  
GLOS A VTIPNÝCH RAD
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Zdeněk Škoda 

LOS ANGELES 1932 
Kniha popisuje průběh cesty našich 
sportovců a jejich doprovodu do dějiš -
tě olympijských her v Los Angeles 
(cestu lodí přes oceán a vlakem napříč 
USA), jejich setkání s krajany a zajíma-
vými osobnostmi v NY, St. Louis, Chi -
ca gu i jinde, život v olympijské vesnici  
a soutěže našich olympioniků, ale  
i triumfální návrat do Prahy.  
Váz., 208 stran, barevná publikace, 
16,5 x 23,5 cm 

EW043827 379,-  299,- 
 

Tom Michaud  

BĚHEJTE  
BEZ ZRANĚNÍ 
Tato kniha je ideální pro rekreační 
běžce, ale i pro fyzioterapeuty, tre-
néry, chiropraktiky a léka ře zabýva-
jící se sportovní medicí nou. Autor 
v knize vysvětluje, jak provádět do-
mácí analýzu chůze a zlepšit vý-
konnost, jak odhalit problémy se 
silou, flexibilitou nebo neuromoto-
rickou koordinací, jak zařadit nové 
cviky, které zlepšují ukládání ener-
gie a vracejí ji do šlach, jak vybrat 
běžeckou obuv a jak léčit 25 nej-
častějších zranění souvisejících  
s běháním pomocí vědecky ověře-
ných léčebných postupů.   
Váz., 240 stran, černobílé ilustrace 
a fotografie, 18,9 x 24,6 cm 

EW043131 399,-  319,- 
  

SKVĚLÝ ZDROJ 
INFORMACÍ  
pro sportovce 
všech věkových  
kategorií

Vzpomínková kniha 

plná unikátních  

fotografií 

Daniel Memmert  

ROZVOJ TAKTICKÉ  
KREATIVITY VE SPORTU 

Váz., 168 stran, čb. il., 16,5 x 23,5 cm 

EW043585 299,- 239,- 

Karel Felt 
SPARTA 
Publikace obsahuje 130 me -
dailon ků nejvýznamnějších 
osobností nejúspěšnějšího 
českého fotbalového klubu, 
kapitolu věnovanou komplet -
ní historii klubu a přehledné 
statistiky. 360 stran, bar. foto 
EW043528 599,- 479,- 

Amiena Zyllaová 
JÓGA 
Kniha obsahuje 30 krátkých 
sestav, jež jsou zaměřeny na 
různé zdravotní problémy, 
nálady nebo vytyčené cíle. 
Na přiloženém DVD pak na-
jdete čtyři delší cvičební pro-
gramy. 144 str., bar. p. + DVD 
EW040202 359,- 279,-

Dominic Bliss  
RAFA NADAL  
Životopis jednoho z nejlepších tenistů  
21. století. 240 stran, barevné fotografie 
EW043705 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Jan Menděl, David Toegel  
OPOVÁŽLIVÁ DRZOST 
BÝT SÁM SEBOU 
Být sám sebou je ta nejtěžší 
věc na světě. J. Menděl  
a D. Toegel zjistili, co lidem 
nejvíce brání být sami sebou, 
a vytvořili tohoto univerzál-
ního průvodce k vnitřní svo-
bodě… Brož., 240 stran 
EW043692 299,- 239,- 

Radkin Honzák, 
Denisa Vostrá  
HAIKU 
Cesta ze stresu 
Chytají se vás cha-
padla napětí, stre -
su, až vyhoření? 
Nevíte, jak z toho 
ven? Tato knížka 
vám poradí, jak 
stresovou situaci 

zkrotit, ale i jak opět dosáhnout duševní rovnováhy  
a klidu. 240 stran 
EW043440 299,-  219,- 

Abhejali Bernardová  
DOKUD VODA  
NESKONČÍ 
Jako desátý člověk na světě 
dokončila A. Bernardová 
výzvu Oceans Seven. Svým 
vyprávěním v nás probouzí 
přesvědčení, že všichni doká-
žeme víc, než si myslíme… 
400 stran, barevná publikace 
EW043612 399,- 319,- 

Co si myslíte,  
tím se stáváte…  

Siddhártha Gautama (Buddha)

Helen Tupper, Sarah Ellis  

SÁM SOBĚ KOUČEM 
Naše kariéra je plná potenciálu a mož-
ností, nejistoty a změn. K úspěchu ne-
vede přímá cesta. Občas se zasekneme, 
čelíme překážkám, cítíme se frustrovaní 
nebo chceme prozkoumat nové příleži-
tosti. V těchto chvílích je nejlepším  
začátkem začít koučovat sebe sama. 
Nikdo nemůže vyřešit vaše problémy 
lépe než vy sami… 
Váz., 304 stran, 15,3 x 23,4 cm 

EW043415 349,- 279,- 

NOVIN
KA

Jacob Liberman společně  
s Ericem Libermanem 

MOUDROST  
ČISTÉ MYSLI 
V této knize najdete motivační 
citáty a rady slavného americ-
kého kouče Jacoba Libermana. 
V kratičkých kapitolách srozu -
mi telně popisuje, jak lze dosáh-
nout lepších výsledků v pracov - 
 ním i osobním životě. Myšlenky 
obsažené v této knize autor 
prezentoval na přednáškách  
po celém světě. 
Váz., 152 stran, 12,5 x 20 cm 

EW043414 299,-  239,- 
  
 

Život nemůže být 
nikdy „takový,  
jaký býval“.  
Evoluce nemá 
zpětný chod…

NOVIN
KA

David J. Schwartz  
MYSLETE  
VELKORYSE 
Nadčasová a léty 
prověřená kniha 
vám ukáže, jak pro-
dat více, jak lépe 
vést tým, jak myslet 
jako lídr, jak se 

správně obracet k druhým, jak si lépe užít život, 
jak se dostat z komplikovaných situací, jak si více 
vydělat. Tato kniha je cestou k nové etapě vašeho 
života! 256 stran 
EW043803 299,- 239,- 
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Josef Pavel Kreperát  

SKRYTÁ MOC  
DRAHÝCH KAMENŮ 
Kniha obsahuje všechny základní 
druhy drahých kamenů včetně perel, 
korálů, tektitů a drahých kovů. Uvádí 
jejich chemické složení, základní fyzi-
kální vlastnosti, případně rozdíly v jed-
notlivých odrůdách, genezi a tuzemská 
i zahraniční naleziště. Hlavní důraz je 
kladen na vnitřní sílu kamenů a jejich 
schopnost působit na náš organismus 
v oblasti zdravotní i meditativní.  
Váz., 181 stran, barevné fotografie, 
14,5 x 20,5 cm 
EW043858 299,-  239,- 

Don Jose Ruiz  

ŠAMANSKÁ SÍLA ZVÍŘAT 
Přijetí učení od našich přátel 
Prozkoumejte moudrost zvířecího světa! 
Šamanismus nás učí, že inteligence přírody 
je všude kolem nás. Když obrátíme svou 
pozornost k neuvěřitelnému společenství 
zvířat, otevíráme se tím živoucímu, propo -
jenému světu plnému duchovních pravd 
a transformačních vhledů. Prostřednictvím 
mýtů, tradic, vědy a příběhů – v kombinaci 
se silou osobního pozorování – můžeme 
vidět, jak nám zvířata každý den nabízejí 
hluboké životní lekce.  
Váz., 328 stran, čb. ilustrace, 13 x 19 cm 

EW042988 299,-  239,- 

Nové vydání  

oblíbené příručky 

Olga Krumlovská  
HOROSKOPY 2023 
Kniha obsahuje předpovědi 
na letošní rok i rady, čeho 
se vyvarovat, jak pečovat 
o partnerské vztahy, o své 
zdraví a finance. 336 stran 
EW043378 299,- 239,- 

Ambika Wautersová  
ČAKRY 
Kompletní průvodce  
Uvolněte pozitivní sílu skry-
tou uvnitř svého těla!  
144 stran, barevné ilustrace  
EW042420 299,- 259,-

Don Miguel Ruiz  
HLAS POZNÁNÍ 
Průkopnická kniha 
založená na staré 
Toltécké moudrosti. 
Don Miguel Ruiz 
nám ukazuje, jak  
obnovit tichý hlas 
integrity a najít klid. 
216 stran 
EW043864 

299,- 239,-

Drunvalo Melchizedek  
PRASTARÉ TAJEMSTVÍ 
KVĚTU ŽIVOTA 
Svazek 2 
Posvátný vzor Květu života, pri-
mární zdroj všech fyzických 
forem, je v tomto druhém svaz -
ku prozkoumáván ještě do větší 
hloubky. 268 stran, čb. ilustrace 
EW043833 299,- 239,- 

Drunvalo Melchizedek  
PRASTARÉ TAJEMSTVÍ 
KVĚTU ŽIVOTA 
Svazek 1 
Autor osvětluje mystéria přícho -
du lidských bytostí do života, 
proč se se světem děje to, co se 
děje, a obeznamuje nás s jem-
nými energiemi, které umož ní 
našemu vědomí rozkvést do 
opravdové krásy. 280 stran, čb. il. 
EW043832 299,- 239,- 

NOVIN
KA*
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Lorna Byrneová  
ANDĚLÉ NA DOSAH 
Volné pokračování bestsel-
leru Andělé v mých vlasech. 
Autorka připomíná mimo-
řádně důležitá témata, jako 
je vzájemná láska, nutnost 
chránit naši planetu a obra-
cet se k Bohu i andělům.  
328 stran 
EW043804 349,- 279,- 

Lorna Byrneová  
SCHODY DO NEBE 
Proslulá a nesmírně oblíbená 
Lorna Byrneová vás seznámí 
s činností andělů ve světě, 
vysvětlí vám vztah lidské duše 
k lidskému tělu a objasní, 
jakou roli mohou v lidských 
záležitostech sehrát zemřelí, 
kteří jsou v nebi. 280 s., čb. il. 
EW043823 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Charlie Mackesy  

CHLAPEC, KRTEK, LIŠKA A KŮŇ 
Kreslený příběh 
Oblíbený příběh Charlieho Mackesyho o společném putování chlapce, krtka, 
lišky a koně a jejich cestě za domovem byl adaptován do podoby krátkého 
animovaného filmu. Tato krásně zpracovaná kniha oslavuje práci více než 
stovky animátorů a dvou let výroby filmu. Charlieho charakteristické ilustrace 
ožívají v plných barvách s ručně kreslenou tradiční animací a doprovodným 
ručně psaným scénářem.   
Váz., 192 stran, barevná publikace, 18,9 x 21,2 cm 

EW043706 399,-  319,- 
  

Martina Skala  

TO JE MÁ ZEMĚ 
Dinétah 
Osudem zavátá na druhý konec světa, do Kalifornie, osamělá 
v cizím prostředí a manželství, najde Indigo Montecourt nový 
domov a přátele v poušti na hranici států Arizona a Utah,  
ve vyprahlém údolí obydleném indiány a divokými mustangy. 
Dobrodružné vyprávění o autorčiných cestách do rezervace  
indiánského kmene Navaho zavede čtenáře do magického 
světa původních obyvatel amerického jihozápadu, kde se víra 
v pouštní božstva a černou magii proplétá s moderní civilizací, 
která nemilosrdně dobývá indiánské tradice. 
Váz., 256 stran, barevné fotografie a čb. ilustrace, 14,5 x 22,7 cm 

EW043520 399,-  319,- 

NOVIN
KA

Doufám, že vám tato kniha 
dodá odvahu a budete se 
díky ní cítit milováni. 

  S láskou  
Charlie
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ZELENÝ ŽIVOT 
Toužíte po udržitelném nebo bezodpadovém životě, ale nevíte, kde 
začít? Zelený život vás povede pomocí přístupných a snadných strategií 
k životnímu stylu šetrnému k životnímu prostředí. Naučte se nejen 
„proč“ žít ekologicky, ale získejte také rychlé a snadné tipy, jak nahra-
dit neudržitelné a nezdravé produkty ekologičtějšími variantami. Zelený 
život je určen jak těm, kdo se změnou životního stylu teprve začínají, 
tak těm, kdo se chtějí dozvědět více o ekologických vychytávkách.  
Brož., 160 stran, barevné i černobílé ilustrace, 17,1 x 22,1 cm 

EW043742 399,-  319,-

Adam Frost  

JAK SI NAVRHNOUT ZAHRADU 
Dobře navržená zahrada spočívá na čtyřech pilířích: prostoru, lidech, rostlinách a atmo-
sféře místa. Autor, cenami ověnčený zahradní architekt, ukazuje, jak si vytvořit vlastní 
styl, vybrat správné rostliny a pochopit klíčové principy prostoru „ve vrstvách“. Uvádí  
také řadu jednoduchých technik, jak zahradu měsíc po měsíci udržovat, abyste se z její 
krásy mohli těšit mnoho let. 
Váz., 256 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm 

EW043241 499,-  399,- 

Jiří Kolbek, Václav Větvička  

ROSTLINY NA KAŽDÉM KROKU 
Nové, doplněné vydání klasiky mezi botanickými  
příručkami. Ve dvanácti kapitolách zažijete dvanáct  
setkání s rostlinami středoevropských biotopů. Před-
stavují se ve svém typickém prostředí a společen-
stvech, jaká známe z procházek přírodou, z nichž 
vystupují jednotlivé květiny, trávy i kapradiny svou  
nesmírnou krásou. Knížka vám pomůže se v té pest-
rosti porostů, jež nás obklopují na každém kroku, vy-
znat a prozradí i něco z tajemství jednotlivých rostlin: 
Jak přišly ke svým jménům, jak lidem od nepaměti  
pomáhaly při léčení a jakými pověstmi je lidé opředli. 
Váz., 200 stran, barevná publikace, 13,5 x 20 cm 

EW043805 349,-  279,-

Thomas Lohrer  
ŠKŮDCI A CHOROBY 
ROSTLIN 
330 portrétů škůdců a chorob, 
které mohou škodit rostlinám. 
Brož., 384 stran, barevná publ. 
EW042594 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA*
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Příroda do kapsy 
HOUBY  
Publikace shrnuje repre-
zentativní výběr evrop-
ských hub, profily zdůraz - 
ňují detaily potřebné  
k určování jednotlivých 
druhů a uvádějí rozšíření 
i výskyt v přirozeném pro -
středí. Brož., 192 s., bar. p. 
EW043433 299,- 239,-

Příroda do kapsy 
LÉČIVÉ ROSTLINY 
Publikace obsahuje výstiž -
né vyobrazení více než  
180 druhů bylinek. Nechy-
bějí ani údaje o léčivých 
účincích vybraných druhů.  
Brož., 192 stran, bar. publ. 
EW043434 299,- 239,-

Christiane Schnepperová  
VÝCVIK PSA  
BEZ PAMLSKŮ 
Autorka přibližuje řadu 
metod, které učí, jak  
psa úspěšně motivovat,  
a dokazuje, že to lze  
i bez pamlsků.  
Brož., 112 stran, bar. publ. 
EW042593 299,- 219,- 

Miroslav Bobek  
RYŠAVÝ  
KNIHOVNÍK 
a další zápisky  
ředitele zoo 
Fejetony obsahují 
mnoho zajímavostí 
ze současnosti 

i historie pražské zoo. Pou tavé vyprávění doplňují 
krásné fotografie. 288 stran, barevné fotografie 
EW043594 359,- 279,-

Zia Allawayová  

EKOZAHRADNIČENÍ 
Vytvořit zahradu, která je přátelská k planetě  
a živočichům, je snadné, stačí jen vědět, jak na 
to. Rozmanitost stromů, keřů, květin a plodin 
pomáhá zmírnit dopady klimatické změny. 
Rostliny zachycují škodliviny ze vzduchu a vy-
tvářejí přirozené prostředí pro nepřeberné 
množství živočichů. Díky podrobným informa-
cím, srozumitelným radám a názorným ilustra-
cím si bez námahy osvojíte všechny potřebné 
zahradnické techniky i dovednosti. 
Brož., 144 stran, barevná publ., 18,3 x 22,7 cm 

EW043277 349,-  279,-

NOVIN
KY

2x Příroda do kapsy

obj. č.    
EW048435230,- 

ušetříte

 368,- 
jen

Výhodný komplet

Stephanie Mahonová  

ŘEZ A TVAROVÁNÍ 
Pečlivý řez a tvarování zlepšují kvalitu a množství 
květů mnoha dřevin a popínavých rostlin, které 
nás pak potěší svěžím růstem. Řez je důležitý 
rovněž pro odstraňování suchých větví napade-
ných škůdci a nemocemi i pro regeneraci zeslabe-
ných přerostlých druhů. Tato praktická příručka 
obsahuje vše, co potřebujete vědět o řezu a tva-
rování více než osmdesáti keřů, popínavých rost-
lin a okrasných stromů. 
Brož., 144 str., barevná publikace, 18,3 x 22,7 cm 

EW043276 349,-  279,-

Zahradníkem snadno a rychle!  
Inspirativní publikace pro všechny,  

kteří si chtějí splnit svůj sen…
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Jamie Becková  
PŘÍSLIB NÁS DVOU 
Claire a Logan jsou zce -
la rozdílní. Přesto se do 
sebe zamilují… 296 str. 
EW041822 299,-   

Kay Brattová  
TANEC SE 
SLUNCEM 
Od autorky bestselleru 
Dej mi domov. 208 s. 
EW041792 299,-  

Catherine Miller  
99 DNÍ S TEBOU 
Dojemný i nadějeplný 
příběh o nekonečné síle 
lásky. 264 stran 
EW041330 299,-  

Anne Tylerová  
RUSOVLÁSKA 
U CESTY 
Román od držitelky 
Pulitzerovy ceny. 168 s. 
EW041538 279,-   

Karen Whiteová  
SNY O PÁDU 
Odhalí Larkin rodinné 
tajemství skryté více než 
padesát let? 464 stran 
EW040683 399,-  

Patricia Harmanová  
PORODNÍ 
BÁBOU  
NAVŽDY 
Volné pokračování úspěšné série. 416 stran 
EW040077 399,- 

Ingrid Alexandra 
NOVÁ HOLKA 
Rachel ví o Mary vše  
a neváhá toho využít… 
304 stran 
EW040957 299,-  

Lucinda Berry  
ÚTĚK ZE SVĚTA 
Jak se rodina vyrovná  
s návratem léta pohře -
šované matky? 272 s. 
EW041556 299,-  

Leah Konenová  
ZLOMENÍ LIDÉ 
Pronesla jen malou lež. 
Jenže pak kvůli tomu 
někdo zemře… 336 s. 
EW041064 359,-  

Sarah Langan  
DOBŘÍ SOUSEDÉ 
Strhující a nemilosrdný 
portrét předměstí.  
320 stran 
EW041591 299,-  

Samantha Lee Howe  
CIZINEC  
V NAŠÍ POSTELI 
Možná ho miluješ, ale 
můžeš mu věřit? 296 s. 
EW041902 299,-  

Helen Monks Takhar  
NA KOČKU  
A NA MYŠ 
Poutavý psychologický 
román. 368 stran 
EW040800 359,-   

Alex van Tonder  
SKRYTÁ SLOVA 
Kdo zavraždil Colina 
Ronsona, guvernéra 
státu New York? 312 s. 
EW041855 329,-   

David Bruns, J. R. Olson 
PRAVIDLA 
NASAZENÍ 
Zažehne kybernetický 
útok válku? 288 stran 
EW041552 349,-  

Rainbow Rowellová  
NEZDÁRNÝ SYN 
Napínavé pokračování 
bestselleru Nedej se.   
Brož., 360 stran 
EW041666 329,-   

Sára Vůchová  
ZLATÁ ZNAČÍ 
OSUD 
Česká urban fantasy. 
Brož., 376 stran 
EW042082 349,-  

Jakub Kohák  
SVĚT PODLE 
KOHÁKA 
Kůly v plotě 0.5 
280 stran, barevné il. 

EW041239 329,-  

ŽENA FILMOVÉHO 
KRITIKA 
Texty svý mi ilust ra cemi 
doprovodila umělkyně  
Toy_Box. 112 s., bar. il. 
EW041206 279,-  

Martin Patřičný  
AKORD A JISKRY 
Výbor povídek doplňují 
autorovy „dřevěné 
obrazy“. 200 s., čb. foto 
EW042267 259,-   

Napoleon Hill  
5 ZÁKLADNÍCH  
PRINCIPŮ z knihy  
myšlením k bohatství 
136 s., bar. il. a čb. foto 

EW040822 279,- 

Sam Lomanová  
KOUZELNÝ SVĚT JEDNOROŽCŮ 
Brož., 96 stran, barevná publikace 
EW041622 199,-  

Pavla Köpplová  
SUPERHRY 
A ZÁBAVA 
Brož., 72 str., bar. publ. + 
deskové hry na kartonu 
EW042711 199,- 

Marta Guzowská  
DETEKTIVOVÉ  
Z TAJEMNÉ ULICE 
Záhada ztracené 
brože 144 str., čb. il. 

EW041349 249,- 

Susanne Riha  
ZVÍŘATA A JEJICH 
ÚKRYTY  
Kniha s odklápěcími 
obrázky. 48 s., bar. publ. 

EW042288 259,- 

Kate Kitchenhamová  
PES 
Člen rodiny 
Brož., 184 stran, barevná 
publikace 
EW041275 349,-  

N. Diamond-Walkerová  
501 NEJLEPŠÍCH  
POSILOVACÍCH 
CVIKŮ 
Brož., 192 str., bar. publ. 

EW041147 399,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Petra Hülsmannová  
ŽIVOT NENÍ 
SKÁKACÍ HRAD 
Najde Nele konečně to -
ho pravého? Brož., 432 s. 
EW041815 399,-   

Jodi Perryová  
DEVATENÁCT 
DOPISŮ 
Nehoda obrátí Jemmě 
život naruby… 400 s. 
EW041062 379,- 

Kate Hewittová  
NENÍ TO MOJE 
DCERA 
Riskovala pro ni vše. Do -
káže ji zachránit? 320 s. 
EW041567 299,- 

Kelly Rimmerová  
UTAJENÁ DCERA 
Dojemný příběh o adop -
 ci a mateřské lásce.  
312 stran 
EW040892 299,-  

Hannah Sunderlandová  
SKORO ÚPLNĚ  
NORMÁLNÍ 
Nádherný román o síle 
lásky. 336 stran 
EW041847 359,- 

Beth Morreyová  
MILOSTNÝ 
PŘÍBĚH JEDNOHO  
ŽIVOTA 
328 stran 

EW040920 399,- 

Amy Harmonová  
VÍTR TO VÍ 
Historický román ode -
hrá vající se v Irsku  
v roce 1921. 376 stran 
EW041824 399,-   

Dirk Husemann  
SLON PRO  
KARLA VELIKÉHO   
Poutavý historický 
román. 408 stran 
EW042654 399,-  

Ema Labudová  
LADA U LEDU 
Vyhraje sedmnáctiletá 
Lada boj se zákeřnou 
anorexií? 312 stran 
EW042203 299,-

Laureen Nussbaumová, 
Karen Kirtleyová  
ŽIDOVSKÁ 
HVĚZDA 
264 stran, čb. fotografie 

EW042174 299,-  

Karel Hvížďala  
VĚTA JAKO 
POVOLÁNÍ 
Souborné vydání auto -
rových knih. 584 s., čb. il. 
EW041655 499,-   

L. Klicperová, M. Kutilová  
VE VÁLCE 
Příběhy obyčejných lidí, 
kterým vál ka vzala vše.  
304 stran, barevná publ. 
EW040152 399,-  

Petr Macek  
SHERLOCK 
HOLMES & 
GOLEMŮV STÍN 
224 stran 

EW041854 249,-  

Brian Freeman  
VNITŘNÍ HLAS 
Dostane detektiv Frost 
Easton za mříže vraha 
své sestry? 336 stran 
EW040034 379,- 

Brian Freeman  
SAMA PROTI VŠEM 
Zachrání spisovatelka 
Lisa chlapce, který ji po -
žádal o pomoc? 296 s. 
EW041940 359,-

Jack Carr  
NA SEZNAMU 
SMRTI 
Konspirační politický 
thriller. 424 stran 
EW040181 399,- 

Rosamund Luptonová  
TŘI HODINY 
Psychologický román  
od autorky bestselleru 
Sestra… 352 stran 
EW041761 359,- 

Gerry a Janet Souterovi  
ARMÁDA DUCHŮ 
Jak spojenci obelstili 
třetí říši  
256 stran, čb. fotografie 

EW041340 299,- 

Theresa Cheungová, 
Julia Mossbridgeová 
KÓD PŘEDTUCHY 
Kniha, která změní váš 
život. 256 stran 
EW041574 299,- 

Preethaji a Krishnaji 
ČTYŘI POSVÁTNÁ 
TAJEMSTVÍ 
Pro lásku  
a prosperitu 240 s. 

EW041393 279,- 

Marie Forleo  
VŠECHNO  
SE DÁ VYŘEŠIT 

Díky této originální knížce odhodíte všechno, co 
vás brzdí či svazuje. 288 stran 
EW041725 329,- 

Simona Vicherková  
JAK JI TOTÁLNĚ 
POBLÁZNIT 
Rady od vztahové 
koučky. 176 str., čb. il. 
EW042645 299,-  

H. Montgomeryová 
ŠŤASTNÝ ŠKOLÁK 
Vytvořte si s dětmi 
pevné citové pouto! 
232 stran, barevné il.  
EW040408 299,- 

Marta Maruszczaková  
TAJEMSTVÍ  
MÁMINA BŘÍŠKA  
Ilustrace M. Filipinová. 
Barevné leporelo, 40 s. 
EW041558 299,- 

Axel Gutjahr  
PĚVCI 
V knize najdete charak -
teristiky 88 druhů zpěv -
ných ptáků. 208 s., b. p. 
EW040772 379,-

Martin Legeza  
12 MĚSÍCŮ 
V ČESKÉ KUCHYNI 
Skvělé sezónní recepty. 
208 stran, barevná publ. 
EW040916 399,- 
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JAN ŽIŽKA 
Zrod vojevůdce  
Historický film vypráví 
o životě husitského  
vojevůdce Jana Žižky.  
EW566604  DVD 279,- 
V prodeji  
od 18. ledna 2023

ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK 1 + 2  
Láska má mnoho podob 
a nakonec si najde kaž-
dého. Hrají: T. Pauhofová, 
A. Lišková, E. Vášáryová, 
J. Bartoška a další. 
EW566623 2 DVD 259,-

POSLEDNÍ ZÁVOD  
Roku 1913 vypukla  
v Krkonoších bě hem  
lyžařských závodů  
sněhová vánice. Závod 
o první místo se změnil 
v závod o holý život…  
EW566618  DVD 199,-

PÁNSKÝ KLUB  
Terapie pro „eroticky 
závislé“ svede dohro  -
ma dy nesourodou pětici 
a sezení se krásné psy -
choložce Lindě brzy  
vymkne z rukou…  
EW566614  DVD 199,-

SLAVÍCI 
Audioknihu čte M. Hrdin -
ka. Představuje nejúspěš -
něj  ší interprety a hity jed  - 
notlivých ročníků, vypráví 
příběhy stálic i nováčků 
na nebi populární hudby.   
EW563627  CD 329,-

SEMAFOR 
Komplet her  
z let 1971–1979 
Zvukový komplet sema-
forských divadelních her 
ze sedmdesátých let.  
EW564882 

          16 CD 1499,-

Josef Lada 
POHÁDKY  
A VYPRÁVĚNÍ 
SLAVNÉHO  
MALÍŘE  
Soubor pohádek, poví-
dání a rozhovorů.   

EW565137  2 CD 349,-

M. Šimek a J. Grossmann 
V KLOKOTU  
VELKOMĚSTA  
Unikátní záznamy, z vel -
ké části považované za 
ztracené, z tvůrčí dílny 
slavné dvojice. 
EW564881  2 CD 469,-

Kristýna Trpková  
STVŮRA 
Audioknihu čte herečka 
Zuzana Kajnarová. 
Délka nahráv ky:  
11 hodin 40 minut. 
EW043570 
         CD (mp3) 249,-

Andrew Mayne  
VRAH ANDĚLŮ 
Audioknihu čte Jana 
Stryková. Režie: Jan Dr-
bohlav. Délka nahrávky: 
11 hodin 7 minut. 
EW043485 
       2 CD (mp3) 299,-

Nita Prose  
POKOJSKÁ 
Audioknihu čte Marie 
Štípková. Režie: A. Baue-
rová. Délka nahrávky:  
11 hodin 54 minut. 
EW043721 
        CD (mp3) 299,-

Rudolf Havlík  
PREZIDENTKA 
Audioknihu čte Aňa Geis-
lerová. Délka nahráv ky:  
3 hodiny 58 minut. 
EW043345 
           CD (mp3) 299,-

Johann Wolfgang Goethe  
UTRPENÍ MLADÉHO 
WERTHERA 
Audioknihu čtou Jaroslav 
Plesl a Jan Vlasák. 
EW043561 
           CD (mp3) 249,-

Kateřina Surmanová  
ŠEPOT Z LESA 
Audioknihu čte Vasil Frid -
rich. Délka nahrávky:  
19 hodin 9 minut. 
EW043783 
         2 CD (mp3) 299,-

Jolka Krásná  
BELINDA  
A TAJEMNÝ VÝLET 
Audioknihu čte herečka 
Michaela Maurerová.  
EW043731 
          CD (mp3) 249,-

Zuzana Pelíšková  
MARMELÁDA 
A JEJÍ SARDINKY 
Audioknihu čte oblíbený 
herec Petr Vaněk.  
EW043375 
          CD (mp3) 249,-

Vladimír Hulpach  
POVĚSTI Z ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA 
Audioknihu čtou V. Javor-
ský, D. Prachař a V. Beneš. 
EW043244 
         2 CD (mp3) 299,-

Tomáš Zástěra  
OPOUŠTÍM OSTROV 
Audioknihu čtou Tomáš 
Zástěra a Vasil Fridrich. 
Režie: Vlado Rusko.  
EW043782 
        CD (mp3) 249,-

LEDOVÉ  
KRÁLOVSTVÍ II 
Královna Elsa se společ -
ně s Annou, Svenem, 
Kristoffem a Olafem vy-
dává na nebezpečnou 
a pozoruhodnou cestu.  
EW378428   DVD 99,-

Chinaski 
FRIHET  
Hvězdné nebe, Mám 
chuť zlobit, Dvě srdce 
vejpůl, Kolik dní, Paná-
ček s panenkou, Měl 
bych si boty zout… 
EW562114   CD 309,-

Lucie 
LUCIE V OPEŘE 
2022  
Podmanivé spojení zvu ku 
rockové kapely a symfo-
nického tělesa přináší 
nevšední zážitek! 

EW566383  2 CD 499,-

Olympic 
OKNO MÉ LÁSKY 
Průřez Jandovou autor-
skou tvorbou od polo-
viny šedesátých let  
do současnosti! Želva, 
Sluneční píseň, Kufr…  
EW563139  2 CD 329,-

LEGENDA  
HONZA VYČÍTAL 
Kolekce přináší čtyři CD 
plné Honzových skvělých 
písniček, včetně posled-
ního řadového alba  
Greenhorns z r. 2009.  
EW566231  4 CD 309,-

TRAMPSKÉ HITY   
54 trampských hitů na -
zpívaných těmi nejpo -
volanějšími uměl ci.  
Na 3 CD uslyšíte: KTO,  
Greenhorns, Wabi Ry-
volu, Brontosaury… 
EW566384  3 CD 499,-

Ivan Mládek 
RARITY   
Čumkarty z Djakarty, Náš 
páv, Dvě Rusky, Kdybych 
byl plynojem, Oto, no 
toto, Slunce je po jazzu 
nejlepší lékař… 
EW566232  2 CD 249,-

ŽENY A ŽIVOT  
Filmová komedie o za čát -
cích, koncích a šancích. 
Hrají: E. Salvatore Bure-
šová, J. Kohák, J. Lábus,  
V. Freimanová, P. Buchta, 
A. Krejčíková a další.  
EW561787  DVD 149,-

PRINCEZNA  
REBELKA  
Dvanáctiletá Mia a její  
tři ochočené lasičky se 
vydávají na bláznivou  
výpravu za záchranou 
prince Rolanda. 
EW566619   DVD 149,-

100% VLK  
Čtrnáctiletý vlkodlak 
Freddy se těší na svou 
první promě nu ve vlka. 
Něco se ale zvrtne a on 
se změní v roztomilého 
maličkého pudla!  
EW566588   DVD 149,-
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HARRY POTTER: KAWAI 
Zápisník s perem 
Linkovaný zápisník s perem v po-
době kouzelné hůlky.  
Váz., 160 stran, 15 x 21 cm 
EW565024         249,- 199,- 

HARRY POTTER: KAWAI 
Sada bloků 
Sada tří linkovaných bloků.  
Brož., 3x 80 stran, 11 x 15 cm  
EW565021 179,- 149,- 

HARRY POTTER: KAWAI 
Školní set 
Sada obsahuje: penál, pravítko, linkovaný 
sešit (64 stran, 15 x 21 cm), propisku,  
čtyři pastelky, tužku, gumu a ořezávát ko. 
Rozměry balení: 24,9 x 25,6 x 4 cm. 
EW565022            349,- 279,- 

HARRY POTTER: KAWAI 
Průhledný penál  
Rozměry plastového penálu:  
23 x 10 x 6 cm. 
EW565018        179,- 149,- 

NEREZOVÁ LAHEV 
Parádní nerezová lahev pro fanoušky Stranger Things, Zaklínače a Minecraftu. 
Lahev má šroubovací víčko. Výška lahve: cca 24 cm, objem: 500 ml. 
EW565795 Stranger Things: Hellfire Club     599,- 449,- 
EW555223 Minecraft: Ikony 699,- 499,- 
EW547264 Zaklínač: Medailon 699,- 499,- 
EW547261 Minecraft: Creeper 699,- 499,- 

HARRY POTTER: HEDVIKA  
Kasička 
Kasička s motivem oblíbené sovy 
Hed viky. Materiál: plast. Rozměry  
kasičky: 18 x 18 x 5 cm.  
EW565774           499,-              399,- 

MINI MAGNETICKÁ ZÁLOŽKA DO KNIHY  
Sada obsahuje tři různé kartonové záložky s magnetem. Rozměry 
balení: 4,5 x 16 x 0,5 cm. 
EW565997 Šálek čaje 139,- 119,- 
EW565992 Knihy 139,- 119,- 
EW565996 Ptáčci 139,- 119,- 
EW565993 Květiny 139,- 119,- 
EW565995 Obrazy 139,- 119,- 
EW565998 Včely 139,- 119,- 

V PRODEJI 
POUZE 

NA WEBU* 
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MEGABUBLINA  
Sada 3 v 1 
Vyfoukni velkou bublinu, odrážej bublinu na 
ruce, zahraj si bublinový tenis! Rozměry balení:  
24,3 x 34 x 10 cm. Sada obsahuje: dva kroužky 
na foukání velkých bublin, bublifuk (250 ml), 

návleky na ruce, tru -
bičku na men ší 

bubliny a misku 
na bublifuk.  
EW566057  
     379,- 299,- 

MEGASLIZOUN  
XL sada na výrobu slizu – tyrkysová 
Sada na výrobu 750 ml slizu s vůní melounu. Dárkový box obsahuje: tyrky so vé 
lepidlo s vůní melounu (500 ml), aktivátor (250 ml), tyrkysové třpytky (5 g), 

odměrku a špachtličku, misku s uzá vě -
rem pro ukládání slizu a malý dáreček  
od Megaslizouna (překvapení). Rozměry 

balení: 16,5 x 26,5 x 7 cm. 
EW566058 499,- 399,-

JEDNOROŽEC 
Nalepovací nehty 
Sada nalepovacích nehtů  
se vzorem jednorožce, která 
nemůže chybět ve výbavě žádné malé princezny. Sada je vhodná pro děti 
od 8 let. Velká sada obsahuje: 30 nalepovacích nehtů, 3 nádobky se třpyt -
kami, 2 prstýnky, pilníček, pásky a samolepky na nehty. Rozměry balení:  
32 x 25 x 5 cm. Malá sada obsahuje: 20 nalepovacích nehtů, 3 nádobky se 
třpytkami a samolepky na nehty. Rozměry balení: 18,6 x 20,5 x 3 cm.  
EW565011  Velká sada                499,- 429,- 
EW565104  Malá sada                 299,- 259,-

CLAP, CLAP 
Sada náramků a náhrdelníků s přívěsky 
Vyrob si veselé náramky a náhrdelníky s barevnými korálky a cvakacími přívěsky se 
samolepkami! Sada obsahuje: samolepky, kovový náramek a řetízek na krk, korálky, 
elastické šňůrky, klipsy k náušnicím a další doplňky. Sada je vhodná pro děti od 8 let. 
Rozměry balení: 25 x 32 x 4,5 cm. 
EW565012 499,- 429,- 

TŘPYTIVÉ DRAHOKAMY 
Sada korálků 
Sada obsahuje: barevné korálky, kamínky s dírkou na provléknutí, stříbrné 
ozdoby a další komponenty, plastovou dózu a bavlnky. Sada je vhodná 
pro děti od 8 let. Rozměry balení: 30 x 20 x 3,5 cm. 
EW510968 299,- 259,- 

SADA ŠPERKŮ 
Sada je vhodná pro děti od 5 let. Velká sada 
obsahuje: komponenty pro výrobu 9 náramků 
a náhrdelníků. Rozměry balení: 45 x 32 x 6 cm. 
Malá sada obsahuje: kompo nenty pro výrobu 
2 náramků a náhrdelníků. Rozměry balení: 16,1 x 20,7 x 3 cm.  
EW537713  Velká sada  599,- 479,- 
EW507008  Malá sada  299,- 259,- 

SADY  
pro malé 
parádnice
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PRO 
FILMOVÉ 

FANOUŠKY

CARCASSONNE 
Duchové 
Nová verze oblíbené hry Carcassonne (lze kombinovat 
se základní hrou Carcassonne), ve které musí hráči 
vzájemně spolupracovat. Balení obsahuje: 60 kartiček 
krajiny, 30 dřevěných figurek, 15 dřevěných duchů,  
des ku úrovní (hra má celkem 6 úrovní), startovní 
destičku, 2 žetony psů, cílový žeton, počitadlo bodů  
a pravidla. Hra je vhodná pro děti od 8 let. Rozměry 
balení: 23,9 x 28,3 x 5 cm. 
EW562161 849,- 659,- 

POKÉMON TCG 
Sword and Shield 12 
SILVER TEMPEST – Booster 
V boosteru najdete deset náhodně namíchaných 
karet (pět Common karet, tři Uncommon karty, 
Reverse holo kartu, Rare kartu), kartu energie  
a kartu s kódem do Pokémon TCG Online. Rozměry 
balení: 6,5 x 11,9 x 4 cm. 
EW564500 129,- 109,- 

POKÉMON  
Keramický hrnek  
Objem: 320 ml, výška: 9,5 cm. Rozměry dárkového balení: 
9,5 x 12 x 8 cm. 
EW565198  Scarlet and Violet Legendaries 299,- 239,- 
EW565199  Pokébally 299,- 239,-

POKÉMON  
Zápisník A5  
Linkovaný zápisník s vodotiskem na každé straně.  
Váz., 180 stran, 15 x 21 cm 
EW563371  Pikachu 299,- 239,- 
EW563372  První Pokémoni 299,- 239,- 

SAMOLEPKOVÁ ÚNIKOVKA  
Sešit plný zajímavých úkolů a samolepek. Únikovka je 
vhodná pro děti od 8 let.  
Brož., 24 stran + 4 listy samolepek, 20 x 26 cm  
EW551917  Honba za zlatým tomahavkem 139,- 109,- 
EW551914  Ukradené šperky 139,- 109,- 
EW551915  Tajemství staré vily 139,- 109,- 

TOP TRUMPS  
Karetní hra 
Zábavné i vzdělávací karetní hry Minecraft a Harry 
Potter a Fénixův řád konečně v českém jazyce! Balení 
obsahuje: 30 karet v praktickém plastovém pouzdře  
a návod. Rozměry plastového pouzdra: 8,3 x 14 x 2 cm. 
Hra je vhodná pro děti od 6 let.  
EW557813  Minecraft 149,- 109,- 
EW557812  Harry Potter a Fénixův řád 149,- 109,- 
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Z katalogu ZIMA 1/2023 je výhodné objednat do 15. února 2023.58

BRNO                            Starobrněnská 16/18                                            tel.: 532 199 891 

                                      NC Královo Pole, Cimburkova 593/4                    tel.: 722 360 393 

                                      OC Olympia Brno, U Dálnice 777                         tel.: 771 260 373 

BŘECLAV                       Sady 28. října 431/17a                                         tel.: 519 371 473 

ČESKÉ BUDĚJOVICE     U Černé věže 15                                                  tel.: 389 058 910-1 

                                      OC Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498                tel.: 380 070 718 

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

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

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

CHRUDIM                      Široká 117                                                           tel.: 730 514 451 

JIHLAVA                        Citypark, Hradební 1                                           tel.: 567 770 004 

                                      Masarykovo nám. 47                                           tel.: 567 308 158 

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

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

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

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

OPAVA                           OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10                tel.: 558 889 820-1  

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

                                      OC Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4         tel.: 771 253 531 

PARDUBICE                   Palác Magnum, Třída Míru 2800                          tel.: 466 301 519 

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

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

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

                                      NC Palladium, nám. Republiky 1                          tel.: 296 110 100   

                                      Florentinum, Na Florenci 2116/15                        tel.: 296 110 510 

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

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

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

                                      Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136         tel.: 296 110 456  

                                      OC DBK, Budějovická 1667/64                            tel.: 296 110 450-1  

PRAHA 5                        OC Nový Smíchov, Plzeňská 8                               tel.: 296 110 411  

PRAHA 6                       metro Dejvická, Evropská 1500/1                         tel.: 296 110 600 

PRAHA 9                        Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a             tel.: 296 110 460  

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

PŘEROV                         OC Galerie Přerov, Čechova 3491/26                   tel.: 771 260 810  

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

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

Otevírací dobu knihkupectví najdete na www.knizniklub.cz/prodejny. 

Jsme tu pro vás v knihkupectvích LUXOR. Po předložení zákaznické karty 
Knižního klubu PREMIUM získáváte 20% slevu na knihy nakladatelství 
Euromedia a 5% slevu na tituly z ostatních nakladatelství a neknižní zboží.

Knižní klub vám přináší 
spoustu výhod! 

 

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

✔ Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický 
servis můžete nakupovat s minimálně 20% slevou z běžné 
ceny. Vybírat můžete z více než 140 000 titulů. 

✔ V knihkupectvích LUXOR získáváte trvale 20% slevu na 
tituly nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly 
a neknižní sortiment. 

✔ 5x ročně zdarma klubový katalog. 

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

 

 

Jak si udržíte tyto výhody? 

Stačí si nakoupit 5 knih ročně, ideálně v období platnosti 
každého katalogu jeden titul. 

Pokud si nic nevyberete, můžeme vám zaslat námi vybraný 
bestseller, tzv. hlavní nabídku. V případě, že nebudete mít 
o tuto knihu zájem, kontaktujte náš zákaznický servis. Tuto 
knihu můžete do 14 dnů vyměnit za jinou v kterémkoliv 
knihkupectví LUXOR. 

 

 

VIP program 

Pokud si budete chtít užívat také naše VIP výhody, stačí si  
vždy s novým katalogem vybrat jednu knížku nebo během 
jednoho kalendářního roku nakoupit alespoň za 2000 Kč, 
čímž automaticky získáte pro celý následující rok nárok  
na 30% slevu na knihy označené jako VIP a dopravu zdarma 
při nákupu nad 799 Kč (při osobním odběru v Zásilkovně 
s platbou předem). VIP členům také nezasíláme tzv. hlavní 
nabídku. 

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

 

 

Reklamace 

Dostanete-li nedopatřením vadné výtisky nebo jiné než objednané 
knihy, pošlete je co nejdříve 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 vrátit. Toto právo neplatí 
u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku 
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy 
o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení 
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Více 
informací naleznete na www.knizniklub.cz v sekci Obchodní 
podmínky. 
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Objednávky  
 

296 536 660 
www.knizniklub.cz    
 
Po–Pá 8–20 hod.  
info@knizniklub.cz 
Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 
2113348520/2700 
 
SMS objednávky 
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-EW023456,EW124578-PP    

Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou:  
12345678-EW023456,EW124578 

Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu předem:  
12345678-EW023456,EW124578-PP-IT 

Pro doručení WE|DO kurýrem a platbu dobírkou:  
12345678-EW023456,EW124578-IT 

 

Kolik zaplatíte za dopravu? 
 
DOPRAVCE                                                CENA DOPRAVY  
                                                     PLATBA PŘEDEM     PLATBA NA DOBÍRKU  
Česká pošta – Balík Do ruky                    69 Kč                     99 Kč  
Osobní odběr – Zásilkovna                      49 Kč                     79 Kč  
Kurýrní služba – Zásilkovna domů           69 Kč                     99 Kč  
Kurýrní služba – PPL                                79 Kč                   109 Kč  
Kurýrní služba – WE|DO                          79 Kč                   109 Kč  
 
Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč; při osobním odběru 
v Zásilkovně s platbou předem nad 1 000 Kč.  
VIP členové mají dopravu zdarma při nákupu nad 799 Kč  
(při osobním odběru v Zásilkovně s platbou předem). 
 
 

Platnost katalogů 

1. katalog ZIMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leden – březen                       
2. katalog JARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . duben – květen                     
3. katalog LÉTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . červen – srpen 
4. katalog PODZIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . září – říjen                               
5. katalog VÁNOCE  . . . . . . . . . . . . . . listopad – prosinec  

   

Sledujte nás na sociálních sítích!

Katalog JARO 2/2023 budeme rozesílat začátkem dubna 2023. 59

Zajímavé akce a aktuální informace najdete na www.knizniklub.cz. 

299 Kč 
(běžná cena 918 Kč)   
Marie Lamballe  
MAJÁK NA ÚTESECH + 
HLUBOKÁ MODŘ MOŘE 
Komplet dvou poutavých histo-
rických románů situovaných 
do dechberoucí francouzské 
Bretaně.

DE048423

MÁME PRO VÁS DÁREK  
K NAROZENINÁM! 

 30% 
SLEVA Z BĚŽNÉ 
CENY NA NÁKUP 
V KNIHKUPECTVÍCH 
LUXOR

AKČNÍ C
EN

A

199 Kč 
(běžná cena 499 Kč)   
Andy Weir  
SPASITEL 
Ryland zůstal jako jediný přeživší na zou-
falé misi poslední naděje. Pokud selže, lid-
stvo zanikne. Je tu však drobný háček – 
Ryland to neví… Napínavé meziplanetární 
dobrodružství od autora bestselleru Marťan. 

DE042276

AKČNÍ C
EN

A

89 Kč 
(běžná cena 399 Kč)   
Munchkin 
ZOMBÍCI 
Karetní hra 
Samostatně hratelné rozšíření 
populární karetní hry Munchkin. 
Balení obsahuje: 112 karet.  
Hra je vhodná pro děti od 10 let.

DE283255

Výše uvedené slevy platí na www.knizniklub.cz, v knihkupectvích LUXOR při předložení karty 
Knižního klubu PREMIUM či při objednávce pomocí zákaznického servisu. Tato akce platí  
od 1. 1. do 31. 3. 2023, nebo do vyprodání zásob.   

Slevu můžete uplatnit již týden před vašimi narozeninami a nejdéle týden po nich   
(výhradně v knihkupectvích LUXOR na tituly nakladatelství Euromedia při předložení karty  
Knižního klubu PREMIUM a do kladu totožnosti pro kontrolu data narození). Tuto slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi. 

AKČNÍ C
EN

A

SPECIÁLNÍ AKCE KATALOGU
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Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00  Praha 5 

NOVIN
KA

Martin Zounar, Alexandra Rohlíková  

JÍST, ČI NEJÍST 
Martin Zounar hubne před očima veřejnosti. Stojí za tím nějaká 
zázračná dieta? Hladovění a nekonečné hodiny sportu? Nebo 
snad speciální hubnoucí program, který odteď ponese jeho 
jméno? A může si vůbec ještě někdy dát kachnu se zelím? Nejen 
o tom vypráví v knížce rozhovorů, která odpovídá i na otázku, 
zda je opravdu nutné vyházet z lednice, co nám chutná, a běhat 
denně dlouhé kilometry, když chceme zhubnout. 
Brož., 128 stran, barevné i černobílé fotografie, 14,4 x 20,6 cm 

EW043885 299,- 239,- 
  

Hubnout i bez diety? Jde to!
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