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Vaše TOP 10 z katalogu 1/2019   

Helena Čudová, programová ředitelka 

Milí členové Knižního klubu PREMIUM, 
  
vydejte se s námi na objevnou výpravu za tajemstvím Naší planety (s. 84)! Jedná se o jedinečný 
dokumentární projekt společnosti Netflix, který by si neměl nechat ujít nikdo, komu stav naší  
planety není lhostejný. Kdo s napětím očekává nový titul Andrewa Maynea, autora bestselleru 
Šelma, tomu jistě uděláme radost thrillerem Hračkář (s. 4), ve kterém se znovu setká s origi nál -
ním a důvtipným profesorem bioinformatiky. K literárním událostem tohoto roku bude beze -
sporu patřit nový román Bernharda Schlinka Olga (s. 31). Jeho předchozí román Předčítač ho 
katapul toval mezi světové literární hvězdy a získal mu mnoho příznivců i u nás.  
Pokud si vaše děti oblíbily sérii Deník malého poseroutky, určitě je nezklame vtipná komiksová  
řada Dogman (s. 43) o odvážném superpsovi, která právě startuje.   
  

Přejeme vám krásné jaro a těšíme se na shledání v květnu na veletrhu Svět knihy Praha. Připravili jsme pro vás opět řadu  
zajímavých setkání s vašimi oblíbenými autory (s. 26)!

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 83.2

Využijte 
výhody u našich 
partnerů!

kk.luxor.cz/partners
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VÝHODNÁ AKCE 

Cena pouze 179 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního 
klubu PREMIUM, kteří si jednorázově 
objednají z tohoto katalogu další tituly 
v celkové hodnotě nad 499 Kč. Ostatní 
zájemci si mohou objednat publikaci  
za plnou členskou cenu 279 Kč. 
Akce platí do 31. května 2019. 

Objednací číslo při akční ceně: 
DA040355

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Zaznamenejte 
jedinečnou 
historii  
své rodiny!

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2019. 3

NOVIN
KA

Jo Fosterová  

MŮJ RODOKMEN 
Tato kniha s prostorem pro záznamy týkající 
se celé rodiny i jed notlivců (rodinné tradice 
a úspěchy, události a fotografie) se rychle 
stane novým rodinným pokladem. Najdete  
v ní také užitečné tipy a rady, napří klad kapi -
toly s ná vodem, jak vést bádání po předcích. 
Váz., 152 stran, 19 x 24,6 cm 

DA040355       akční cena  179,- 
EA040355 359,-  279,- 
 

 

359,-   
AKČNÍ CENA  

 179,-
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!4
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Andrew Mayne 

HRAČKÁŘ 
Profesor Theo Cray dopadl jednoho z nejaktivnějších sériových 
vrahů v dějinách za použití převratných vědeckých metod, 
ovšem kvůli podezřením, která ho obklopila po smrti jeho  
někdejší studentky, a skandálním spekulacím poté, co byl zabit 
její vrah, už se nemůže vrátit ke svému univerzitnímu výzkumu. 
Pokouší se tedy začít nový život v jiné oblasti, ale téměř proti 
své vůli je vtažen do dalšího nevyřešeného případu. Zoufalý 
otec pohřešovaného dítěte, jehož úřady odmítají vyslechnout 
a odnikud se mu nedostává podpory, se obrátí o pomoc právě 
na Thea. Jediné stopy představují dětské kresby a městská  
legenda z chudinské čtvrti o bytosti přezdívané Hračkář. Aby 
Theo odhalil, co se za Hračkářem skrývá, musí odsunout stra-
nou všechno, co mu říká věda, a vydat se do světa, v němž 
mají sny a noční můry stejnou váhu jako skutečnost. A čím 
hlouběji se do případu noří, tím zjevnější je, že za tím může  

být dalekosáhlé spiknutí – a nejspíš má i další oběti…  
Přeložila Petra Diestlerová.   

Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039941                  379,-  299,-

Andrew Mayne  
ŠELMA  
V montanských lesích je nale-
zena mrtvá dívka. Policie se  
domnívá, že ji rozsápal medvěd. 
Profesor bioinformatiky Theo 
Cray si ale všimne něčeho,  
co ostatní přehlédli. Něčeho  
nepřirozeného. Něčeho zjevně 
provedeného lidskou rukou… 
360 stran 
EA039678 399,- 319,-

Andrew Mayne  
ŠELMA  
Dokáže vědec zastavit řádění nebezpečně vynalézavého sériového vraha? 
Mistrovsky napsaný román mága a iluzionisty A. Maynea čte Zdeněk Velen.  
EA039979                                    2 CD (mp3) 299,-
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Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2019! 5
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Kerry Fisherová  

MLČENLIVÉ ŽENY 
Nikdo se nestane součástí rodiny, dokud  
nevezme její tajemství za svá! Lara patří  
do rodiny Farinelliových už několik let. Kdo by 
ji viděl, jak vyprovází ráno manžela do práce, 
vždy pečlivě upravená a oddaná, mohl by jí 
závidět. Jenže Lara něco o svém muži ví. 
Něco, co by zničilo vše, co Massimo celá léta 
budoval: jeho kariéru, pověst i jejich vztah.  
Massimo má nad Larou moc, která ji v man-
želství drží jako ve vězení. Maggie se právě 
vdala za Massimova bratra Nica. Přímá a ve-
selá mla dá žena má za to, že získat si srdce 
Nicových příbuzných bude hračka, ale tvrdě 
narazí. Jediný, kdo se jí aspoň trochu otevře, 
je Lara. Jenže právě jí se týká odhalení, které 
Maggie učiní při vyklízení věcí po minulé 
ženě… Přeložila Michaela Bečková.  
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039636 359,-  279,- 

Pro rodinu, kterou drží pohromadě lži,  
je pravda tím nejnebezpečnějším nástrojem…

Pravda a lež mohou být někdy záludné 
tím, že na první pohled nepoznáte, která 
z nich je která…  A když to časem zjis-
títe, nestačíte se divit, jak jste mohli být 
tak bláhoví. A to je i případ tohoto napí-
navého příběhu o dvou ženách a jejich 
manželích – dvou bratrech, z nichž jeden 
má duši černou jako saze… Jenže který 
z nich to je? 

Helena Frantová, PR manažerka

Sandra Brown  
PODRAZ 
Když na sebe Jordie a Shaw 
pohlédnou v zastrčeném ba -
ru, přeskočí mezi nimi jisk  ra. 
On tam ale přišel, aby ji na 
objednávku zabil… 360 s. 
EA039268 349,- 279,-

Joy Fieldingová 
ŠPATNÁ DCERA 
Thriller vaší oblíbené best -
sellerist ky Joy Fieldingové  
je opět plný rodinných  
intrik a temných tajemství! 
352 stran 
EA039669 379,- 299,-

Kate Mortonová  
ZTRACENÝ SLIB  
Alice Edevanová vede život 
téměř stejně pečlivě uspořá-
daný jako detektivky, které  
ji proslavily. Její minulost 
však byla bouřlivá… 424 s. 
EA038315 359,- 279,-

TO
P

TO
P

NOVIN
KA
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 82.6
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Laura Moriarty  

GARDEDÁMA 
Pouhých pár let před tím, než se měla stát 
hvězdou němého filmu a ikonou své gene-
race, odjíždí patnáctiletá Louise Brooková 
z kansaské Wichity studovat tanec na pre-
stižní newyorskou školu. K její velké neli -
bosti ji na cestě doprovází více než dvoj - 
násobně stará gardedáma Cora Sarlishová, 
spíše konzervativní žena, která v nejmenším 
netuší, co by měla v New Yorku dělat.  
Přestože se k sobě povahou ani vzhledem 
nehodí, musí spolu strávit pět týdnů, které 
navždy změní jejich životy.  
Gardedáma je strhující román, v němž  
ožívají světla i stíny bouřlivých dvacátých  
a temných třicátých let minulého století. 
Přeložila Petra Pachlová.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039729 399,-  299,-

Nahlédněte  
do bouřlivého  
světa hvězd!

Elizabeth Kostova  
V ZEMI STÍNŮ 
Některá tajemství 
nechtějí být odha-
lena… Novinka  
od autorky romá   nu 
Historička, který  
ihned po vydání  
obsadil první místo 
žebříčku populárního 

deníku New York Times. 512 stran 
EA038962 399,-  319,- 

Amanda Stevensová  
KRÁLOVSTVÍ 
Amelia Grayová restauruje 
staré hřbitovy a píše blog 
o všem, co souvisí s tradicí 
pohřbívání na americkém 
Jihu. Kromě toho má také 
schopnost vidět duchy, 
o čemž však málokdo ví. 
Poté, co se málem stala 
obětí pomateného vraha, 
vezme Amelia zakázku  
na obnovu starého hřbitova 
v městečku Asher Falls 
v Jižní Karolíně. Brzy však 
začne mít neblahé tušení,  
že se zde ocitla z mnohem 
temnějšího důvodu… 360 s. 

EA040602 379,- 299,-

Amanda Stevensová  
HŘÍŠNÍK 
Amelia zpočátku jen vidě la 
duchy, pak začala provázet 
mrtvé na onen svět, ale nyní 
má za úkol pátrat po ztrace-
ných duších. Jinak jí totiž 
mrtví nedají pokoj. Na hřbi-
tově Sedm bran Amelia  
objeví v klecovém hrobě tělo 
mladé ženy – a jejího vra ha 
může odhalit jedině ona. 
Ráda by důvě řovala pohled-
nému detektivu Kendrickovi, 
který je rovněž nadán schop-
ností vidět duchy. Ale má 
pocit, že s jejími myšlenkami 
kdosi manipuluje… 344 s. 

EA039264 349,- 279,- 

Tatiana de Rosnay  
KLÍČ K MINULOSTI 
Paříž, červenec 1942: do bytu, 
v němž bydlí desetiletá Sára spo-
lečně s bratříčkem a rodiči, vtrhne 
francouzská policie. Malý Michel  
odmítne s muži odejít a schová se 
do skříně. Francouzská policie Sáru  
i její rodiče dopraví do prostorů 
Vélo dro me d'Hiver, nedaleko Eiffe-
lovy věže, kde se v průběhu jednoho 
dne shromáždí na třináct tisíc Židů. 
Po týdnu, který masa lidí stráví v ne-
lidských podmínkách, policie Židy 
odešle do tábora v Beaune-la-Ro-
lande, odkud jsou transportováni  
do Osvětimi. Sáře se ale z Beaune- 
-la-Rolande podaří utéct…  
Paříž, květen 2002: americká novi-
nářka píše článek o událostech, 
které se tu před 60 lety odehrály. 
Vydává se po stopách Sáry v naději, 
že zjistí, co se s ní stalo…  Přeložila Petra Klůfová. Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA040307 299,- 239,-

Jojo Moyesová  
KRASOJEZDKYNĚ  
V zapadlém koutě 
Lon dýna učí bývalý 
špičkový jezdec vnuč -
ku Sarah tak, jak byl 
kdysi on sám cvičen  
v elitní jezdecké škole. 
Když však do jejich  
života zasáhne katas t -
rofa, Sarah ne  zby de 
nic jiného než se životem protlouci sama… 448 stran  
EA039354 349,- 279,- 

Co se stalo  
se židovskou  
dívkou Sárou  
a její rodinou?

NOVIN
KA
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 82. 7
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Kimmery Martinová  

SRDCOVÁ KRÁLOVNA 
Zadie Ansonová a Emma Colleyová jsou lékařky a nejlepší 
přítelkyně již od studií na medicíně. Dětská kar dioložka 
Zadie je v nemocnici za hvězdu, zatímco tišší Emma  
bojuje každý den s dras tickými případy na traumatologii. 
Vědí o sobě všech no – alespoň to tak na první pohled  
vypadá. Když se však do města Charlotte, kde obě žijí, 
přistěhuje jejich dávný společný známý, pohledný lékař 
s přez dívkou „doktor X“, začnou krvácet i jiná srdce než 
ta na operačních sálech. Jak se vypo řádat s přítomností 
muže, který téměř zničil nejen jejich přátelství, ale i jejich 
kariéry, jehož však jedna i druhá kdysi milovaly?  
Přeložila Jana Kordíková. Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039622 379,-  299,- 
cena pro VIP členy 265,- 

Renáta Petříková  
DRUHÁ ŠANCE 
V životě Emy se neděje 
nic převratného. Dokud 
se nezamiluje do své 
nové asistentky… 272 s. 
EA040497 259,- 199,-

W. Bruce Cameron  
PSÍ DOMOV 
Co všechno může pot - 
kat vašeho mazlíčka,  
než najde cestu domů?  
Brož., 304 stran 
EA040888 279,- 219,- 

Liane Moriarty  
SEDMILHÁŘKY  
Na motivy tohoto románu 
byla natoče  na minisérie 
s N. Kid ma no vou v hlavní 
roli. Brož., 440 stran 
EA038772 279,- 219,- 

NOVIN
KA

Je možné odpustit muži,  
který kdysi téměř  
zničil vaši kariéru  

a zlomil vám srdce? 

Julie Printzacová  

ŽENY  
V POKLUSU 
Justine je stejně  
jako mnoho jejích 
kamarádek neustále 
v běhu; hektický 
život v Paříži, práce  

i malá dcerka ji vytěžují na maximum. Je rozvedená a na hledání vztahu nemá čas, 
i když by ve skrytu duše o nějaký stála. Jedinou útěchu nalézá v Nanteil, venkov-
ském městečku, kde vyrůstala a kde má dodnes kamarádky, se kterými se navzá-
jem podporují. Právě přítelkyně jí pomáhají vrátit se zpátky k jejím kořenům, od ha - 
lit rodinná tajemství a najít cestu k novému vztahu… Přeložila A. Pflimpflo vá.  
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039611 259,-  199,- 

Justine svou rodinu miluje a ví  
o ní úplně všechno. Nebo ne? 

NOVIN
KA
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Poštovné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83.8
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Karolina Tůmová  

POKOJ BEZ DVEŘÍ 
Tři ženy jednoho rodu, tři 
osudy, tři různá historická  
období – 18. století, 2. svě-
tová vál ka a současnost. Pří-
běhy spojuje motiv vzácného 
starožitného prstenu, jenž je 
v rodině předáván z generace 
na generaci. Moderní dívka 
ho nachází v rodinné šperkov-
nici a pouští se do pátrání po 
jeho historii. Postupně odha-

luje příběhy žen své rodiny, štěstí i tragédie, které je provázely, a dopát rává se kořenů, 
z nichž vzešla. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040685 259,-  199,- 

V této knize, která vychází k mým osmdesátým narozeninám, 
se svěřuji se svými obavami o slušný svět. Příběhy, fejetony, 
básně a texty jsou inspirovány nejen mými pocity, ale i zkuše-
nostmi. Nevyhýbám se satiře a odsouzení nedob rých vlastností 
společnosti, jako jsou závist, servilnost, ka riérismus, arogance, 
lhaní a neúcta k opravdovým hodno tám. Raduji se z každého 
setkání s dobrým člověkem. Posiluje to mou víru ve spravedl-
nost. Mnohým budu jistě připomínat Dona Quijota, ale nemám 
čas lhát! Vážení čtenáři, děkuji vám za dlouholetou přízeň. 

Josef Fousek

Josef Fousek  

Z OMŠELÉHO SAKA 
Nový výbor textů populárního autora ukazuje, že vlídnost, 
láska a tolerance stále ještě nevymizely. Ano, je čím dál 
těžší je nalézt, ale když je nalezneme, celý svět se směje 
s námi. Ať jsou tyto hodnoty zdánlivě omšelé a pozapo-
menuté, stále nám padnou nejlépe…  
Váz., 304 str. + 16 str. bar. fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm 

EA040492 329,-  259,- 

Vzácný šperk  
pomůže dívce  
odhalit rodinné 
tajemství…

Klára Janečková  
UNESENÁ 
Roman, kterého osmnácti-
letá Karla pokládala za 
své ho dobrého přítele,  
zosnoval spolu s bratrem 
a dělníkem z Ukra  jiny plán, 
jenž je měl přivést k finan -
č ní částce, kterou za kaž-
dou cenu potřebovali zís - 
kat. Rozhodli se, že Karlu 
unesou a po jejích rodičích 
budou požadovat výkup -
né… Děj je inspirován sku-
tečnou událostí. 192 stran 
EA040283 259,- 199,- 

Josef Fousek  
VLÍDNÁ SLOVA 
Kniha přináší právě to, co slibuje 
– vlídnost a radost ze ži  vo ta, 
který sice přináší i to zlé, ale přes -
to je v něm dobra a dobrého dost. 
Jen se na chvíli v naší uspěchané 
době zastavit, rozhlédnout a to 
dobré chtít vidět. 112 s., čb. foto 
EA040489 199,- 159,- 

NOVIN
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Jaroslav Boček 
PŘÍPAD DOKTORA KARPETY 
V pátek odpoledne nasedl Milan Karpeta, šedesátiletý 
lékař, do svého auta a odjel domů. Ale tam se už nikdy 
neobjevil. Následné vyšet řování jeho záhadného zmi - 
zení vede záhy do slepé ulič ky, protože výpovědi jeho 
manželky a dcery, pacientů i přítelkyň se v mnohém  
rozcházejí… Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 
EA039620 279,- 219,- 
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Hana Marie Körnerová  
PROSÍM VÁS,  
SESTŘIČKO… 
Sylvie nastupuje do svého 
prvního zaměstnání. Záhy 
však zjišťuje, že není ani 
zdaleka připravená na ob-
tíže, které ji v malé nemoc-
nici čekají… 264 stran 
EA040082 299,- 239,- 

MODRÝ KÓD 
Vraťte se do nemocnice  
Rubava a podívejte se,  
co se dělo s vašimi oblíbe-
nými hrdiny dále… V kni -
ze také najdete příručku  
první pomoci od Českého 
červeného kříže.  
216 stran, barevné fotografie 
EA040534 299,- 239,-

KOPAČKY  
A ZLATOKOPKY 
Akční fotbalový  
erotikon 
Napínavý a tragikomický 
příběh z fotbalového záku-
lisí, kde bují intriky a pod-
vody a kde se pohybují vy - 
 počítavé zlatokop ky. 256 s. 

EA298618 199,- 249,- 

Barbora Černohlávková  
Večeřová  

MŮJ ROK  
S INŽENÝREM 
Pokud si vezmete za muže  
inženýra, nemůžete se divit, 
když jednoho dne najdete 
v elektrické troubě přezkáče, 
v knihovně veslovací stroj  
a mezi dveřmi krokodýla. Inže-
nýr má navíc energickou sestru 
Ivu, která jako doktorka jed not -
 livé události vtipně glosuje. 
Nahlédněte prostřednictvím 
humoristických fejetonů pod 
pokličku typického roku s inže-
nýrem, poznejte inovativní  
přístupy k řešení problémů 
a nechte se bavit situacemi, 
které týden co týden v jedné 
běžné domácnosti gradují  
ad absurdum. Při čtení krátkých 

příběhů budete mít chuť vykřiknout: „To znám!“ neboť v každém muži je kus inženýra 
a v každé ženě alespoň trochu Ivy. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040512 259,-  199,- 

Mirka Skočílková  

VIOLKA 
Marika je samostatná mladá žena, která se nechce vázat. 
Aby si udělala v životě pořádek, rozhodne se odletět  
na Nový Zéland. Její plány však zhatí tragická smrt sestry 
Violy a jejího manžela. Marika se najednou musí postarat 
o malou neteř Violku, která po smrti rodičů trpí psychic -
kými problémy, sehnat peníze na zaplacení dluhů sestřina 
manžela – a hlavně neustále bojovat s Violčinou babič - 
kou, sestřinou tchyní, která je po všech stránkách ukáz -
ková mrcha… Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039873 299,-  239,- 

Představujeme vám 
prvotinu talentované 

české autorky!

NOVIN
KA

Představte si, že si žijete podle svých představ, nic vás netrápí, nic 
zvláštního nemusíte řešit. A pak se všechno jako lusknutím prstů 
změní. Při čtení mé knížky byste si měli v první řadě odpočinout. 
S tímto záměrem jsem ji také psala. Nečekejte ale nudu. To, co se 
jednou nešťastnou autonehodou odstartuje, bude kolotoč. V jeho 
středu je malé dítě, o které se musí někdo postarat. Příběh i po-
stavy jsou od začátku do konce vymyšlené, ale protože jsem se 
inspirovala vnímáním všedního života, může se stát, že se v pří-
běhu najdete. Pokud tomu tak bude, je to známka toho, že se mi 
práce povedla. Přála bych sobě i vám odvahu, kterou má Marika, 
hlavní hrdinka. Je na vašem posouzení, zda se jí vyplatila. 

Mirka Skočílková 

Tak tohle už se mi dlouho nestalo. Ptáte se co? Ta dokonalá bezmoc, kdy vám zvoní telefon 
a vy se zrovna tak smějete, že nejste schopní jej zvednout a říct obyčejné „haló“, protože by 
to znělo asi jako „hahaha… gloglo“. Tahle knížka je nad všechna sezení u psychologů. Je to 
stejné, jako když ochutnáte skvělý ročník vína. Jednoduše už nechcete přestat a ochutnáváte 
a ochutnáváte… a ochutnáváte. Jana Kubínová, redaktorka
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Michal Viewegh  

ZPÁTKY VE HŘE 
Výbor krátkých próz  
Michala Viewegha se 
jmenuje podle jedné  
ze třinácti povídek, která 

knihu také uzavírá. Autor svou oblíbenou postavu – Oskara – v povídkách 
vystavuje kritickým životním momentům: manželskému stereotypu, nevě-
rám či jisté smrti, již sice stárnoucí hrdina přežije, ovšem s těžkými ná sled -
ky. Jedním z nich je i rozvod. V povídkách nalezneme všechny známé 
Vieweghovy tvůrčí přednosti, tedy spád, ironii, melancholickou grotesk-
nost, ale místy i silnou nadsázku. Váz., 160 stran, 14 x 17,8 cm 

EA040748 259,-  199,- 

Michal Viewegh  

BIOMANŽELKA 
Sarkastický příběh vyprá-
věný pohledem přemoud -
řelé duly, žijící v domác - 
nosti nebohého spiso -
vate  le. Dula je zprvu jen 

průvodkyní manželčiným těhotenstvím a porodem. Svou rodičku však  
neopouští ani poté, takže následujících sedm let s Hedvikou a jejím man-
želem bydlí – to je výchozí situace humoristického románu nejpopulárněj-
šího českého spisovatele. „Zdánlivě humoristického,“ upřesňuje autor.  
„A nemohu bohužel popřít, že je to román částečně autobiografický.“ 
Váz., 208 stran, 14 x 17,8 cm 

EA040187 279,-  219,-

Michal Viewegh  

POVÍDKY O NELÁSCE 
Nové autorovy povídky (a jed nu  
divadelní hru) spojuje napohled sar-
kastická, ve skutečnosti však spíš  
melancholická atmosféra nelehkého  
životního období. Proměnlivé spisova-
telovo alter ego prožívá rozvod i hoř -
ká porozchodová setkání, ale i nevě- 
  řícnost a strach, když vztah k rozkolu 
teprve míří. Výseky ze životů, kde se 

láska odehrála kdysi v minulosti, ale nyní je už nená-
vratně pryč, autor zachycuje s posmutnělým cynismem, který občas pózuje jako 

hrdinství, ale prozrazuje únavu a deziluzi. Vieweghovy povídky nejsou veselým čtením, o to jsou však pravdivější. 
Váz., 232 stran, 14 x 17,8 cm 

EA039809 299,-  229,- 

Třináct  
vtipných 
povídek

Nové vydání 
oblíbeného  
románu

Michal Viewegh  
VÝCHOVA DÍVEK  
V ČECHÁCH 
Nové vydání jednoho z nej-
úspěšnějších románů 90. let. 
240 stran 
EA040186 279,- 219,- 

Michal Viewegh  
POVÍDKY O NELÁSCE 
Audioknihu čte Saša Rašilov, 
Jitka Ježková, Jan Vondráček 
a další. Režie Jan Drbohlav. 
Délka nahrávky: 3 h 41 min. 
EA040874  
          CD (mp3)  299,- 

Moje nové povídky jsou možná 
především o tom, že láska je 
pořád ještě večernice plující noční 
oblohou – a že nejen mrtví, ale ani  
rozvedení či různě vyhořelí už milovat 
nemohou… Jsou to občas hořké  
příběhy, ale – jak se říká v jedné  
televizní reklamě na pivo – život 
je hořký. Bohudík! 

Michal Viewegh
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Ester Geislerová,  
Josefina Bakošová  

TERAPIE 
SDÍLENÍM 
Vol. 2 
Ester Geislerová 
a Josefina Bakošová 
zahájily na sociál-
ních sítích revoluci. 
Hashtag „terapie- 
-sdilenim“ se stal  
doslova kultovním. 
Netrvalo dlouho 
a vznikla kniha, 
která byla naprosto 
věrným obra zem  
autentického prostředí 
chatů a messengerů, kde se často odehrávají  
začátky, ale také konce vztahů. Kniha zaznamenala tak velký 
úspěch, že její pokračování bylo jen otázkou času. Pokračování Terapie  
sdílením: Valentýnská edice je na světě! Tentokrát nejen o trpkém rozchá-
zení, ale také o vztazích jako takových – někdy úsměvných a někdy až krutě 
smutných. Brož., 224 stran, barevná publikace, 13 x 19 cm 

EA040660 299,-  239,- 

Ellen Bergová  
CHCI TO TAKY! 
Charlotte má fantastickou práci a byt, ale  
žádného chlapa. A když se objeví neodolatelný 
muž, je to pouhý instalatér… 272 stran  
EA037886 279,- 219,-

Ellen Bergová 

UDĚLÁM TI 
ZE ŽIVOTA 
PEKLO 
Když Carina zjistí, 
že je jí manžel 
Jonas nevěrný,  
rodinná idylka je 
tatam. Deset  
roků každodenní -
ho života na nich 
obou přirozeně  
zanechalo stopy 
a jejich manželství 

už dávno není romantický ohňostroj, ale že si Jonas dopřává s milen-
kou luxusní romantický víkend a podniká s ní všechno, co si od něho 
vždycky marně přála Carina, je příliš. Rozpoutá se Válka růží plná  
ďábelských zvratů. Jen ať Jonasova nová láska pozná, jak vypadají 
všední dny soužití muže a ženy, plné běžných povinností… Carina 
brzy rozkvete. Jenže právě když se seznámí s o pár let mladším 
Tomem, stojí Jonas náhle s prosíkem opět přede dveřmi. Co teď? 
Přeložila Hana Krejčí. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039571 299,-  239,- 

E. Geislerová, J. Bakošová  
TERAPIE SDÍLENÍM 
Kniha je doplněna texty obou autorek, esejí mediál-
ního teoretika Tomáše Dvořáka, osobními fotkami, 

vzkazy a dalšími  
materiály.  
Brož., 304 stran,  
barevná publikace 

EA039921  

349,- 259,- 

Tyto knihy vám  
změní život! 

Dominik Landsman & TMBK 
TOVÁRNA NA DEBILNO 
Vzpoura Pražské kavárny 
Skandálně nekorektní politická satira od au -
to ra Deníčků moderního fotra a mistra koláží 
TMBK. Představte si, že Miloš Zeman zemřel. 
Co by se asi stalo? Jmenoval by se Andrej 
Babiš císařem? A co na to Pražská kavárna? 
To se dozvíte v této brutálně ostré grotesce.  
Brož., 232 stran, barevné fotografie 
EA040570 349,- 279,- 

Nedalo nám to! Daly jsme dohromady 
a připravily další záznamy současné  
partnerské komunikace ze sociálních sítí 
a chceme se o ně podělit i s těmi, kdo ne-
mají Instagram, na němž denně uveřej -
ňujeme několik screenshotů. Tentokrát 
jsou doplněny o snímky talentovaného  
fotografa Maxima Stana, který zachytil 
současný společenský fenomén – lidi  
s telefony. Věříme, že se v knize také  
nějakým způsobem můžete najít a spo-
lečně se smát, protože smích léčí. 

Ester Geislerová a Josefina Bakošová

NOVIN
KA

NOVIN
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2X ELLEN BERGOVÁ

obj. č.   EA040990
220,- 

ušetříte

 358,- 
jen

Výhodný komplet

2X E. GEISLEROVÁ A J. BAKOŠOVÁ 

obj. č.   EA040989
250,- 
ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet
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Melinda Metz  

NÁMLUVY S KOCOUREM 
Jamie Snyderové je čtyřiatřicet a je 
single, ale rozhodně není připravena  
se znovu vázat. Po strašlivých zkuše-
nostech s muži, jedním horším než  
druhým, se rozhodla věnovat jeden  
rok jen sobě. A MacGyverovi! Mac je 
roz tomilý mourovatý kocourek, co rád 
krade sousedům věci a má jasný ná - 
 zor na to, jak by měla jeho panička  
žít. A je to jediný chlap, kterému Ja - 
mie věří. Mac cítí Jamienu osamělost. 
A také cítí, že je zaujatá jejich souse-
dem Davidem, pohledným pe kařem, 
který už má dost svých přátel a jejich 
„dobrých“ rad. A tak bere Mac    věci  
do svých tlapek… a není nic, co by 
s trochou kočičí inteligence, šarmu 
a pečlivě naplánovaných čórek  
nedo kázal! Přeložila A. Křivánková.  
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039387 299,-  239,- 

Frauke Scheunemannová 

JEZEVČÍK JAKO SVĚDEK 
Velké události vrhají dopředu své stíny – Carolin a Marc se konečně chtějí 
vzít! Vlastně důvod k radosti, pokud by Hedwig, nastávající tchyně, bez-
podmínečně nechtěla slavnost plánovat. Tak se z malé intimní oslavy, 
jakou si nevěsta a ženich představují, stává pomalu ale jistě mamutí pod-
nik s 300 pozvanými hosty, kočárem, pětiposchoďovým svatebním dortem 
– a pokud možno s velkým pěveckým sborem. Hloupé je, že oba svatební 
svědkové právě teď ukončují své vztahy a také všichni ostatní lidé zase 
jednou dělají, co zřejmě umějí nejlépe: totiž mrzutosti! Zkrátka: jezevčík 
Herkules tak musí znovu urovnávat spory, aby jeho panička Carolin  
dostala to, co si skutečně zaslouží: vysněnou svatbu se svým vysněným 
princem! Přeložila Jana Pecharová. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039574 259,-  199,- 

Svou životní lásku 
vložila do něžných  
tlapek…

Tak vtipné, že si tento příběh  
oblíbí i milovníci koček… 

Zuzana Hubeňáková  
ŽENA NA TAHU 
Ideální čtení na chvíle, kdy už 
vás doma neposlouchá ani váš 
pes… 216 stran, čb. ilustrace 
EA040386 249,- 199,- 

Karolina Mikšíková  
ŽIVOT, NA KTERÝ 
METR NESTAČÍ 
Humor né příběhy z malé  
vesnice. 192 stran, čb. il. 
EA039333 249,- 199,-

Frauke Scheunemannová  
JEZEVČÍKOVA KOCOVINA 
Herkules konečně našel své milo-
vané paničce Carolin toho pra-
vého muže: Marka, veterináře 
a opravdového znalce psů! Volné 
pokračování románu Z pohledu 
jezevčíka. 248 stran 
EA038264 249,- 199,- 

NOVIN
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Již čtvrtý díl vaší oblíbené série!
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Ella Careyová  
UZAMČENÁ MINULOST 
Cat se dozví, že v Paříži zdědila pře-
krásné apartmá, které nikdo nena -
vštívil 90 let. Kdo ale platil celá de - 
 setiletí nájem? A proč byt nezdědil 
pohledný pravnuk majitelů? 288 s.  
EA039369 279,- 219,- 

Jill Santopolo  
ZTRACENÉ SVĚTLO  
Neodolatelný romantický příběh 
o (ne)obyčejném vztahu a přetrvá va -
jící síle opravdové lásky… se šokují-
cím, nezapomenutelným koncem. 
272 stran  
EA038960 279,- 219,- 

Alice Petersonová  
PÍSEŇ ZÍTŘKA 
Někteří by řekli, že Alice má vše,  
co si může mladá dívka přát. Jen 
ona ví, že její život není obyčejný  
a už vůbec ne perfektní… 368 s. 
EA039026 349,- 279,- 

DANIELLE STEEL vás svými příběhy 
 napíná a dojímá již přes dvacet pět let… 

Danielle Steel  

NEBEZPEČNÉ HRY 
Známá televizní reportérka Alix Phillipsová se při své práci 
běžně vyhýbá kulkám a porušuje pravidla, aby přinesla ty 
nejžhavější zprávy o nepokojích v Americe nebo demonstra-
cích v ulicích Teheránu. Spolu s kameramanem Benem Chap-
manem riskují život, jen aby ostatní zpravodajce předběhli. 
Jejich nejnovějším zadáním je neuvěřitelný příběh, do kte-
rého je namočená velká spousta vlivných lidí: pátrají po dů-
kazech, které by mohly usvědčit viceprezidenta USA Tonyho 
Clarka z korupce. Reportérka Alix se během pátrání dostane 
tak blízko nebezpečné pravdě, že vyšetřování přebere FBI  
a jí někdo začne vyhrožovat smrtí… Přeložila D. Michnová. 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039503 299,-  239,- 

Danielle Steel 

PŘES NEPŘÍZEŇ OSUDU 
Kate Madisonová je majitelkou úspěšného 
módního obchodu ve čtvrti SoHo, který  
od smrti jejího manžela živí nejen ji, ale  
také její čtyři děti. Nyní jsou její děti již  
dospělé a vydávají se žít svůj vlastní život.  
Ke zděšení jejich matky se však všechny  
její ratolesti pouštějí „proti proudu“. Kate 
stojí před nelehkým rozhodnutím: Má se  
snažit donutit své děti, aby žily podle jejích 
představ, nebo je nechat žít po svém a jed-
noduše je milovat takové, jaké jsou?  
Přeložila Jaroslava Novotná. 
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040260 299,-  239,-

NOVIN
KY

2X DANIELLE STEEL

obj. č.    
EA040991220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet
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NOVIN
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Penelope Douglasová  

JISKŘENÍ  
Je zpátky. Za ty dva roky, co byla Fallon na internátu, 
se mi neozvala ani jednou. Když jsme spolu žili v jed-
nom domě, přes den mě přehlížela, ale v noci nechá-
vala dveře svého pokoje otevřené. Tehdy jsem byl 
hlupák. Teď ji ale porazím v její vlastní hře… 
Jsem zpátky. Uběhly dva roky a já jsem přesvědčená, 
že po mě Madoc pořád touží. I když předstírá, že to 
tak není. Mě se ale tak lehko nezbaví. Nenechám se 
odbýt. A pokud si budu dávat pozor, nikdy nepřijde  
na to, jak moc mě přitahuje… Přeložil Martin Urban.  
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EA037862 299,-  229,- 

Mezi láskou a nenávistí 
je jen tenká linie…

4X LAURELIN PAIGEOVÁ

obj. č.    
EA040992440,- 

ušetříte

 816,- 
jen

Výhodný komplet

Laurelin Paigeová  
NALEZENÁ V TOBĚ 
Vztah Alayny a Hudsona musí projít mnoha zkouškami… 312 stran 
EA037445 299,- 249,- 

Christi Caldwellová  
ČEST NIČEMY 
Stačí chvilka nepozor-
nosti a pověst lady  
Penelope Tidemorové je 
v tros  kách. A může za to 
majitel nechvalně pro - 
s lulého hráčského dou -
pěte. Jediným výcho dis - 
kem je svatba… 312 s. 
EA039207 299,- 239,- 

Penelope Douglasová  
NÁDECH 
Tate a Jared byli kdysi 
nejlepší přátelé. Ale pak 
se s ním něco stalo,  
a teď jí dělá ze života 
peklo… Návykový ro -
mán napěchovaný tou-
hou, odříkáním, bolestí 
a opět tou hou. 312 stran 
EA037861 299,- 229,-

Laurelin Paigeová  
ODDANÁ TOBĚ 
Volné pokračování románů Závislá na tobě a Nalezená v tobě. 384 s.  
EA037446 299,- 239,- 

Laurelin Paigeová  

HUDSON 
Hudson Pierce žije životem, který si dovede představit jen málokdo. Má peníze 
i moc a neexistuje téměř nic, po čem by toužil, ale nemohl to mít. Až na jedno… 
Hudson nikdy nebyl zamilovaný. Ve své dysfunkční rodině se s láskou takřka neset-
kal, což je nejspíš důvod, proč ho tento cit tolik fascinuje. Pokoušel se lásku studo-
vat, snažil se ji kontrolovat, manipulovat s ní, ale nikdy se mu ji nepodařilo plně 
pochopit. Dokud nepotkal Alaynu Withersovou. Jeho snahy konečně dospěly  
ke svému cíli. Nebo ne? Pikantní love story Laurelin Paigeové, tentokrát z pohledu 
hlavní mužské postavy – miliardáře Hudsona. Přeložila Lenka Faltejsková.  
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039895 359,-  279,-

Laurelin Paigeová  
ZÁVISLÁ NA TOBĚ 
Nejžhavější erotická romance současnosti! 296 stran 
EA037444 299,- 249,- 

NOVIN
KA
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Aly Martinezová  

NEJTEMNĚJŠÍ ÚSVIT 
Charlotte se stalo to nejhorší, co se může matce přiho-
dit – když se na vteřinu podívala jinam, kočárek s jejím 
půlročním synem zmizel. I po deseti letech je chlapec 
stále pohřešovaný a zdrcená Charlotte se plně soustře dí 
na svou práci. Stala se z ní úspěšná pneumoložka, která 
však odmítá léčit děti, protože nesnese pobyt v jejich 
blízkosti. Zdá se, že nic nedokáže zaplnit to prázdné 
mís to, které v ní zanechala ztráta dítěte. Jenže pak 
potká Portera Reese, mladého a okouzlujícího podni -
katele, který si v životě taky prošel peklem…  
Přeložila Anna Poskerová. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040104 259,-  199,- 

Samantha Youngová  
NIGHTINGALE 
WAY 
Logan strávil dva roky 
ve vězení za to, že 
chtěl udělat správnou 
věc. Nyní je opět  
na svobodě, zahořklý 
a odhodlaný vzít si  
od života vše, čeho se 
musel vzdát… 352 s. 
EA039332  

299,- 239,-

Samantha Youngová  
SCOTLAND 
STREET 
Když Shannon potká 
Co lea, nejradši by 
hned utekla. Podaří  
se mu ji přesvědčit,  
že se pod drsnou 
slupkou skrývá muž, 
který si zaslouží její  
důvěru? 304 stran 
EA038541  

299,- 239,-

Samantha Youngová  
HRDINA  
Samostatný příběh 
od autorky oblíbené 
série Dublin Street. 
Pro Alexu byl vždycky  
hrdinou její otec… 
dokud nezjistila, že 
ona a její matka ne-
byly jedinou rodinou, 
kterou měl. 352 stran  
EA037872  

299,- 259,- 

Jennifer Probstová  
HLEDÁNÍ  
VYTOUŽENÉHO DNE 
První díl nové série od autorky 
románu Manželská smlouva. 
Kate vlastní úspěšnou sezna-
movací agenturu a nadto má 
zvláštní dar vycítit, kdy se ve 
vzduchu vznáší skutečná láska. 
To jí ale v nejmenším nepomů -
že, když do agentury vtrhne  
rozezlený (ale zatraceně sexy) 
právník Slade. Tvrdí, že její pod-
nik je podvod… a jestli ne, ať 
mu Kate pomůže najít tu pra-
vou ženu. Problém je pouze 
v tom, že Kate se do něj zami-
lovala sama… 320 stran 
EA037369 299,- 249,-

 
Poppy J. Andersonová  

POLIBEK JAKO DEZERT 
Nick je kuchařský rebel s neuvěřitelnou 
vášní pro věc. Strhující kritika v bos -
tonských novinách ho ovšem raní až  
do morku kostí. Když ale pozná autorku 
textu, gastronomickou kritičku Claire, je 

jako u vytržení – tuhle ženu musí získat! Je dobře, že se nechala zlákat k labužnické sázce. 
Teď má Nick čtyři týdny na to, aby Claire okouzlil nejen svým jídlem… Volné pokračování 
románu Tajná přísada láska. Přeložila S. Brtna Havlová. Brož., 320 s., 12,5 x 20 cm 

EA038926 299,-  239,- 

Bála jsem se, že na mě 
bude příběh příliš roman-
tický a knihu v polovině, 
možná i o něco dříve,  
odložím. Překvapivě jsem 
ji skoro vůbec z ruky ne-
pustila. Je to výjimečně 

zpracovaný příběh dvou lidí, kteří čelí krutému 
osudu, a přesto neztrácejí naději. 

Lucie Novotná, marketing

NOVIN
KA

3X SAMANTHA YOUNGOVÁ

obj. č.    
EA040993310,- 

ušetříte

 587,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Poppy  
J. Andersonová  
TAJNÁ  
PŘÍSADA 
LÁSKA 
Pomůže atrak-
tivní spoluma -
jitelka res tau - 
 race v Maine 

bostonskému kuchaři Andrewovi vzkřísit  
v srdci lásku k vaření? Brož., 320 stran 
EA038925 279,- 219,-
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2X JENNIFER NIVENOVÁ

obj. č.   EA040994
210,- 

ušetříte

 368,- 
jen

Výhodný kompletJohn Green  
PAPÍROVÁ MĚSTA  
Bestseller od autora románu Hvěz -
dy nám nepřály. Znáte z kina!  
Brož., 288 stran 

EA037685 249,- 199,-

John Green  
JEDNA ŽELVA  
ZA DRUHOU 
Aza se opravdu snaží. 
Snaží se být dobrou dce-
rou, skvělou kamarádkou, 
vzornou studentkou 
a taky schopnou vyšet -
řovatelkou. Zároveň však 
bojuje s nekončícím vírem 
svých vlastních myšlenek, 
kterým není schopná po-
ručit… Úspěšný autor 
John Green se při psaní 
tohoto románu inspiroval 
svými vlastními zkuše-
nostmi s mentální poru-
chou. Brož., 232 stran 
EA039631 259,- 199,- 

Anna Todd  
After 
POLIBEK 
Tessa má všechno – žije v láskyplném 
prostředí s chápající matkou a má 
kluka svých snů, laskavého, milého, 
kterého jí závidí všechny kamarádky. 
Lepšího už si ani nemohla přát. Tessin 
pohodový život ale v okamžiku změní 
jediné setkání. Hardin je pořádně drzý 
kluk, s nepřeslechnutelným, nafouka-
ným britským akcentem, sexy rozcu-
chem, tetováním a piercingem ve rtu. 
Tessa si nemůže pomoct – Hardin je 
zkrátka jiný než ostatní kluci, které  
poznala… A to po všech stránkách – 
dovede být i pěkně krutý. Neměla by 
ho spíš nenávidět? Neměla by jím po-
hrdat? Jak to, že se od něj nemůže 
odpoutat? Nedokáže to – i přes 
všechny jeho chyby a prohřešky. Inten-
zivní vášnivou blízkost střídají neustálá 

Hardinova zmizení a výbuchy vzteku. Může takhle vůbec vypadat láska? Tessa sama nevěří, že by takový vztah 
mohl fungovat. Ale… jde odolat jeho polibku? Brož., 536 stran 
EA040726     V prodeji od 10. dubna 2019 359,-  279,- 

P. C. Castová  
BOJOVNICE 
SLUNCE 
Mari z klanu 
Poutníků a Nik 
z Lesního kmene 
stáli ještě nedáv -
no jako členové 
soupeřících klanů proti sobě. Teď však bojují 
bok po boku, i se svými psími kumpány, aby  
zachránili nejen jeden druhého, ale i svou nově 
vytvořenou smečku… Brož., 592 stran 
EA039795 399,- 319,-

Jennifer  
Nivenová  
TÍHA  
VESMÍRU 
Když na sebe  
ve škole narazí 
Libby Stroutová, 
kdysi nejtlustší 

teenagerka Ameriky, a Jack Masselin, trpící 
prosopagnosií, svět se rázem obrátí vzhůru  
nohama! Brož., 408 stran 

EA038619 279,- 219,-

Jennifer  
Nivenová  
VŠECHNY 
MALÉ  
ZÁZRAKY 
On je obyčejný 
kluk, až na to,  
že trpí bipolární 
poruchou. Ona je obyčejná holka, až na to, že  
pro něj je neobyčejná… Strhující příběh o před-
sudcích, přátelství a lásce. Brož., 360 stran 

EA037275 299,- 249,-

Její život a srdce  
už nikdy nebudou 
stejné. Potom,  
co do nich narazil  
Hardin… 

V kin
ech

 od
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. 4.
 20
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YOLI je s vámi již 5 let! Všechny knihy YOLI najdete na www.knizniklub.cz. 17
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Leah Konenová  
LÁSKA  
A JINÁ VYKOLEJENÍ 
Noah se právě vrací vlakem 
domů, aby se usmířil se svou 
osudovou dívkou, Ammy  
cestuje za otcem. Když jejich 
vlak uvázne ve sněhové 
bouři, Ammy a Noah se na-
vzdory zuřivému počasí roz-
hodnou vystoupit a společně 
vyrazit po svých. Na nejbližší 
autobusovou zastávku je to 
jen kousek a oni se zoufale 
potřebují dostat do cíle. Co 
se zpočátku zdá jako krátké 
zdržení, se ale změní v ne-
opakovatelné dobrodružství, 
které oba hrdiny sblíží víc, 
než by je ještě před pár hodi-
nami napadlo… Brož., 280 s. 

EA039597 279,- 219,-

Ava Dellaira  
DOPISY NA KONEC 
SVĚTA 
Vše začalo úkolem na hodi -
nu literatury: „Napiš te dopis 
někomu, kdo zemřel.“ Laurel 
si vybere Cobaina, který ze-
mřel mladý, stejně jako její 
sestra May. Jediným svědkem 
její tragické smrti byla právě 
Laurel, která o tom ale nedo-
káže mluvit. Možná se však 
odváží psát… Brož., 272 s. 
EA037316 279,- 229,-  

Krystal Sutherlandová  
SKORO ÚPLNÝ  
SEZNAM TĚCH  
NEJHORŠÍCH  
NOČNÍCH MŮR 
Sedmnáctiletá Ester se bojí 
spousty věcí. A pak jednou 
potká Jonaha, mladíka s fil-
mařskými ambicemi. Spo-
lečně začnou proti Esteřinu 
strachu bojovat. Proti všem 
z padesáti známých…  
Brož., 328 stran 
EA039348 249,- 199,-

Gayle Formanová  

NEVÍM KUDY KAM 
Freia, Harun a Nathaniel. Tři osamělí teenageři, 
jejichž životy se osudově protnou během jedi-
ného dne v New York City. Freia přišla o hlas  
při natáčení debutového alba a teď má strach, 
že přijde i o své fanoušky. Úzkostlivě sleduje  
sociální sítě, pročítá se nekončícím množstvím 
komentářů a doufá, že na ni nezanevřou. Jsou 
totiž to poslední, co jí v životě zbylo… Harun 
plánuje útěk z domova. Chce být s tím, koho 
skutečně miluje, a jeho rodina mu v tom brání. 
Čas se ale krátí a on musí jednat rychle. Zítra  
už by totiž mohlo být pozdě… Nathaniel při -
jíždí do New Yorku, aby se vyrovnal s rodinnou 
tragédií, která ho uvrhla do těžké deprese.  
Celý jeho život se ze dne na den obrátil vzhůru 
nohama a přestal dávat smysl… Když na sebe 
tahle trojice náhodou narazí v Central Parku, 
žádný z nich nemá tušení, že společně stráví 
den, na který nikdy nezapomenou.  
Přeložila Lenka Faltejsková.  
Brož., 248 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039993 259,-199,- 

NOVIN
KA

HRNEK 
Trendy hrníček YOLI v dárkové krabičce  
potěší srdce každého knihomola.  
Výška 13 cm, objem 400 ml.  
Vhodné do myčky i mikrovlnné trouby. 
EA400133 Někdo Tě potřebuje… 199,- 159,- 
EA400134 Ke štěstí mi stačí… 199,- 159,- 
EA400135 Tenhle příběh si vychutnám… 199,- 159,-
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Daniel Abraham  
VDOVIN DŮM 
Lord regent Geder Palliako vede 
svou říši i řád pavoučí bohyně  
od vítězství k vítězství. Neubrání se 
mu nikdo kromě srdce jediné ženy, 
po níž touží. Zatímco násilí se stup-
ňuje a trhliny v jeho vládě začínají 
vystupovat na povrch, Geder hodlá 
riskovat vše, jen aby se dočkal její 
lásky – nebo jejího zničení… 
Přeložila Daniela Orlando.  
Váz., 400 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EA040063 399,-  319,-

Tad Williams  

VĚŽ  
ZELENÉHO ANDĚLA 2 
Simon a Miriamele mají před sebou po-
slední nebezpečný úkol: projít zemí su-
žovanou válkou a magií. Je to součást 
výzvy pro všechny, kdo se chtějí posta-
vit zdánlivě nezastavitelnému zlu Krále 
bouří. Tato výzva zavede chrabré násle-
dovníky prince Jošuy přes bouřlivé 
moře plné krvežíznivých kilp… přes 
lesy plné ztracených duší… přes staro-
bylé jeskyně vytvořené legendárními 
permončíky… až do strašidelných cho-
deb samotného Asuęa – největší sithij-
ské pevnosti, která se stane dějištěm 

rozhodující bitvy mezi silami dobra a zla. Přeložil David Záleský. Brož., 752 stran, 11,8 x 18,5 cm 

EA040076 449,-  349,- 

Volné pokračování  
skvělých románů  
Dračí cesta,  
Královská krev  
a Tyranův zákon

Závěrečný svazek 
vynikající epické 
fantasy ságy  
Jasný osten, Žal a Trn

Paul Hoffman  
LEVÁ RUKA BOŽÍ /1–3 
Komplet 3 dílů. 976 stran 
EA038460 499,- 429,- 

China Miéville 
NÁDRAŽÍ PERDIDO 
684 stran, barevné ilustrace 
EA040225 499,- 399,- 

Kevin Hearne  
Kroniky železného  
druida  
PROKLATÝ 
Attiku O'Sullivanovi, posled-
nímu druidovi, jsou čaroděj-
nice celkem ukradené. 
Do  kud se počet čarodějnic 
v arizonském Tempe přes 
noc nezčtyřnásobí… 
Přeložil Roman Tilcer.  
Brož., 288 str., 11,8 x 18,5 cm 
EA040374 299,- 239,- 

Kevin Hearne  
Kroniky železného  
druida  
PRAŠTĚNÝ 
Thór, severský hromovládce,  
zavraždil spoustu nevinných. 
Vikinský upír Leif Helgarson  
požádal svého přítele Attika 
O'Sullivana, posledního  
druida, aby mu s odstraně-
ním severského postrachu 
pomohl… Brož., 304 stran 
EA040375 299,- 239,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
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Prot je zpět…  
a tentokrát  
naposledy!

3X SYLVAIN NEUVEL

obj. č.    
EA040995330,- 

ušetříte

 547,- 
jen

Výhodný komplet

William Gibson  
JAK VYPÁLIT CHROME 
Sbírka nejlepších autorových povídek!  
Brož., 264 stran, 10,8 x 16,5 cm 
EA040514 299,- 239,- 

Frederik Pohl  
SVĚT NA KONCI ČASU 
Kultovní americká sci-fi! Brož., 472 stran 
EA040299 399,- 319,- 

Sylvain Neuvel 
PROBUZENÍ BOHOVÉ 
Rose Franklinová a její tým 
mu sí co nejrychleji přijít  
na to, v čem tkví podstata 
pokročilé mimozemské 
tech nologie, aby lidstvo 
mohlo vyhrát bitvu o to, 
komu připadne Země 
i hvěz dy! Brož., 424 stran  

EA038603 299,- 239,- 

Sylvain Neuvel  
SPÍCÍ OBŘI 
Deadwood, Jižní Dakota. 
Malá Rose se prohání na 
kole poblíž domu, když se 
náhle pro pa d   ne pod zem. 
Probere se na dně jámy  
v krychlové místnosti, na 
jejíchž stěnách září tajemné 
symbo ly… Brož., 352 stran 

EA038602 279,- 219,-

Sylvain Neuvel  

JENOM LIDÉ 
Po deseti letech v jiném světě, na vzdálené pla-
netě, se Rose vrací na Zemi, aby zde našla jen 
stará zkrachovalá spojenectví a vše naprosto  
zničené. Musí zburcovat zbytky Obranného  
sboru Země, když se její přátelé obrátili proti 
sobě. Závěrečný díl trilogie Akta Themis je kom -
binací sci-fi, apokalyptického thrilleru a mrazivě 
varovného příběhu. Přeložila Naďa Funioková.  
Brož., 440 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040029 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Gene Brewer  

PROTOVY SVĚTY 
Znáte prota? Tvrdí, že přiletěl 
z planety K-PAX, kde žijí všech -
ny bytosti v harmonii. Teď se 
ocitl na Zemi a má o ní podat 
zprá vu. Už tady několikrát byl – 
a v příbězích Svět podle prota 
a Na světelném paprsku doká-
zal mnoha lidem navždy změ - 
nit život. Tentokrát má s protem 
odletět vybraná stovka pozem-
ských bytostí, která chce žít  
na jeho dokonalé planetě.  
Protovy světy uzavírají příběh 
o nevšedním bláznu v našem 
dosti drsném světě…  
Přeložil Richard Podaný.  
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039907 279,-  219,- 

NOVIN
KA

Závěr trilogie Akta Themis

NOVIN
KA
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Gillian McAllister  

AŤ ŘEKNEŠ COKOLI 
Joanna si jednoho pátečního večera 
vyrazí ven s kamarádkou. V baru je 
však začne obtěžovat jakýsi muž, 
a protože ho Joanna nedokáže rázně 
odmítnout, raději z podniku samy 
odejdou. Cestou domů však za sebou 
Joanna zaslechne kroky a je si téměř 
jistá, že je to onen muž z baru. Když  
do něj v liduprázdné uličce v pudu  
sebezáchovy strčí, muž spadne z mok -
rých schodů… Přeložila I. Nuhlíčková.  
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm 
EA040066 359,-  279,-

Lauren A. Forry  

TAJEMSTVÍ ABIGALE HALL 
Londýn 1947. Sedmnáctiletá Eliza a její 
mladší a duševně křehká sestra Rebeka 
přišly při bombardování během druhé  
světové války o matku a otec poté v zá -
ch vatu šílenství spáchal sebevraždu. Sestry 
se snaží s touto tragédií vyrovnat a žijí 
v péči excentrické tety Bess. Později proti 
své vůli musejí opustit Londýn a začnou 
pracovat pro záhadného pana Brownwella 
v sídle s názvem Thornecroft, kde se na-
chází tajemná Abigalina síň. Velmi brzy 
zjistí, že to nejhorší je teprve čeká. Uště-
pačná a zlomyslná hospodyně, paní Pollar-
dová, je odhodlaná před sestrami vše 
utajit. Snaží se je co nejdéle udržet daleko 
od města a hlavně od řečí, které tu o pan-
ství kolují. Když Eliza objeví knihu potřís-

něnou krví, hrůzu nahánějící fotografie a portréty 
záhadné ženy, začne se pomalu rozplétat klubko tajemství. Rebeka se 

ale čím dál víc dostává do vlivu paní Pollardové, a tak musí Eliza jednat rychle, aby sestru 
i sebe zachránila a dostala je od hrozivého domu co nejdál. Přeložila Nicole Škorpilová.  
Váz., 312 stran, 14 x 20,5 cm 

EA040564 299,-  239,- 

Co skrývá  
záhadné sídlo?

Lynda La Plante  
VDOVY 
Kriminální román o velmi 
netradiční loupeži vznikl 
podle slavného britského  
seriálu. 432 stran 
EA039689 399,- 319,-                       

U. Poznanski, A. Strobel  
CIZINEC 
V Joannině domě náhle stojí 
cizinec. Tvrdí, že je její život -
ní partner. Ale ona ho dosud 
nikdy neviděla… 312 stran 
EA038758 299,- 239,-

Tom Egeland  
ĎÁBLOVA MASKA 
Při práci na knize o vraž dách 
je v Juvdalu zabit novinář. 
Bel tø je na místo povolán 
jako expert na historii, proto -
že v jádru záha dy se vynořuje 
babylonská maska… 584 s. 

EA039610 399,- 319,-

Gillian McAllister  
VŠECHNO, JEN NE 
PRAVDA 
Rachel a Jack se znají jen 
pár měsíců a už spolu čekají 
dítě. Je to láska na první po-
hled – dokonalá. Dokud se  
o sobě nedozví víc… 336 s. 

EA039357 349,- 279,- 
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Poštovné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83. 21
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Malin Persson Giolito   
TEKUTÝ PÍSEK 
Originální a provokativní  
příběh, který byl vyhlášen 
švédským krimirománem 
roku 2016, vyšel ve dvaceti 
sedmi ja zycích a získal pre-
stižní Glass Key za nejlepší  
skandinávskou detektivku.  
Brož., 376 stran 
 
EA040883 329,- 259,-

Megan Miranda  
ZMIZELÉ Z COOLEY 
RIDGE 
Nicolette se vrací do rodné -
ho městečka, kde před lety 
beze stopy zmizela její nej-
lepší kamarádka. Tělo se 
nikdy nenašlo. Brzy po Nico-
lettině příjezdu však záhadně 
mizí další osoba… 384 stran 

EA038648 349,- 279,- 

Nikdy nevíte, co se děje 
za zavřenými dveřmi!

David Jackson  

ANI MUK 
Malcolm a Harriet 
Bensonovi vypa-
dají jako zcela 
obyčejní, usedlí 
padesátníci. Až  
na to, že doma 
vězní desetiletou 
Daisy. Před třemi 
lety byla unesena 
a od té doby své 
dny a noci tráví, 
ukryta před svě-
tem, v jedné je-
diné místnosti 
domu, a snaží se 
Bensonovým za-
vděčit. A pak se 
Malcolm roz-

hodne dát své manželce dárek. Všechno má do posledního detailu při-
pravené. Ta dívka se jmenuje Poppy Devlinová a je jí teprve šest let.  
Noční můra manželů Devlinových a detektiva Nathana Codyho právě 
začíná… Přeložili manželé Trávníčkovi. Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039874 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

 

Carol Wyerová  

TAJEMSTVÍ ŽIVÝCH 
Život Abigail vypadá zvenčí naprosto dokonale: má pohledného úspěš-
ného manžela, který ji miluje, rozkošnou malou dcerku a honosný dům 
na předměstí. Jenomže Abigailina minulost je plná temných tajemství, 
která zřejmě někdo odhalil. Někdo, kdo začíná postupně ničit všechno 
kolem ní… a kdo nakonec unese i její miminko. Vyšet řo váním případu  
je pověřena inspektorka Robyn Carterová. I její minulost je plná tajem-
ství, těžkých ztrát a pocitů viny. Robyn se vrací k policii po roční pauze, 
kdy se snažila vyrovnat se smrtí snoubence, a její první případ zprvu  
vypadá jen jako nevinné pátrání po pohřešovaném učiteli hudby. Jenže 
lidé z okolí ztraceného muže začínají záhadně umírat. A když Robyn vy -
tuší, že mezi jejím případem a únosem malé holčičky existuje spojitost, 
pochopí, že pátrá po několikanásobném vrahovi. A jestli má zachránit 
dítě, nemá moc času… Přeložila J. Jašová. Váz., 368 s., 14,5 x 22,7 cm 

EA039526 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 
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Mám ráda detektivky a napínavé thrillery, ve kterých 
najdu i „něco navíc“ – jako v této knize. Sama autorka 
uvádí, že ji vždy fascinovala psychologie. A v Tajemství ži-
vých je to znát! Skvěle zde popisuje, co mohou způsobit 

traumatizující zážitky z dětství, nedostatek lásky i proč se raději rozhodnete 
tajit svoji minulost. Její postavy vás dostanou. Vše mohlo být jinak, kdyby…  
Vynikající čtení! Těším se, že se se sympatickou inspektorkou Robyn Cartero-
vou opět brzy setkáme. Jitka Dlouhá, zákaznický servis  
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 83.22
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Robin Cook  

ŠARLATÁNI 
Noah Rothauser, čerstvý šéf rezidentů v Boston Memorial Hospital, 
má v nové funkci plné ruce práce – od přípravy programů operací 
až po řešení následků úmrtí pacientů. Fakultní nemocnice z něko-
lika místností udělala hybridní operační sály budoucnosti, což se 
zdá jako významný medicínský pokrok až 
do chvíle, kdy během operace zemře ně-
kolik lidí. V ohrožení se ocitne nejen Noa -
hova důvěryhodnost a jeho pracovní 
mís to, ale i reputace celé nemocnice… 
Přeložila Alena Amchová.  
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA040085     399,-  319,-

Sam Carringtonová  

ŠPATNÁ SESTRA 
Psycholožka Connie Summersová se 
snaží pomoct své pacientce Stephanii 
vybudovat nový život tak, aby moh - 
la nechat minulost jednou provždy  
za zády – kdysi jako zázrakem vyvázla 
nezraně ná z požáru rodného domu.  
Jejímu mlad šímu bratrovi, který si vždy 
rád hrál s ohněm, se to povedlo také, 
otec však už takové štěstí neměl…  
Dnes žije Stephanie pod novým jmé-
nem a má malého syna. Jednoho dne 
však dosta ne dopis od někoho, o kom 
doufala, že už ji nikdy nenajde. Přesto 
si její doktorka Connie, jediná osoba, 
které se Stephanie může se svými oba-

vami svěřit, musí položit několik otázek: Je hrozba, které její pacientka čelí, skutečná, nebo už jen ne-
dokáže rozeznat hranici mezi realitou a iluzí? Co se vlastně tu noc kdysi stalo? A co víc – proč je jméno 
Connie spojováno s vraždou jejího bývalého pacienta? Je to všechno jen náhoda, nebo je možné, že 
jsou osudy obou žen propojeny více, než se na první pohled zdá? Přeložila Nikola Jurníková.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA040068 329,-  259,-

Nešťastná  
náhoda,  
nebo žhářství? 

Hollie Overtonová  
ZA ZDMI 
Kristy je dennoden ně 
v kontaktu s lidmi, kteří 
spáchali ty  nejhůře před-
stavitelné věci. Když se 
seznámí s Lancem, který 
jejího syna Ryana učí 
džu do, věří, že by se její 
život mohl konečně  
obrátit k lepšímu. Na-

neštěstí se záhy ukáže, že Lan ce je monstrum… 336 stran 
EA039659 349,- 279,- 

NOVIN
KA

Patricia Cornwellová  
LHOSTEJNÉ SRDCE 
Kay Scarpettová vyšet -
řuje smrt dcery filmové 
magnátky, když se jí 
v mo bilu objeví podiv - 
ný videozá znam. Další 
videa, která mohou 
ohro  zit kariéru Kayiny 
neteře, na sebe nene -
cha jí dlouho čekat. Kay 
začne pátrat po pachateli na vlastní pěst… 456 stran 
EA038548 359,- 279,- 

Robin Cook  

ŠARLATÁNI 
Kniha vašeho oblíbeného autora nyní 
nově v brožovaném vydání! 
Brož., 440 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040637 349,-  279,-

Mark Roberts  
MLČET JAKO HROB 
Profesor Lawson neměl 
žádné nepřátele. Proč ho 
tedy dcera našla v pokoji 
zavěšeného hlavou dolů 
a probodeného ko pím? 
Vrchní inspektorka Clayová 
se ocitá před nelehkým 
úkolem:  dopadnout vraha 
s brutálními středověkými 
praktikami! 384 stran 
EA039549 299,- 239,- 
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Charlie Donlea  

NEVĚŘTE TOMU 
Bývalá studentka medicíny Grace Seboldová strávila deset let  
ve vězení. Byla odsouzena za vraždu svého přítele. Po celou dobu 
marně trvala na své nevině. Nyní jí konečně svitla naděje. Případu 
se ujala filmařka Sidney Ryanová, její bývala spolužačka z univer-
zity. Dokument Dívka ze Sugar Beach se brzy stává nejsledovaněj-
ším televizním pořadem, poukazuje na chyby ve vyšetřování i na 
jeho účelovost a sympatie publika se záhy kloní na stranu odsou-
zené ženy. Jenže pak Sidney dostane dopis od bývalého detektiva, 
který ji přiměje pohlédnout na celý příběh úplně jinýma očima… 
Přeložila Dana Stuchlá. Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039885 329,-  259,-
John Grisham  

POHLEDÁVKA 
Mark, Todd, Gordy a Zola začali studovat 
práva, aby změnili svět a udělali z něj lepší 
místo k životu. Zadlužili se a nastoupili na tří-
letou soukromou školu. V posledním semestru 
si však postupně uvědomí, že něco je špatně – 
málokdo z absol  ventů tohoto ústavu složí  
advokátské zkoušky, natož aby si našel práci 
v oboru. A člověk, jemuž škola patří, náhodou 
vlastní i banku specializující se na studentské 
půjčky. Stali se obětí podvodu a ne všichni se 
s tím dokážou vyrovnat. Tragická událost při-
měje trojici z nich zosnovat plán, jak se z téhle 
pasti dostat. Aby ho mohli uskutečnit, budou 
muset ze školy odejít. A pustit se do právnic-
kého souboje Davida s Goliášem… 
Přeložila Marcela Nejedlá.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039944 379,-  299,-

Sean McFate  
STÍNOVÁ VÁLKA 
Přesvědčivý, akční a autentický – 
takový je debutový vojensko- 
-špionážní thriller z pera americ-
kého válečného veterána. 344 s. 
EA038873 349,- 279,-

Åsa Avdic  
HRA NA SMRT 
Mistrovská švédská variace  
záhady zamčeného pokoje  
plná napětí, nečekaných zvra tů  
a psychologických pastí. 296 s. 
EA039009  299,- 239,- 

John Grisham 
OBCHODNÍK 
Román o loupeži století!  
288 stran 
EA039370 299,- 239,- 
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T. J. Brearton  

NEZVĚSTNÁ 
Katie Calumetová si jde jako každé ráno zaběhat, 
když zaslechne dětský pláč. Vydá se za nářkem – 
a najednou všechno zčerná… Katiino zmizení  
dostane na starosti detektiv Justin Cross, který  
postupně zjišťuje, že nalezení Katie bude zatím 
jeho nejtěžším případem. Zatímco Justin bez od-
dychu pátrá po tom, kdo a proč ji unesl, Katie se 
zoufale pokouší utéct svým únoscům. Dokáže ji 
Justin najít, než bude pozdě? Přeložila J. Stárková. 
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040140 359,-  279,- 
cena pro VIP členy 251,-

J. P. Delaney  
VĚŘ MI 
Když člověk nosí masku moc dlouho, přiroste 
mu ke tváři… Temný psychologický thriller  
od autora bestselleru Ta přede mnou. 
Čte Veronika Khek Kubařová. Režie Jitka Šká-
píková. Délka nahrávky 9 h 4 min. 
EA040069           CD (mp3) 349,-

J. P. Delaney  
VĚŘ MI 
Claire zoufa le pot řebuje peníze, 
proto se rozhodne přijmout amo-
rální a nebez peč nou nabíd ku – 
stane se volavkou firmy specializu-
jící se na rozvodové pře… 344 s. 
EA040067 349,- 279,-

Lisa Gardnerová  
NAJDI JI 
Policistka Warrenová při vy-
šetřování vraždy zjistí, že do 
případu je zapletená kdysi 
unesená dívka Flora. Jakou 
roli v případu hraje? Je oběť, 
nebo spolupachatel? 416 s. 
EA039747 399,- 319,- 

Gilly Macmillanová  
DOKONALÁ  
Naprosto originální, fasci -
nující a ne uvěřitelně zne -
pokojující psychothriller  
od autorky napínavého 
best selleru Spálená obloha.  
384 stran 
EA038638 359,- 279,- 

Andreas Gruber  

VRAŽEDNÁ 
LHŮTA 
Pokud během čtyřiceti 
osmi hodin zjistíte, proč 
jsem tu ženu unesl, zů-
stane naživu. Pokud ne, 
zemře. Tímto poselstvím 
začíná per ver z ní hra 
sério vého vraha. Nechá -
vá své oběti vyhladovět,  
utopit v inkoustu nebo  
je zaživa zalije do betonu. 
Komisařka Sabine Neme-
zová zoufale hledá nějaké 
vysvětlení, motiv. Poté  
co začne spolupracovat 
s nizozemským kolegou, 
objeví alespoň východis ko: 
pachateli slouží jako straš-

livá inspirace stará dětská 
kniha – a ta skrývá ještě spoustu dalších nápadů… 

Fascinující, nesmírně napínavý thriller mistra tohoto žánru.  
Přeložil Rudolf Řežábek. Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039880 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 
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Pauliina Susi  

OKNO DO DVORA 
Leia Laine, svobodná matka, vede projekt ProMen, poskytu-
jící pomoc mužům závislým na placených sexuálních inter -
ne tových službách. Projekt, kterým proti sobě poštve „po  - 
čestné“ finské spoluobyvatele. Ale jsou všichni tak počestní, 
jak tvrdí? A zvlášť ti, co proti Leie vystupují nejostřeji? 
V tomhle souboji jde ale o mnohem víc. Někdo toho totiž 
o Leie ví víc, než by si přála. Někdo, kdo jí zablokoval kre-
ditku a doplnil do zdravotních záznamů její datum úmrtí. 
Někdo, kdo se jí vetřel do počítače i mobilu, aby ji mohl sle-
dovat… Přeložila L. Dejdarová. Váz., 432 s., 14,5 x 22,7 cm 

EA039580 399,-  319,-

Gillian Flynnová  
ZMIZELÁ 
Kultovní kriminální psycholo-
gický román poslední dekády.  
528 stran 

EA039734 359,- 289,-

Gillian Flynnová  
SKVRNA  
Mistrovská hororová povídka 
je poctou klasickým duchař-
ským historkám. 72 stran 
EA039049 179,- 139,- 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx
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Anders  
de la Motte  

PODZIMNÍ 
PŘÍPAD 
Pět dlouholetých 
kamarádů stanuje 
u zatopeného  
kamenolomu  
v jihošvédském 
Skåne. Letos od-
maturovali, teď  
je čeká poslední 
letní koupání 
a potom skuteč -
ný život. Když se 
však rozední 
a spustí se první 
podzimní déšť, jeden z nich leží v temné 
vodě mrtvý. Nešťastná náhoda, uzavře to policie, mnozí 
v Nedanåsu však pochybují. Když se sem o dvacet sedm 
let později přistěhuje Anna Vesperová, kriminalistka, která 
prchá ze Stockholmu před vlastní tragédií, dají se události  
do pohybu… Druhý román z volné série čtyř thrillerů  
situovaných do regionu Skåne. Přeložila H. Matocha.  
Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm 

EA038875 399,-  319,-

Máte rádi detektivky,  
ale u severských thrillerů 
vám vadí až moc detailní 
popis brutálních vražd?  
Pak se zkuste začíst  
do napínavého příběhu  
z pera A. de la Mot  te, 

který napsal opět vynikající knihu. Mne tato  
novinka nadchla, vřele doporučuji! 

Tomáš Tříska, zákaznický servis

NOVIN
KA

Anders de la Motte 
KONEC LÉTA 
Kam a proč náhle zmizelo  
pětileté dítě? Strhující krimi-
drama z pera oceňovaného 
švédského bestselleristy.  
352 stran 
EA038874 299,- 239,- 

Hitchcockovská atmosféra, aktuální 
téma a stejně mrazivé napětí jako  
v románech G. Flynnové a S. Larssona! 
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Blake Crouch  
TEMNÁ HMOTA 
Mistrovsky napsaný bestseller, 
který boří hranice naší reality.  
320 stran 
EA038402 349,- 279,- 

Tess Gerritsenová  
ZNÁM TAJEMSTVÍ 
Rizzoliová s Islesovou se pouští 
do zápasu s ďábelským psycho-
patem! 288 stran  
EA039224 279,- 219,- 

Mario Puzo  
SICILIÁN  
Příběh o hrůzných a neúprosných 
pravidlech mafiánského světa.   
336 stran  
EA038838 279,- 219,-
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Taylor Adams  

NA DOSTŘEL 
Další kniha od Taylora Adamse, autora 
strhujícího thrilleru Není úniku, mistra 
příběhů o mezních situacích, napína-
vých v každé vteřině a dramatických  
až do překvapivého závěru. Mladí  
manželé James a Elle Eversmanovi  
projíždějí Mohavskou pouští vstříc  
novému životu. Nečekaně se jim po -
rouchá auto a oni uvíznou uprostřed 
pustiny, bez vody, mobilního signálu 
a jakékoli šance na záchranu. Z více jak 
kilometrové vzdálenosti je drží na mušce  
chladnokrevný a děsivě přesný odstřelovač. James s Elle jsou uvězněni  
za rozbitým autem a ze všech stran je obklopuje jen otevřené prostranství. Není kam jinam se schovat, kam utéct 
a nikdo nepřichází na pomoc. Je vůbec možné, aby tohle přežili? Přeložila Irena Steinerová.  
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039845 329,-  259,-

Taylor Adams 
NA DOSTŘEL 
Audioknihu čte Filip Švarc. Délka nahrávky: 8 h 57 min. 
EA343180        CD (mp3) 339,-

Tenhle thriller je 
trefa do černého! 
Otevřená poušť,  
dva sympatičtí  
hrdinové a šílenec, 
kte rý se nezastaví, 
dokud nebudou oba 
hrdinové po smrti. 

Taylor Adams mě opět u stránek udržel celý večer  
v kuse – od první do poslední stránky jsem nebyl 
schopen přestat číst. Bušící srdce, strach, adrenalin… 
Tuhle knihu nebudete číst, tuhle knihu budete žít! 

Radek Blažek, copywriter
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Agatha Christie  
NĚMÝ SVĚDEK 
Slavný detektiv Hercule Poirot  
a jeho případy 
Detektiv Poirot řeší další za peklitý pří-
pad – podivnou smrt staré bohaté ženy.  
304 stran 
 EA040502 299,- 239,- 

Alan Bradley  
POSLEDNÍ TÓNY Z KRYPTY 
Případ Flavie de Luce 
Kdo připravil o život varhaní ka, pana 
Collicutta? Mazaná Fla via de Luce se 
opět vrhá po hlavě do vyšetřování!  
304 stran 

EA040138 279,- 219,- 

Andrew Wilson  

JINÉ ZLO 
Dva měsíce po dramatických událostech spjatých s jejím zmizením se královna 
zločinu Agatha Christie pokusí uplatnit svůj talent pro rozřešení záhad při vy -
šet řování podivné vraždy britského agenta SIS na Kanárských ostrovech. Už 
během cesty lodí se přitom stane svědkem šokující scény, kdy jedna z pasažé-
rek přeleze zábradlí a vrhne se do moře vstříc smrti. Slavná spisovatelka brzy 
zjistí, že nic není, jak se zdá být, že děsivá událost z lodi má souvislost s přípa-
dem a že k odhalení pachatele bude třeba odkrýt jiné zlo… 
Přeložila Ivana Štěpánková. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm 

EA038287 329,-  259,-

NOVIN
KA

Andrew Wilson  
TALENT NA VRAŽDU 
Agatha Christie se octla 
v rukou neoblomného  
vyděrače! 296 stran 
EA038286 299,- 239,- 

2X ANDREW WILSON

obj. č.   EA040996
230,- 
ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet

Sophie Hannah má  
s Agathou Christie společný 
vzácný talent  
pro snad až nemilosrdnou  
nepředvídatelnost. 

The Sunday Telegraph

Sophie Hannah 

NEVIDĚLI JSTE MELODY? 
Cara je matkou dvou odrostlých dětí, když se však znovu ocitne 
v jiném stavu, manžel i oba potomci se k jejímu těhotenství 
staví spíš lhostejně. Zklamaná přístupem svých nejbližších se 
Cara rozhodne zmizet z Anglie do luxusního rezortu ve Spoje-
ných státech, aby si zde ujasnila, jak tedy dál. Sotva však při-
jede, začnou se dít divné věci. Nejprve ji recepční pošle do 
pokoje, kde už někdo bydlí, a následně se začnou šířit řeči, že 
se tam objevila Melody – dívenka, která měla být před sedmi 
lety zavražděná svými rodiči, ale jejíž tělo se nikdy nenašlo. 
Když se Cara o onen příběh začne zajímat, úplně ji pohltí. Co 
se tehdy vlastně doopravdy stalo? Přeložila Milena Pellarová. 
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039529 329,-  259,-

NOVIN
KA
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2X JOY ELLISOVÁ

obj. č.    
EA040997220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet

Joy Ellisová 
SYN VRAŽEDKYNĚ 
Dvacet let poté, co byli  
v Lincolnshire rozřezáni na 
kusy farmář a jeho manžel -
ka, došlo k další vraždě: ve 
svém domě je nalezena ubo-
daná žena. Podaří se detekti-
vům Jack manovi a Evansové 
dopadnout vraha? 312 stran 
 EA039878 299,- 239,- 

Angela Marsonsová  
POHŘBENÁ PRAVDA 
Nález starých kosterních  
ostatků na pomezí dvou  
policejních okrs ků postaví  
inspektorku Kim před nový 
případ a před neobvyklou 
výzvu – spolupracovat s bý-
valým parťákem, s nímž se 
nerozešla v dobrém. 392 s. 

EA039210 379,- 299,-

Chris McGeorge  
HÁDEJ KDO 
Pět podezřelých zamčených v jednom ho-
telovém pokoji s mrtvolou. Nikdo netuší, 
jak se dostali dovnitř. Nikdo neví, jak se 
dostat ven. A jeden z nich je vrah… 336 s. 
EA039632 349,- 249,-

Alan Parks  
KRVAVÝ LEDEN 
Šest mrtvých v jednom týdnu a k tomu 
navíc zima jak v morně. Všechny stopy 
vedou k nejvliv nější glasgowské rodině…   
320 stran 
EA038988 299,- 229,- 

Jean-Luc Bannalec  
BRETAŇSKÝ  
PŘÍLIV 
Na ostrově de Sein  
žije víc králíků než lidí 
a kdy si ho obývaly moc -
né čarodějni ce. Právě 
zde vyšetřuje komisař 
záhadný případ, který 
ho donutí překročit 
vlastní hranice.  416 s. 
EA038669 299,- 239,- 

Druhá kniha napínavé  
kriminální série  
z Lincolnshire pro fanoušky  
Případů Kim Stoneové!
Joy Ellisová  

ZTRACENÉ DCERY 
Na večírek odejdou dvě dívky – jedna se najde 
zdrogovaná a polomrtvá, druhou prý kdosi 
z párty odvlekl. Mezitím je na opuštěné pláži 
nalezeno tělo další dívky. Nesouvisí to vše  
s dávným, dosud nevyjasněným případem – 
zmizením holčičky? Přeložila Lenka Faltejsková. 
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039879 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Jean-Luc Bannalec  

BRETAŇSKÉ SVĚTLO 
Šestý případ pro komisaře Dupina 
Komisař Dupin má přísně naordinovaný klid a od-
počinek od práce! Zatím co Claire se spokojeně  
oddává prázdnino vé mu lenošení u moře, komisař  
využívá každou vhodnou příležitost k tomu, aby pláž opustil. Skvělá večeře na hotelové terase a fámy o ukrade -
né soše svaté Anny jsou pro něj jediné dva vzrušující okamžiky z dovolené. Situace se ale změní poté, co beze 
stopy zmizí turistka a někdo se pokusí zavraždit poslankyni, která je trnem v oku místních zemědělců. Když navíc 
přímořským městečkem otřese nález mrtvoly, nic už nemůže Dupinovi zabránit v tom, aby s pomocí několika 
místních obyvatel začal případ řešit… Přeložil Jiří Vodvárko. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039462 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Komisař Dupin  
si neodpočine ani 
na dovolené…

TO
P
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Fiona Mozley  

KRÁLOVSTVÍ ELMET 
Daniel žije se sestrou a otcem na samotě, 
ve srubu v lese, v izolaci od společnosti. 
Matka se občas objevovala a zase mizela. 
Až se jednou už nevrátila… Pro jejich otce 
platí totéž, taky se čas od času vytratí. Je 
to mohutný muž, pověstný svou fyzickou 
silou, který si vydělával rvačkami. A v po-
dobném duchu vychovává i děti: aby se 
do kázaly ubránit a prosadit svou pravdu…
Fiona Mozley vykreslila portrét lidí z okraje 
společnosti a jejich život spojuje s kelt-
ským královstvím Elmet, které existovalo 
v Yorkshiru. Přeložila Martina Knápková.  
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039640 299,-  239,- 
V prodeji od 5. dubna 2019 

Gabriel Tallent  

ABSOLUTNÍ  
MILÁČEK 
Čtrnáctiletá Turtle žije s otcem  
ve zchátralém domě na kaliforn-
ském pobřeží. Toulá se po lesích, 
leze po skalách, dokáže ujít  
i desítky kilometrů… Ale tenhle 
vnější prostor kontrastuje s uza-
vřeností jejího vnitřního světa:  
od matčiny smrti vyrůstá izolova -
ně v područí svého tyranského 
otce, který ji deptá jak psychicky, 
tak fyzicky…  
Román vyšel ve třiceti zemích. 
Přeložil Martin Pokorný.  
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039643 399,-  319,- 

Delphine de Vigan  
ANI POZDĚJI, ANI JINDE 
Pařížské metro je svět sám o sobě, denně v něm 
na sebe narážejí a míjejí se statisíce navzájem si 
cizích lidí, jejich osudy však bývají nejednou po-
dobné… 192 stran 
EA040446 259,- 199,-

Hanya Yanagihara  
MALÝ ŽIVOT 
Příběh o sexuální orientaci, 
zneužívání a sebepoškozo-
vání, o lásce a obětavosti, 
krutosti a také o neschop-
nosti bojovat s osudem.   
640 stran 
EA038220 449,- 359,- 

Laetitia Colombani 
COP 
Těžko si představit odlišnější 
osudy, v nichž je dáno žít 
třem hrdin kám tohoto romá -
nu. Neznají se, a přesto je 
spojí intimní pouto vzpoury 
proti nepřízni osudu… 200 s. 
EA039449 249,- 199,- 

Paolo Cognetti  
DIVOKÝ KLUK 
Knížka bezpro-
středně spojená 
s italským best -
sellerem Osm hor. 
Spojuje v sobě 
deník, filozofickou 
meditaci, ale stejně 
tak i cestovní zápisky. 160 stran 
EA040049 259,- 199,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Ian McEwan  
SOLAR 
Nutkavému sukničkáři 
Beardovi se rozpadá již 
páté manželství. Tentokrát 
je to ale jiné: nevěrná je 
mu žena, zatímco on ji 
pořád ještě miluje…  
304 stran 
EA040257 329,- 259,- 

Ian McEwan  
SKOŘÁPKA 
Trudy podvádí svého 
manžela Johna, snílka  
a básníka, s jeho bratrem, 
naprosto banálním Clau-
dem. Společně vymyslí 
jednoduchý plán, jak se 
Johna zbavit… 200 stran 
EA039147 249,- 199,-

Haruki Murakami  
HON NA OVCI 
Hlavní hrdina žije poklidně 
v Tokiu a spoluvlastní re - 
k lam ní agenturu. Stačí však, 
aby jejich firma otiskla foto-
grafii krajiny s ovcemi a hrdi -
na se ocitá na nechtěné ini - 
ciační pouti kamsi do „srdce 
temnoty“ Japonska… 400 s. 
EA037607 379,- 329,- 

Chuck Palahniuk  
DEN PŘIZPŮSOBENÍ 
Tentokrát se autor pustil  
do neotřelé teorie o tom,  
že pro nejlepší možné fun -
gování společnosti je nutné, 
aby se jednotlivé skupiny 
obyvatelstva držely pospolu 
podle své příslušnosti… 
392 stran 
EA040048 399,- 319,- 

Sara Baume  
JASNO LEPO  
PODSTÍN ZHYNA 
Pozoruhodný titul úspěšné 
irské autorky je poetickou  
variantou názvů ročních  
období, která tvoří ča sový 
rámec příběhu přátelství 
psanců – osamělého člověka 
a týraného psa. 264 stran 
EA038238 269,- 219,-

NOVIN
KA

Bernhard Schlink 

OLGA 
Olga je sirotek  
z chudých poměrů, Herbert syn 
venkovské ho statkáře. Oba se vymykají  
venkovskému prostředí, v němž vyrůstají, 
a právě jejich jinakost je sblíží. Nadaná  
a cílevědomá Olga se stane učitelkou, Her-
bert vyráží do světa, aby přispěl k velikosti 
Němec ké říše. Bojuje v koloniálním vojsku 
v Africe a pro slávu Německa chce probádat 
Arktidu. Na polární expedici před 1. světo-
vou válkou se po něm slehne zem. Olžina 
láska k Herbertovi však přetr vá až do její 
smrti, přestože vyznává opačné ideály než 
Herbert, velké Německo ji děsí. A když 
zemře, její láska a tajemství se pro mítají až 
do současnosti… Přeložila Jana Zoubková.  
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040238 299,-  239,- 
Audioknihu najdete na s. 81!

Předčítač byl 
před lety lite-
rární událostí 
a já si troufám 
říct, že s Olgou 
je to podobné. 
Schlink je skvělý 
vypravěč: příběh 

Olgy a Herberta, drama lásky dvou mladých lidí 
z odlišných sociálních vrstev, nebudete chtít ani 
na chvíli odložit. Tajemství jejich příběhu se 
skrývá na samém konci. To už ale díky autorovi 
projdeme cestu téměř přes celé dvacáté století… 

Jindřich Jůzl, šéfredaktor Odeonu

Silný příběh lásky  
na pozadí německých dějin
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Virginia Woolfová  

VLNY 
Román Vlny, poprvé publikovaný 
v roce 1931, patří k nejvýraznějším 
dílům z experimentální tvorby slavné 
spisovatelky Virginie Woolfové. 
Ústřední roli v něm hraje šest postav, 
vedoucích monology: Bernard, Susan, 
Rhoda, Luis, Jinny a Neville. Důležitá 
je také sedmá osobnost – Percival, 
přestože čtenář nikdy neslyší jeho 
hlas. Monology, které postavy vedou, 
charakterizují jejich city a povahové 
vlastnosti. Kniha je rozčleněna devíti 
krátkými částmi, které detailně popi-
sují výjevy z pobřeží, sledování vln. 
Přeložil Martin Pokorný.  
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040125 349,-  279,- 

2X VIRGINIA WOOLFOVÁ

obj. č.    
EA040998220,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

Virginia Woolfová  
K MAJÁKU 
Jeden z nejlepších ang licky 
psa ných románů 20. století. 
Obsahuje mnoho autobio-
grafických prvků a Woolfová 
se v něm mimo jiné zabývá 
možností či nemožností po-
znání lidí i světa kolem nás. 
288 stran 
EA040036 329,- 279,-

Michail Afanasjevič Bulgakov  
MISTR A MARKÉTKA 
V Bulgakovově groteskním 
mnohavrstevném mystériu 
se rozvíjí a prolíná více  
rovin: je stejně tak fantask-
ním a symbolickým obrazem 
doby jako realistickým vylí -
čením dusné atmosféry 
Moskvy 20. a 30. let.  
472 stran 
EA040161 499,- 399,- 

Francis Scott Fitzgerald  
VELKÝ GATSBY 
Velký Gatsby vyšel poprvé 
roku 1925. Za autorova  
života nebyl příliš populár - 
ní, dnes však patří k nej -
známějším a nejčtenějším 
dílům moderní americké  
literatury. Příběh o vášni 
a tragické lásce je nadča -
sový. 160 stran 
EA040441 269,- 199,- 

Erich Maria Remarque  
STÍNY V RÁJI 
Autor se zabývá osudem ně-
meckých emigrantů v Ame-
rice na sklonku 2. světové 
války. Ústy svého hrdi ny  
kriticky hodnotí honbu  
za penězi, kariérismus i ne-
schopnost Ameriky pochopit 
hrůzy fašistického pekla 
v Evropě. 392 stran 
EA039479 399,- 319,- 

Johann Wolfgang Goethe  
UTRPENÍ MLADÉHO 
WERTHERA  
Utrpení mladého Werthera  
je kombinací románu v dopi-
sech a románu-deníku, 
v němž spisovatel skloubil 
vnitřní svět hlavního hrdiny 
a autenticitu, kterou textu 
dodávají poznámky a zpráva 
o Wertherově smrti. 152 s. 

EA038526       259,- 199,- 

Nikolaj Vasiljevič Gogol  
BLÁZNOVY ZÁPISKY 
Výbor ze čtenářsky oblíbe-
ných povídek Nikolaje Vasil-
jeviče Gogola, které patří 
k tomu nejlepšímu z klasické 
ruské lite ratury. Příběhy Go-
golových hrdinů jsou vesměs 
satirou na tupost a hamiž-
nost carských úředníků.  
304 stran 
EA038967 349,- 259,-

PŘEČTĚTE SI KLENOTY SVĚTOVÉ LITERATURY! 
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3X ANN MOOREOVÁ

obj. č.    
EA040999450,- 

ušetříte

 747,- 
jen

Výhodný komplet

2X PAULINE PETERSOVÁ

obj. č.    
EA040333220,- 

ušetříte

 478,- 
jen

Výhodný komplet

Pauline Petersová  
RUBÍNOVÝ POKOJ 
Román o temném tajemství 
a vášnivé lásce na pozadí 
viktoriánské Anglie. 408 s. 
EA038432 349,- 279,- 

Ann Mooreová  
SBOHEM, IRSKO 
Gracelin O’Malleyová se 
snaží uprchnout se svou dce-
rou z Irska. V patách jí jsou 
anglické úřady i démoni 
vlastní minulosti. Po řadě  
peripetií se jí podaří doplout  
do New Yorku, kde ji už ne-
dočkavě vyhlíží její bratr. 
Ovšem Amerika není jen mís-
tem nových začátků, ale také 
nových nepřátel… 408 stran 
EA039848 399,- 319,- 

Ann Mooreová  
IRSKÁ KRÁSKA 
Gracelin byla jako patnácti-
letá provdána za anglického 
šlechtice a přes těžké časy 
i manželovu krutost se sna-
žila být dobrou ženou a mat-
kou. Její duch ale nebyl nikdy 
zlomen. V dobách hladu po-
máhá potřebným, za politic-
kých bouří se stará o irské 
rebely včetně vlastního 
bratra… 472 stran 
EA038245 399,- 319,- 

Beatrice Colinová  
UCHOPIT SEN 
Román odehrávající se v Pa-
říži před světovou výstavou 
roku 1889, v prostředí s fri-
volní atmosférou, ruchem  
a ležérním životním stylem, 
který je v kontrastu s upja-
tými mravy panujícími na 
Britských ostrovech. 360 s. 

EA038046 359,- 289,- 

Beth Underdownová  
SESTRA LOVCE  
ČARODĚJNIC 
Když Alicin manžel zemře  
při tragické neho dě, vrací  
se mladá žena do rodné  
ves ni ce. Zdánlivě poklidná 
obec je však plná napětí. 
Mezi obyvateli se šíří zvěsti 
o hrůz ných činech, o čaro -
dějnictví… 344 stran 
EA039096 359,- 279,-

Rainer M. Schröder  
NEBE, NA NĚMŽ  
NESVÍTILY HVĚZDY  
Leah a Jannek jsou z rodiny 
jediní, kdo přežili koncent -
rační tábory. A tak se oba  
rozhodnou vydat jako ile-
gální bě žen ci na cestu přes 
Středozemní moře do britské 
mandátní oblasti Palestina…  
448 stran 
 EA038434 399,- 319,- 

Pauline Petersová 
TAJEMSTVÍ  
RŮŽOVÉHO POKOJE 
Pokračování románu  
Rubínový pokoj. 368 stran 
EA39204 349,- 279,-

Ann Mooreová  

ÚSVIT NADĚJE 
Gracelin cestuje se svými 
dětmi do San Francisca, aby 
vyhledala kapitána, který jí 
kdysi nabídl sňatek. Město se 
však vzpamatovává ze zlaté 
horečky a Gracelin se ocitá 
zcela sama a bez opory  
obklopena gangy, propuště-
nými vojáky bez iluzí a záb -
ran a profesio nálními hráči. 
Aby uživila sebe i své děti, 
stává se kuchařkou u promi -
nentního doktora – a dostá -
vá se přímo do cent ra intrik a vy  dírání… 
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039847 399,-  319,-

NOVIN
KA

Závěr napínavé ságy  
o odvážné Irce
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Robert Harris  

MNICHOV 
Sudetská krize hrozí uvrhnout celý svět 
do války. Britský ministerský předseda 
Chamberlain chce za každou cenu  
udržet mír. V posledním zoufalém tahu 
iniciuje konferenci nejdůležitějších  
evropských státníků. Do Mnichova však 
nepřicestují pouze politici. Na pozadí 
setkání, které má mít pro Evropu osu-
dové následky, se po letech setkávají 
bývalí spolužáci z Oxfordu. Němec,  
který touží zastavit nacistickou maši -
nérii a má důkazy o Hitlerových váleč-
ných plánech, a Brit, který si nepřeje  
nic jiného než poklidnou kariéru.  
Ve městě na Isaru se změní historie  
i jejich životy. Přeložila Dana Krejčová.  
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039822 359,-  279,-

Město, které zrodilo  
nacismus. Muž, který chce 
zničit Hitlera. A ministerský 
předseda, který chce mír…

Robert Harris  
DIKTÁTOR 
Strhující román je inspirován  
životem věhlasného řečníka 
Marka Tullia Cicerona – poli-
tika, filozofa, spisovatele a jed-
noho ze dvou nejmocnějších 
mužů dávného Říma… 416 s. 
EA038710 349,- 279,- 

Lisa Wingate  
NEŽ JSME BYLY TVOJE 
Neuvěřitelný příběh inspirovaný  
skutečnými událostmi, které otřásly 
Amerikou. Dočkají se děti, násilím 
odloučené od svých rodin, spravedl-
nosti? 352 stran 
EA039981 359,- 279,- 

Philipp Vandenberg 
ZELENÝ SKARABEUS 
Inženýr Arthur Kamin ský má zachrá-
nit skal  ní chrám Ramesse II. Tomu 
však chtějí zabránit tajemné síly 
ukryté v temných chodbách farao -
nova chrámu… 304 stran 
EA038375 299,- 249,-

Pavel Hrdlička  
ŽEBRÁKOVA POMSTA 
Děj historického románu s detek -
tiv ní zápletkou se odehrává ve stře-
dověké Praze. Hlavním hrdinou je 
čtenářům dobře známý podrychtář 
Starého Města pražského. 200 stran 
EA037150 249,- 199,-

Sarah Larková  
NADĚJE NA KONCI SVĚTA 
Uprchlický tábor u Isfahánu, rok 
1944. Tady skončí Polka Helena  
s mladší sestrou po deportaci  
ze Lvova na Sibiř. Podaří se jim zís-
kat azyl na Novém Zélandu? 272 s. 
EA038263 279,- 219,- 
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Michael Peinkofer  
VÍTR A PRAVDA 
El-Rih slouží osmanskému 
sultánovi. Alyssia, benátská 
křesťanka, žije v Káhiře 
jako otrokyně. Jakou šanci 
má jejich láska? 432 stran 
EA039089 399,- 299,- 

Noah Gordon  
RANHOJIČ  
Bouřlivý příběh nadaného 
léčitele, který v 11. století 
poznal i nádheru zlatého 
věku arabské a židovské  
civilizace. 680 stran  
EA039430 399,- 349,- 

Amy Harmonová  
Z PÍSKU A POPELA  
Strhující příběh mladých 
lidí, židovky Evy a kněze 
Angela, kteří museli obě -
tovat vše, aby si zachovali 
lidskost a důstojnost.  
344 stran 
EA038869 349,- 279,- 

Marie Lamballe  

HORTENZIOVÁ  
ZAHRADA 
Do životů dvou rodin – LeHaziffů  
a Tabarlyů – nečekaně zasáhne druhá 
světová válka. Francii obsadí Němci, 
muži odcházejí bojovat a ženy a dívky 
se musí postarat o hospodářství. Ale 
i v této těžké době prožívají Sema Ta-
barlyová a Maelle LeHaziffová své  
tragické milostné příběhy…  
Mladá sochařka Giselle Esch-Lamar-
tine se v 21. století chystá zrestaurovat  
zchátralý klášter. Při své práci se seznámí 
s Yannikem LeHaziffem. Oba společně odhalují dlouho  
skrývané tajemství a dozvídají se příběh Semy a Maelle i jejich rodin…  
Přeložila Jana Broučková. Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA040755 399,-  319,-

NOVIN
KA

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM  
Marie nastupuje jako slu žeb ná do sídla průmyslnické 
rodiny Melze rů, kde se zamiluje do Paula… 464 s. 
EA038207 399,- 319,- 

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY 
Vypukla válka a mu ži narukují na fron tu. Podaří se 
Marii zachovat rodinné dědictví? 480 stran 
EA039094 399,- 319,- 

Anne Jacobsová  
PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ 
Závěrečný díl napínavé třídílné historické ságy.  
432 stran 
EA039761 399,- 319,- 3X ANNE JACOBSOVÁ

obj. č.    
EA040616440,- 

ušetříte

 757,- 
jen

Výhodný komplet

DVĚ DÍVKY 
DVĚ STOLETÍ 
A PŘÍBĚH  
OSUDOVÉ LÁSKY

Od autorky  
světového bestselleru 
Panský dům 
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Wolf Serno  

POTULNÝ APATYKÁŘ 
Léta Páně 1780 kdesi hluboko v Duryn-
ském lese. Venkované a sedláci ještě ni kdy 
neviděli putovat krajem tak nerovnou  
dvojici. Ten první, jménem Buclák, je obrov-
ského vzrůstu, zato však mdlého rozumu. 
Na zádech nese velikou almaru s tinktu-
rami, mastmi a dalšími léky. Druhý si říká 
Chytrolín a je drobné postavy. Nemá už 
nohy, ale zato je prohnaný a pohotový 
a pro žádné moudro nejde příliš daleko. 
Náhoda tyto dva svede dohromady a Chyt-
rolín nyní putuje na ramenou svého kama-
ráda. Stane se Buclákovou hlavou – a ten 
zase Chytrolínovi nahrazuje nohy. Neobej-
dou se jeden bez druhého. Dokud se neob-
jeví krásná děvečka Eva, o níž nikdo netuší, 
že je travička, a nevrazí mezi přátele klín 
žárlivosti… Přeložil Vítězslav Čížek.  
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040056 399,-  299,- 

Jiří Hanibal  

BARONI Z VĚTROVA 
Po Bílé hoře prochází české země násilným 
obracením na katolickou víru. Vichr  
dějin ných změn dorazí i na zapadlý hrádek 
Větrov. Místní baron se v zájmu rodiny 
zřekne tradic svých předků, čímž vzniká  
rozkol s jeho synem. Ten odchází studovat  
lékařství do Prahy. Zde navozuje nová  
přátelství, ale také odhaluje odkaz mistra 
Jana Jesénia. Konflikt s církví i vlastním  
svědomím je nevyhnutelný… 
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040383 259,-  199,- 

2X WOLF SERNO

obj. č.    
EA041001320,- 

ušetříte

 478,- 
jen

Výhodný komplet

Sabine Ebertová  
Meč a Koruna 
MISTR MYSTIFIKACE 
Milovníci historické ságy  
Sabine Ebertové o Porodní 
bábě se v této nové trilogii 
opět setkají s řadou tehdej-
ších hrdinů v době jejich 
mládí, zejména s mladým 
Christianem. Po smrti císaře 
Lothara v roce 1137 vypuk -
ne mnohaletá válka s rafi -
novaným intrikářstvím 
v pozadí, do níž zasahují 
Štaufové, Welfové, Askánci, 
Wettinové a jiné mocné 
domy, duchovenstvo a také 
leckterá žena… 456 stran 
EA039189 399,- 319,- 

Elizabeth Chadwicková  
TEMPLÁŘSKÝ KŘÍŽ 
William Marshal, králův rytíř, 
je na konci svého dlouhého 
a slavného života. Je načase, 
aby William naplnil svou  
přísahu Řádu templářů 
a ode šel jako jejich věrný  
řeholník. Vzpomínky ho vrací 
zpět do jedné z nejkrvavěj-
ších etap lidské historie.  
Za návrat do Anglie kdysi 
musel zaplatit vysokou 
cenu… 384 stran 

EA039461 399,- 319,-

Wolf Serno  
MEDIKUS  
Z HEIDELBERGU 
Kanton Thurgau kolem  
roku 1500. Porod Lukasovy 
nevlastní matky se kompli-
kuje. Zachránit by ji mohl  
císařský řez – ale operaci za-
kázala církev. Lukasův otec 
se vzepře a zákrok úspěšně 
provede. Ten den se Lukas 
rozhodne stát lékařem.  
A pro tento cíl je odhodlaný 
obětovat všechno… 592 s. 

EA037773 399,- 299,- 

Jiří Hanibal  
MRAZNÉ 
KVĚTY  
NA SKLE 
Studentská láska 
Tomáše a Denisy  
se odehrává v po - 
  h nutém období  
let 1937–1939.  
224 stran 
EA038021  

249,- 199,- 

NOVIN
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Sally Christie   
SESTRY Z VERSAILLES 
Román nabízí nejen historická fakta, ale mnohdy 
i šokující vhled do nevázaného života na fran-
couzském královském dvoře 18. sto letí. 480 stran 
EA038980 349,- 279,-

Ricarda Jordanová  
RANHOJIČKA  
Když vypukne mor, otevře si Lucie s lé ka řem Cle-
mensem „morový dům“. Vděčnost lidí je však 
nestálá a Lucie musí opustit Mohuč… 552 stran  
EA038757 379,- 299,-

Eva Stachniak  
CAREVNA NOCI 
Nový historický román sou-
časné kanadské autorky, 
volně navazující na bestseller 
Zimní palác. Kniha nabízí  
detailní portrét ženy, která 
do značné míry obětovala 
své osobní štěstí rozmachu 
ruského impéria. 368 stran 

EA040517 379,- 299,- 

Sabine Martin 
KATOVA SCHOVANKA 
Melisanda je ještě dítě,  
když je její rodina zákeřně 
vyvražděna, protože padla 
do léčky. Aby přežila, je nu-
cena neustál e měnit svou 
identitu a prchat z místa  
na místo. Při životě ji drží 
víra, že se pomstí… 432 s. 

EA040566 399,- 319,-

Skutečný příběh  
o  krásné, něžné,  
ale i nebezpečné  
ženě 

Změní epidemie 
moru navyklý 
společenský řád 
anglického 
města? 

Eva Ava Šranková 

ANNA 
Šarišská amazonka 
Historický román o silné, ale zároveň 
křehké ženě, kterou zná historie pod 
jménem Šarišská amazonka. Jaká asi 
byla a jací muži zkřížili její životní cestu?  
Přeložil Martin Kubík.  
Váz., 200 stran, 14 x 20,5 cm 

EA040744 259,-  199,- 

NOVIN
KA

Minette Walters  

POSLEDNÍ HODINY 
Z přístavního města Melcombe v hrab-
ství Dorseteshire se do Anglie začíná 
šířit mor. Lidé nejsou připraveni na prud -
kost nákazy a rychlost, se kterou se šíří, 
a umírají po tisících. Na panství Develish 
se lady Anne ujímá budoucnosti svých 
poddaných včetně dvou set nevolníků. 
Silná, soucitná a vynalézavá žena si  
vybírá za správce panství nemanžel-
ského syna a otroka Thaddeuse Thur-
kella. Společně se rozhodují, že nevol  - 
níky přestěhují za opevněné zdi a vyhlásí  
na celém Develishi karanténu. Náhlé zhroucení navyklého  
společenského řádu, kde nevolníci existují pouze proto, aby sloužili svým 
pánům, brzy přináší konflikty. Lidé, kteří neví, co se děje ve světě za zdmi, bojují sami  
se sebou, s Bohem a s děsivou nejistotou toho, co přinese budoucnost…  
Přeložil Robert Čapek.  Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA039762 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 
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Wilhelm J. Wagner  
HABSBURSKÁ 
MONARCHIE 
S využitím dobových 
map, grafů či foto -
grafií z archivů autor 
sugestivně líčí pest -
rou mnohotvárnost 
bývalých korunních 
zemí a jejich národů. 
160 s., bar. publ. 
EA040410 

499,-  399,-

Sigrid-Maria Größingová  

HABSBURSKÉ CÍSAŘOVNY 
Za každým úspěšným mužem stojí silná žena. 
Moudrý výrok, který výstižně charakterizuje i život 
mnoha habsburských císařoven. Tyto ženy totiž  
byly více než jen matky císařského potomstva nebo 
střed dvorského života. V roli poradkyní svých 
mužů zasahovaly do politiky a ovlivňovaly spole-
čenské i náboženské otázky. Sigrid-Maria Größin-
gová, expertka na Habsburky, nechává tyto ženy 
vystoupit ze stínu jejich císařských manželů. Od -
haluje přitom nejedno tajemství a pohnuté osudy  
císařoven, z nichž mnohé očekával jen krátký  
a tragický život. Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039779 249,-  199,- 

Pavel Juřík  

KINŠTÍ 
Kinští patří mezi nejvýznam-
nější šlechtické rody Králov-
ství českého a habsburské 
monarchie. Jejich kořeny  
sahají až do 13. století. 
V roce 1628 byli povýšeni  
do hraběcího stavu, v roce 
1720 vznikla větev knížecí,  
ze které se oddělila hraběcí 
větev kostelecká. Zámky  
Kinských v Chlumci nad Cid -
linou, Kostelci nad Orlicí 
a Žďáru nad Sázavou patří 
mezi časté cíle milovníků his-
torie a turistiky. Výrazné stopy 
Kinských nalezneme i na dal-
ších místech, jako jsou Praha, 
Heřmanův Městec, Chrousto-

vice, Sloup, Nový Bor nebo Budenice. Tato kniha přináší celkový pohled na historii a odkaz 
rodu Kinských, informace a portréty jeho nejvýznamnějších osobností, rodokmeny a popisy 
erbů. Váz., 168 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm 

EA039935 359,-  279,- 

Za každým úspěšným 
mužem vždy stojí  

silná žena!

Pavel Juřík  
SCHWARZENBERGOVÉ 
Schwarzenbergové patří mezi 
nejvýznamnější šlechtické rody, 
které ovlivňovaly nejen dějiny 
českých zemí, ale celé střední 
Evropy v 17.–19. století. Kniha 
čtenářům přináší celkový po-
hled na historii a odkaz rodu 
Schwarzenbergů, informace 
a portréty jeho nejvýznamněj-
ších osobností, rodokmeny 
a popisy erbů.  
168 stran, barevná publikace 
EA039104 349,- 279,- 

Pavel Juřík  
LOBKOWICZOVÉ 
Historie Lobkowiczů sahá do 
14. století. Později se rozdělili 
na větve Hasištejnských a Po-
pelů z Lobkowicz. Dodnes žije 
pouze větev popelovská, která 
se dělí na roudnickou primoge-
nituru a mělnickou sekundoge-
nituru. Dlouhá řada význam  - 
ných politiků, diplomatů, voje-
vůdců či mecenášů umění z to-
hoto rodu se zapsala zlatým 
písmem do dějin. 160 s., bar. p. 
EA037764 349,- 279,- 

Pavel Juřík  
KOLOWRATOVÉ 
Z rodu Kolowratů pocházely 
desítky významných osobností. 
Odkaz štědrých dárců z rodu 
Kolowratů nalezneme napří-
klad v Národním muzeu nebo 
Národní galerii, kolowratská 
sbírka obrazů patří mezi nej-
cennější u nás. S Kolowraty 
jsou spojeny hrady Krakovec, 
Libštejn, Karlštejn, ale také 
zámky Rychnov nad Kněžnou, 
Velké Dvorce… 152 s., bar. p. 
EA037763 349,- 279,-

NOVIN
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Pavel Štěpánek  

PICASSO V PRAZE 
Významný český kunsthistorik Pavel Štěpánek sleduje kontakt  
geniálního Španěla s českým prostředím od samého počátku,  
tj. od prvního setkání ještě před první světovou válkou. Zachycuje, jak 
čeští umělci a kritici navštěvovali Picassa a jak jej poznávali osobně 
i zprostředkovaně. Hlavní důraz je však kladen na sledování kritických 
výroků a názorů na jeho tvorbu v českém prostředí. Kniha je doplně -
na reprodukcemi Picassových uměleckých děl.  
Brož., 160 stran, barevné fotografie, 16,5 x 20 cm 

EA040501 349,-  279,- 

NOVIN
KA

Owen Williams  

BOHEMIAN 
RHAPSODY 
Oficiální kniha 
k filmu 
Kniha dokumentuje 
fantastickou cestu 
Freddieho Mercury -
ho a skupiny Queen,  
jak byli zachyceni  
ve filmu. Obsahuje 
stovky jevištních  

i zákulisních fotografií členů kapely a jejich doprovodu: F. Mercuryho, 
B. Maye, R. Taylora, J. Deacona, J. Beache, P. Pren tera, M. Austinové,  
J. Reida a dalších. Tyto legendární postavy jsou na stránkách knihy 
představeny s detailností velkého filmového plát na. O. Williams nás 
nechává nahlédnout pod pokličku příběhu i práce na scénách, rekvi-
zitách a kostýmech. Váz., 160 s., barevné fotografie, 23,2 x 28,5 cm 

EA340544 498,-  398,- 
DVD najdete na s. 80!

Walter Isaacson  

EINSTEIN 
Nová monografie největšího vědce za posledních sto let – Alberta Ein-
steina – se opírá o exkluzivní dokumenty a informace z rodinného  
archivu. Kniha se tedy nevěnuje jen vědeckým teoriím, ale odkrývá  
i Einsteinův osobní život: jeho léta dospívání a první experimenty  
v Německu, práci na švýcarském patentovém úřadě, dvě manželství 
a děti, jeho roli při vývoji atomové bomby nebo nabídku stát se pre-
zidentem Izraelského státu. Váz., 160 stran, bar. publ., 18,5 x 23,7 cm 

EA040086 349,-  279,- 
 

John Van Wyhe  

DARWIN 
Charles Darwin je velká osobnost, která změnila svět. Jeho revoluční  
teorie evoluce přirozeným výběrem byla ve své době kontroverzní  
a vysmívaná, platí ale už více než 150 let. Bohatě ilustrovaná kniha  
vás provede Darwinovým životem profesním, jeho slavnou cestou  
na Galapágy, ale i jeho životem soukromým. 
Váz., 160 stran, barevná publikace, 18,5 x 23,7 cm 

EA040087 349,-  279,- 
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Eric O’Grey  

PROCHÁZKY S PEETYM 
Laskavé a inspirativní povídání o tom, jak jeden opuštěný obézní pej-
sek z útulku pomohl jednomu opuštěnému obéznímu muži středního 
věku začít nový život a opět najít štěstí. Autor líčí svou pohnutou  
životní pouť od složitého dětství, které částečně  
prožil na ulici, přes raketový vzestup 
úspěšného právníka, jenž si svůj 
hektický životní styl udržuje  
pomocí drog, až po pracovní 
i osobní pád. Ve chvíli, kdy  
se propadá na dno deprese 
a zvažuje sebevraždu, objeví 
se nečekaná pomoc. Společně 
s Peetym se vydávají za dob-
rodružstvím, které je zavede 
na novou životní cestu. 
Váz., 296 stran + 8 stran 
barevné fotopřílohy,  
12,5 x 20 cm 

EA040079   299,-  239,- 
 

Laskavé vyprávění o psovi, 
který svého pána zavedl  
na novou životní cestu…

Kate Mooreová  
FELIX Z NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 1 
Když se zaměstnanci jedno -
ho yorkshirského nádraží 
rozhodnou ctít tradici  
a po řídit si nádražní kočku, 
rozběhne se kolotoč vese -
lých i dojemných příhod.  
Laskavé povídání dýchne  
na čtenáře starosvětskou 
atmosférou… 
296 str. + 8 str. bar. foto 
EA039144 299,- 239,-

David Suchet  
POIROT A JÁ 
David Suchet hrál Poirota 
v seriálu britské společnosti 
ITV přes dvacet let. Přečetl 
všechny romány a povídky 
s Poirotem a vymyslel řadu 
rysů jeho chování. V této 
knize vzpomí ná, jak seriál 
vznikal, a zamýšlí se nad 
tím, co pro něj detektiv  
po ty roky znamenal.  
296 str. + 16 str. bar. foto 
EA036995 299,- 249,- 

Blanka Kovaříková  
TISÍC TVÁŘÍ  
KRISTIÁNA 
Po stopách  
Oldřicha Nového 
Všichni známe herce Oldři-
cha Nového v jeho nejslav-
nější roli jako okouzlují cího 
džen t l mena, který rozdává 
šarm a úsmě vy v nočním 
baru Orient. Jaký ale  
ve sku tečnosti vedl život?   
288 stran, čb. fotografie 

EA040494 299,- 239,- 

Margret Greinerová  
OSVOBOZENÁ MÓDA 
Módní návrhářka a múza 
Gustava Klimta 
Emilie Flögeová poznala 
Gustava Klimta jako mla - 
dič ká dívka a udržovala 
s ním po celý život nekon -
venční vztah. Především  
ale byla – patnáct let před 
Coco Chanel – vynikající 
módní návrhářka… 
288 str. + 4 str. bar foto 

EA038986 299,- 239,-

Petr Zídek a kol.  
BUDOVATELÉ STÁTU 
Kniha přibližuje životní osu -
dy 50 osobností, které se  
zásadním způsobem podílely 
na vzniku Československa. 
Publikace vychází z úspěš-
ného seriálu, který vycházel 
v Lido vých novinách. Čtivé 
portréty zpracovalo dvacet 
českých i zahra ničních histo-
riků pod vedením P. Zídka.  
320 stran, čb. fotografie 
EA040303 359,- 279,- 
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Ivan Fíla 
MUŽ, KTERÝ STÁL 
V CESTĚ 
Kniha popisuje události 
předcházející osudné noci 
z 20. na 21. srpna 1968.  
256 stran 
EA040777 299,- 239,- 

Dita Krausová  
ODLOŽENÝ ŽIVOT 
Autobiografie ženy, která 
byla v dětství depor tována  
s rodiči z Prahy do Terezína  
a odtud do Osvětimi.  
336 s. + 24 s. bar. i čb. foto 
EA039286 359,- 279,- 

Michael Kerrigan  
HITLER 
Co motivovalo Hitlera v tou -
ze po moci? Odkud se vzala 
jeho víra v nadřazenost árij-
ské rasy? Odpovědi na tyto  
a další otázky naleznete  
v této knize. 224 s., bar. publ. 
EA039440 459,- 359,- 

Puk Damsgårdová  
RUKOJMÍ ISIS 
Dánský bestseller líčí otřesné 
zážitky mladého fotografa, 
který se v roce 2013 vydal 
do Sýrie, aby tam dokumen-
toval probíhající politické 
změny. 336 stran, čb. foto 
EA038118 299,- 239,- 

Nádija Murádová  
POSLEDNÍ DÍVKA 
Svědectví ženy, která přežila 
genocidu jezídů a byla  
svědkem zločinů, nad nimiž  
zů stává rozum stát.  
344 stran + 8 stran bar. foto 
EA039057 299,- 239,- 

Petr Zídek  
UTAJENÁ LÁSKA  
PREZIDENTA  
MASARYKA 
První životopis spisovatelky  
a publicistky O. Sedl maye -
rové. 392 s. + 24 s. bar. foto 

EA039203 379,- 299,-

Životopis muže, který  
obléká americké celebrity…

Martin Greenfield  

KREJČÍ Z OSVĚTIMI 
Autor se narodil jako Maximilian Grünfeld ve vesničce Pavlovo na Podkarpat-
ské Rusi, kde začíná jeho životní příběh o tom, jak se z židovského chlapce 
stal jeden z nejvyhledávanějších krejčích v Americe. Ve své biografii se autor 
krátce dotkne šťastného dětství a potom popisuje útrapy v Osvětimi a Bu-
chenwaldu, kde přišel o celou rodinu – otce, matku, dvě sestry a malého 
bratříčka. On sám přežil jen díky náhodě. Po vál ce krátce sloužil v českoslo-
venské armádě, potom pobýval v Budapešti, ale nakonec emigroval do Spo-
jených států, kde našel práci u společnosti GGG Clothing, v níž se postupně 
vypracoval z poslíčka až do nejvyšší exekutivy. Nakonec podnik převzal a vy-
budoval vlastní oděvní firmu, která dosáhla takového věhlasu, že oblékal 
i přední americké osobnosti – od sportovců, moderátorů přes slavné hvězdy, 
jako byl například Frank Sinatra nebo Michael Jackson, až po kongresmany 
a významné politiky, jako je Barack Obama, Bill Clinton či Donald Trump. 
Váz., 240 stran + 16 stran barevné i čb. fotopřílohy, 12,5 x 20 cm 

EA040007 299,-  239,- 
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Richard Wolfrik Galland  

HÁDANKY 
A HLAVOLAMY  
NIKOLY TESLY 
Pozoruhodná sbírka hádanek 
a hlavolamů pro všechny obdi -
vovatele Nikoly Tesly, kteří rádi 
luští rébusy.  
Váz., 224 stran, barevná publ., 
17 x 23,8 cm 

EA039923 359,-  289,- 

Michael F. Patton, Kevin Cannon  

KOMIKSOVÁ FILOZOFIE 
V Komiksové filozofii nás autoři vedou na ces -
tu velké tradice myšlení. S kousavým Herak lei -
tem jakožto průvodcem cestujeme po divoké 

řece filozofie a potkáváme její vlivné mys-
litele od samých počátků a debatujeme 
s nimi o tom, co je to morálka, podstata 
vlastního já nebo pojem reality. Kombi-
nace Cannonovy umělecké hravosti 
a Pattonovy humorné a výstižné pró -
zy činí z Komiksové filozofie velice 
zábavnou četbu pro každého.  
Brož., 176 stran, čb. ilustrace,  
17,8 x 25,4 cm 

EA039999      299,-  239,-

KNIHA ASTRONOMIE 
Další titul ze sé rie oborových publi -
ka cí, určených nejšir ší veřejnosti, na-
bízí vedle úvodu do historie astro no - 
 mie názorné ilustrace a diagra my. 
352 stran, barevná publikace 
EA039644 599,- 499,-

KNIHA VĚDY 
Publikace vás provede vývojem  
vědeckého myšlení, objevů a vynále -
zů od počátků až do současné doby 
a seznámí vás s nejvýznačnějšími 
vědci a jejich teoriemi. 352 s., bar. p.  
EA037322 599,- 349,- 

Robert Mayer  
JAK ZVLÁDNOUT KAŽDÉ 
JEDNÁNÍ 
Praktická příručka uvádí postupy 
a konkrétní příklady, jak efektiv -
ně komunikovat, dospět k doho -
dě a prosadit se. 320 stran  
EA038990 299,- 239,- 

Stuart Clark 
NEZNÁMÝ VESMÍR  
V 10 KAPITOLÁCH 
Aktuální příručka o vesmíru 
a o tom, jak nás poslední objevy 
nutí přehodnocovat, co vlastně 
víme o kosmu. 288 stran 
EA038761 279,- 219,- 

Zapojte své 
mozkové  
závity!
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Dav Pilkey  

DOGMAN 
Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! 
Přichází nový obranář zákona a mstitel pes-práví. Má srdce hrdiny, 
silné paže, bystrý rozum… a hustou srst. Dokáže zatočit se zločinem 
ve svém rodném městě? Překoná nástrahy svých nepřátel i nelibost 
popudlivého velitele? Zvládne ovládnout svou nezkrocenou povahu? 
A blechy? Slavný tvůrce komiksových příběhů D. Pilkey napsal sérii  
příběhů o Dogmanovi, která se usídlila na předních místech v žeb  říč -
cích nejprodávanějších knih. V USA prodáno přes 20 milionů výtisků! 
Váz., 240 stran, barevná publikace, 14 x 21 cm 

EA040245          299,- 

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2019. 43

LÍBÍM SE VÁM?  
Můžete mne vyhrát v soutěži, která bude probíhat  

od 20. do 28. dubna 2019  
na www.knizniklub.cz  

a na facebook.com/knizniklub.cz.

239 Kč
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Anna Brettová  
Tvořím a hraju si 
PONÍCI 
Baví tě poníci? Pak je pro tebe tahle 
knížka jako stvořená. Vezmi si pastelky 
a vrhni se do zábavy. Na každé stránce 
na tebe čeká jiný úkol. Kromě labyrintů, 
spojovaček, hledání rozdílů nebo počí-
tání si užiješ spousty krásných obrázků 
s poníky, které si můžeš dovybarvit, 
a spousty samolepek, s nimiž můžeš 
svoje čtyřnohé kamarády vyzdobit.  
Ilustrovala Sam Meredithová. 
Kroužková vazba, 56 stran + 4 strany 
samolepek, bar. publ., 21,6 x 27 cm 

EA040380 259,-

Objevuj s puzzle 

ZVÍŘATA CELÉHO 
SVĚTA 
Velké oválné puzzle (200 dílků) 
a dvanáct kartonových figurek při-
nese předškolním dětem zábavu 
i poučení: poznají jednotlivé svě -
tadíly, různá životní prostředí –  
od oceánů a moří či polárních  
ledovců přes divokou džungli a lesy 
po savany a pouště – a především 
se seznámí se zvířaty, která naši 
planetu obývají. Stavebnici do-
plňuje knížka plná zajímavostí 
o zvířatech jednotlivých světadílů.  
Puzzle (70 x 50 cm) + kniha  
(váz., 16 s., bar. p., 21,6 x 30,6 cm) 

EA040414 399,- 

Zdeněk Miler  
ZÁBAVNÉ 
MAGNETY 
Krteček 
Krásné barevné 
leporelo se šest -
nácti magnety, 
krátkým textem 
a zábavnými 

úkoly. Váz., 10 s., bar. p., 20 x 25 cm + 16 magnetů 
EA040219 299,- 

Jiří Žáček, Josef Lada 
JAK SE CHODÍ DO SVĚTA 
Tak jako slavní ilustrátoři knih J. Žáčka se snažili 
vystihnout kouzlo jeho pohádek, humor jeho 
veršů, poezii jeho dětských knih a přidat k textu 
ještě něco, co tam patří, tak se Jiří Žáček snaží 
zachytit ve svých básních Ladovy obrazy, které 
ho oslovily… Váz., 80 stran, 20,2 x 23,6 cm 
EA341364 299,-
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POŠTOVNÉ A BALNÉ PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 83.44
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319 Kč

199 Kč
Anne Suessová  
CO SE DĚJE  
PO CELÝ ROK 
Jaro, léto, podzim a zima – 
Anne Suessová shrnula  
ve své nádherně ilustrované 
knize o ročních obdobích 
dění v průběhu celého roku.  
Barevné leporelo, 10 stran, 
25,5 x 36 cm 
EA038956 159,- 

Anne Suessová  
CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ 
Na okraji polí, v lese, u rybní -
ka nebo v noci – v této krás -
né knize najdete na každé 
stránce víc než 30 zvířátek.  
Půvabné ilustra ce A. Sues-
sové věrně zobrazují zvířecí 
svět. Barevné leporelo,  
10 stran, 25,5 x 36 cm 
EA038957 159,-

129 Kč

129 Kč

239 Kč

239 Kč
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Jody Padulano  
ZOO Z LEGA 
Kniha je určena dětem, které milují sta-
vebnici LEGO a přijdou jim vhod podrob -
né návody k sestavení 50 zvířecích figu - 
rek v pěti úrovních obtížnosti. Kniha  
nabízí též praktic ké pokyny, jak nejlépe 
různé dílky lega využít, jak je ukládat 
podle tvarů a barev tak, aby se snadno 
našel správný kousek ve správný čas, 
dává užitečné tipy, jak a kde dílky objed-
nat, a odhaluje některá tajemství a tech-
niky používané nejslavnějšími mistry lega.  
Flexivazba, 208 s., bar. publ., 22 x 28,5 cm 
EA040436 399,-

ČESKÉ POHÁDKY 
Velká rodinná kniha přináší nejkrásnější 
české pohádky Karla Jaromíra Erbena 
a Boženy Němcové: Princeznu Zlatovlás -
ku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Bajaju, 
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, 
Rozum a Štěstí, Ptáka Ohniváka a lišku 
Ryšku a další příběhy, které patří do zla-
tého fondu české literatury pro děti. Po-
hádky vybrala a upravila Melita Denková, 
která se rovněž postarala o výběr působi-
vých ilustrací Artuše Scheinera, známého 
výtvarníka třicátých let dvacátého století. 
Váz., 328 stran, barevné ilustrace,  
19,5 x 25,5 cm 
EA039997 399,- 

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ! 45
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Drew Daywalt  

DEN, KDY VOSKOVKY 
ŘEKLY DOST 
I voskovky se mohou rozzlobit – tak moc, 
že začnou psát dopisy svému majiteli Toní-
kovi. Prostě už nehodlají mlčet! Červená 
voskovka je k smrti unavená a chce dovo-
lenou. Fialové se nelíbí, jak moc Tonda  
přetahuje, černou nebaví dělat ostatním 
barvám obrysy, žlutá s oranžovou spolu  
nemluví, protože se hádají, která je barvou 
slunce… Ale Tonda si s nespokojeností 
a řevnivostí voskovek umí poradit!  
Ilustroval Oliver Jeffers.  
Váz., 40 stran, bar. publ., 25,4 x 25,4 cm 

EA040223                 249,-

199 Kč

Oliver Jeffers  

TADY JSME DOMA  
Planeta Země  
pro úplné začátečníky 
Nádherná knížka, kterou autor napsal během 
prvních dvou měsíců života svého syna, když 
„přemýšlel, co by tak měl do začátku vědět“.  
Kniha nenápadně, zato originálně a s humo-
rem otvírá před dětskýma očima velká témata 
o tom, kam ve vesmíru patříme, jak se máme 
ke své planetě a k sobě navzájem chovat…  
Je to mimořádně vkusná, kreativní a silná 
kniha o toleranci, zodpovědnosti a pokoře.  
Váz., 48 stran, barevná publikace, 24 x 28 cm 

EA040222 249,-

299 Kč

299 Kč
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199 Kč

MIMOŘÁDNÁ KNIHA O TOLERANCI, 
ZODPOVĚDNOSTI A POKOŘE
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Anne Amelingová  

PODIVUHODNÁ CESTA NILSE HOLGERSSONA 
Klasický příběh světoznámé švédské spisovatelky znovu ožívá v převyprávění 
pro malé děti! Nils Holger sson je kluk, který rád dělá naschvály. Skřítkové ho 
proto za trest zmenší na svou velikost. A Nilsovi začíná podivuhod né putování. 
Zažívá jedno napínavé dobrodružství za druhým. Zapomene přitom na svou 
zlomyslnost a začne pomáhat i zvířatům v nouzi. Selma Lagerlöfová původně 
psala knihu se záměrem nabídnout dětem poutavou formu zeměpisu, sezná-
mit je s různými oblastmi Švédska, ale i se životem na vesnici a v přírodě. Z pří-
běhu se brzy stal světový bestseller, který byl několikrát zfilmován. Knihu pro - 
 vází nádherné ilustrace Anne Suessové. Váz., 128 stran, bar. publ., 21 x 26 cm 

EA040454 299,-

A. de Lestrade, V. Docampo  

MALÝ PRINC 
Neobyčejná obrázková knížka 
a nadčasový příběh, který vypráví 
o lásce, přátelství a důležitosti 
pout. A o tom, jak dospět a ne-
ztratit přitom naše dětské já. 
Agnes de Lestrade a Valeria Do-
campo, mezinárodně úspěšná 
autorka a ilustrátorka, znovu 
procházejí mistrovské dílo An - 
toi na de Saint-Exupéryho a vel-
kolepým způsobem ho převypra-
vují. Váz., 56 stran, bar. publ.,  
24 x 27 cm 

EA040155 199,-

Eduard Petiška  
MARTÍNKOVY POHÁDKY 
Martínek by nejraději poslouchal 
pohádky pořád. Od dědečka se 
mu líbí veselá pohádka o raráš -
kovi, od tatínka o lokomotivě… 
Ilustroval Václav Sivko.  
Váz., 56 s., bar. il., 18,5 x 24 cm 
EA039363 169,-

Velmi důležitá encyklopedie 
ZVÍŘATA 
Zvídavé děti se v této přehledné encyk -
lopedii s bohatými barevnými ilustra-
cemi dozvědí vzrušující a velmi důle - 
žité informace o světě zvířat, která 
s námi obývají naši planetu.  
Váz., 224 s., bar. publ., 21,3 x 25,5 cm 
EA039864 399,- 
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KRÁSNÉ FOTKY KNIŽNÍCH NOVINEK NAJDETE NA INSTAGRAM.COM/KNIZNIKLUB.46

PR
O 

PŘ
ED

ŠK
OL

ÁK
Y 

I 
PR

VŇ
ÁČ

KY

159 Kč

239 Kč

NOV
INK

A

PICASSO 
Kreativní hra 
Využijte naplno svoji kreativitu a pomocí 
jednoduchých geometrických tvarů vytvá-
řejte obrazy podobně jako slavný malíř.  
Poznají spoluhráči vaši mrkev nebo budík?  
EA341230

INTERAKTIVNÍ  
ZÁBAVNÁ HRA  
PRO CELOU RODINU

449 Kč

129 Kč
319 Kč
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Julian Gough  
BRUMLA A REMCÍK 
Nečekané přátelství 
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 
13,5 x 18,5 cm 
EA040434 199,-

Daniela Krolupperová 
VĚDÍ DRACI O LEGRACI? 
Veselá pohádka vhodná pro ná-
cvik čtení genetickou metodou. 
Váz., 64 s., bar. il., 18,5 x 23,3 cm 
EA039359 179,-

Jiří Kahoun 
KAMARÁDI 
V KOŽÍŠKU 
V osmnácti laskavých poví-
dáních se zrcadlí autorova 
láska k prosté české příro -
dě a stále se opakující  
kráse čtyř ročních období. 
Váz., 88 stran, barevné il., 
18,5 x 24 cm 
EA039014 199,-

ROZTOMILÉ PŘÍBĚHY PRO MALÉ I VĚTŠÍ DĚTI   
PROVÁZÍ KRÁSNÉ BAREVNÉ ILUSTRACE
Jiří Kahoun  

ZVÍŘÁTKA  
Z MALINOVÉ PASEKY 
Poběžte, děti, jede se na výlet! Králíček, 
myšáček, lišáček a jezeveček už jsou  
nachystaní u autobusu. Klokánek Kap-
sička, zajíček Ušáček a veverčák už taky 
dobíhají! V Kuďousce, hned u malinové 
paseky, kde zvířátka bydlí, se žije krásně, 
ale jednou začas je moc fajn vyrazit  
na výlet za úžasným dobrodružstvím!  
Ilustrovala Aneta Františka Holasová.  
Váz., 88 stran, barevné ilustrace,  
22,3 x 28 cm 

EA039420 259,-

Roald Dahl  

VELIKANANÁNSKÝ  
KROKODÝL 
V největší a nejkalnější řece Afriky si  
hoví velikananánský krokodýl. A proto  - 
že ho trápí ukrutný hlad a moc dobře  
ví, že největší lahůdkou je tlusťoučký, 
šťavnaťoučký malý dítě – ty jsou ňam, 
ňam, ňam! –, vydá se na zdánlivě  
nevinnou procházku. Jeho tajné plány 
a chytrouč ké triky ale naráží na odboj né 
strážce morálky – hrocha Bžocha, slona 
Bam balóna a ptáka Krásnopérá ka!  
Kniha vychází ve velkém formátu  
s vtipnými ilustracemi Quentina Blakea.  
Váz., 40 stran, barevná publikace,  
19,6 x 25,5 cm 

EA040625                     179,-

HLEDÁTE KNIHU? VÍCE NEŽ 70 000 TITULŮ S KLUBOVOU SLEVOU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ. 47
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199 Kč

139 Kč
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2X JIŘÍ KAHOUN

obj. č.    
EA041002320,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

139 Kč

159 Kč

179 Kč
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Anne Bootheová  
Kouzelné ptačí království 
LEDOVÉ PROKLETÍ 
Kouzelné ptačí království má potíže! Zlý  
lord Astor nechal zamrznout Labutí jezero 
a proměnil krásné labutě v sochy. Jedině  
statečná Mája, pověstná Strážkyně kouzelné 
knihy omalovánek, může království pomoci.  
Dokáže Mája a její přátelé – Vrbka a Stra - 
káč – zlomit kletbu a království zachránit?  
Ilustrovala Rosie Butcherová. 
Váz., 136 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

EA039992 199,-

Anne Bootheová  
Kouzelné ptačí království 
SPÍCÍ KOLIBŘÍCI 
V nádherném světě plném 
úchvatných ptáků a jejich  
přítelkyň víl na Máju čeká 
úžasné dobrodružství!  
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EA039991 199,-

An Leysenová 
KRÁSKA A ZVÍŘE 
V jedné daleké zemi žil kupec  
se dvěma dcerami. Starší z dcer 
byla rozmazlená a marnivá. Ta 
mladší by si zase nejraději četla 
celý den. Byla tak nádherná, že  
jí nikdo neřekl jinak než Kráska…  
Váz., 56 s., bar. publ., 25 x 26 cm 
EA039241 199,-

Ella Moonheartová  

MÍNA A KOČKY  
Malá Misty se bojí 
Mína odjakživa milovala kočky, a tak je nad-
šená, když její kamarádka Julie dostane ko-
ťátko jménem Misty. Jen kdyby ji nezlobila ta 
alergie! Jakmile je v blízkosti koček, všechno ji 
svědí. Když si s Misty poprvé pohraje a po-
řádně kýchne, zjistí, že vůbec nešlo o alergii, 
ale o něco kouzelného! Malá Misty se ale bojí 
vycházet ven. Dokáže jí Mína pomocí svého 
kouzla dodat odvahu? Ilustrovala L. Daleová. 
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 13 x 20 cm 

EA040016 179,-

Eduard Petiška  
ANIČKA A FLÉTNIČKA 
Ve veselé knížce se děti setkají 
s Aničkou, Mikšou, Vašíkem 
a kouzelnou kočkou Zlatuškou. 
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 
18,5 x 24 cm 
EA038088 249,-

Petra Braunová  
EMA A KOUZELNÁ 
KNIHA 
Ema vidí věci, které ostatní  
nevidí – třeba malé víly…  
Váz., 136 stran, barevné il.,  
19,5 x 25,5 cm 
EA040159 279,-

139 Kč

SOUTĚŽ O 3 DOGMANY! VÍCE NA STR. 43.48
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Greg James, Chris Smith  
SUPERNULY 
Když Murph nastoupí 
do nové školy, má velký 
problém. Mamin ka ho 
omylem zapsala do ško -
ly pro superhr di ny. On 
ale žádné zvlášt ní su -

per schopnosti nemá! Váz., 384 str., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EA039386 249,- 

Stefanie Dahle   
VÍLA JAHŮDKA  
Další z řady půvabně 
ilustrovaných knížek 
s tříminutovými po -
hádkami vhodnými 
k samostatnému čtení 
či před čítání na dobrou noc. 
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16,8 x 24 cm 
EA037642 199,- 

Georgia Pritchettová  
Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
ZACHRAŇUJE  
DINOSAURY 
Seznamte se s Fredym. Je to největší 
strašpytel! A teď s Alanem. Je to ten 
úplně nejzlejší zlotřilec na celém světě 
(bydlí vedle). Sestrojil Mašinku na ces-
tování časem – aby ovládl svět ještě 
předtím, než začne! Dokáže Fredy pře-
konat svůj strach a zachránit dinosaury 
(a krále Jindřicha VIII.) před Alanovými 
hanebnými plány? Ilustroval J. Littler. 
Váz., 160 s., čb. ilustrace, 15 x 21 cm 

EA040455 199,- 

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců  
SOFIE A DUHA 
Představte si školu, kde na vás čeká 
váš jednorožec a s ním spousta 
kouzelných dobrodružství! Přesně 
do takové školy nastupují dívky  
na Jednorožčím ostrově. Sofie už  
se nemůže dočkat, až naváže hlu-
boké přátelství s nádherným jedno-
rožcem jménem Duha. Po prvním 
nesmělém seznamování a nebla-
hých událostech na ostrově se  
společně vrhají na dobrodružnou 
výpravu za zá chra nou kouzelného  
jezera! Ilustrovala Lucy Trumanová. 
Váz., 112 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

EA040038 159,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 25. DUBNA 2019! 49
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119 Kč

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
KRÁLEM DŽUNGLE 
Váz., 192 stran, čb. il., 15 x 21 cm 
EA039300 199,- 

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
A PŘÍLET UFOUNŮ 
Váz., 176 stran, čb. ilustrace,  
15 x 21 cm 
EA039412 199,-  

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
ZACHRAŇUJE SVĚT 
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm 
EA037991 199,-

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
BOJUJE S PIRÁTEM 
Váz., 208 stran, čb. ilustrace,  
15 x 21 cm 
EA037992  199,-

199 Kč

169 Kč

159 Kč

159 Kč

5X GEORGIA PRITCHETTOVÁ

obj. č.    
EA041003350,- 

ušetříte

 645,- 
jen

Výhodný komplet

BÁJEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ JEDNOHO NEZBEDNÉHO STRAŠPYTLA JMÉNEM FREDY POKRAČUJÍ!

KNIHA VHODNÁ  
PRO PRVNÍ ČTENÍ!

159 Kč

159 Kč

159 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A
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MŮJ SUPER TAJNÝ ZÁPISNÍK 
Tahle knížka je jenom pro kluky! Co si sem 
napíšeš, do toho nikomu nic není! A taky to 
nikdo neuvidí. Nevěříš? Vyzkoušej speciální 
propisku s neviditelným inkoustem. Je vidět 
jen po nasvícení UV žárovkou ukrytou ve víč -
ku. Uvnitř knížky máš kromě místa na čmá -
rání taky super tipy: tajné abecedy a šifry, 
srandičky pro kámoše, vtípky a pokusy.   
Váz., 96 stran, barevná publ., 15 x 19,1 cm 

EA040248 249,- 

Eva Bešťáková  
POHÁDKY  
Z LOUTKOVÉHO  
DIVADLA 
Knížku provází krásné ilust -
race Vlasty Baránkové. 
Váz., 120 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm 
EA037840 249,- 

Chris Riddell  
ADA  
A HRŮZOSTRAŠNÁ 
SLAVNOST 
Ada a její podivuhodní  
přátelé se pouští do řešení 
další záhady! Váz., 224 s., 
čb. il., 13,5 x 18,5 cm  
EA037866 259,- 

Gianni Rodari  
POHÁDKY NA HRANÍ 
Známé příběhy, převyprá  vě -
né moderním způsobem, 
doplňují pohádky nové.  
Kaž dá má tři konce. Který  
se vám líbí? Váz., 128 stran,  
barevné il., 17 x 24 cm 
EA038371 249,-

Adam Frost  
TOTO JE KNÍŽKA 
O MNĚ! 
Odpověz na otázky a užij si 
spous tu zábavy! Čekají tě 
legrační zajímavosti, vtipné 
kvízy aj. Brož., 160 s., čb. il., 
15,2 x 19 cm 
EA039260 199,- 

PRVNÍ  
ENCYKLOPEDIE  
VESMÍRU 
Poutavé texty a zábavné 
kvízy provázejí nádherné 
barevné fotografie a ilus t -
race. Váz., 136 s., bar. p., 
21,6 x 27,6 cm 
EA039059 279,-

199 Kč

199 KčNOV
INK

Y

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ NA FACEBOOK.COM/KNIZNIKLUB.50
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MOJE KNIHA TAJNOSTÍ 
O čem sníš, co máš ráda, co nesnášíš, jaké 
jsou tvoje kamarádky, jací rodiče, co tě  
baví a co tě naopak otravuje… to všechno 
si můžeš zapsat do deníčku, ve kterém tě 
čeká navíc spousta zábavy, tipů, kreslení, 
vyplňování… A to, co chceš opravdu vidět 
jenom ty, si můžeš zapsat speciální propis-
kou s neviditelným inkoustem.  
Váz., 96 stran, barevná publ., 15 x 19,1 cm 

EA040249 249,- 

229 Kč

199 Kč

129 Kč

199 Kč

159 Kč

VYZKOUŠEJ PROPISKU S NEVIDITELNÝM INKOUSTEM, KTERÝ  
JE VIDĚT JEN PO NASVÍCENÍ UV ŽÁROVKOU UKRYTOU VE VÍČKU! 

AKČNÍ C
EN

A

      V prodeji od 10. dubna 2019
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Linda Bertola  
Matematika hrou 
V LESNÍ ZEMI 
Brož., 56 stran, barevná publ.,  
21 x 29,7 cm 
EA039361 199,- 

Linda Bertola  
Matematika hrou 
ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA 
Brož., 56 stran, barevná publ., 
21 x 29,7 cm 
EA039362 199,- 

Denise Scicluna  

MALOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK 
NA KAMENY 
Není nic snadnějšího, než se pustit 
do malování na kameny! Potřebu -
jete jen pár oblázků, barvy nebo fixy 
a vlastní představivost. V knize  
najdete srozumitelné návody krok  
za krokem, s nimiž vytvoříte na ka-
menech krásná a osobitá zvířátka.    
Brož., 128 s., bar. publ., 18 x 23 cm 

EA040330 279,-

SKVĚLÉ TRAILERY KE KNIHÁM NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ/YOUTUBE. 51
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Nikola Kucharská  
ZVÍŘATA 
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24 x 32 cm 
EA039324 199,- 

2X LINDA BERTOLA

obj. č.    
EA041005180,- 

ušetříte

 218,- 
jen

Výhodný komplet

2X NIKOLA KUCHARSKÁ

obj. č.    
EA041004160- 

ušetříte

 238,- 
jen

Výhodný komplet

159 Kč

219 Kč

159 Kč

149 Kč 149 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

Nikola Kucharská  

LIDSKÉ TĚLO 
Proč jsme podobní rodičům?  
Na co máme pupík? Je pravda,  
že ve stáří roste člověk do země? 
Odkud se berou ospalky v očích? 
K čemu potřebujeme sliny a slzy? 
Jak vzniká stroupek? Proč nám 
kručí v břichu a proč hovínka  
tak strááášně smrdí? Na všechny 
otázky najdeš odpovědi v této 
úžasně chytré a zábavné anatomii.  
Váz., 32 stran, barevná publ.,  
24 x 32 cm 

EA040293       199,-

ZÁBAVNÁ ANATOMIE PRO DĚTI  
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William & Cazenove  

SÉGRY 
Podle poslední módy 
Tyhle ségry jsou povedená dvojka! 
Jed na druhou by nejradši přerazila, 
a jedna bez druhé nedá ani ránu! 
Jmenuju se Majda a mám ségru.  
Je starší než já, což mi přijde ne-
spravedlivý. Ale má to i svoje vý-
hody – občas si od ní tajně půjčuju 
oblečení, šminky nebo časopisy. 
A někdy je s ní i legrace – třeba 
když se převlíkáme za superhrdin -
ky nebo děláme módní přehlídku! 
Váz., 48 stran, barevná publikace,  
21 x 28,5 cm 

EA040045 199,-

James Doyle, Jason Ford  

PŘÍRUČKA  
SUPERHRDINY 
Intenzivní superhrdinský kurz! Čeká 
na tebe 20 aktivit, které zvýší tvoje 
superschopnosti a pomůžou ti za-
chránit svět! Pomocí podrobných 
návodů s vtipnými obrázky si můžeš 
vyrobit třeba speciální štít, zrcadlo 
neviditelnosti, páchnoucí bomby, 
elektromagnet, imobilizér, naučit se 
tajnou řeč šifer a nakonec si všech -
ny svoje nadpřirozené schopnosti 
otestovat! Když projdeš zkouškou, 
čeká tě certifikát, supersamolepky 
a zářná superhrdinská budoucnost.  
Brož., 112 s., bar. publ., 15 x 21 cm 
+ samolepky 

EA040358 249,-

SKVĚLÝ KOMIKS  
PRO HOLKY

Hana Jelínková 
OBRÁZKOVÉ 
POHÁDKY 
Po sérii Obráz -
kových říkanek 
dostávají děti  
do ru kou obráz-
kové čtení. Kro -

mě pohádek a bás niček tu najdou i scénář k divadel ní 
hře Chyť  te pytláka, kterou mohou se školou či školkou  
nacvičit. Nechybí ani obrázky kostýmů a rekvizit.  
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 19,6 x 22,8 cm 
EA331882 249,-

199 Kč

159 Kč

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.52
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William & Cazenove 
SÉGRY 
Jako vejce vejci 
Jmenuju se Majda. Moje starší 
ségra je Wendy. Líbilo by se mi 
být na Wendině místě – už jen 
proto, že bych měla tak skvělou 
ségru, jako jsem já! Protože já 
jsem (až na několik maličkostí) 
prostě dokonalá!  
Váz., 48 s., bar. p., 21 x 28,5 cm 
EA039986 199,-

NOV
INK

A

NOV
INK

A

JIRKA 
Kniha obsahuje vybraných  
třicet pět příbě hů z prvních  
třinácti čísel časopisu JIRKA, 
které vyšly v letech 2016  
a 2017. Tato nej starší čísla  
komiksu se už nedají sehnat,  
a proto vám je přinášíme  
exkluzivně v knižní podo bě. 
Váz., 264 stran, barevná publ.,  
19 x 26 cm 
EA040574 399,- 

František Honzák,  
Pavel Augusta, 
Gabriel Filcík  
Z ŘECKÝCH  
BÁJÍ  
A POVĚSTÍ 
Kde a jak žili 
řečtí bohové 
a antičtí hrdi-
nové a jaké jsou jejich příběhy? O tom se dozví děti 
v obrázkové knize řeckých mýtů od známého ilustrátora 
Gabriela Filcíka. Váz., 80 stran, barevné il., 24,4 x 22,2 cm 
EA040132 229,-

159 Kč

319 Kč

179 Kč

199 Kč
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Víctor Escandell  
ZÁHADY 
Zapoj mozkové závity  
a vyřeš 25 záhad historie 
Staň se opravdovým detektivem! 
Hledej stopy, používej mozek 
a vyřeš všechny záhady. Některé 
mají logic ké řešení, u jiných vy -
užiješ své představivosti…  
Váz., 64 stran, bar. p., 24 x 29,5 cm 
EA039842 349,- 

NÁPADNÍK PRO ŠIKOVNÉ 
HOLKY  
Prima spolek dnešních holek vám 
ukáže spoustu báječných věcí, které 
se dají dělat ve volném čase – ať  
už to je móda, šperky, oslavy, vaření, 
kreslení, kutění, sport, poku sy nebo 
třeba zahradničení.  
Brož., 256 stran, barevná publikace, 
17 x 23,5 cm 
EA037086 349,-

Milada Motlová    
PRAHA ZNÁMÁ  
I NEZNÁMÁ  
Knížku o pozoruhodných památkách 
a místech zpest řují historky, pověsti, 
zajímavosti o životě ve staré Praze, 
přehledy historických dat, pa nov níků 
a mnoho dalšího. 
Váz., 96 stran, bar. il. a foto, 20 x 29 cm 
EA036704 259,-

199 Kč

2X M. G. LEONARDOVÁ

obj. č.    
EA040101210,- 

ušetříte

 338,- 
jen

Výhodný komplet

POŠTOVNÉ PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 83. 53
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M. G. Leonardová  
KRÁLOVNA BROUKŮ 
Váz., 328 stran, černobílé ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EA039464 299,-

M. G. Leonardová  
PODIVUHODNÝ NOSOROŽÍK 
Příběh opravdového přátelství! Il. J. Sarda.  
Váz., 320 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 
EA038247 249,-

MŮJ ZÁPISNÍK SE 100 NÁPADŮ 
Zapiš si všechno, co tě napadne! Jak se jmenuješ, kolik ti je, co ráda jíš, jaké 
máš koníčky, o čem sníš, čím bys chtěla být, co ráda nosíš nebo posloucháš… 
Anebo si udělej test, vyzkoušej recept, něco si nakresli, vyrob si lapač snů. 
Každá stránka zápisníku má svůj vlastní krásný design i obrázky a nabízí ti  
pokaždé něco jiného, zkrátka 100 +1 překvapení! Na obálce je srdíčko  
z dvoubarevných glitrů, které se dají převracet! 
Flexivazba, 160 stran, barevná publikace, 14,8 x 21 cm 

EA040484 259,-

VYBER SI BARVU SRDÍČKA, NA KTEROU MÁŠ 
ZROVNA NÁLADU, A PUSŤ SE DO PSANÍ!

279 Kč

219 Kč

299 Kč

199 Kč

229 Kč

NOV
INK

A
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 82.54

N
ej

en
 p

ro
 p

ed
ag

o
g

y

NOVIN
KA

Thomas Pedroli  
Rozhovory s Iris Johanssonovou 
INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA 
Škola budoucnosti 
Když na počátku devadesátých let vtrhly do domácností počítače, jen má -
lo kdo z vědců si uvědomoval, k jakým změnám dochází. Již brzy si však  
odborníci všimli posunů v komunikaci s dětmi a s dospívajícími. Změna  
byla natolik závažná, že se začalo dokonce mluvit o novém rozměru  
komunikace, takzvané čtvrté komunikační dimenzi. V letech 2015 a 2016 
vedla Iris Johanssonová (psycholožka s poruchou autis tického spektra) 
v České republice semináře o „čtvrté komunikační dimenzi“. T. Ped roli  
tato setkání tehdy nahrával a později z těchto audiozáznamů vznikla tato 
kniha. Výsledkem je výzva k výraznému přehodnocení školního vzdělávání 
a množství nápadů na sebevzdělávání, a to jak pro učitele, tak pro rodiče. 
Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040661 199,-  159,- 

Vychovávejte své dítě tak, aby z něho 
vyrostl jedinec, kterého není možné 
zmanipulovat! Člověk, který dobře  
ví, co chce, a neplete si to s tím, co  
od něj chce okolí… 
 

2X ANNE ROONEYOVÁ

obj. č.    
EA041000180,- 

ušetříte

 318,- 
jen

Výhodný komplet

Céline Alvarezová  
DÍTĚ A PŘÍRODNÍ  
ZÁKONY 
Kniha, která zaujme moderní 
pedagogy i rodiče malých 
dětí. 288 stran 
EA039075 299,- 239,- 

Brandon Royal  
PRINCIPY KRITICKÉHO 
MYŠLENÍ 
Naučte se kriticky zhodnotit 
informace a zasadit je  
do souvislostí. 256 stran 
EA037727 249,- 99,- 

PROCVIČUJEME 
MOZEK 
Magnetky, domino, ohrádky, 
šipky, paprsky, filomino,  
hikori, lodě, osmisměrky,  
sudoku… Brož., 304 s., b. p.  
EA039380 299,- 239,- 

David Taylor  
CHCETE ÚSPĚCH? 
VĚŘTE SI! 
Vše, co potřebujete k tomu, 
abyste mohli něčeho dosáh-
nout, máte v sobě! 184 s. 
EA038937 249,- 199,- 

Anne Rooneyová  
ZA 15 MINUT  
PSYCHOLOGEM 
Užitečná, zábavná  
a za jí ma vá příručka.  
Brož., 304 stran, čb. il. 
EA037858 249,- 199,-

Anne Rooneyová  
ZA 15 MINUT  
FILOZOFEM 
Příručka nabízí odpovědi  
na vybrané filo zo fické 
otázky. Brož., 304 s., čb. il. 
EA037857 249,- 199,-
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 82. 55
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Oliver Bertram  
POSILOVÁNÍ  
BEZ NÁŘADÍ  
PRO MUŽE 
Tato kniha nabízí přes tři sta 
cviků s fotografiemi, stovky 
jejich variant a mno ho tech-
nik pro zvýšení intenzity  
tréninku. Představuje tak 
nejobsáhlejší kompendium 
posilování s vahou vlastní ho 
těla na knižním trhu! Trénink 
není omezený věkem a je 
vhodný pro začátečníky 
i profesionály. 320 s., bar. p. 

EA039274 399,- 249,- 

Brigitte Engammareová  
PEVNÉ BŘICHO  
ZA 30 DNÍ 
Mít pevné a krásné břicho  
za pouhý měsíc? Proč ne,  
je to možné! Tato kniha je 
ideální pro ty, kdo nemají 
čas chodit do tělocvičen  
a posiloven a hledají uce le  ný 
tréninkový program, který je 
provede jejich každodenním 
cvičením. Každý týden vám 
nabídne nové cviky vhodné 
pro začátečníky i pokročilé. 
Brož., 96 stran, barevná publ. 

EA039082 199,- 159,- 

Raphael Honigstein  
JÜRGEN KLOPP 
Když diváci bouří 
Jürgen Klopp je velká osob-
nost. Jeho trenérské schop-
nosti a přístup k fotbalu 
z něj dělají jednoho z nej lep -
ších koučů na světě. S touto 
knihou nahlédnete do záku-
lisí Mohuče, Borussie Dort -
mund i Liverpoolu. Dozvíte 
se i o Kloppově dětství, hráč-
ské kariéře a inspirativnímu 
přístupu ke sportu i životu. 
296 s. + 8 s. bar. foto 

EA039697 379,- 299,-

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin  
BĚŽ A NEPŘESTÁVEJ! 
Kniha významného českého 
ultramaratonce a zakladate -
le běžecké školy a jeho kole -
gy je určena nejen běžcům, 
ale i lidem, co chtějí s běhá-
ním začít. Vysvětlí vám, proč 
je pohyb důležitý, a dá vám 
tu správnou motivaci do pra-
videlného tréninku. Součástí 
knihy je také praktická část 
s tréninkovými plány a do-
provodným cvičením.  
216 stran, barevná publikace 

EA039748 279,- 219,- 

R. Buschmann, M. Wulzinger  
FOOTBALL LEAKS 
Špinavé kšefty  
v profesionálním fotbale 
Football Leaks je internetový 
server, který odkrývá stinné 
pozadí současného profe  -
sio nálního fotbalu. Poznat -
ky z tohoto serveru vedly  
a vedou k řadě soudních 
procesů. Na la vici obža lo -
vaných stanuly i přední 
hvězdy jako Cristiano Ro-
naldo nebo trenérský mág 
José Mourinho. 368 stran 

EA039217 399,- 299,- 

Vladimír Houdek  

CESTA NA TENISOVÝ TRŮN 
Máte doma malé tenisty? Zajímá vás tenis a chcete proniknout hlouběji 
k podstatě tradičního sportu? Využijte rad a zkušeností vynikajícího  
trenéra a bývalého hráče Vladimíra Houdka. Bedlivě sleduje tenisové 
dění již po celá desetiletí a přibližuje tréninkové metody slavných 
světových jedniček. V knize nabízí svůj pohled do zákulisí světo-
vého tenisu, na jeho hvězdy a grandslamové turnaje, ale i další 
zají  mavosti. Současně mapuje milníky kariér Karolíny a Kristýny 
Plíškových včetně období, kdy se Karolína stala světovou jednič-
kou, a v souladu s tím popisuje komplexní tenisovou přípravu 
a její specifika. Knihu provází celostránkové barevné fotografie. 
Váz., 256 stran, barevné fotografie, 18,5 x 26,5 cm 

EA040461                                                    449,-  359,- 

VLADIMÍR HOUDEK (*1964) je zkušený trenér a manažer, který se 
již mnoho let pohybuje v profesionálním tenisu. Tenisově vyrůstal 
po boku Kodeše, Navrátilové či Mandlíkové. Trénoval v Itálii, posled-
ních čtrnáct let stál jako manažer v pozadí kariér sester Plíškových. 
Jako kouč či manažer se zúčastnil více než čtyřiceti grandslamů 
a dalších významných turnajů. 
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 83.56

R
o

d
in

a,
 p

ar
tn

er
st

ví

NOVIN
KA

Danica Šebestová  

DESATERO 
SPOKOJENÉHO 
VZTAHU 

Je mnoho tlustých knih o tom, jak si zachránit nebo udržet vztah. Ale kdo má čas je 
všechny číst? V této knížce najdete deset praktických pravidel, která prověřil čas a která 
fungují. Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 17 x 17 cm 

EA040699 199,-  149,- 

Iris Warkusová  

150 VĚCÍ, KTERÉ  
MUSÍTE SPOLEČNĚ 
ZAŽÍT 
Tato kniha patří všem zamilova-
ným párům, které si chtějí svůj 
život i svoji lásku užívat plnými 
doušky. Bucket list je vlastně  
takový sez nam věcí, které si  
chce te splnit. Připravte se  
na zodpoví dá  ní otázek, vypiso -

vání vzpo mínek a plně ní kreativních úkolů. 
Čeká na vás plno nápadů, výzev i zábavy pro dva – stejně jako  

ve společném životě! Brož., 128 stran, barevné ilustrace, 16 x 20 cm 

EA040322 259,-  199,- 

Na pevném 
vztahu se 
musí  
pracovat…

Jaroslava Brhlíková  
ALBUM NAŠÍ LÁSKY 
Kniha pobaví, upevní vztah, umožní 
rozvinout vlastní kreativitu a prožít 
znovu nejkrásnější chvíle. 80 s., bar. p. 
EA037742 199,- 169,- 

Anne Hooperová  
KÁMASÚTRA PRO MILENCE 
21. STOLETÍ 
Exotický koktejl starověké a současné 
moudrosti. 160 stran, barevná publikace 
EA038355 359,- 299,- 

Gerald Hüther 
KAŽDÉ DÍTĚ MÁ  
TALENT 
Jak rozvíjet vrozené  
nadání 
Konec šílené honby za vý -
bor ným prospěchem!  
Konec stresu a frustrace! 
Každé dítě má pro něco  
nadání. To je již dávno  
vědecky dokázáno. Jen je 
musíme objevit a rozvíjet…  
152 stran 
EA038588 179,- 139,-

MOJE PRVNÍ  
VZPOMÍNKY 
Nádherný památ  ník novoro-
zeného miminka s krásnými 
ilustracemi, do něhož mohou 
šťastní rodiče zapisovat nej-
významnější události, pokro -
ky, úspěchy, malé radosti 
i starosti, od narození děťát -
ka až do jeho tří let. V knize 
nechybí prostor pro fotogra-
fie a místo na vložení drob-
ných upomínek. 80 s., bar. p. 
EA038941 299,- 239 ,- 
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Speciální příloha pro vaše děti Klubko! 57

R
o

d
in

a
Liat Hughes Joshiová  
ODPOJTE SVÉ DÍTĚ  
OD SÍTĚ 
Kniha nabízí různé aktivity, 
jak v dnešní přetechnizované 
době trávit volný čas jinak 
než před obrazovkou. Nápa-
ditá publikace uvádí nepře-
berné množství možností, jak 
děti „odpojit“ a co jim na-
bídnout jako náhradu. 128 s. 
EA039379 199,- 159,- 

Vychovejte 
ze svého  
dítěte  
šťastného  
a nezávislého 
člověka!

DĚTSKÉ NAHRÁVACÍ ALBUM 
Unikátní dětské album, díky kterému si můžete nahrát hlásek 
vašeho dítěte a poslouchat ho, kdykoli budete chtít. První 
slova, smích, věty nebo okamžiky budou spolu s obrázky, 
osobními poznámkami a fotografiemi navždy uloženy v této 
krásné vzpomínkové knize. 
Váz., 22 stran, barevné ilustrace, 22,4 x 25,1 cm 

EA040321 499,-  399,- 

NOVIN
KA

Hedvig Montgomeryová,  
Eivind Saether  

ZÁZRAČNÉ  
RODIČOVSTVÍ 
Kniha je psaná pro rodiče 
v očekávání potomka, 
stejně jako pro ty, kteří  
už mají pár let své rodi-
čovské kariéry za sebou 
a hledají radu v tom, co 
by mohlo být důležité. Všichni chtějí být  
skvělými rodiči a každý chce pro své dítě to nejlepší. Úkol být  
rodičem je obrovský a zahrnuje spoustu nejrůznějších výzev a složitých situací. Abyste vy-
chovali nezávislého, sebevědomého a šťastného člověka, je potřeba začít u spojení mezi 
vámi a dítětem… Váz., 200 stran, barevné ilustrace, 15 x 21 cm 

EA040405 359,-  279,- 

NOVIN
KA

3X HARVEY KARP

obj. č.    
EA041007310,- 

ušetříte

 587,- 
jen

Výhodný komplet

Harvey Karp  
NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ 
Rady od odborníka na vývoj dětí. 312 stran, čb. ilustrace  
EA040174 299,- 239,- 

NEJŠŤASTNĚJŠÍ BATOLE V OKOLÍ 
Tipy, vtipné postřehy, příběhy ze života aj. 344 stran, čb. il.  
EA040175 299,- 239,- 

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ 
Průvodce spokojeným spánkem 384 stran 
EA039651  299,- 239,-
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Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 78–79.58
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Jean Hallová  

DÝCHÁNÍ 
Dýchání je život. Dýchání 
ovšem může být i účinným 
pomocníkem při zbavování 
se stresu a pocitu únavy 
z nároků každodenního  
života. S pomocí této knihy 
si osvojíte různé techniky 
dýchání, které využívají  
soustředění, jógu i medita -
ci. Naučí vás, jak vědomým 
dýcháním zvýšit hla dinu 
energie, zlepšit spánek, 
zklidnit se a také zreduko-
vat stres. Tak se uvolněte 
a dýchejte… 
Váz., 144 stran, čb. il.,  
12 x 15,5 cm 

EA040356 259,-  199,- 
 

Alison Daviesová  

BUĎTE JAKO KOČKA 
Životní lekce od našich 
kočičích přátel 
Když budete chvíli pozorovat 
kočky, zjistíte, že se od nich mů-
žete lecčemu přiučit. Od užívání 
si přítomného okamžiku, důvěřo-
vání svému šestému smyslu nebo 
odpočívání kdykoliv se vám za-
chce. Tato kniha představuje 
devět povahových rysů, které si 
můžete osvojit, abyste byli víc 
jako kočky a žili šťastnější, zdra-
vější a celkově kočičím způsobem 
úžasný život. Je tu něco pro 
všech ny – praktické tipy, trocha 
lidové moudrosti a zábavná fakta 
o našich kočičích guru. To vše 

v roztomilé, plně ilustrované příručce. Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 12 x 15,5 cm 

EA040331 259,- 199,- 

Praktická, moudrá i zábavná  
publikace nejen pro milovníky koček

Jamie Cat Callanová  
FRANCOUZKY NEZTRÁCEJÍ 
ŠMRNC 
Vsaďte na krásu plynoucí z jedinečných 
darů, které jste dostaly od přírody! 192 s. 
EA040384 229,- 179,- 

Jamie Cat Callanová  
ŠKOLA  
PAŘÍŽSKÉHO ŠARMU 
Odhalte své ohnivé já a staňte se nepře-
konatelně přitažlivou dámou! 224 stran 
EA039889 249,- 199,- 

Allan a Barbara Peasovi  
RADY PRO ŽIVOT 
Kniha světoznámé dvojice 
vás seznámí s dovednostmi, 
které potřebujete, abyste  
do sáhli úspěchu. Naučíte se 
upřímně chválit, pozorně na -
slouchat, klást skvělé otázky, 
udržovat rozhovor a mnoho 
dalšího. 112 stran 
EA039252 199,- 159,- 

Anna Philippsenová   
PERFEKTNÍ ÚČESY 
PRO PERFEKTNÍ DEN  
V této knize na vás čeká 
přes 40 jednoduchých  
a okouzlujících účesů, ale 
také doporučení na péči  
o různé typy vlasů. Nechybí 
přehledný seznam stylingo-
vých pomůcek. 144 s., bar. p. 

EA039004 279,- 219,- 
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2019. 59
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Ken Mogi  
IKIGAI 
Japonská cesta k nalezení 
smyslu života 
Vneste do svého osobního života 
nadšení, dosáhněte pevného zdraví 
a štěstí! 176 stran, čb. ilustrace 

EA039454 199,- 159,- 

Shakti Gawainová  
ŽIVOT VE SVĚTLE 
Pokud v životě hledáte hlubší smysl, 
cítíte sílu, s níž nevíte, jak naložit, pak 
je tato kniha určena právě vám. Cvi-
čení v knize vám pomohou v oblasti 
kreativity i vztahů. Brož., 160 stran 
EA039585 159,- 119,- 

Sonia Choquette  
VAŠI DUCHOVNÍ SPOLEČNÍCI  
Navázáním spojení s duchovními  
průvodci se váš život změní natolik, 
že se zbavíte stresů, strachu a znovu 
objevíte vlastní já! Brož., 288 stran   
EA039123 199,- 159,- 

Ajahn Brahm  
TADY A TEĎ 
Autor v knize ukazuje, jak spojením 
bdělosti a laskavosti vnesete  
do svého života fyzické i duševní 
zklidnění. 136 stran 
EA038372 169,- 129,- 
 

Dani DiPirro  
PRŮVODCE PŘÍTOMNÝM  
ŽIVOTEM 
Nechte si poradit, jak si vytvořit pravý 
domov a získat lásku i kariéru přiná-
šející naplnění. Brož., 208 stran, čb. il. 

EA037970 199,- 179,-

Max Ehrmann  
DESIDERATA ŠTĚSTÍ 
V tomto krásně graficky upraveném 
svazku najdete bezmála čtyřicet  
slavných textů od Maxe Ehrmanna.   
80 stran, černobílé ilustrace 

EA039600 149,- 99,- 

Ukliďte si  
a osvoboďte se!

Hideko Jamašita  

DANŠARI 
Tato kniha vám změní život – ovládnete totiž danšari neboli  
nové japonské umění uklízet. Pouhé tři kroky stačí k tomu, že si  
dokážete udělat pořádek nejen v prostoru, kde žijete, ale zároveň  
i sami v sobě. Zbavte se nepotřebných věcí, vyřaďte ze svého  
života zbytečnosti a najděte klid! 
Váz., 184 stran + 4 strany barevné fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm 

EA038280 279,-  219,- 

NOVIN
KA

58 a 59 budte in.qxp_Sestava 1  20.03.19  13:47  Stránka 3



Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.60
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Kniha vychází  
ke 100. narozeninám  
Miroslava Zikmunda!

Ivan Klich  
VÝLETY PODÉL SÁZAVY 
V knize naleznete popisy nej-
zajímavějších míst, návrhy turis-
tických tras i orientační mapku 
a četné fotografie. Dvě kapitoly 
v závěru knížky pak pojednávají 
o významných fenoménech 
spojených se Sázavou – vodác-
tví a Posázavském pacifiku.  
144 stran, barevná publikace 
EA039107 249,- 199,- 

Ivan Klich  
VLTAVSKÉ VYHLÍDKY 
Povídání o vyhlídkách včetně 
fotografií, souřadnic, popisu  
přístupu (autem, autobusem, 
na kole či pěšky) a výřezu  
z turistických map za číná těsně 
před soutokem Vltavy s Otavou. 
Vyhlídky jsou za sebou řazeny 
v pořadí po proudu řeky Vltavy. 
136 stran, barevná publikace 
EA038134 249,-199,- 

ŘÍM 
Poznávejte svět na vlastní 
oči! Více než 750 fotografií 
vám ukáže nejkrásnější tvář 
Říma. 440 stran, bar. publ. 
EA039236 599,- 499,-

LONDÝN 
Encyklopedický průvodce 
nové generace obsahuje 
více než 1200 barevných  
fotografií. 440 stran, bar. p. 
EA039541 599,- 499,- 

AMSTERDAM 
Podrobný ilustrovaný  
prů vod ce, se kterým nikdy  
nezabloudíte!  
308 stran, barevná publikace 
EA038474 499,- 399,- 

NOVIN
KA

Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava, Petr Horký  
SLONI ŽIJÍ DO STA LET 
Kniha o návratech a náhodách, zrání a stárnutí; cestopis prostorem i časem. Vyplujte na zámořskou cestu do exo-
tické Srí Lanky a do vzpomínek cestovatele Miroslava Zikmunda, který vám chce vyprávět o zelených čajových 
plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech z nevyzpytatelných hor, na jejichž vrcholcích se vám 
zamotá hlava horkým vzduchem promíseným s vůní ibišku a jasmínu. Vydejte se na cestu ná hod, přátelství a zrání 
a oslavte s ním sto let naplněných cizokrajnými dálkami, pestrými barvami, tisícem chutí a zážitků! M. Zikmund se 
svým celoživotním parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval celkem 83 zemí světa. V roce 2000 se již potřetí vydal na 
Srí Lanku, tentokrát však s Petrem Horkým a Miroslavem Náplavou. Jejich putování je protknuto nejen výpravami 
k posvátným chrámům, ale i návštěvami u nevšedních osobností, jakými byl například spisovatel Arthur C. Clarke 
nebo slavný srílanský tanečník Čitrasena. M. Zikmund v r. 1969 odjel na Srí Lanku oslavit svou padesátku. Pojďme 
jeho 100. narozeniny oslavit symbolickým návratem do tropického ráje! Váz., 264 s., čb. i bar. foto, 17 x 23,5 cm 

EA341227 348,-  278,- 
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Otevřeli jsme pro vás nové prodejny! Více na str. 82. 61

C
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Vladimír Soukup, Petr David 
BRDY 
Známé i neznámé 
Tato publikace vypráví o pří -
rodě, historii, památkách, 
o tom, jak Brdy dokážou  
na člověka působit a jaké 
příběhy se zde odehrály. 
Poutavé vyprávění je dopl -
něno o přehled turistických 
tras a nejhezčích výletů.  
208 stran, barevná publikace 

EA038378 299,- 239,-

P. David, V. Soukup, P. Ludvík  
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
na pevnosti a opevnění 
Kam se vydat na prohlídku 
pohraničních pevností? Kde 
zůstaly zachovány všechny 
městské brány? Odpovědi  
najdete v této publikaci.  
Návrhy výletů doplňují zají-
mavosti a praktické informa -
ce (otvírací doba, možnosti 
parkování). 168 stran, bar. p. 

EA038827 299,- 239,- 

Petr Ludvík, Petr David,  
Vladimír Soukup  
Rodinné toulky 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
VLAKEM 
168 stran, barevná publikace 
EA036882 299,- 239,- 

Petr David, Vladimír Soukup, 
Petr Ludvík  
Rodinné toulky  
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
VLAKEM 2 
168 stran, barevná publikace 
EA037433 299,- 239,- 

Vladimír Soukup, Petr David 
ŠUMAVA 
Publikace se zabývá příro-
dou, historií i památkami  
Šumavy. Vedle známých tu-
ristických center si připome-
neme i zaniklé osady a ves - 
 nice, místa, která byla roky 
veřejnosti nepřístupná. Zá -
věrečnou kapitolu tvoří pře-
hled turistických tras a tipy 
na výlety. 248 s., bar. publ. 

EA039050 299,- 239,- 
 

Poznejte krásy naší 
republiky! 
Jana Jůzlová  

TOULKY POLABÍM 
Polabí kvůli jeho rovinatému terénu řada lidí považuje za nepříliš atrak-
tivní oblast České republiky. Málokdo si uvědomuje, že region nabízí 
obrovské množství turistických zajímavostí – od historických měst přes 
rybniční soustavy a jiná umělá vodní díla, unikátní biotopy lužních lesů, 
písečné přesypy, lázeňská města, železniční a jiné průmyslové stavby  
až po lidovou architekturu a další. Publikace nabízí tipy na 40 zajíma-
vých výletů v oblasti mezi Pardubicemi a Litoměřicemi, s rozmanitými 
lákavými cíli. Flexivazba, 144 stran, barevná publikace, 14,5 x 21 cm 

EA040103                        259,- 199,- 

NOVIN
KA

2X RODINNÉ TOULKY

obj. č.    
EA041008220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 83.62

K
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NOVIN
KA

Joza Břízová, Maryna 
Klimentová a kolektiv 
VAŘÍME ZDRAVĚ, 
CHUTNĚ  
A HOSPODÁRNĚ 
Klasická kuchařská 
kniha čerpající přede-
vším z tradice české 
gastronomie a pro-
věřená desetiletími je 
klenotem, který se dědí z generace na generaci. Nadčasové předpisy 
odpovídající zásadám zdravé výživy zrcadlí bohatost stravy, jaká se při-
pravuje v našich domácnostech a je základem menu mnohých předních 
restaurantů. Některé postupy a rady jsou určené začátečníkům, nicmé -
ně i zkušení kuchaři najdou v podrobných popisech poznat ky, jež vy-
světlují různé metody vaření. V knize naleznete více než 1 700 receptů.  
Váz., 504 stran, 17 x 24 cm 
EA038865 399,- 299,-

Bettina Matthaeiová  
MODERNÍ  
VEGETARIÁNSKÁ  
KUCHAŘKA 
240 stran, barevná publikace 
EA038489 399,- 319,- 

NETRADIČNÍ PEČIVO 
Nejrůznější netradiční chleby, 
veky a jiné pečivo, od křupa-
vého po nadýchané, ozdobí 
každou oslavu! 160 s., bar. p.    
EA040042 299,- 239,- 

Nichola Fletcherová  
MASO 
V knize najdete více než  
300 chutných receptů! 
320 stran, barevná publikace 
EA038228 599,- 479,- 

Jean Michel Raynaud  
VŮNĚ FRANCOUZSKÉHO 
PEČENÍ 
Přes 95 báječných receptů! 
272 stran, barevná publikace 
EA038499 499,- 399,-

Michelle Berriedale-Johnson 

KUCHAŘKA PRO ALERGIKY 
200 receptů pro celiaky a lidi s intolerancí  
na pšeničnou mouku, mléčné produkty a laktózu 
Mléko, pšenice a lepek jsou nejběžnějšími ingrediencemi, které se v současné době po-
užívají v potravinářském průmyslu, a proto je velmi obtížné koupit si hotové jídlo, které 
neobsahuje alespoň jednu z nich. Pokud jste na ně alergičtí a musíte dodržovat přísnou 
dietu, potřebujete vědět, kde můžete na tyto alergeny narazit a čím je nahradit.  
Tato kuchařka obsahuje 200 zajímavých receptů – od polévek, předkrmů, lehkých obědů 
(těstoviny, pizzy, vaječná jídla), pokrmů z masa a ryb až po saláty, vegetariánská jídla 
a dezerty. Autorka je expertka na potravinové alergie a intolerance.  
Váz., 264 stran, barevné fotografie, 17 x 24,2 cm 

EA311276 299,-  239,-
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Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2019. 63

K
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Svetlana Bronnikova  
NEBOJTE SE JÍDLA 
Principy intuitivního stravování 
Zhubněte konečně bez jo-jo efektu!  
384 stran, černobílé ilustrace 
EA039079 349,-  279,-

Martin Storr  
DIETA PŘI TRÁVICÍCH  
PORUCHÁCH 
Máte potíže s trávením? Vyzkoušejte 
novou speciální dietu, která již pomoh -
la řadě pacientů! Brož., 192 s., bar. p. 
EA040220 349,- 279,- 

Wolf Funfack 
Metabolic Balance® 
(NE)DIETA 
Brož., 168 stran, bar. publ. 
EA038904 279,- 219,- 

Wolf Funfack, M. Riederová  
Metabolic Balance® 
KUCHAŘKA 
Brož., 144 stran, barevná publ.  
EA038905 279,- 219,-

Eran Elinav, Eran Segal  

DIETA NA MÍRU 
Když autoři, oba lékaři, publikovali závěry 
svého převratného výzkumu o cíleně zamě-
řené výživě, vyvolali tím mediální šílenství. 
Dokázali, že jednotlivci reagují na stejnou 
potravinu různě – potravina, která může být 
pro někoho zdravá, je nezdravá pro jiného. 
Naráz tak všechny univerzální dietní progra -
my hodili do starého železa. Publikace po -
má há čtenářům pochopit fascinující vědecká 
fakta, z nichž autoři vycházejí, poskytuje ná-
stroje k sestavení individuální diety a plánu 
životního stylu (založené na reakcích na oblí-
bené potraviny) a ukazuje tak cestu k cíli: 
díky individuálně nastavenému stravování 
zhubnout, cítit se dobře a předcházet nemo-
cem. Váz., 304 str., čb. foto, 14,5 x 22,7 cm 

EA038848 359,-  279,-

NOVIN
KA

Keto dieta funguje. Mám 
s ní skvělé zkušenosti. 
Díky ní jsem před pár  
lety shodila přes 20 kilo 
během půl roku. A tahle 
kniha je plná lahodných 

receptů a skvělých tipů. Letos bylo selhání na mé 
straně – v práci mám příliš mnoho skvělých kolegů, 
kteří občas donesou koláč, jindy bábovku… Ale 
věřím, že vy to zvládnete líp než já. A tohle byl můj 
poslední muffin, fakt!  

Ivana Drahotová, marketing

NOVIN
KA

2X WOLF FUNFACK

obj. č.    
EA039525190,- 

ušetříte

 368,- 
jen

Výhodný komplet

Martina Slajerova  

KETO DIETA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Kuchařka 
S touto publikací se vám konečně podaří zhub-
nout! Ketogenní dieta je založena na vědecky 
ověřeném faktu: když tělo nemá dostatek  
krevního cukru, sahá pro potřebnou energii  
do vlastních tukových zásob. V ját rech začne 
produkovat z mastných kyselin ketony, které 
slouží jako zdroj energie, a pro to se tento při -
rozený stav nazývá ketó za. K tomu je potřeba 
snížit podíl sa charidů ve stravě a nahradit je 
bílkovinami a zdravými tuky. Tato kuchařka  
obsahuje kromě lahodných receptů také prů -
vod ce keto dietou pro začátečníky a různé tipy 
a rady. Brož., 208 s., bar. foto, 19,1 x 23,5 cm 

EA040354 359,-  279,-
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!64
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ra
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NOVIN
KA

Berndt Rieger  

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA 
Změny štítné žlázy – hypofunkce a hy-
perfunkce, Hashimotova nemoc, uzly – 
jsou velmi rozšířené, postižena je víc než 
třetina obyvatelstva. Tato nejdůležitější 
hormonální žláza rozhodu jí cím způso-
bem ovlivňuje fyzickou i du šev ní rovno -
vá hu člověka. MUDr. Rieger v knize po - 
drobně informuje o problémech souvi -
sejících se štítnou žlázou, doporučuje 
čtenářům, aby využili četné možnosti  
šetrné, efektivní samoléčby počátečních 
poruch štítné žlázy, a vysvětluje medicín-
ské terapie u těžkých onemocnění. 
Brož., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

EA039453 249,-  199,- 

Alyssa Dwecková,  
Robin Westenová  

PRŮVODCE  
OD A DO Z  
PRO VAŠI V 
Publikace vybočuje z ob-
vyklé podoby knih o žen-
ském zdraví a sděluje 
ženám všeho věku, co  
potřebují vědět. Ať řešíte 
specifický problém či jen 
nějaký letmý odkaz pro 
sebe, svou dceru, neteř  
či partnera, najdete tu 

všechno – a navíc vysvětlené  
zábavně a přístupně. Objevte nejnovější vědecké  

poznatky, rozptylte různá tabu a radujte se nad novým způsobem, jak ženy 
otevřeně a volně mluví o svém zdraví i svých právech. Brož., 192 stran, barevná publikace, 19 x 23,3 cm 

EA039832 399,-  319,- 

Vyzkoušejte samoléčbu!

Kniha, kterou 
si musí přečíst 
každá žena!

Arianna Valentino  
CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE 
I MYSL 
Choďte častěji a déle! Prospějete tak  
ce  lému svému tělu… Brož., 104 s., bar. p. 
EA040234 229,- 179,- 

Aaron Spitz  
KNIHA O PENISU 
Komplexní průvodce všemi možnými  
tématy, od chorob po fungování krevní -
ho oběhu. Brož., 304 stran, čb. ilustrace 
EA039792 299,- 239,- 

K. Mosetter, A. Caveliusová  
ALZHEIMER  
JE CUKROVKA 
Dr. K. Mosetter je toho názo -
ru, že alzheimer je výsledkem 
poruchy látkové přeměny cuk -
ru v mozku. Prevence nemoci 
je možná, ale musíme začít 
bojovat včas! Brož., 280 s. 

EA038589 279,- 219,-

Ulrich Strunz  
KREV 
Tajemství našeho  
„tekutého orgánu“ 
Odhalte, co má krev v našem 
organismu na svědomí a co 
dokáže ovlivnit. S touto kni-
hou také zjistíte, co prozrazují 
krevní testy. Brož., 272 stran 

EA038348 279,- 219,- 

NOVIN
KA
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Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2019! 65

Zd
ra

víThomas Rogall  
ZDRAVÍ PRO VAŠE NOHY 
Tato kniha vám přináší účinný způsob, 
jak se zbavit bolesti nohou a s tím sou -
visejících obtíží. 112 stran, barevné foto 

EA039083 199,- 159,- 

Aruna M. Siewertová  
LÉČIVÉ BYLINKY PRO ZDRAVÍ 
A ENERGII 
V knize najdete krásně ilustrované port -
réty nejlepších bylinek. 192 s., bar. publ. 
EA039888 399,- 319,-

Nikolaj Illarionovič Danikov  
LÉČEBNÁ SODA 
Obyčejná kuchyňská přísada, 
jedlá soda, má řadu léčivých 
vlastností. Pomáhá odstranit 
závislost na alkoholu a niko-
tinu, vy užijete ji ovšem také 
například při bělení zubů či 
celkové očistě organismu. 
320 stran 
EA038889 279,- 219,-

Bruce Fife  
LÉČEBNÁ SÍLA  
KOKOSU 
Kokosové produkty pomáhají 
v prevenci srdečních chorob, 
při problémech s ledvinovými 
kameny, v boji proti zpoma-
lování metabolis mu, jako 
ochrana kůže před volnými 
radikály… 288 stran  

EA039116 259,- 199,- 

Pip Wallerová  

BYLINKY  
PRO ZDRAVÍ 
A KRÁSU 
Krásná barevná publikace 
o bylinkách a jejich zpraco-
vání do přípravků pro krásu 
a pocit pohody. Sez namuje 
se silou bylinek, přidá vá  
tipy na pěstování, rady, jak 
doplnit zařízení kuchyně  
tak, aby příprava produktů 
byla co nejsnadnější,  
a techniky, jak vyrobit vše – 
od tinktur po toniky.  
Váz., 192 s., barevná publ., 
18 x 22 cm 

EA040361 399,-  299,- 

NOVIN
KA

Dr. S. Skotnicki, Ch. Shulgan  

NEPŘÁTELÉ KŮŽE 
Autorka v knize odhaluje škodlivé 
účinky moderních návyků péče o pleť 
a podrobně radí, jak si uchovat bez-
problémovou pokožku. Ženy, muži  
a děti mají dnes více kožních prob-
lémů než kdy předtím. Počet lidí  
nepříznivě reagujících na kosmetiku  
je alarmující. Proč? Dermatoložka  
Sandy Skotnicki klíčovou příčinu vidí  
v současném životním stylu: návyky, 
které nám vnutili výrobci kosmetiky  
a jejich reklamy, všechny ty zázračné 
čisticí prostředky, pleťová mléka, tonika, krémy  
a balzámy mohou skutečně poškodit největší orgán těla. Autorka tvrdí,  
že pro normální pokožku je nejlepší přirozený stav – ten, který se vyhýbá narušení ochranné 
bariéry pokožky. Publikace přináší praktický návod, jak vše napravit. Brož., 304 stran, 15,5 x 22,9 cm 

EA040126 299,-  239,- 

NOVIN
KA
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 82.66

R
ád

ce

NOVIN
KA

DIÁŘE 2019/2020 
Diář s kalendáriem od července 2019  
do prosince 2020.  
Váz., 176 stran, 11 x 17 cm 
  
PTÁČEK NA VĚTVIČCE 
EA400077 149,- 119,- 
  
SPLŇ SI SVÉ SNY… 
EA400078 149,- 119,- 
  
KRÁSU NAJDEŠ V KAŽDÉM DNI 
EA400079 149,- 119,- 
 
18 MĚSÍCŮ ÚŽASNÝCH ZÁŽITKŮ 
EA400080 149,- 119,-

Gabrielle Bernsteinová  

VESMÍR TI KRYJE ZÁDA 
Bestsellerová autorka vám v této knize 
ukáže, jak přeměnit strach ve víru. Každý 

příběh v knize se zaměřuje na jediné – zbavit se 
bloků, které nám zabraňují prožít skutečnou radost. V první řadě je 

důležité najít oporu v nás samotných a až poté přestaneme živořit a začneme opravdu žít. 
V knize najdete meditace a cvičení, díky kterým si položíte velmi důležité otázky, jako třeba proč má vesmír kaž-
dého z nás rád a jak z tohoto spojení profitovat. Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm 

EA040128 259,-  199,- 

Gabrielle Bernsteinová  
ŠKOLA ZÁZRAKŮ 
Strach je jako epidemie. Máme strach z nedo-
statku peněz, z neúspěchu, z nemoci, z bu-
doucnosti… Své obavy zaháníme přejídáním, 
prací, drogami, sledováním televize – prostě 
čímkoliv, jen abychom úzkost přehlušili. Na-
učte se zbavit se strachu, abyste dosáhli vnitř -
ní spokojenosti a harmonie s okolím. 248 stran 

EA040258 259,- 199,- 

Johanna Paunggerová,  
Thomas Poppe  
NEZNÁMÁ MOC LUNY 
V KOSTCE  
136 stran 

EA038104   149,- 119,-

Deepak Chopra  
SEDM DUCHOVNÍCH 
ZÁKONŮ ÚSPĚCHU 
Praktický návod  
k naplnění vašich snů 
112 stran 
EA039559 149,- 119,- 

Krásné osmnáctiměsíční diáře  
s týdenním kalendáriem
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 82. 67

R
ád

ce

Napoleon Hill  
JAK PŘELSTÍT ĎÁBLA 
V této provokativní knize naleznete ověřené 
strategie, které vám pomohou žít hojný  
a úspěšný život, jaký si zasloužíte. 248 stran 
EA040264 279,- 219,-

Anselm Grün  
ROK PLNÝ ŠTĚSTÍ 
Soubor inspirativních myšlenek pro každý den 
v roce, u kterých se zastavíte a uvědomíte si 
krásu a smysl života. 400 stran 
EA040124 299,- 239,- 

Louise L. Hay  
21 DNÍ 
MISTROVSKÝCH  
AFIRMACÍ 
Jak naše myšlenky  
ovlivňují náš život 
V této knize nám autorka 
ukazuje, co jsou to afirmace.  
Převezměte moc nad svými 
myšlenkami a změňte svůj 
život… 120 stran 
EA039366 199,- 159,- 

Louise L. Hay  
DŮVĚŘUJ ŽIVOTU 
Tato kniha vychází na počest 
nedávno zesnulé autorky 
mnoha světových bestselle -
rů. Její dílo inspirovalo  
milio ny lidí a teď se k vám 
znovu dostává v podobě  
výběru toho nejlepšího, co 
kdy napsala. 384 stran 

EA040129 299,- 239,- 
 

Vneste  
do svého  
života mír, 
harmonii  
a lásku…

Sri Chinmoy 

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ  
Padesát pět inspirujících aforismů pro povzbuzení a naději. Sada obsahuje: kartičky a dře-
věný stojánek na jejich vystavení na stole.  
EA303571 135,-

NOVIN
KA

Mike Annesley  

HLEDÁNÍ 
ŠTĚSTÍ 
V dnešním hektickém 
světě plném stresu se 
musíme starat o naše 
duševní zdraví. Odlišné 
kultury vyvinuly tradi -
ce, které nám v tom 
mohou pomoci a které 
jsou stále aktuální. 
Toto je první kniha, 
která představuje řadu 
„receptů na štěstí“ z celého světa, 
ať už jde o dánské hygge, švédský lagom nebo japonský  
ikigai. Každá tradice ukazuje snadné způsoby, jak změnit svůj život k lepšímu.  
Pokud ještě stále hledáte ideální cestu, tato kniha vám pomůže seznámit se s více směry, namíchat je 
a přizpůsobit tak, abyste našli systém, který vám vyhovuje a pomůže na cestě ke štěstí a spokojenosti. 
Váz., 192 stran, barevná publikace, 20 x 20 cm 

EA040275 379,-  299,- 

NOVIN
KA

Změňte 
svůj život 
k lepšímu!
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Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83.68

R
ád

ce

Jack Kornfield  

NIC NEŽ PŘÍTOMNOST 
Proslulý Jack Kornfield, úžasný vy-
právěč a učitel, přináší ve své stě-
žejní knize nadčasové poselství:  
je možné nalézt štěstí i svobodu – 
kdykoli a kdekoli. Nesejde na tom, 
zda procházíte bolestným obdobím 
osobní ztráty či neúspěchu nebo vás 
třeba čekají náročné změny. Právě 
tehdy, když se musí me vyrovnávat 
se složitou situací, nastává ideální 
okamžik otevřít mysl a srdce… 
Váz., 272 stran, 14,5 x 20,6 cm 

EA039575 299,-  239,- 

Theresa Cheungová  

21 RITUÁLŮ VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT 
K LEPŠÍMU 
Známá britská odbornice na duchovní vývoj ve své 

nové knize osvětluje, jaký je spolehlivý klíč k vysněnému životu. Získáme ho vlastně poměrně snadno; stačí konat 
drobné skutky, ale s podmínkou, že je třeba pravidelně je opakovat. Pokud si tedy přejeme mnohé získat a zlepšit svůj 
životní styl, nabízí se jednoduchý, ale účinný způsob: nenápadným konáním si vytváříme zvyky a ty se při správném  
postupu promění v rituály, které mají mimořádnou moc. Nejlépe je začít hned! Váz., 240 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EA040050 299,-  239,- 

Theresa Cheungová  
DESET TAJEMSTVÍ 
NEBE 
Britská spisovatelka, uzná-
vaná odbornice na nadpři -
rozené jevy, sny a duchovní 
vývoj, nám vysvětlí a poradí, 
jak najít klid a radost.  
280 stran 
EA039232 299,- 239,- 

Ukliď si věci.  
Ukliď si mysl! 

Eric M. Riddle 

 

Dosáhněte meditací 
harmonie a klidu!

M. Billmark, S. Billmarková 
NAUČTE SE ŽÍT 
Změňte svůj život! Laska vá  
a podnětná publika ce 
nadchla čtenáře po celém 
světě a stala se švédským 
bestsellerem. 192 stran 
EA038862 199,- 159,-

Ambika Wautersová  
ČAKRY 
Kniha se zabývá energetic-
kým systémem a ukazuje, 
jak může energie růst a pře-
tvářet se pomocí uzdravení 
čaker. 144 stran, barevné il.  
EA036510 299,- 259,- 

Clarissa Pinkola Estés, Ph.D. 
PROBUĎTE SILNOU 
ŽENU 
Skrze příběhy z his  torie vede 
autorka čtená ře k poznání, 
že Svatá Mat ka nás všechny 
provází na každém kroku. 
Brož., 384 stran, bar. foto 

EA039890 359,- 279,- 

Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.   
ŽENY, KTERÉ BĚHALY 
S VLKY 
Autorka se v knize zabý vá 
mýty a příběhy s cílem po-
moct ženám spojit se znovu 
se zdravými vlastnostmi  
instinktivní povahy. 528 s. 

EA039881 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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2X JEHO SVATOST DALAJLAMA

obj. č.    
EA041009150,- 

ušetříte

 248,- 
jen

Výhodný komplet

Doreen Virtue  
ANDĚLÉ 
Setkání s anděly 
Tato kniha obsahuje necírkev -
ní přehled toho, kdo andělé 
jsou. Představuje jejich role 
v různých duchovních textech 
a náboženstvích a ukazuje 
způsoby, jakými nám andělé 
pomáhají a radí. Přináší také 
informace o andělech stráž -
ných a archandělech a odpo-
vídá na často kladené otázky.  
 144 stran, barevná publikace 
EA039120 259,- 199,- 

Jeho Svatost dalajlama   
ČTYŘI VZNEŠENÉ 
PRAVDY  
Dalajlamův styl nabízí hlubo -
ké myšlení, které je zároveň 
čtenářsky přístupné. 104 s. 
EA039837 199,- 159,- 

Jeho Svatost dalajlama,  
Jeffrey Hopkins   
CESTA  
K PLNOHODNOTNÉMU 
ŽIVOTU  
144 stran 
EA038945 199,- 169,-

Don Miguel Ruiz ml. 
MALÁ KNIHA  
MOUDROSTI 
Proslulý šaman v této knize 
roz šiřuje své učení o nová  
témata. 232 stran 
EA039190 259,- 199,- 

Don Miguel Ruiz, B. Emrys 
TŘI OTÁZKY 
Bestsellerový autor zve své 
čtenáře na dobrodružnou 
cestu sebereflexe, zkoumání 
vlastního nitra. 208 stran 
EA328627 269,- 219,-

PRO VŠECHNY, KTERÉ ZAJÍMÁ 

„ŽIVOT PO ŽIVOTĚ“. 

ÚŽASNÝ PŘÍBĚH ŽENY  

S JASNOVIDECKÝM NADÁNÍM

Laura Lynne Jacksonová  

SVĚTLO MEZI NÁMI 
Působivé poselství, které vyplývá z vyprávění Laury Lynne Jacksonové, nám 
pomůže už tady a teď k tomu, abychom si lépe užívali života. Autorka je 
manželka, matka, středoškolská profesorka angličtiny – ale také médium 
s prokazatelně neobyčejnými výsledky. Její schopnosti prověřily významné 
vědecké organizace zabývající se studiem paranormálních jevů. Soustavně 
zkoumá naše propojení s oním světem a pomohla už mnoha lidem překo -
nat ztrátu blízkých. Váz., 304 stran, 14,5 x 20,6 cm 

EA039408 299,-  239,- 

NOVIN
KA
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob! 70

BIO WELLNESS ČAJ 
Energie 
Certifikovaný bio čaj. Přináší  
vita litu, dodává energii, zlepšu - 
je prokrvení. Složení: máta 
klasnatá, máta peprná, listy 
ostružiny, rooibos, listy kopřivy, 
kořen zázvoru, ženšen aj.  
Balení obsahuje 20 sáčků. 
EA340189 99,- 
 
BIO WELLNESS ČAJ 
Štěstí 
Certifikovaný bio čaj. Uvolňuje 
stavy úzkosti i nespavosti. 
Složení: citronová tráva, jablko, 
kůra pomeranče, kořen zázvoru, 
kardamom, koriandr, skořice aj. 
Balení obsahuje 20 sáčků. 
EA340192 99,- 
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CHLADICÍ TAŠKA 
DELIA 
Malá chladicí taška 
ideální na výlety nebo 
na oběd do práce. 
Objem 8 litrů.  
Materiál: vysoce odolný 
polyester pro snadné 
čištění, izolační vrstva 
PE pěna. Rozměry 
tašky: 34 x 22 cm.     
EA340333 125,-    

KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE – PÁR 
Dokonalé vyjádření dynamiky mužské a ženské 
energie v perfektně vybroušeném křišťálovém skle. 
Pár kuliček je speciálně určený pro harmo nizaci 
a podporu partnerských vztahů. Očišťují, posilují 
energii prostoru. Zavěšené v ložnici, nebo polože -
né na nočním stol ku vnesou do vašeho prostoru 
i vzta  hu radost, lás ku a harmonii. Balení obsahuje 
2 kuličky a vlasec. Rozměry: Ø 3 cm. 
EA341376 165,- 

HRNEK 
Tradiční hrnek ve stylové dárkové 
krabičce potěší každého vášnivého 
čtenáře. Výška hrnku 9,5 cm. 
Objem 300 ml. Vhodné do myčky 
i mikrovlnné trouby. 
 

 
ÚŽASNÁ MAMINKA 
EA400030 179,- 139,- 
 
SKVĚLÁ BABIČKA 
EA400042 179,- 139,- 

ODPECKOVAČ 
TŘEŠNÍ  
Barva: bílá, červená. 
Gumové přísavky  
pro zajištění stability  
při práci. Rozměry:  
26 x 15,5 x 9,5 cm. 
Materiál: plast, nerez.   
EA340332 185,-

MAXIHRNEK KOČKY 
Krásný velký keramický hrnek s motivem koček. Objem hrnku 530 ml. 
Výška 9 cm. Průměr 10 cm. Hrnek je vhodný do myčky i mikrovlnky.  
EA340185 149,- 

Nepostradatelný 
pomocník do vaší 

kuchyně

70 a 71 zbozi.qxp_sablona lista  20.03.19  14:45  Stránka 2



Hledáte knihu? Více než 70 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz. 71

ARTHROCANN COLLAGEN 
(60 tablet) 
Arthrocann COLLAGEN Omega 
3–6 Forte je špičkový doplněk 
stravy určený pro přirozenou  
péči o klouby, chrupavky, šlachy 
a kloub ní vazivo. Je zvlášť vhodný 
pro seniory a sportovce.  
EA248651 275,- 
 
ARTHROCANN GEL (75 ml) 
Konopný gel s koloidním stříbrem, 
tea tree olejem, ne nasycenými 
mastnými kyselinami Omega 3–6 
a dalšími účinnými látkami určený 
k masáži kůže v oblasti kloubů, 
svalů, šlach a zad. Unikátní kom  -
bi nace látek přispívá k rych lému 
pocitu úlevy a zmírnění svalové 
únavy. Dobře se roztírá, nemastí 
a je snadno vstřebatelný.  
EA248661 195,- 

MASÁŽNÍ POMŮCKA MALÁ (CESTOVNÍ) 
Šikovná vibrační pomůcka snadno namasíruje bolavá záda, krk, ramena, svaly 
rukou, nohou nebo i chodidla. Masáž spojená s vibracemi příjemně uvolní ztuhlé 
svaly a podpoří cirkulaci krve. Tuto malou, praktickou pomůcku využijete doma, 
v kanceláři nebo na cestách. Oceníte ji po náročnějším výletě nebo delším sezení 
u počítače. Rozměry: 10 x 8,5 x 8,5 cm. Baterie (3x AAA) jsou součástí balení. 
EA340234 195,- 

PLEŤOVÝ KRÉM A KRÉM NA RUCE 
S KONOPNÝM OLEJEM 
Kosmetika s konopným olejem má výrazné zvláčňující, 
zjemňující a zklidňující účinky. Pleťový krém s konop -
ným olejem (75 ml) obsahuje za studena lisovaný olej, 
který podporuje regeneraci, hydrataci a revitalizaci 
pokožky obličeje. Je vhodný pro všech ny typy pleti  
na denní i noční ošetření. Regenerační krém s obsa -
hem konopného oleje (200 ml) účinně pečuje o po -
kožku rukou i nohou. Napomáhá změkčovat ztvrdlou 
i zrohovatělou 
pokožku chodi - 
del a je vhodný  
ke kaž  dodennímu 
použití. 
EA340163 
           175,- 

MASÁŽNÍ GEL A MAST 
S RAKYTNÍKEM 
Rakytníková regenerační mast 
HERB EXTRACT (125 ml) velmi 
dobře hydratuje a promašťuje 
pokožku, zvyšuje její vitalitu 
a pružnost. Rakytníkový masážní 
gel HERB EXTRACT (250 ml) – 
čistě přírodní receptura bylinného 
gelu s rakytníkovým olejem 
a výtažky z kaštanu koňského, 
kostivalu, kafru a eukalyptu pro 
masáž pokožky v oblasti svalů, 
kloubů a šlach. Obsažené látky 
zvláčňují a osvěžují pokožku. 
Lokálně prokrvuje, příjemně 
chladí a navozuje pocit relaxace. 
Je vhodný také k regeneračním 
masážím po sportovní námaze. 
EA340725 139,- 

JARNÍ OČISTNÁ KÚRA  
Jarní očistná kúra obsahuje dva 
unikátní přípravky, které se vý -
borně doplňují: Bylinné kapky 
Čištění (50 ml) obsahují směs 
bylin (pampeliška, aloe, kopři -
va), které dokonale pročistí 
orga nizmus a odstraní škodli  vi -
ny. Psyllium kapsle Detox  
(120 ks) obsahují jedinečnou 
kombinaci vlákniny a rostlin -
ných extraktů (kopřiva, červená 
řepa, ostropestřec), která 
přispívá k odstranění škodlivých 
látek v těle. Doplňky stravy.  
EA340357 275,- 

SKLÁDACÍ HŮL SE SVĚTLEM 
Zabudované LED světlo uvnitř ruko -
jeti vám posvítí na cestu a zároveň 
zvýší vaši viditelnost při večerních 
procházkách. Stabilní gumová  
pat  ka vám dodá pocit bezpečí také 
na kluz  ké podlaze. Moderní hůl 
z lehké hliníkové slitiny se skládá  
ze čtyř dílů a poutka k zavě še ní  

na zápěstí. Snadno se složí  
i rozloží a má nasta vi telnou 
výšku: 85–95 cm. Materiál: 

hliník, plast, guma. Nos nost  
až 120 kg. Rozměry složené hole: 
30 x 14 x 3,5 cm. 
EA340308 499,- 
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Christina Sondermannová  

HLAVOLAMY PRO PSY 
Psí mozek stejně jako lidský není v žádném případě ne-
měnný – je možné ho trénovat podobně jako svaly.  
Nechte ho pracovat na plné obrátky, a to jednoduše 
u vás doma! V knize najdete spoustu rychlých a nekom-
plikovaných nápadů na hlavolamy, hry a různé aktivity 
pro psy. Vše, co k tomu potřebujete, už máte – pomůcky 
se skrývají v běžných předmětech každodenní potřeby, 
takže se stačí podívat v kuchyni, ve sklepě, v garáži či 
na půdě. Když je dobrý nápad, jde to samo. A dobrých 
nápadů je tato kniha plná. 
Brož., 112 stran, barevná publ., 17 x 23,5 cm 

EA039959 199,-  159,-

Guy Barter  
JAK ŽIJÍ ŽÍŽALY? 
Tato nápaditě upravená  
příručka vám při blíží  
zají mavosti ze světa  
pří rody a zahradničení.   
224 stran, barevné ilustrace 
EA039008 349,- 279,- 

Rosamund Youngová  
TAJNÝ ŽIVOT KRAV 
Autorka na své farmě dlou -
há léta sledovala krávy 
a nyní ve své knize přináší 
zasvěcený pohled do jejich 
světa. 136 stran  
EA039281 199,- 159,- 

José Arce  
PĚT TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO 
VZTAHU ČLOVĚKA A PSA 
Nechte si poradit od „zaříkávače psů 
z Mallorky“! 192 stran, bar. publikace 
EA037442 299,- 249,- 

José Arce  
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE  
MEZI ČLOVĚKEM A PSEM 
Praktická příručka 
160 stran, barevná publikace 
EA038846 299,- 239,- Rob Hume 

PTÁCI EVROPY 
V knize naleznete popis  
320 druhů ptáků. Text  
provází názorné fotografie. 
448 stran, barevná publikace  
EA038484 399,- 149,- 
 

2X JOSÉ ARCE

obj. č.    
EA041010210,- 

ušetříte

 388,- 
jen

Výhodný komplet

KRÁLOVSTVÍ  
DIVOKÉ PŘÍRODY 
Velkolepá obrazová publikace je  
oslavou volně žijících živočichů naší 
planety. Mimořádné, dechberoucí  
fotografie zachycují zvířata v jejich 
přirozeném prostředí v mnohdy  
překvapivých situacích a svou  
autentičností zprostředkují setkání 
doslova „tváří v tvář“. Předmluva 
Chris Packham. 400 stran, bar. publ. 
EA038227 799,- 399,-
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Zdeněk Gorgoň  
KOČKY 
Nový český atlas koček,  
upravený v menším příručním 
formátu, představuje profily 
známých i exo tických ple-
men. Z. Gorgoň je úspěšný 
chovatel koček, poradce 
chovu, fotograf a autor od-
borných článků o kočkách. 
128 stran, barevná publ. 
EA039581 249,- 199,- 

H. Bellmann a kolektiv  
ATLAS ŽIVOČICHŮ 
Praktická příručka obsahuje 
1000 nejrozšířenějších druhů 
střední Evropy. Základní cha-
rakteristiku a popis každého 
druhu doplňuje výstižná foto-
grafie a nechybí ani úda je 
o výskytu a zajímavosti.  
448 stran, bar. publikace 
EA037650 399,- 199,-

David Haskell  
UTAJENÝ LES 
Tato originální kniha se vě-
nuje dění v přírodě, přibližuje 
nám les a jeho obyvatele,  
popisuje vztahy nejrůznějších  
organismů mezi sebou a sle-
duje změny v přírodě v prů-
běhu celého roku.   
280 stran + 8 stran bar. foto 
EA039531 299,- 239,-

Jiří Křivánek  
STŘÍPKY  
Z LOVECKÉHO ŽIVOTA 
Další volné pokračování 
poutavého vyprávění z mys -
liveckého prostředí přináší  
třicet jedna příběhů, které 
autor prožil v honitbách  
Vojenských lesů a statků.  
232 stran, barevná publikace 
EA038609 299,- 239,- 

NOVIN
KA

Sally Morganová  

INTELIGENTNÍ KOČKA 
Bohatě ilustrovaná publikace přináší zevrubnou 
charakteristiku těchto jedinečných zvířat, všímá  
si jejich výjimečných smyslů, jako je skvělý zrak,  
citlivý sluch, jemný čich a hmat i schopnost roz - 
poz návat chutě, a především rozebí rá kočičí inte -
ligenci, myšlení i její pověstný šestý smysl. Umí 
kočka počítat? Rozliší délku doby? Po zná váš  
hlas? Je pravačka, nebo levač ka? Dokáže vyřešit 
hádan ku? Vyzkoušejte testy v knize a dozvíte se  
odpověď. Váz., 192 s., bar. p., 13,5 x 19,5 cm 

EA039817 299,-  229,-

Sophie Collinsová  

INTELIGENTNÍ PES 
Vědecké studie týkající se psů bývaly 
ještě nedávno vzácné, ale v součas-
nosti už je naštěstí všechno jinak. 
Během posledních dvou dekád se 
dříve opomíjené výzkumné projekty 
na téma inteligence a vědomí psů 
vyšvihly na výsluní popularity.  
Rozličné univerzity po celém světě 
zakládají laboratoře pro výzkum 
chování psů a zabývají se nejrůzněj-
šími aspekty psího vnímání a cho-
vání. Tato publikace přehledně 
shrnuje jejich výsledky. 
Váz., 192 s., bar. p., 13,5 x 19,5 cm 

EA039818 299,-  229,-

Geniální knihy  
pro milovníky koček a psů 
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Kim Hurstová  

POZORUHODNÝ SVĚT BYLIN 
Před mnoha tisíciletími naši dávní předkové 
pochopili, že určité rostliny poskytují speciální 
užitek z pohledu výživy, přírodních léčiv nebo 
žádaných komodit, které produkují. Příběh sto 
padesáti z nejpozoruhodnějších druhů rostlin, 
tradičně využívaných pro kulinářské, léčebné, 
kosmetické, domácí, řemeslné či magické 
účely, vypráví tato bohatě ilustrovaná příručka. 
Flexivazba, 224 stran, bar. publ., 14 x 19,8 cm 

EA039858 349,-  279,- 

Noel Kingsbury  

POZORUHODNÝ SVĚT 
STROMŮ 
Originální, výpravná příručka nabízí podrobné 
informace o sto padesáti druzích stromů z ce-
lého světa. Všímá si nejen jejich základních 
charak teristických znaků, výskytu v přirozeném 
prostředí či způsobu rozšíření, ale především 
podivuhodných vlastností jednotlivých druhů 
a jejich praktického využití.  
Flexivazba, 224 stran, bar. publ.,14 x 19,8 cm 

EA039857 349,-  279,- 

Odhalte sílu přírody!

Horst Stahl  
BONSAJE  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Barevná publikace zkušeného 
pěstitele vám nabízí všechny 
potřebné informace a užitečné 
rady, jak při pěstování bonsají 
postupovat. 80 stran, bar. publ. 
EA039830 199,- 159,-

Katharina Adamsová  
OVOCNÉ DŘEVINY  
A BOBULOVINY 
Příručka nabízí nejen základy 
prořezávání ovocných dřevin, 
ale především tipy, jak nejlépe  
využít místa, abyste se mohli 
těšit z bohaté úrody. 80 s., bar. p.  
EA039982 199,- 159,- 

Monty Waldin  
BIODYNAMICKÉ  
ZAHRADNIČENÍ 
Kniha přináší rady na výrobu 
přírodních přípravků, rozebírá 
zahradničení podle fází Měsíce 
a uvádí i obsažný seznam nej-
důležitějších odrůd. 256 s., bar. p.  
EA037766 449,- 349,- 

Margot Spohnová a kolektiv  
CO TU KVETE? 
Originální průvodce  
přírodou  
Přepracované vydání úspěš -
né encyklopedie obsahuje 
přehled nejběžnějších druhů. 
Brož., 496 stran, bar. publ. 

EA037538   499,- 399,- 
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Praktický rádce 
biopěstováním

Pauline Pearsová  
KOMPOST 
Přehledná příručka o orga-
nickém kompostování uvádí 
historii kompostování a po-
drobně rozebírá jednotlivé 
kroky různých metod. Kniha 
rovněž uvádí, na jaké plodiny 
se hodí ten který kompost. 
Brož., 192 stran, barevná publ. 
EA038616      349,- 279,- 

Václav Postránecký  
RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ 
Listujte, čtěte a objevujte vyzkouše né 
a neotřelé nápady z oblíbeného televiz -
ního magazínu pro pěs titele, chovatele, 
chalupáře, kutily. 144 stran, bar. publ. 
EA039786 259,- 199,- 

Chris Peterson, Philip Schmidt  
NÁPADITÉ ZAHRADNÍ PROJEKTY 
Praktická příručka obsahuje podrobné  
návody na drobné stavby a výrobky  
na zahradu (lis, kurník, kompostér aj.). 
Brož., 160 stran, barevná publikace 
EA038013 299,- 239,-

Christopher Shein  
PERMAKULTURA 
Autor vysvětluje koncept  
permakulturního pěstování 
a ukazuje, jak sestavit spole-
čenství rostlin, aby se jim  
dařilo. Ukazuje, jak zahradu 
založit tak, aby vznikl funk - 
 č ní ekosystém, vyžadující mi-
nimální údržbu. 256 s., bar. p.  
EA037604   399,- 329,- 

Tavis Lynch  

PĚSTOVÁNÍ HUB 
Houby jsou plné vitaminů 
a antioxidantů a dodávají  
pokrmům jedinečnou chuť – 
ti, kteří nechtějí čekat na hou-
bařskou sezonu, si je mohou 
sami vypěstovat. Tato příručka 
vám názornou formou ukáže, 
jak houby pěstovat na klá-
dách, na slámě, na pilinách  
či na kompostu a jaké k tomu 
pot řebujete náčiní. Nechybí 
ani tipy na zpracování hub 
a v závěru knihy najdete  
i pár lahodných receptů. 
Flexivazba, 144 str., bar. publ., 
21,6 x 25,4 cm 

EA040277 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Brunhilde Bross-Burkhardtová  

VELKÁ KNIHA  
BIOZAHRADNIČENÍ 
Zdravé rostliny mohou růst jen ve zdra -
vé půdě, proto právě půda je alfou 
i ome gou biologického pěstování 
a všechno se odvíjí od jejího zúrodnění. 
Tato výpravná publikace podrobně roze-
bírá základní principy biozahradničení, 
uvádí historické i tradiční evropské od-
růdy a postupy a na praktických příkla-
dech přibližuje, co všechno je třeba při 
zakládání biozahrady vzít v úvahu –  
od přípravy pozemku i půdy přes volbu 
odrůd a jejich nejvhodnější kombinace 
až po biologickou ochranu rostlin.  
Váz., 288 stran, barevná publikace,  
19,5 x 26,5 cm  

EA039931 
          499,-  399,- 

NOVIN
KA
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Christiane  
Wegnerová  

ZAPLÉTÁNÍ 
VLASŮ 
Úžasné zapletené 
účesy bez cizí po-
moci? S tipy a tri -
ky proslulé kadeř - 
nice Christiane 
Wegnerové  
a radami jejích 
modelek je hravě 

zvlád nete. V knize najdete základní pomůcky, pojmy a techniky pletení,  
po nichž následuje třicet jedna účesů. Ať už hledáte stylový či romantický 
účes, do školy či do práce, nebo snad pro zvláštní příležitost, s názornými 
návody bohatě doplněnými fotografiemi se vám i ty nejúchvat nější účesy 
zdaří raz dva. Dopřejte si trendy zapletený look! 
Váz., 136 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm 

EA040378 299,-  239,- 

Cristin Morganová  

MODERNÍ 
VÝŠIVKA 
Víte, co je nejlepší 
na moderní výšiv -
ce? Svoboda.  
Nemusíte zvládat 
nespočet starých 
technik, abyste  
vytvořili něco krás-
ného. S několika 
jednoduchými ste -

hy, základními materiály a chvílí volného času můžete vyšívat, co vás napad -
ne. V knize najdete užitečné techniky, hravé vzory ve škále výrazných barev, 
které probudí k životu i ty nejjednodušší motivy, a šablony, díky nimž bude 
tvoření snazší. Ať už jste na poli vyšívání nováčky, nebo zkušenými výšivkáři, 
chopte se jehly a pusťte se do projektů, za které se nebude stydět ani vaše 
babička! Brož., 128 stran, barevná publikace, 18 x 23 cm 

EA040329 279,-  219,- 

Jaroslava Dovcová  

HÁČKOVANÉ DÍRKOVÉ VZORY 
S třetí knihou v edici Klubko nápadů se vrátíme 
k háčkování. V úvodu najdete všechny základní 
techniky, které po třebujete zvládat, abyste se 
mohli s chutí pustit do tvoření. Pokud jste již zku-
šenější, můžete se rovnou vrhnout na zkoušení 
vzorů a háčkování projektů. V knize naleznete  
kolekci těch nejkrásnějších dírkových a krajkových 
háčkovaných vzorů a nechybí ani několik inspira-
tivních projektů – od krásných šatů až po trendy 
síťovku. Flexivazba, 136 s., bar. p., 19,5 x 22,5 cm 

EA040465 249,-  199,- 

Donatella Ciottiová  
SOUČASNÉ TRENDY  
DRHÁNÍ 
Krajka macramé, velký hit 
nové sezony, je umění, kte -
ré pomocí malých uzlíků  
vytváří dílka nebývalé krásy. 
Zdobí šaty a boty, v módě 
jsou drhané kabelky, šperky 
i pásky. Pantoflíčky, opasky, 
dekorativní květiny, náram -
ky – řada návrhů s podrob-
ným popisem, vysvětlivkami 
a obrázky nabízí nové mo-
tivy, které dokáže vytvořit 
nejen zručný tvůrce, ale  
i začátečník. 96 s., bar. publ.  
EA040350 199,- 159,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Christa Rolfová  
VESELÝ PATCHWORK 
Dejte průchod své radosti  
ze života veselým šitím – 
patchworkem! Hravé a jedno-
duché nápady v této krásné 
kni ze vám ukážou, jak na to.   
Brož., 80 stran, barevná publ. 
EA038466 199,- 159,- 

BÁJEČNÉ  
SPOJOVAČKY 
Máme pro vás osmdesát  
báječných spojovaček! Vez -
mě te do ruky tužku a odhal - 
te, co se skrývá za tečkami.  
Je to králík v klobouku, myš  
se sýrem nebo surfař?  
Brož., 96 stran, čb. ilustrace 
EA038520 199,- 159,- 

Mark Welford, Stephen Wicks  
JEDNODUCHÉ  
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN 
Vyberte si z množství aranž má 
a květinových vazeb. Přehled -
né fotopostupy vás provedou 
krok za krokem celým proce -
sem tvoření, takže se výsledek 
vždy podaří. 256 stran, bar. p. 
EA038095 499,- 99,- 

Francesco Decio, Vanda Battaglia  
ORIGAMI 
Japonské variace 
Knížka uvádí do magického světa origami a vedle přehled-
ných diagramů a symbolů, vhodných i pro začátečníky, na-
bízí i QR kódy a odkazy na videonávody „krok za krokem“.  
Sada obsahuje 200 papírů + knihu (brož., 32 s., bar. publ.) 
EA038423 259,- 199,-

Odhalte rozmanitý 
svět tvoření z plsti!
Rachel Beyerová  

DEKORACE Z PLSTI 
Máte chuť vytvořit vlastní mistrovský kou-
sek z plsti? V této knize najdete kolekci 
nepřehlédnutelných projektů, které vás 
budou přímo vybízet k šití a inspirovat 
k vytvoření vlastních báječných vzorů.  
Prostřednictvím názorných barevných  
fotografií a kreseb vás autorka krok  
za krokem provede vším, co pro realizaci 
projektů potřebujete znát, od výběru plsti 
a návodů na jednoduché šicí techniky až 
po zvládnutí ozdobných výšivkových stehů.  
Brož., 96 stran, bar. publ., 21 x 26,1 cm 

EA040156 249,-  199,- 

NOVIN
KA

OMALOVÁNKY 
ŠTĚSTÍ 
Díky této kouzelné knize 
může každý vytvořit  
překrásné akvarely. Stačí 
vzít do ruky štětec, namočit ho do vody 
a proměnit návrhy v pestrobarevná umělecká díla –  
od elegantních květin po divokou džungli. U každého obrázku najdete inspirativní 
citát, který vám ukáže, že radost můžete najít všude kolem sebe. 
Brož., 96 stran, čb. i barevné ilustrace, 19 x 22 cm 

EA040533 259,-  199,- 
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Brunhilde Pomselová, 
Thore D. Hansen  
JEDEN NĚMECKÝ 
ŽIVOT 
200 stran 
EA039084 229,-  

Valérie de Boisrolin  
NAVERBOVANÁ 
Svědectví matky, jejíž 
dcera konvertovala  
k islámu. 176 stran 
EA038084 199,- 

Sophie Sabbageová  
ZAŘÍKÁVAČKA 
RAKOVINY 
Sophie se postavila své 
nemoci čelem! 192 s. 
EA038636          199,-

Jasinda Wilderová  
TOPÍME SE V SOBĚ 
Příběh lásky, který nejde 
jen tak zapomenout…  
376 stran 
EA037076 299,- 

Denise Linn  
21 DNÍ 
K POCHOPENÍ 
VAŠICH MINULÝCH 
ŽIVOTŮ 136 stran 

EA038832 169,-   

Petra Gabrielová  
KACÍŘ 
A DÍVKA 
Enlin se v Kost -
nici roku 1414 zaplete do církevních intrik… 312 s.  
EA037835 299,- 

Jaya Jaya Myra  
VIBRAČNÍ LÉČENÍ 
Získejte vnitřní rovno -
vá hu a poznejte svůj 
energetický typ! 208 s. 
EA038279 199,-  

Iny Lorentzová  
ZLATÝ BŘEH 
První díl historické ságy 
se odehrává v Německu 
v 19. století. 408 stran 
EA036719 349,-

Iny Lorentzová  
BÍLÁ HVĚZDA 
Pokračování světového 
bestselleru Zlatý břeh.        
440 stran 
EA037677 349,-

Iny Lorentzová  
DIVOKÁ ZEMĚ 
Závěr velké vystěhova -
lec ké ságy se odehrává 
v Texasu. 432 stran 
EA038691 349,-  

Anna Šochová  
KARMÍNOVÝ 
KÁMEN 
Napínavý historický 
román. 328 stran  
EA036631 299,- 

Marko Hautala  
BÁBA MOTYKA 
Uhrančivý thriller  
s ho rorovou zápletkou.  
320 stran 
EA037743 299,- 

Paul Tremblay  
HLAVA PLNÁ 
PŘÍZRAKŮ 
Posedl Marjorie ďábel?  
328 stran 
EA037207 299,-

František Ringo Čech  
GENERACE 
BEATLES 2 
Vtipná memoárová 
kniha. 496 s., bar. foto 
EA037722 299,- 

Václav Erben  
Kapitán Exner 
DENÁR V DÍVČÍ 
DLANI 
296 stran, barevné foto  

EA039394 249,-

Jesper Stein  
FÍZL 
Volné pokračování de -
tek tivek Neklid a Sbo -
hem ptáčku. 336 stran 
EA266278 299,-

Martina Kavková 
O NEZVEDENÉM 
ŽABÁČKOVI A JINÉ 
POHÁDKY 
120 stran 
EA262404 299,-

Jiří Štědroň  
KAŽDEJ ŠÉF  
JE VŮL 
Krátké příběhy ze živo ta. 
224 stran  
EA275575 199,-

M. Mitchellová  
JIH PROTI  
SEVERU /1 
Dramatický milostný 
příběh. 456 stran 
EA037105 399,-  

M. Mitchellová  
JIH PROTI  
SEVERU /2  
Román, který dojímá  
i provokuje. 480 stran 
EA037106 399,- 

     Kelly Rimmerová  
AŽ BUDU  
BEZ TEBE 
Lilly naučila Callu -

ma, jak znovu žít. A pak mu zlomila srdce… 336 s. 
EA038469              279,-  

Sandra Brown  
ODHODLANÝ 
CHASE  
Pokračování Texaské 
trilogie. 232 stran  
EA039022 249,- 

Emma Cline  
RODINA 
Najde Evie cestu  
ze spirály násilí, drog 
a sexu? 368 stran  
EA037694 299,-  

Barbara Woodová  
HAD A HŮL  
Bestseller  světově úspěš -
né autorky historických 
románů. 448 stran 
EA036208 359,-

Jan Hartman 
KREV VE STOPÁCH 
Napínavý thriller plný 
nečekaných zvratů  
a tajemství. 241 stran 
EA259627 249,-

Leonora Christina Skov 
OSTROV BOUŘÍ 
Příběh o posedlosti, 
zneužívání druhých 
a kruté pomstě. 248 s. 
EA266283 279,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 
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Hana Kneblová  
SŇATKY Z LÁSKY 
Poutavé vyprávění  
o sňatcích, které zasáh -
ly do historie. 176 stran  
EA266243 249,-

Kerstin Wenzelová  
ABÁJA 
Biografie ženy, jejíž man -
žel se změnil ve funda -
mentalistu. 312 stran  
EA038171            299,-  

Martina Málková 
DVOJITÝ GAMBIT 
Zničí malá nevinná lež 
lásku dvou osamělých 
lidí? 200 stran 
EA038854 199,- 

Martin Nezval 
MAFIÁNI 
Je Boris bo hatý disi dent, 
nebo bílý kůň v žoldu 
mocných? 264 stran 
EA261997 279,-

Raymond A. Moody Jr.  
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ  
Strhující kniha otvírá 
prostor lidské naději. 
160 stran 
EA037032 229,-

Justin Cronin  
PŘECHOD 
Vynikající sci-fi ocení 
fanoušci knih Svě dectví 
či Cesta. 688 stran 
EA038898   399,- 

Justin Cronin  
DVANÁCTKA 
Ve Dvanáctce se příběh 
vrací do roku Nula… 
528 stran 
EA033950   399,- 

Rafel Nadal  
PROKLETÝ ROD 
PALMISANŮ  
Nalezne Giovanna 

v rodné italské vesnici životní lásku? 320 stran 
EA038455                    349,-   

Eve de Castro 
My, Ludvík XIV. 
KRÁL 
FRANCOUZSKÝ 
184 stran 

EA266277 299,-

Petra Poncarová 
KINDERVEJCE 
aneb Jak jsem se 
rozdvojila 
232 stran 

EA311258 259,-

Tim Dedopulos  
PACHATEL 
NEZNÁMÝ 
Případy k rozlousknutí! 
Brož., 304 stran, čb. il. 
EA038370   249,-

Jonny Duddle  
GIGANTOSAURUS 
Obrázkové leporelo  
pro nejmenší děti.  
Bar. leporelo, 30 stran 
EA038598     179,-

Mirek Topolánek 
HLAVNĚ SE 
NEPOSRAT 
aneb Jak myslel,  
tak řekl 512 s., b. foto 

EA038358 499,-

Abby Fabiaschi  
MILOVALA JSEM 
ŽIVOT 
Humorný společenský 
román. 288 stran 
EA037665 249,-

Camilla Wayová  
KAMKOLI PŮJDEŠ 
Někteří lidé nikdy 
nezapomínají… ať se 
snažíte sebevíc! 288 s. 
EA038840 279,- 

Beryl Matthews 
OTEVŘENÉ DVEŘE 
Příběh plný lásky, tepla 
a humoru o dívce se 
spoustou kuráže. 368 s. 
EA259655 399,-

Chris Pavone  
NEHODA 
Působivý a důmyslný 
thriller drži tele ceny 
Edward Award. 376 s. 
EA037167   299,-

Kate Moretti 
MIZEJÍCÍ ROK 
Hilary úspěšně unikla 
bouř livé minulosti. 
Nebo ne? 320 stran 
EA039195 299,-

Sascha Arango  
PRAVDA A JINÉ LŽI  
Příběh muže, který se 
ocitl na kraji propasti.  
232 stran 
EA036931 259,- 

Naveed Jamali,  
Ellis Henican  
JAK SE CHYTÁ 
RUSKÝ ŠPION 
312 stran 
EA037378 299,- 

   Joy Fieldingová  
POVÍDEJ, CO VIDÍŠ 
Od autorky bestselleru 
Jane utíká a Až ji uvidíš.   
360 stran 
EA037269 299,-

Erik Axl Sund  
SKLENĚNÁ TĚLA  
Thriller od autorů 
trilogie Vraní dívka.  
320 stran  
EA037288   349,- 

Sabine Thieslerová  
PROKLETÁ KREV 
Kdo a proč zavraždil  
v lesích v Toskánsku 
mladou ženu? 464 stran 
EA038433 399,-

Cilla & Rolf Börjlindovi  
ČERNÝ ÚSVIT  
Poslední případ Olivie 
Rönningové a Toma 
Stiltona! 432 stran 
EA035920 399,-

Howard Linskey 
CESTA BEZE JMÉNA 
Thriller od jednoho  
z nejlepších autorů 
současnosti. 416 stran 
EA266282           349,-

Jane Robinsová  
BÍLÁ TĚLA  
Calliina sestra 
Tilda je vším, čím 
si Callie přála být… 312 stran  
EA039171 279,- 

máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny!
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PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  
Skvělá komedie od režiséra  
filmu Pohádky pro Emu. Hrají:  
A. Polívková, J. Langmajer…    
EA340318      DVD 199,-

RÉDL  
Čtyřdílný politický thriller.  
Hrají: O. Sokol, D. Novotný,  
M. Hofmann, R. Polák a další. 
EA333949    2 DVD 319,-

VENOM  
Užijte si příběh nejtajemněj-
šího a nejkomplexnějšího  
hrdiny společnosti!  
EA340534    DVD 299,-

TŘI BILLBOARDY  
KOUSEK ZA EBBINGEM  
Vynikající kriminální drama 
ověnčené dvěma Oskary.  
EA340535     DVD 199,-

KŘEČEK V NOČNÍ KOŠILI  
Vtipný šestidílný seriál baví děti  
i dospělé již přes třicet let! 
Režie: Václav Vorlíček.  
EA340052   2 DVD 319,-

HOVORY S TGM  
Jsou otázky, na které je třeba 
hledat odpovědi v každé 
době… 
EA340319     DVD 299,-

JAN PALACH  
Film vypráví příběh posledních 
měsíců Palachova života.  
Scénář napsala E. Kantůrková.  
EA340533    DVD 199,-

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI  
Lisbeth Salanderová, hlavní 
protagonistka slavné série  
Milénium, se vrací na plátno! 
EA340537    DVD 299,-

JADRAN  
Na DVD najdete filmy o Chor-
vatsku, Istrii, Chorvatských  
ostrovech a Slovinsku. 
EA260620      5 DVD 99,-

PAMÁTKY STAROVĚKU  
Součástí kolekce jsou filmy 
Starověký Egypt, Starověká 
Itálie, Starověké Řecko a další. 
EA260619     5 DVD 99,-

TOULKY PO ČECHÁCH 
A MORAVĚ  
Sada je složena z 5 filmů edice 
Krásy Čech, Moravy a Slezska. 
EA258216     5 DVD 99,-

ŽENA ZA PULTEM  
Legendární dvanáctidílný  
televizní seriál s Jiřinou Švor -
covou v hlavní roli. 
EA317412    6 DVD 149,-

Marta Kubišová  
MARTA KUBIŠOVÁ  
NAPOSLEDY  
27. 10. 2017 Lucerna 
EA332788 DVD + CD 319,-

MALÁ ČARODĚJNICE  
Čtrnáct roztomilých animo -
vaných pohádek podle slavné 
literární předlohy.  
EA238919      DVD 99,-

O CHYTRÉ KMOTŘE 
LIŠCE  
Večerníček Josefa Lady  
v remasterované verzi! 
EA332970     DVD 212,-

MRŇOUSKOVÉ /5  
Oblíbení mrňouskové jsou opět 
tady, aby vás pobavili svými  
veselými příběhy! 
EA226548       DVD 99,-

CVIČÍME S MÍŠOU /4 
Šestnáct veselých písniček  
pro děti, vhodných ke cvičení, 
tancování a zpívání. 
EA305775     DVD 319,-

Jiří Janča  
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA  
Komplexní prevence a léčba 
přírodními prostředky 
EA179110      DVD 299,-

BOHEMIAN  
RHAPSODY  
Film je oslavou rockové 
skupiny Queen, jejich 
hudby a především Fred-
dieho Mercuryho, který 
svou tvorbou i životem 
vzdoroval všem myslitel-
ným stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním  
z nejvýraznějších umělců 
na světě.  
EA340536  DVD 299,-
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C
D

Andy Weir 
ARTEMIS  
Napínavou noir kriminálku  
od autora celosvětového best -
selleru Marťan čte oblíbená 
herečka Tereza Dočkalová. 
EA323676  CD (mp3) 339,-

John Grisham  
FIRMA  
Literární předloha slavného  
filmu Sydney ho Pollacka (1993) 
s Tomem Cruisem v hlavní roli!  
Audioknihu čte Martin Písařík. 
EA333841 2 CD (mp3) 369,-

Václav Erben 
Kapitán Exner 
OSAMĚLÝ MRTVÝ MUŽ 
Spletitý a napínavý příběh  
čte Martin Stránský.  
Hudba: Ondřej Brousek.  
EA039436  CD (mp3) 199,-

Zdeněk Svěrák  
STRÁŽCE NÁDRŽE  
Zdeněk Svěrák v této knize  
a nyní audioknize rekapituluje 
nejen život hlavní postavy, Ji-
řího Smrčka, ale vlastně i svůj. 
EA341563     3 CD 372,-

33 POVĚSTÍ O HRADECH 
A ZÁMCÍCH 
Herec Jan Kanyza vypráví pří-
běhy z různých míst Čech, Mo-
ravy i Slezska plné dobrodruž - 
ství, tajemných dějů a kouzel. 
EA339154  CD (mp3) 297,-

SWING & BIG BAND 
To nejlepší  
Swing se vrací! Šedesát hitů 
swingové éry v podání čes -
kých zpěvaček a zpěváků  
tří generací. 
EA341567     3 CD 372,-

Ennio Morricone  
LA MUSICA  
DI MORRICONE  
Tenkrát na Západě; Pro pár 
dolarů navíc; Mé jméno je 
Nikdo; Tenkrát v Americe… 
EA331713      CD 109,-

Bernhard Schlink  
OLGA  
Příběh lásky na pozadí dra -
matických německých dějin 
čtou Miroslav Táborský  
a Lucie Trmíková. 
EA040922 CD (mp3) 249,-

J. Schelinger, F. Ringo Čech 
BÁJEČNÍ MUŽI / 
NEMÁM HLAS JAKO 
ZVON  
Od bubble-gumu k hard rocku: 
dvě alba, 10 bonusů! 
EA341561     2 CD 319,-

Michal Tučný  
SNÍDANĚ V TRÁVĚ  
Nový zvukový remastering,  
fotografiemi doplněný  
booklet a pět písniček navíc 
jako bonus.  
EA341566     CD 265,-

Hana a Petr Ulrychovi  
NIKOLA ŠUHAJ  
LOUPEŽNÍK  
Jubilejní reedice legendárního 
alba z roku 1974 a sedm pís-
niček navíc. 
EA341565      CD 297,-

ČESKÉ FLÁKY  
ZE ŠEDESÁTÝCH LET 
POSEDMÉ   
Další CD z řady oblíbených 
kompilací českých nestárnou-
cích hitů ze šedesátých let. 
EA332737      CD 129,-

KLASIKA PRO MAMINKY 
A DĚTI  
Poslouchejte klasickou hudbu  
s vašimi dětmi! Náš speciálně 
sestavený výběr doporučujeme  
i nastávajícím maminkám.  

EA341562       CD 212,-

PIANO FORTE  
Kolekce čtyř CD nejlepší klasické 
hudby: Frédé ric Chopin, Johan-
nes Brahms, Franz Liszt, Robert 
Schumann, Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

EA341202      4 CD 119,-

ROCK LINE  
1970–1974  
Celkem 36 skladeb šestnácti 
československých kapel!  
Atlantis, Blue effect, Bluesmen, 
Flamengo, Progress… 
EA339153     2 CD 319,-

Miloš Macourek  
MACH A ŠEBESTOVÁ  
ZA ŠKOLOU  
Šest příběhů s oblíbenými 
pohádk ovými hrdiny dětem 
vypráví Petr Nárožný. 

EA341201       CD 129,-

OKOLO HRADCE  
Okolo Hradce, Pásla ovečky,  
Červený šátečku, Šel zahradník 
do zahrady, U panského dvora, 
Šla Nanynka do zelí, Já mám 
koně, Když jsem já sloužil… 
EA069098       CD 129,-

Miloš Kirschner  
JAK HURVÍNEK  
S MÁNIČKOU přestavěli 
Perníkovou chaloupku 
Audioknihu čtou Miloš Kirsch-
ner a Helena Štáchová. 

EA321218      CD 129,-

Petr Čech, Jan Palička  
MŮJ ŽIVOT  
Autobiografii jednoho z nejlepších světových fotbalových brankářů 
čtou Ivan Trojan a Libor Hruška.  
EA040841    CD (mp3) 299,-
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BRNO 
Knihkupectví Luxor  
Starobrněnská 33/16  
tel.: 532 199 891 
 
Knihkupectví Luxor  
NC Královo Pole   
Cimburkova 593/4  
tel.: 722 360 393 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Knihkupectví Luxor  
U Černé věže 15  
tel.: 389 058 910-1 
 

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

HRADEC KRÁLOVÉ 
Knihkupectví Luxor   
Futurum  
Brněnská 1825/23a  
tel.: 498 501 810-812   
 

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

JIHLAVA 
Knihkupectví LUXOR  
Masarykovo nám. 4 
tel.: 567 308 158  
 

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

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

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

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

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

 

OSTRAVA 
Knihkupectví Luxor   
OC Laso  
Masarykovo nám. 3090/15  
tel.: 597 490 990-1 

 

Knihkupectví Luxor   
Forum Nová Karolina  
Jantarová 3344/4  
tel.: 597 490 995-6 
 

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

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

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

Knihkupectví Luxor  
NC Palladium  
nám. Republiky 1  
tel.: 296 110 100   
 

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

PRAHA 4 
Knihkupectví Luxor   
Centrum Chodov  
Roztylská 2321/19  
tel.: 296 110 750 
 

Knihkupectví Luxor  
Novodvorská Plaza  
Novodvorská 1800/136  
tel.: 296 110 456  
 
Knihkupectví Luxor  
OC DBK  
Budějovická 1667/64  
tel.: 296 110 450-1  
 

PRAHA 5 
Knihkupectví Luxor  
OC Nový Smíchov  
Plzeňská 8 
tel.: 296 110 411  
 
PRAHA 6 
Knihkupectví Luxor   
metro Dejvická  
vestibul metra A  
Evropská 1500/1  
tel.: 296 110 600 
 
PRAHA 8 
Booktook   
Nad Šutkou 513/5  
tel.: 770 183 730 
 

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

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

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

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

Člen Knižního klubu PREMIUM nakupuje knihy i neknižní sortiment  
za klubové ceny:  
• v knihkupectvích LUXOR a v partnerských knihkupectvích (obvykle  

20% sleva z běžné ceny na nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, 
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a 5% sleva  
na ostatní tituly  a neknižní sortiment),  

• na www.knizniklub.cz či objednávkou přes zákaznický servis (obvykle 
20% sleva z běžné ceny na nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, 
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a výhodné ceny 
na ostatní tituly).  

Knižní klub PREMIUM svým členům dále nabízí celou řadu dalších výhod:  
5x ročně barevný klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek, 
možnost nákupu knižních kom  ple tů se slevou či knih za akční ceny, slevy 
k svátku a na  rozeninám i poukázky jako odměnu za pravidelné nákupy  
či výhody u partnerských společností. (Nabídka výhod partnerských  
společností je uvedena na kk.luxor.cz/partners.)  
Člen Knižního klubu PREMIUM se zavazuje zakoupit alespoň jeden titul 
v období platnosti každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet 
nebo pomocí objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky. Vybírat je možné 
z více než 70 000 titulů na www.knizniklub.cz.  
Pokud člen nestačí nákup uskutečnit do objednacího termínu (uveden 
vždy na titulní straně katalogu), zašle mu Knižní klub PREMIUM další  
katalog – Výběr, v němž budou uvedeny aktuálně nejprodávanější tituly.  
Jestliže ani do objednacího termínu katalogu Výběr nebude u člena  
zaznamenán žádný nákup, může mu být Knižním klubem PREMIUM zaslán 
bestseller, tzv. hlavní nabídka, kterou je možné do 14 dnů vyměnit za jinou 
knihu (ve stejné nebo vyšší cenové kategorii).  
Člen Knižního klubu PREMIUM má možnost informovat nejpozději  
do objednacího termínu katalogu Výběr zákaznický servis o tom, že nákup  
v období tohoto katalogu neuskuteční a že má (či nemá) zájem o zaslání 
hlavní nabídky.   
Každý člen Knižního klubu PREMIUM, který za kalendářní rok nakoupil zboží 
v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok zakoupil v období  
platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden titul), bude zařazen do  
VIP programu na následující kalendářní rok. VIP člen získává 30% slevu 
z běžné ceny na tituly označené v klubovém katalogu jako VIP a výhodnější 
poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu, ve kterém jsou 
uvedeny. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání hlavní nabídky.  
Členství v programu PREMIUM může zákazník ukončit písemnou výpovědí  
po uplynutí dvou let od prvního nákupu v programu PREMIUM (poštou 
nebo e-mailem).  
Podrobné Podmínky účasti v programu LUXOR Knižní klub PREMIUM jsou  
uvedeny na www.knizniklub.cz.

Kde nás najdete?

Ochrana soukromí

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete 
je co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu: 
Knižní klub, U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí. Uveďte prosím  
objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný titul vám zašleme  
obratem. 
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického ser visu máte právo  
do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a video-
nahrávek, pokud jste poru šili jejich originální obal.

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

Reklamace

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu týkajícího  
se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním  
řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona 
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto 
spo t řebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou  
obsaženy v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI  
nejpozději do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží.  
Mimo soudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stra nami sporu,  
nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí 
resp. zánikem strany sporu, marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu,  
nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimo soudní řešení spotřebitelských sporů 
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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Katalog LÉTO 3/2019 budeme rozesílat začátkem června 2019. 83

Jak objednat?

Kolik zaplatíte za dopravu?

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

www.knizniklub.cz

296 536 660 

info@knizniklub.cz

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-EA023456,EA124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EA023456,EA124578 
        Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EA023456,EA124578-PP-IT 
        Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EA023456,EA124578-IT

Příjem objednávek: 296 536 660    
Informace: 296 536 662 
Reklamace: 296 536 661 

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

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

E-knihy

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA  
při platbě předem a nákupu nad 1000 Kč  
(pro VIP členy nad 700 Kč)

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY (včetně ZÁSILKOVNY při dobírce) 
při nákupu nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1300 Kč)

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700  

Česká pošta 
Platba předem: 59 Kč 
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Výdejní místa Zásilkovny 
Platba předem: 35 Kč 
Při platbě dobírkou: 45 Kč

Kurýr Geis Parcel 
Platba předem: 65 Kč 
Při platbě dobírkou: 95 Kč

IN TIME KURÝR 
Platba předem: 59 Kč 
Při platbě dobírkou: 59 Kč
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Alastair Fothergill, Keith Scholey 

NAŠE PLANETA 
Publikace tvoří pozoruhodný fotografický dopro-
vod stejnojmenného původního dokumentární ho 
seriálu společnosti Netflix Naše planeta, jehož 
tvůrci stojí i za úspěšným dokumentárním  
seriá lem Planeta Země. Tento mimořádný projekt  
pomocí strhujících fotografií a nejnovějších  
vědeckých poznatků podává zprávu o stavu  
naší planety a naléhavě přispívá k celosvětové  
diskusi o tom, že máme opravdu nejvyšší čas  
pokusit se o její záchranu. 
Váz., 320 stran, barevná publikace,  
21,6 x 27,9 cm 

EA040061 599,-  479,- 
V prodeji od 5. dubna 2019

Katalog Knižního klubu vydává EUROMEDIA GROUP, a. s. Pro členy zdarma.  
Redakce: Hana Hříbková • Grafická úprava a foto: Kateřina Stárková a Gabriela Janovská  
Tisk: Severotisk s. r. o., Ústí nad Labem • Registrační č. MK ČR E 13888. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00 Praha 5 

NOVIN
KA

CELOSVĚTOVÁ 
PREMIÉRA
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