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Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.2

Milí členové Knižního klubu,

dostává se Vám do rukou náš letní katalog s výběrem novinek z domácí i světové literatu-
ry, který, jak doufáme, potěší jak naše věrné členy, tak nové příznivce.  
Jaro jsme prožívali ve znamení 23. ročníku mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy.
Nejatraktivnějším hostem našeho stánku se stala švýcarská autorka Corinne Hofmannová,
která čtenářům představila svou poslední knihu Dívka se žirafím krkem (s. 31). Pokud
jste si oblíbili její Bílou Masajku, tak si rozhodně nenechte tuto novinku ujít. K dalším 
hostům patřila například Sára Saudková se svou provokativní knihou Zpocená záda (s. 26)
nebo blogerka a humoristka Zuzana Hubeňáková s úsměvným titulem Postřehy teplákové
bohyně (s. 27). 
Pro vyznavače napětí a autorky Dívky ve vlaku Pauly Hawkins máme skvělou zprávu.

Britská autorka vstupuje podruhé na náš knižní trh s horkou novinkou, jejíž obsah je však značně mrazivý. Román 
Do vody (s. 17) skrývá pod hladinou nejedno překvapení. 

Přeji Vám inspirativní čtení a příjemně strávený čas s našimi knihami. 

Helena Čudová 
ředitelka programu
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S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte... 

1. Shari Lapena: MANŽELÉ ODVEDLE strana 16

2. Elizabeth Massie: VERSAILLES strana 23

3. Eva Dienerová.: MALOVANÉ ČTENÍ Klubko, strana 7

4. B. Woodová: ZEMĚ ODPOLEDNÍHO SLUNCE strana 9

5. Hanne Egghardtová: MUŽI MARIE TEREZIE strana 30

6. Matthew FitzSimmons: PŘILIŠ KRÁTKÝ PROVAZ  strana 18

7. J. Quinnová: ZA VŠÍM HLEDEJ BRIDGERTONOVY strana 11

8. Jean-Luc Bannalec: BRETAŇSKÁ PÝCHA strana 20

9. Harlan Coben: SMRT V ZÁDECH strana 18

10. K. Koval, J. Lada: ZEMĚKLÍČ Klubko, strana 5

VAŠE NEJ Z KATALOGU 2/2017: 

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 64. 

VIP cena 251,-

VIP cena 279,- VIP cena 195,- VIP cena 174,- VIP cena 195,-

VIP cena 244,-
-30 %

z běžné ceny

Výhody
pro VIP!

Bodujte při každém
nákupu!

Za všechny zakoupené knihy, CD, DVD
i dárkové zboží získáváte ibody a s nimi

spoustu skvělých výhod! 
Za ibody si můžete vybrat báječné odměny! 
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Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2017 3

VÝHODNÁ AKCE
Akce platí do 31. srpna 2017 jen pro členy Knižního klubu.Cena pouze 219 Kč!

Akční cena platí pro členy Knižního klubu,

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 319 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:

DA038821

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Christel Vatassová, Pascal Loperena 

JAK BÝT KRÁSNÁ ZA 21 DNŮ
Christel Vatassová si po dvaceti letech v hlavních
pařížských modelingových agenturách, kde ji obklo-
povaly nejkrásnější ženy světa, uvědomila, že všechny
touží po tomtéž – cítit se sebevědomé, krásné
a atraktivní. Proto se za pomoci rad expertů z oblasti
módy a kosmetiky rozhodla sestavit jednoduchý pro-
gram, který vás naučí, jak předvést vaše největší
přednosti a zdůraznit to, co vás činí vskutku jedineč-
nými. Podělí se s vámi o to, jak správně vybrat základ-
ní kusy oblečení, jak za 10 minut zvládnout make-up
nebo účes, jaké doplňky zvolit, jak pořídit perfektní
selfie a mnoho dalšího. Ke změně zvyku je potřeba
jednadvacet dní, tak nečekejte a pusťte se do toho! 
Přidejte se k #beautychallenge21 a sdílejte svých 
21 kroků na cestě za krásou. 

Flexivazba, 240 stran, 160 x 220 cm, barevná publikace

DA038821    akční cena 219,-
GR038821    nečlenská cena 399,- 319,-

Změňte svůj život
za pouhých 21 dnů!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

399,- 
AKČNÍ CENA 

219,-
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27 Agent Mulder je minulost,
David Duchovny teď píše knihy!

Příběh opravdového přátelství

Kolika cestami se může ubírat
jeden život?

53

• V nabídce více než 60 000 titulů
online i v knihkupectvích

• Ceny knih až o 30 % nižší

• 5x ročně katalog zdarma s novinkami

• Dárky, soutěže, věrnostní program

• Akční nabídky, zvýhodněné komplety, 
slevové poukázky, prémie za nákup...

V Knižním klubu si
vždycky vyberete!

Nový psychothriller 
autorky Pokoje

strana 8

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

Recepty, které prošly 
testováním na dětech!

4

N
A

Š
E 

TI
P

Y

04 a 05_sablona lista  5/17/17  3:30 PM  Stránka 2



Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz 5
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Za pohádkový konec musíte bojovat!

Liane Moriarty 

POSLEDNÍ VÝROČÍ 
Sophii táhne na čtyřicet a už i ji začínají trochu znervózňovat
biologické hodiny. Nová známost je přitom v nedohlednu.
Neudělala chybu, když tak lehkovážně opustila Thomase,
nejhodnějšího muže, jakého kdy poznala? A pak jednoho
dne zjistí, že jí Thomasova prateta odkázala něco tak neče-
kaného, že tím Sophii obrátí život úplně naruby. 
Grace je krásná ledová královna a má všechno, o čem kdy
snila: manžela, který ji miluje, a novorozeného syna. Jak se
ale vypořádá s tím, když vidí, jak se Sophie na oba toužebně
dívá? Veronice se nic nedaří a na všechny má dopal. Nejvíc
na pratetu Connii za to, že umřela a že do své závěti zahrnu-
la zrovna Sophii! Veronika je odhodlaná závěť napadnout
a hnát celou „kauzu“ až před nejvyšší soud. A taky vyřešit
záhadu Ostrova počmáraných blahovičníků a napsat o tom
knihu! Přeložila Šárka Kadlecová. Váz., 398 stran, 14,5 x 22,7 cm

GR038983            nečlenská cena 359,- 279,-
cena pro VIP členy 251,-

LIANE MORIARTY (*1966) žije v Sydney. Ač se beletrii věnovala už od mládí,
první kniha jí vyšla až v roce 2005. Je autorkou několika románů a pod pseu-
donymem Nicol Berry také série knih pro děti, paradoxně úspěšnější ve světě
než doma v Austrálii. Jejím zatím nejúspěšnějším titulem je Manželovo tajem-
ství z roku 2013 (česky Ikar 2014). Prodalo se ho přes milion výtisků ve více
než 35 zemích po celém světě.

Další kniha autorky MANŽELOVA
TAJEMSTVÍ, SEDMILHÁŘEK či
ZAMILOVANÉ HYPNOTIZÉRKY

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Liane Moriarty 
SEDMILHÁŘKY 
Jane, hloubavá a uzavřená, je sama 
s pětiletým synem, který se začíná ptát 
po tátovi. Exmanžel trochu neřízené střely
Madeline se najednou chce podílet na
výchově dcery. Celeste má hodného a boha-
tého manžela a krásný dům, jen ta její dvoj-
čata jsou občas na zabití. Co by ji mohlo 
trápit? Jsou však k sobě kamarádky opravdu
upřímné? Vždyť i drobné lži a polopravdy
můžou vyústit v tragédii. HBO uvedla podle
knihy sérii s Nicole Kidmanovou a Reese
Witherspoonovou. Přel. Šárka Kadlecová.
Brož., 440 s., 12,5 x 20 cm 

GR038772            279,-   219,-
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Exkluzivní nabídka platí do vyprodání zásob!6
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Emma Donoghue 

ZÁZRAK
Vynikající psychologický román od drži-
telky řady cen a autorky mezinárodního
bestselleru Pokoj. 
  Zdravotní sestra Lib Wrightová, profesio-
nálka vycvičená samotnou Florence
Nightingalovou, přijíždí v polovině 
19. století na irský venkov, kde žije údaj-
ně zázračná jedenáctiletá dívka Anna. Už
po čtyři měsíce nesnědla jediné sousto,
a přitom se těší dobrému zdraví. Lib je
pověřena lékařským výborem, aby odha-
lila domnělý podvod, zdá se však, že
dívka nic nepředstírá. Je to skutečně
zázrak? Anebo za tím stojí fanaticky
zbožná rodina? Lib se s Annou velmi
sblíží, a proto ji vyděsí, když se její stav
začne náhle rapidně zhoršovat… 
Přeložila Lenka Faltejsková. 

Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GR038447  nečlenská cena 299,- 239,-

Arthur Golden
GEJŠA
Chudou Čijo jako malou pro-
dají do kjótské čtvrti gejš.
Půvabná dívka ale nemá být
jen prostitutkou, nastoupí
neleh kou cestu k postavení
profesionální gejši… dokud
ji nezradí vlastní srdce. 448 s.

GR035741   259,- 229,-

Jojo Moyesová 
JEDEN PLUS JEDNA 
Jess to nemá lehké: manžel ji
opustil a rodině nic nepřispívá.
Syna puberťáka šikanují a dce-
ra, matematický génius, by mo-
hla studovat prestižní školu, ale
Jess si to nemůže dovolit.
Jednoho dne však najde svazek
bankovek, který patří arogantní-

mu milionáři Edu Nichollsovi, u něhož doma uklízí. Jinak zásadová žena
se impulzivně rozhodne, že si peníze ponechá a využije je pro svou
dceru. V té chvíli ještě netuší, jak jí jejich majitel následně změní
život… Přel. Eva Klimentová. Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GR038859                                   269,- 219,-

Catherine Bannerová 
DŮM NA PRAHU NOCI 
Starý dům se stává domo-
vem pro generace jedné ro-
diny, zatímco kolem víří sto-
letí velkých změn, po válce
přicházejí turisté a recese.
Je to místo plné příběhů,
legend i zázraků. 400 stran  

GR037659   379,- 299,- 

Jojo Moyesová 
POSLEDNÍ DOPIS 
OD TVÉ LÁSKY
Novinářka Ellie najde starý
dopis: neznámý muž žádá
svou milenku, aby opustila
manžela. Ellie příběh zau-
jme, i ona má poměr se že-
natým mužem… 472 stran

GR037407   269,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Emma Donoghue 
POKOJ
Pro pětiletého Jacka je Po-
koj celým světem. Je to
místo, kde se narodil, kde
vyrůstá, kde žije v bezpečí
se svou Mami. Celý den si
hra jí, učí se, cvičí nebo si
čtou. V noci ho Mami uklá-
dá do bezpečí Skříně. To
aby ho neviděl Čert, který
za ní občas v noci přichá-
zí... 336 stran 

GR038039   229,- 179,-

Autorka má jediný cíl:
příběh, příběh a příběh...
a bůh jí za to žehnej.

Stephen King
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* Nabídka exkluzivně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu. 7
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   Amy Gentryová 

DCERA NĚKOHO
JINÉHO
Když třináctiletá Julie jedné
noci zmizí z domu, vypadá to
na učebnicový příklad únosu.
Jenomže nikdo se neozve
s žádostí o výkupné, neobjeví
se jediná stopa… Až se po
dlouhých osmi letech Julie,
nyní už dospělá žena, zniče-
honic objeví na prahu rodin-
ného domu. Počáteční úžas a nadšení celé
rodiny však záhy vystřídají neodbytné otázky, které se Juliině
matce vkrádají do mysli – zvlášť když se Julie s rodinou sžívá jen pomalu
a chová se více než podivně. Proč odmítá chodit na terapii? Kam tak záhadně mizí z domu?
Proč nechce mluvit o tom, co se stalo? Kam se poděly peníze z fondu, zřízeného na Juliino
nalezení, který spravoval její otec? A co je nejhorší – je tahle žena opravdu jejich Julie?
Přeložil Richard Olehla. Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GR038506                         nečlenská cena 259,- 199,-

Je horší
ztratit
dítě, nebo
iluze?

Ellen Bergová 
CHCI TO TAKY!
Charlotte má úžasnou práci,
úžasný byt, úžasnou psy-
choterapeutku – ale žádné-
ho chlapa. V devětatřiceti!
A pak se objeví báječný
muž, ale  jako naschvál je to
– pouhý  instalatér! 272 s. 

GR037886   279,- 219,-

     Kelly Rimmerová 

AŽ BUDU BEZ TEBE
Příběh o lásce, která láme srdce, a pak je za-
hojí. – Před rokem jsem potkal ženu svého ži-
vota. Jmenovala se Lila a byla krásná, rázná,
tvrdohlavá a úžasná způsobem, jaký slova ne-
dovedou vyjádřit. Přesto přede mnou měla ta-
jemství, které mě nakonec zlomilo. Přel. Ivana
Nuhlíčková. Váz., 336  stran, 12,5 x 20 cm

GR038469    nečlenská cena 279,- 219,-

W. Bruce Cameron 
PSÍ POSLÁNÍ
Jeden pes se narodí několi-
krát, aby se zdokonaloval 
v tom, co umí, a lépe chá-
pal člověka. I hrdina knihy
se na svět vrací, vždy s přá-
ním zase vidět Ethana, kte-
rého tolik miluje…  280 s.

GR038705   249,- 199,-

W. Bruce Cameron 
PSÍ CESTA
Pokračování úspěšné knihy
Psí poslání přináší další
dobrodružství chundelatého
psího kamaráda, který po
smrti milovaného páníčka
nachází nový smysl svého
bytí u jeho vnučky. 320 s.

GR036177   279,- 239,-

Susanna Kubelka   
DRUHÉ JARO 
MIMI TULIPANOVÉ
328 s.

GR037879   299,- 249,-

Susanna Kubelka 
HRAD MÁM, HLEDÁM
PRINCE 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

GR037003   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

398,-jen
obj. č. 

GR039172

Druhé jaro MImi Tulipanové a Hrad mám, hledám prince

ČESKÁ 
PREMIÉRA

POUZE 
V KLUBU*
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Přidejte se k nám na Facebooku!8
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Laura Lane McNealová 

CUKROVÁ PANENKA
Působivý debut s atmosférou oblíbeného románu Černobílý
svět. Malou Liberty zavane osud z Washingtonu do jižanského
New Orleans, kde ji matka po smrti Libertina otce nechává
u dosud nepoznané babičky. Krátké prázdniny se však nepřed-
pokládaně prodlouží na neurčito a prostředí amerického Jihu
šedesátých let dává dívence poznat černošskou mentalitu
a kulturu a otevírá jí úplně jiný svět. Po vzoru svého jména,
znamenající Svoboda, a pod vedením svérázné babičky Fannie
zde Ibby, jak jí všichni říkají, dospívá. V domě žije také černoš-
ská hospodyně Quennie a její dcera Dollbaby. Dodržují se tu
jistá pravidla, a to především zásadně se neptat na minulost –
ta totiž skrývá tragická tajemství… Přeložila Jana Kordíková. 

Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GR037656             nečlenská cena 299,- 239,-

Patricia Harmanová 

PORODNÍ BÁBOU PROTI SVÉ VŮLI
Becky Meyersová, kdysi veselá a rázná zdravotní sestra, se vrací do Hope
River. Trápí ji trauma z porodu, kterému neúspěšně asistovala, a jako paci-
enta si veze svého bývalého zaměstnavatele, doktora Bluma. Doktor je na
tom ještě hůř než Becky; smrt na operačním sále a tragický skon jeho ženy
v ten samý den z něho udělaly nemluvící, neschopnou trosku. Becky se
usídlí v bývalém domově své přítelkyně Patience, a přestože má z porodů
panický strach, musí se v chudém kraji plném zoufalých žen a mužů posta-
vit svým démonům čelem. Přel. Kateřina Kolářová. Váz., 440 s., 12,5 x 20 cm

GR038304                   nečlenská cena 299,- 239,-

Jodi Picoultová 
VYPRAVĚČKA
Sage se při skupinové tera-
pii spřátelí s devadesátní-
kem Josefem Weberem.
Ten ji požádá,  aby mu po-
mohla se zabít, protože ho
léta tíží svědomí – působil
v SS i koncentračních tá-
borech. 512 stran 

GR036688   399,- 329,-

Patricia Harmanová
PORODNÍ BÁBA 
OD ŘEKY HOPE
Patience poskytuje pomoc
těm nejubožejším. 416 s. 

GR037540  299,- 249,-

Kathryn Stockettová
ČERNOBÍLÝ SVĚT 
Slečna Skeeterová ukáže
svět očima černých hospo-
dyň a převrátí tím vzhůru
nohama celé město. Za
problémy rasismu i posta-
vení žen tkví poselství
o hranicích, skutečných
i těch v nás. 408 s.

GR037456 249,- 199,-

Kate Mortonová 
ŠEPOT VZDÁLENÝCH
CHVIL 
Edie se vydává do chátrají-
cího sídla, kde její matka
žila během války. Pomalu
rozplétá matčinu minulost,
ve starém domě se však
skrývají další tajemství…
Co se tehdy stalo? 496 s.

GR037563   399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jižanská výstřednost,
tajemství a kouzlo...

Výhodný komplet

378,-jen

obj. č. GR039173
2x Patricia Harmanová

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Každý týden nová soutěž! facebook.com/knizniklub 9
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Donna Douglasová 

SESTŘIČKY
Nemocnice Nightingale je v 30. letech 20. století proslulým ústa-
vem, kde se mladé dívky mohou vyučit váženému povolání zdra-
votní sestry. Osud sem svede tři mladé ženy, každou velmi odliš-
nou. Pro chudou Doru je práce v nemocnici vysněným únikem
z domova, kde ji týrá nenáviděný otčím. Aristokratická Millie si stu-
dium vyvzdorovala, aby unikla sňatku. A plachá Helen, dcera ředi-
telky nemocnice, jinou volbu ani nemá, ale díky její domnělé pro-
tekci ji ostatní sestřičky nemůžou vystát. Ze tří outsiderů se stanou
ty nejvěrnější přítelkyně. Život se však nebude mazlit s žádnou
z nich. Přeložila Petra Klůfová. 

Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

GR038250   nečlenská cena 299,- 239,-

Pomáhají ostatním. 
Kdo pomůže jim?

Jill Alexander Essbaum 
HAUSFRAU 
Anna nenachází nic, z če-
ho by se radovala. Man-
žel, děti, milenci... utíká od
reality a pokouší si dokázat
svou hodnotu. Přežívá
v prázdnotě nešťastné sa-
moty, zatímco nad hlavou
se jí stahují mračna. 256 s.

GR037678   299,- 249,-

Barbara Woodová 
ZEMĚ ODPOLEDNÍHO
SLUNCE
Píše se rok 1920 a Eliza-
beth se pokouší vymanit
z konvencí starší generace.
Svobodu hledá s milova-
ným mužem v Kalifornii.
Brzy zjistí, že svého muže
vůbec nezná... 552 s. 

GR038233   369,- 289,-

Barbara Woodová 
MODRÝ KÁMEN 
Nádherný kámen putuje
dějinami a v lidech pro-
bouzí vnitřní sílu, dodává
jim odvahu a víru a učí je
moudrosti. Osm příběhů
spojených motivem mod-
rého drahokamu plasticky
líčí historii. 576 stran 

GR038224   399,- 299,-

Nicholas Sparks 
VE TVÝCH OČÍCH 
Colin se sice snaží, ale po-
řád žije trochu na hraně.
Dcera mexických přistěho-
valců Maria je jeho opak;
úspěšná, tvrdě pracující.
Předsudky ale nejsou tak
silné jako pouto, které se
mezi nimi vytvoří. 456 s.

GR038033   349,- 279,-

Nicholas Sparks 
MILÝ JOHNE 
John se stane vojákem, byť
neví, co všechno to obná-
ší. Jeho lásku s křehkou
Savannah podrobí zkoušce
11. září – John musí do
války. Překoná láska odlou-
čení, ale i hlubší rozpory
mezi milenci? 272 stran

GR037057   259,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Donna Douglasová žije
v Yorku se svým manželem
a dcerou. Kromě psaní
románů je také velmi uznáva-
nou novinářkou na volné
noze. Jako Donna Hayová
napsala několik úspěšných
romantických příběhů. 
Sestřičky jsou prvním romá-
nem ze série o sestrách
z nemocnice Nightingale.
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Johanna Lindseyová 

ABYCH TĚ
MILOVALA
Robert Whitworth
a lord Dominic
Wolfe si odedávna
šli po krku, ale jejich
nekonečné půtky,
rvačky a souboje už
prince regenta una-
vují, a tak jim přiká-
že, aby odložili
spory a spojili rodi-
ny manželstvím.
Ten, který odmítne,
přijde o veškerou
půdu i majetek.
Když už si nemůžou
vzájemně usilovat
o život, spokojí se
oba muži s tím, že
alespoň připraví

toho druhého o jmění.
Figurkou v jejich nové hře se má stát

Whitworthova mladší sestra Brooke, jenže ta má vlastní
plány. I kdyby byl úhlavním nepřítelem jejího bratra sám kníže pekel, pro ni

tento tajemný šlechtic představuje vysvobození od nemilující rodiny, a proto je
odhodlaná ho přimět, aby ji miloval. Přeložila Alžběta Lexová. 

Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GR038512                          nečlenská cena 249,- 199,-

Sally MacKenzie 

CO SI POČÍT S VÉVODOU
První díl rozkošné nové série oblíbené autorky
historických romancí. Catherine Huttingová se
nejenže necítí být dívkou na vdávání, ale naopak
se s otevřenou náručí hodlá vrhnout do staropa-
nenství. Zvlášť když v jejím městě funguje dům
starým pannám přímo určený, a právě se v něm
uvolnilo místo. Cat stojí v cestě jen nový baron
z Hartu, který jí musí dát své svolení. Pak už hodí
celou tu manželskou šarádu za hlavu… anebo ne?
Přeložila Renáta Tetřevová. 

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GR038029        nečlenská cena 259,- 199,-

Valerie Bowmanová 
NEČEKANĚ VÉVODKYNÍ
Lady Lucy má kuráž a ochrani-
telské sklony. Když její přítel-
kyně Cassandra chce odradit
nevítaného ctitele, nabídne
pomoc. Skvělý plán se neuká-
že tak úplně bez chyb a Lucy
musí ctiteli čelit sama. Chápe,
proč ho Cassandra nechce,
vždyť je tak pyšný! Jenže také
velmi pohledný… 312 stran 

GR038180   249,- 199,-

Johanna Lindseyová 
VÁŠNIVÝ VZTAH
Alana zjišťuje, že je ztrace-
nou princeznou knížectví
a má se vrátit domů. 288 s.

GR035675   249,- 199,-

Johanna Lindseyová 
LÁSKA SI TĚ NAJDE
Devin nad matčiným hro-
bem přísahal, že už nikomu
neotevře srdce. 296 stran

GR036713   249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

497,-jen
obj. č. 

GR039174

Bouřlivé vyznání, Láska si tě najde, Vášnivý vztah

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Johanna Lindseyová 
BOUŘLIVÉ VYZNÁNÍ
Judith čeká vstup do spo-
lečnosti až za mořem a také
nejedno překvapení. 304 s.

GR037284   249,- 199,-

Staropanenství není
pro každého...
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Kathleen E.Woodiwiss 
LEOPARD A ORCHIDEJ 
Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm

GR038363   359,- 289,-

Julia Quinnová 

TAJNOSTI SIRA RICHARDA
Sir Richard Kenworthy se musí do mě-
síce oženit. Jaká dívka by ale kývla na
tak rychlé zásnuby? Když Richard potká
nenápadnou Iris, ví, že to je ta pravá.
Iris je zvyklá na to, že ji všichni trochu
podceňují, a když se o ni začne ucházet
pohledný sir Kenworthy, nemůže tomu
uvěřit. Jeho slova, pohled i doteky mlu-
ví o upřímné touze, ale proč tak spě-
chá? Než se Iris stačí rozmyslet, je s Ri-
chardem přistižena v kompromitující
situaci a než se naděje, je jeho manžel-
kou. Je odhodlaná zjistit, co před ní tají,
ale netuší, že pravda by jí mohla zlomit
srdce… Přel. Jaroslava Novotná. 
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GR038232   
nečlenská cena 259,- 199,-

Julia Quinnová se psaní
začala věnovat poté, co
dokončila studia na uni-
verzitě a zjistila, že netuší,
jak čerství absolventi shá-
nějí zaměstnání. Právě
měla rozečtenou jednu
romanci, a tak ji napadlo,
že sama zkusí takovou
knihu napsat. A okamžitě
sklidila velký úspěch. 

Jestli jste ještě nečetli
romanci, začněte touhle!Julia Quinnová 

VŠECHNY TVÉ POLIBKY
Hugh je po souboji o holi,
nejvíc ale utrpěla jeho pý-
cha. 280 stran

GR037430   259,- 219,-

Julia Quinnová 
ZA VŠÍM HLEDEJ
BRIDGERTONOVY
Série o Bridgertonových se
vrací do 18. století. 280 s. 

GR038231   259,- 199,-

Kathleen E.Woodiwiss 
KVĚTY NA VODĚ 
376 stran

GR037519  299,- 249,-

Stephanie Laurensová 
PRAVDA O LÁSCE
Gerrard Debbington miluje
jen své umění a lord Tre-
gonning mu konečně dovo-
lil malovat své slavné zahra-
dy. Gerrard ale musí nama-
lovat i jeho dceru. 360 s.

GR037448   299,- 249,-

Julianne Donaldsonová 
PANSTVÍ EDENBROOKE
Marianne odjíždí na venkov,
aby unikla nudě v Bathu.
Ale její kočár je přepaden,
a dívka zjišťuje, že místo
rozjímání ji čeká tajemství
k rozlousknutí. 320 stran

GR037545   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

448,-jen
obj. č. 

GR039175

Leopard a orchidej a Květy na vodě
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Danielle Steel 

KOUZLO
Bílá večeře je milostnou básní opěvující přátelství, radost, eleganci a krásné
památky Paříže. Je to nezapomenutelná noc, kdy se lidé oblečení výhradně
v bílém sejdou, aby spolu povečeřeli na do poslední chvíle utajovaném
místě. Jean-Phillip Dumas, který se setkání účastní každý rok, nyní pozval tři
pečlivě vybrané páry, aby s ním sdíleli kouzlo sounáležitosti. Sedm prolínají-
cích se příběhů, sedm lidí, kterým Paříž změní život a otevře je novým přá-
telstvím a – samozřejmě – lásce. Přeložila Drahomíra Michnová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GR038701   nečlenská cena 279,- 219,-

Sandra Brown 

ZÁMĚNA 
Jednovaječná dvojčata Gillian
a Melina Lloydovy jsou si k neroze-
znání podobná. Potřeštěnější
z obou sester, Melinu, napadne
zahrát si dávnou dětskou hru na
záměny. Přesvědčí obezřetnější
Gillian, aby na jeden večer zaujala
její místo mediálního doprovodu
austronauta a národního hrdiny
Christophera Harta. Gillian sestřin
návrh zpočátku odmítá, ale nakonec
ho přijme a druhý den je nalezena
mrtvá. Melina se rozhodne, že musí
za každou cenu zjistit, kdo její sest-
ru zavraždil. Přeložila Klára Ježková.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GR038919      329,- 269,-

Danielle Steel 
PŘESILOVÁ HRA
256 stran
GR037172    249,- 199,-

PROCITNUTÍ
304 stran
GR037174    279,- 229,-

Paullina Simonsová 
BELLAGRAND
Počátek 20. století, Massa-
chusetts. Italka Gina je nezá-
vislá, vášnivá žena toužící po
rodině. Harry je bostonský
aristokrat a chce budovat
lepší svět. Ve vztahu plném
vášní i trýzně nakonec jedi-
né rozhodnutí určí jejich dal-
ší osud. Román klenoucí se
přes dva kontinenty a čtyři-
cet let, v němž začíná příběh
Měděného jezdce. 392 stran

GR037184   349,- 299,-

Sandra Brown 
ADAMŮV PÁD 
Lila všechnu energii věnova-
la práci, stala se z ní vynika-
jící fyzioterapeutka. Pacienta
jako je Adam, který ji stále
provokuje, ale ještě neměla.
Přesto je odhodlaná mu po-
moci. Pozdě přijde na to, že
sice vyhrává boj o Adamovo
zdraví, ale ztrácí srdce a za-
číná pochybovat o svých
představách o mužích, lásce
i o sobě. 160 stran

GR     038626   199,- 159,-

Výhodný komplet

298,-jen

obj. č. GR039176
Přesilová hra a Procitnutí

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Když láska, 
tak v Paříži...
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Audrey Carlanová 

CALENDAR GIRL 2
Duben, květen, červen

Mia Saundersová se kdysi zapletla s nesprávným mužem. 
Ten má teď v rukou život jejího otce a Mia mu dluží milion 
dolarů, na které si nedobrovolně vydělává jako luxusní 
společnice. Další tři měsíce bude provázet bohaté muže a plnit každé jejich přání.
V dubnu to bude profesionální basketbalista Mason, který si potřebuje vylepšit mediální
obraz, v květnu ji čeká žhavý samojský model Tai a v červnu bude předstírat, že je zlato-
kopka pasoucí po závratně bohatém Warrenovi… 
Přeložila Rosalie Hnídečková. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GR038289 nečlenská cena 299,- 239,-

Laurelin Paigeová 
FIXED 1 
ZÁVISLÁ NA TOBĚ
Alayně to s láskou moc ne-
jde, a tak se chce aspoň
chvíli mužům vyhýbat.
Určitě nehodlá skončit 
v posteli s Hudsonem,
jenže jeho smyslnost
a touha jsou náhle víc, než
dokáže zvládnout. 296 stran

GR037444   299,- 249,-

Laurelin Paigeová 
FIXED 2
NALEZENÁ V TOBĚ
Když Hudson Alayně otev-
řel své srdce, rozhodla se
odstranit poslední bariéry
a odevzdat se mu. Cítí, že
zničení téhle lásky by zna-
menalo její konec. Jenže
nejen ona, ale i Hudson má
svá tajemství. 312 stran

GR037445   299,- 249,-

Laurelin Paigeová 
FIXED 3
ODDANÁ TOBĚ
Vztah Alayny a Hudsona
zažil mnoho zkoušek. Slíbí
si zcela vážně, že už před
sebou nebudou mít žádná
tajemství. Alaynino srdce je
tak zlomeno tím bolestněji,
když zjistí, že Hudson slib
porušil... 384 stran  

GR037446   299,- 239,-

Samantha Youngová 
HRDINA 
Otec byl pro Alexu vždy
hrdinou, než zjistila, že měl
ještě jinou rodinu. Znejis-
tělá se vrhá do práce, ale
když se má sejít s Cainem
Carrawayem, povolí jí ner-
vy. Tenhle nádherný, ús-
pěšný muž je s její minu-
lostí příliš spojený. 352 s. 

GR037872   299,- 259,-

Audrey Carlanová 
CALENDAR GIRL 1
Leden, únor, březen
Mia potřebuje peníze, a když je nezíská, její otec zemře. A tak se
Mia na rok se stane luxusní společnicí. Každý měsíc bude mít jiné-
ho klienta v jiném městě. Sex není podmínkou. Snadno vydělané
peníze, že? Aspoň to si Mia myslí... 328 stran

GR038288 299,- 239,-

18+

ČESKÁ 
PREMIÉRA

âTY¤DÍLNÁ
SÉRIE
EROTICK¯CH
P¤ÍBùHÒ
VÁM ZRYCHLÍ
PULS KAÎD¯
MùSÍC
V ROCE!
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Krystal Sutherlandová 

LÁSKA V PRACHU HVĚZD
Henry Page ještě nikdy nebyl zamilovaný. Je bezna-

dějným romantikem, který stále čeká, že se jeho první
velká láska objeví na scéně ve zpomaleném pohybu, srdce vynechá

úder, vše bude podkreslovat instrumentální hudba. Proto, když se z ničeho nic objeví ve
škole Grace Townová, neupravená holka chodící o holi a v klučičím oblečení, Henry jen stěží může tušit,

že se má jeho život obrátit naruby. Grace, polámaná dívka s tajemnou minulostí, zbortí Henryho dosavadní předsta-
vy o lásce a ukáže mu, že mezilidské vztahy jsou složité, krásné i pomíjivé stejně jako výbuchy hvězd ve vzdálených
galaxiích. Přeložil Ondřej Kronich. Brož., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GR038000 nečlenská cena 249,- 199,-

Elizabeth Craftová, Shea Olsenová 

RŮŽE PRO CHARLOTTE
Charlotte má život naplánovaný. Výbor-
ně se učí, po škole pracuje v květinář-
ství, po maturitě doufá vystudovat medi-
cínu. Klukům se vyhýbá, aby nedopadla
jako její babička, matka i sestra, které
otěhotněly příliš mladé a tím pro ně vše
skončilo. Charlottin život se rychle změ-
ní, když se jednou objeví v květinářství
okouzlující Tate. Až později Charlotte zji-
stí, že je to slavný zpěvák. Vztah s cele-
britou není vůbec jednoduchý, zvlášť
když před ní Tate cosi tají. Zůstat s ním
znamená riskovat vše, oč kdy usilovala.
Je však otázka, jestli je vůbec možné
takovou bitvu vyhrát. Přeložila Lenka
Faltejsková. Brož., 264 s., 12,5 x 20 cm

GR037658  nečlenská cena 249,- 199,-

Barbora Bečvářová 
COPATÁ MÁMA
Lucii je devatenáct, má před
maturitou, spoustu plánů do
budoucna. Pak neplánovaně
otěhotní... 264 stran

GR038219   229,- 199,-

Lauren Saftová 
JAK TO MAJÍ HOLKY
Dlouholeté kamarádky začí-
nají na střední narážet na
různost povah i cílů. A ještě
kluci do toho! 288 stran

GR037655   249,- 199,-

Abbi Glinesová 
HRANICE
NEVINNOSTI
Blaire poznává nád-
herného nevlastní-
ho bratra... 256 s.

GR037034           
249,- 199,-

Abbi Glinesová 
ZA HRANICÍ
NEVINNOSTI
Dva nevlastní sou-
rozenci, osudová
přitažlivost. 264 s.

GR037035              
249,- 199,-

Abbi Glinesová 
NEVINNÁ 
NAVŽDY
Rush slíbil Blaire
věčnou lásku… ale
je to jen slib. 272 s.

GR038519 
249,- 199,-

Krystal Sutherlandová se narodila a vyrostla v Towns-
ville na severu Austrálie. Později se přestěhovala do
Sydney. Původně chtěla být a) květinářkou, 
b) vulkanoložkou, c) herečkou. Až krátce po svých
sedmnáctých narozeninách si sedla a napsala svůj
první román.

Výhodný komplet

477,-jen
obj. č. 

GR039040

3x Abbi Glinesová

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Knižní klub je tu s Vámi již pětadvacet let! 15
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Jennifer Nivenová 

TÍHA VESMÍRU
Okouzlující love story, která vás dostane, neobyčejní hrdinové, které si za-
milujete… Každý si myslí, že zná dobře Libby Stroutovou. Tuhle odvážnou
dívku s úctyhodnou váhou, jejíž fotku s titulkem Nejtlustší teenagerka Ame-
riky otiskly před dvěma roky snad všechny noviny v USA. Libby se ale od
té doby změnila – a ne jen co se váhy týče. Stejně tak si každý myslí, že
zná dobře Jacka Masselina. Mezi spolužáky je oblíbený, randí s nejkrásnější
holkou ze školy a na první pohled se zdá, že má všechno, co si může přát.
Až na to, že trpí prosopagnosií – nedokáže rozeznávat lidské tváře a svůj
handicap samo sebou skrývá. Když na sebe Stroutová a Masselin narazí ve
škole, svět se obrátí vzhůru nohama (minimálně Van Burenova střední!).
A malér je na světě! Přel. Anna Křivánková. Brož., 408 s., 12,5 x 20 cm

GR038619                     nečlenská cena 279,- 219,-

Lauren Kateová 
Andělé 1
PÁD 
Na Danielovi je něco
bolestně povědomého.
Ten odtažitý chlapec
upoutal pozornost Lu-
ce, už když ho viděla
poprvé – v první den
v internátní škole pro
problémové mladistvé.
Ve škole, kde jsou za-
kázané mobily a každý
krok sledují bezpeč-
nostní kamery, zname-
ná Daniel pro Luce
jediný světlý bod.
A přestože on s ní oči-
vidně nechce mít nic
společného, něco ji
k němu přitahuje jako

můru plamen svíčky. Luce musí zjistit, co se Daniel tak snaží utajit...
i kdyby ji to mělo zabít. Přel. Jana Jašová. Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

GR039052                               199,- 159,-

Jak obrátit
svět vzhůru
nohama

Výhodný komplet

1494,-jen
obj. č. 

GR038682

6x Nástroje smrti

Cassandra Clareová 
NÁSTROJE SMRTI 1
MĚSTO Z KOSTÍ  
GR036248        359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 2
MĚSTO Z POPELA  
GR036249        359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 3
MĚSTO ZE SKLA  
GR036250       359,- 299,-

NÁSTROJE SMRTI 4
MĚSTO PADLÝCH ANDĚLŮ
GR036251       359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 5
MĚSTO ZTRACENÝCH DUŠÍ
GR036252       359,- 299,-
NÁSTROJE SMRTI 6
MĚSTO NEBESKÉHO OHNĚ
GR036253        359,- 299,-

384 – 624 stran

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Jennifer Nivenová žije se svým snouben-
cem a třemi literárně nadanými kočkami 
v Los Angeles. Společně se svou matkou
Penelopou Nivenovou, rovněž spisovatelku,
pořádá semináře tvůrčího psaní. Více infor-
mací o Jennifer a jejích knihách najdete na
jenniferniven.com nebo na její FB stránce.

V kinech 

od 11. 5.
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Jonathan Moore 

TEMNÁ KOMORA
Jonathan Moore navazuje na ty nejlep-
ší: E. A. Poea a mistra drsné školy,
Raymonda Chandlera.
Inspektor Gavin Cain právě přihlíží vy-
zvedávání rakve na sanfranciském hřbi-
tově, když je náhle odvolán na radnici.
Co může být důležitějšího než případ,
kdy se zdá, že tu někdo nezakopával
jen mrtvoly? Starosta Castelli je ale jiné-
ho názoru – právě obdržel obálku s fo-
tografiemi neznámé dívky, zjevně pod
vlivem drog, a dopisem s výzvou, aby
to ukončil, jinak se jeho žena a dcera
dozvědí, co se stalo. Castelli tvrdí, že
netuší, oč jde. Pár dní nato je však na-
lezen s prostřelenou hlavou. A v jedné
rakvi leží kromě nebožtíka i tělo mladé
ženy, zjevně živé, ještě než nad ní za-
klaplo víko… Přeložil Ivan Němeček.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GR038549  nečlenská cena 299,- 239,-

Shari Lapena
MANŽELÉ ODVEDLE
Zašli jste k sousedům na ve-
čeři. Vaše dcerka spala, když
jste ji viděli naposledy. A teď
je pryč… 272 stran

GR038257  299,- 239,-

Mark Roberts 
KRVAVÉ NEBE
V ulicích řádí sněhová bouře
a v domech vrah. Likviduje
všechny a těla skládá do
podivných obrazců. 384 s. 

GR038208  299,- 239,-

Gillian Flynnová 
ZMIZELÁ 
Zdáli se jako ideální pár. Zdá-
ní však může klamat... 528 s. 
GR037069 299,- 239,-

Gillian Flynnová 
TEMNÉ KOUTY 
Po letech se otevírá případ
vyvraždění rodiny... 448 s. 

GR037511   249,- 199,-

Patricia Cornwellová 
POSTMORTEM 
Vychutnejte si první napí-
navý příběh soudní lékařky
Kay Scarpettové. Ve městě
někdo vždy v noci na
sobotu škrtí ženy. Nic oběti
nespojuje, vodítka snad
přinese pitva... 328 stran

GR038543  299,- 249,-

Patricia
Cornwellová 
PŘEDMĚT
DOLIČNÝ 
Ve svém domě byla
zavražděna spisova-
telka Beryl Madiso-
nová a ztratil se ru-
kopis její knihy, kte-
rá mohla leckomu
způsobit problémy.
A pak je zavražděn
další člověk, jenž
hrál důležitou roli
v Berylině minulosti.
Nebezpečí čelí i Kay
Scarpettová, které
kdosi vyhrožuje po
telefonu… Přel. Petr Hejný. Váz., 288 s., 12,5 x 20 cm

GR038544                           299,- 239,-

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GR039177

Zmizelá a Temné kouty

Kdo by 
chtěl umírat 
pohřbený 
zaživa?

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Paula Hawkins 

DO VODY 
Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte, 
co se skrývá pod hladinou… Na dně řeky se najde tělo 
svobodné matky – a zrovna na místě, kde byla toho léta objevena
mrtvola mladého děvčete. V historii malého městečka Beckford to
sice nejsou první ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel,
jsou to však právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří nejen hladinu
řeky, ale i poklidné životy místních obyvatel. A z temných vod
začínají najednou na světlo dne vyplouvat dlouho zamlčovaná
tajemství… 
Druhý román Pauly Hawkins, jejíž předloňský debut Dívka ve
vlaku se stal fenoménem, když zlomil všechny možné rekordy
v rychlosti prodeje (doposud se ho po celém světě prodalo přes
20 milionů výtisků), 79 týdnů se držel na prestižním žebříčků
bestsellerů New York Times a na jeho motivy byl natočen film.  
Přeložila Věra Klásková. Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

GR038934 nečlenská cena 379,- 299,-

Paula Hawkins 
DÍVKA VE VLAKU 
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Když vlak na chvíli
zastaví u návěstidla, naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do
soukromí mladého páru. Časem začíná mít pocit, že ty dva
zná. Dá jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho dne však
zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá
vlak zase do pohybu, a náhle je všechno jinak… Krátce nato
se Rachel dozví, že se „její“ Jess pohřešuje, a proto se roz-
hodne obrátit na policii. Není si jistá, zda tím nenadělá více
škody než užitku, zatímco se stále více zaplétá do příběhu,
který není její, ale jenž nakonec obrátí naruby život úplně
všem… 328 stran

GR038476               349,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Naposledy se 
nadechnete...ˇ

KNIŽNÍ UDÁLOST ROKU!

K dispozici od 12. 6. 2017
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Blake Crouch 

TEMNÁ HMOTA
„Jsi v životě šťastný?“ To byla poslední slova, která Jason Dessen slyšel,
než po útoku maskovaného muže upadl do bezvědomí. Než se probudil
připoutaný na lůžku a obklopený cizími lidmi v ochranných oblecích.
Než se na něj člověk, jehož nikdy neviděl, usmál a řekl: „Vítej zpátky.“
Ve světě, kde se probral, není Jasonův život ten, který zná. Jeho žena
není jeho žena. Jeho syn se nikdy nenarodil. A Jason není průměrný
profesor fyziky, ale proslulý génius, jenž dokázal něco pozoruhodného.
Něco nemožného.
Který svět je skutečný a o kterém se mu jen zdá? A pokud je skutečný
ten z jeho vzpomínek, jak se do něj lze vrátit? Cesta zpět však bude
úžasnější a zároveň děsivější, než si kdy dokázal představit…
Přeložila Veronika Volhejnová. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GR038402                        nečlenská cena 349,- 279,-
cena pro VIP členy 244,-

„Temná hmota je jedna 
z nejlepších knih jakéhokoli roku
a jakékoli reality.“ 

Book Reporter  

Matthew FitzSimmons 
PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PROVAZ 
Deset let od zmizení dcery sená-
tora dostane Gibson Vaughn foto-
grafii, na níž je dívka v době, kdy
už se pohřešovala. 400 stran

GR038248      359,- 279,-

Harlan Coben 
SMRT V ZÁDECH 
Maya Sternová přišla téměř
o všechno, co drželo její život
pohromadě. A teď ji zřejmě čeká
další rána. 352 stran

GR038343      349,- 279,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

328,-jen
obj. č. 

GR039178

Neznámá a Hříšnice

Tess Gerritsenová 
NEZNÁMÁ 
Vyděšená mladá žena se rozhod-
ne utéct z nemocnice, za každou
cenu, i za cenu únosu... 304 stran 

GR038048      279,- 229,-

Tess Gerritsenová 
HŘÍŠNICE 
Bílé vločky se tiše snášejí do ulic
– a v klášterní kapli leží dvě jeptiš-
ky v kalužích krve... 288 stran

GR037395      279,- 229,-

Frederick Forsyth 
VYJEDNAVAČ 
Profesionální vyjednavač Quinn je
pověřen jednáním s únosci prezi-
dentova syna. Zdá se, že jde o sou-
část rozsáhlého spiknutí. 384 s.

GR038301      299,- 249,-

Sophie Hannah 
BLUDNÁ SDĚLENÍ
Vynikající psychothriller z volné
řady příběhů s detektivy Simonem
Waterhousem a Charlie Zaile-
rovou. 376 stran

GR037386 399,- 199,-

Akční
cena

18 a 19 thrillery scifi_sablona lista  5/17/17  3:34 PM  Stránka 2



Nakupujte na www.knizniklub.cz! 19

S
C

I-
FI

Ernest Cline 
READY PLAYER ONE
Před krizí světa zachraňuje
online hra, kde všichni mo-
hou vést jiný život. 432 s.

GR037980   399,- 329,-

Robert J. Sawyer 

KVANTOVÁ NOC
Každý člověk balancuje na hranici
dobra a zla. Každý ji může pře-
kročit… Dá se ten krok předpo-
kládat? A může v tom mít roli
kvantová fyzika? Experimentální
psycholog Jim Marchuk pracuje
na vývoji metody, která odhalí
psychopaty. Pak zjistí, že mu z pa-
měti zmizel půlrok života před
dvaceti lety – a to půlrok temný
a klíčový. Kontaktuje proto Kaylu
Huronovou, která se věnuje vý-
zkumu vědomí. A která učinila
objev, jenž může lidstvo navždy
zbavit chuti dopouštět se násilí…
nebo ho naopak definitivně uvrh-
nout do temnoty. Přel. Michal
Prokop. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GR038225   
nečlenská cena 299,- 239,-

Hranice mezi
dobrem a zlem
je hodně
tenká...

Ernest Cline 
ARMADA
Když se z videohry stane
skutečnost a za okny při-
stává létající talíř... 352 stran

GR037981   349,- 279,-

Justin Cronin 
MĚSTO ZRCADEL
Dvanáctka byla rozprášena.
Ve světě skončilo století
nepředstavitelných hrůz.
Potomci těch, kteří přežili,
se snaží vybudovat novou
společnost. V mrtvé metro-
poli však čeká Nula, první
nositel viru... 592 stran 

GR033951   399,- 319,-

Alexandra Oliva 
POSLEDNÍ 
Začalo to jako televizní rea-
lity show. Osamocení, izo-
lovaní účastníci netuší, že
došlo k něčemu strašlivé-
mu. Všechny projevy zkázy
chápou coby součást hry.
Všude je přece sledují ka-
mery a mikrofony... 304 s.  

GR037717   299,- 239,-

Justin Cronin 
DVANÁCTKA
Svět zničila „upírská“ in-
fekce. Na vylidněné Zemi
přežívají zbytky těch, jimž
se nákaza vyhnula. 528 s.
GR033950   399,- 349,-

Justin Cronin 
PŘECHOD
Na Zemi se šíří nebezpečný
virus, tajně vyvinutý americ-
kou armádou, který mění
lidi ve vraždící upíry. 688 s.

GR038898   399,- 349,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

478,-jen
obj. č. 

GR039179

Armada a Ready Player One
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Louise Pennyová 

HLADOVÝ DUCH 
Chaos se blíží, starej brachu. Stačilo těch
pár slov a klid ve Three Pines vzal zasvé.
Hosté se právě loučili s létem, když byla
v místním bistru nalezena mrtvola nezná-
mého muže. A tak je povolán vrchní ins-
pektor Gamache a jeho tým, aby s od-
krytím dalších lží odhalili pohádkové po-
klady i tajemství ukryté v divočině. Zdá
se, že nejvíc odpovědí na to, kdo byl ten
cizinec, má majitel bistra. Stopy však ve-
dou rovněž do domu Hadleyových, kde
se odehrálo už několik zločinů. A zaple-
teni do případu mohou být i členové
místní komunity českých emigrantů.
Klíčů k vraždě má Gamache k dispozici
hned několik, a pravda v nich zašifrova-
ná bude tentokrát krutá… Přel. Lenka
Uhlířová. Váz., 472 s., 14,5 x 22,7 cm

GR038004  nečlenská cena 399,- 319,-

Inspektor Gamache 
se vrací do Three Pines.
Kvůli vraždě!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

338,-jen
obj. č. 

GR039180

Hadí doupě a Opona

Agatha Christie 
OPONA
Poirot řeší svůj poslední pří-
pad. 208 stran

GR037702   279,- 229,-

Agatha Christie 
HADÍ DOUPĚ 
Ve velkém domě na londýn-
ském předměstí žije rozvět-
vená rodina Aristida Leoni-
dese. Když starý pán za po-
dezřelých okolností zemře,
vše nasvědčuje tomu, že byl
úkladně zabit. O milionářo-
vu vnučku Sofii se uchází
syn kriminalisty ze Scotland
Yardu – napůl host v domě
a napůl amatérský detektiv
začíná luštit hádanku, jejíž
řešení vyráží dech... Váz.,
224 stran, 13 x 21 cm

GR038745   279,- 219,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÁ PÝCHA
Dva mrtví neznámí. Stopy
vedou k mafii, keltským
bratrstvům a záhadným
druidským kultům a komi-
sař Dupin začíná tušit, že
tohle bude jeho nejbizarněj-
ší případ... 360 s. 

GR038038   299,- 239,-

Dick Francis 
NERVY
Po sérii porážek se o Robo-
vi na závodištích začíná šuš-
kat, že „ztrácí nervy“. To ale
nemůže být jen náhoda, ne-
bo jeho neschopnost... na-
víc není první žokej, které-
mu se to stalo... 224 stran

GR038164   279,- 219,-

Louise Pennyová 
VRAŽEDNÝ CHLAD 
Ve Three Pines se zase
vraždí. A navíc o Vánocích.
Tentokrát se obětí stala zlá,
sobecká, panovačná žena.
Zdá se, že její smrti nelituje
vůbec nikdo a důvod zabít ji
měl snad každý. Navíc pa-
chatel zvolil velmi originální
způsob vraždy! 384 stran

GR036326   379,- 299,-
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Sarah Larková 
OSTROV RUDÝCH 
MANGROVNÍKŮ
Druhý díl karibské ságy.
Deirdre, dcera Angličanky
Nory, se provdá za lékaře.
Po svatbě odplují na ostrov
Hispaniola. Tam se jejich
osud změní… 528 stran

GR036509   399,- 149,-

Wolf Serno 

MEDIKUS
Z HEIDELBERGU
Mezi věděním a vírou… Kanton Thurgau kolem
roku 1500. Nevlastní matka dvanáctiletého Lukase Nufera rodí
v bolestech, ale dítě se nemůže prodrat na svět. Rodičku a dítě by mohl zachránit
takzvaný císařský řez – ale nebezpečnou operaci zakázala církev. Lukasův otec se
zákazu vzepře a opravdu se mu podaří úspěšně provést zákrok. Od toho okamžiku
má Lukas jediný cíl: Stát se lékařem! A pro tento cíl je odhodlaný obětovat všech-
no. Přeložil Jiří Lexa. Váz., 592 stran, 12,5 x 20 cm

GR037773  nečlenská cena 399,- 299,-

    Mezi 
věděním
a vírou…

Sarah Larková 
OSTROV TISÍCE 
PRAMENŮ
První díl ságy z Karibiku. No-
ra se vdá za vdovce, pěstite-
le cukrové třtiny na Jamajce.
Život v Karibiku ji šokuje,
rozhodne se věci změnit.
Pak přijde tragédie. 576 s.

GR035891   399,- 149,-

Philip Freeman 
KOSTI SVATÉ BRIGITY
Historický román s kriminál-
ní zápletkou se odehrává 
v Irsku na počátku 6. století.
Vypráví ho sestra Deirdre,
která pátrá po vzácných sva-
tých ostatcích, které někdo
ukradl z kláštera. 224 stran  

GR037964   249,- 199,-

Christian Jacq 
SETNOVO PÁTRÁNÍ I.:
PROKLETÝ HROB
Princ Setna pátrá po zloději
pokladu. 288 s., čb. ilustrace

GR037552   279,- 219,-

Christian Jacq 
SETNOVO PÁTRÁNÍ II.:
ZAKÁZANÁ KNIHA
Setna musí vstoupit do pro-
kletého hrobu. 280 s., čb. il.

GR037553   279,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

358,-jen
obj. č. 

GR039034

Setnovo pátrání I. a II.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Christian Jacq 

SETNOVO PÁTRÁNÍ III.: ZLODĚJ DUŠÍ
O princi Setnovi si sice všichni kromě jeho snouben-
ky Sechet myslí, že zemřel, avšak princ ve skuteč-
nosti směřuje k posvátnému městu kočičí bohyně
a doufá, že tam nalezne posvátnou Usirovu nádobu.
Sechetin otec, černý mág, chystá rozsáhlý útok na
faraona. Setna a Sechet jsou rozdělení a zmatení. Jak
by mohli zastavit čarodějův neúprosný postup?
Napínavý příběh slavného Christiana Jacqa pokra-
čuje! Přeložila Helena Beguivinová. 

Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm, čb. il.

GR037554       nečlenská cena 279,- 219,-

POUZE 
V KLUBU*

Akční
cena

Akční
cena
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Tracy Reesová 

JDI ZA ŠTĚSTÍM
Amy žije na sídle Hatville Court pod ochranou Aurelie, dcery majitele.
Prožívají dobrodružství a noří se do vlastního vysněného světa. Ani to
však dívku nechrání před záští mocné lady Vennawayové. Pak udeří
osud. Po smrti své přítelkyně se Amy ocitá zcela sama a bez prostřed-
ků. Jenže Aurelia dosud neřekla poslední slovo a v šifrovaném dopise
vysílá Amy na cestu do neznáma. Díky dalším dopisům, v nichž jí
Aurelia připravila nové pokyny, putuje dívka přes Anglii a získává příslib
nové budoucnosti. Přel. Leona Macháčková. Váz., 448 s., 14,5 x 22,7 cm

GR037908 nečlenská cena 399,- 299,-
cena pro VIP členy 279,-

Ken Follett 
NA VĚKY VĚKŮ
Do života obyvatel středověkého
města Kingsbridge zasáhne epidemie
moru... 928 s.
GR037974         299,- 179,-

    Ken Follett 
PILÍŘE ZEMĚ 
Uprostřed Anglie 12. století sleduje-
me osudy lidí, kteří zasvětili život
výstavbě katedrály. 928 stran
GR037973 299,-  179,-

Výhodný komplet

627,-jen

obj. č. GR039181
Rozhodnutí, Tajemství a Osudy porodní báby

Akční
cena

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Sabine Ebertová 

ROZHODNUTÍ
PORODNÍ
BÁBY  
Magdeburg v roce
1179. Na dvorském
sněmu císař Fridrich
Barbarossa hodí ru-
kavici Jindřichu Lvovi.
Christian a Marta če-
kají, že válka zasáhne
i jejich vesnici. Mar-
krabě míšeňský, Oto
z Wettinu, odvede
Christiana jako velite-
le vojska a Marta
musí čelit jiné obtížné
výzvě. Oto po dobu
tažení předal velení
nad panstvím synu Albrechtovi posedlému mocí. Tomu je Marta se
svými schopnosti už dávno trnem v oku… 
Přel. Ivana Führmann Vízdalová. Váz., 560 stran, 12,5 x 20 cm  

GR038689             299,- 259,-

Sabine Ebertová 
TAJEMSTVÍ 
PORODNÍ BÁBY
Mladá porodní bába uteče před
trestem a přidá se ke kolonistům.
Vede je rytíř Chris tian... 552 stran   

GR037703       299,- 259,-

Sabine Ebertová 
OSUDY 
PORODNÍ BÁBY
Porodní bába Marta a její manžel
Chris tian žijí šťastně, jenže ze Svaté
země se vrací nepřítel. 568 stran 

GR037704       299,- 259,-

Originální 
hrdinka a velké
tajemství. 
Co víc si čtenář
může přát?

Tracy REESOVÁ je autorka, která pře-
svědčivě vyhrála soutěž „Hledá se best-
seller“ a svým románem Jdi za štěstím
(v originále Amy Snow) si ihned získala
srdce čtenářů. Narodila se roku 1972.
Absolvovala univerzitu v Cambridgi
a osm let si úspěšně budovala kariéru
ve vydavatelství zaměřeném na odbor-
nou literaturu.

Akční
cena
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Corina Bomannová 

VŮNĚ JASMÍNU
Po těžké nehodě svého snoubence, který
leží už řadu měsíců v kómatu, hledá nešťast-
ná Melanie útěchu u své prababičky Hanny.
Když stará žena pochopí, že si její vnučka
nedokáže sama se zoufalou situací poradit,
začne jí vyprávět svůj životní příběh
a o ranách osudu, kterým musela čelit.
Melanie se tak spolu s ní vydává na imagi-
nární cestu do Vietnamu, poté do Berlína
dvacátých let a nakonec do Paříže, přičemž
si uvědomí, co je v životě a v lásce opravdu
důležité. Přeložila Zuzana Soukupová.

Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

GR037944      nečlenská cena 349,- 299,-

Co je
v lásce
opravdu
důležité…Corina Bomannová 

MOTÝLÍ OSTROV
Rodinné tajemství vede až
k nové lásce... 456 stran

GR035687 349,- 299,-

Corina Bomannová 
ZAHRADA 
V MĚSÍČNÍM SVITU
Lilly dostane staré housle,
které jí údajně patří... 424 s. 

GR037013   349,- 299,-

Ricarda Jordanová 
RANHOJIČKA 
Porodní bába Rachel najde na ulici rodící že-
nu. Mladá matka umírá a Rachel odnese sirot-
ka k majetné rodině... 552 stran 

GR038757               379,- 299,-

Elizabeth Massie 
VERSAILLES
Král Ludvík XIV. je na po-
čátku své vlády a rozhodne
se vyjádřit svou moc opu-
lentní stavbou královského
sídla. Na novém dvoře má
šlechtu pěkně na očích.
Jenže v politice stačí jediné
selhání, a králův sen se
obrátí v prach. 408 stran 

GR038167  349,- 279,-

Luca Di Fulvio 
DÍTĚ, KTERÉ 
V NOCI NAŠLO 
SLUNCE 
Mladý Marcus vede privile-
govaný život jako syn len-
ního pána jen do dne, kdy
je vyvražděna celá jeho ro-
dina i všichni obyvatelé
hradu. Marcus přežije jen
díky vesničanům... 600 s.

GR037682   449,- 359,-

Hana Whitton 
Z PAMĚTÍ CÍSAŘOVA
ANTIKVÁŘE
Barvitý děj se odehrává na
dvoře císaře Rudolfa II.
Lorenzo, synovec antikváře
Jacopa de Strady, odjíždí
do Prahy. Brzy se seznámí
i s odvrácenou stránkou
rušné metropole a dvor-
skými intrikami... 248 stran

GR037664   259,- 199,-

Virginia Bailyová 
JEDNOU ČASNĚ
ZRÁNA
Šedivé ráno roku 1943.
Chiara chce utéct z okupo-
vaného Říma, druhá žena,
které se drží malý chlapec,
má pod namířenými zbra-
němi nastoupit na korbu
náklaďáku. Chiara se rych-
le rozhodne... 304 stran

GR037560  349,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Ondřej S. Nečas 

ČARODĚJŮV
ODKAZ
Moderní pohádka vypráví
o čaroději, který promění
rybu v krásnou dívku Di-
nu, která okouzlí prince
Jaromila. Úklady zlotřilého
bratra Blahoslava způsobí,
že Dinu unese zlý čaroděj
Urggal. Jaromil se spolu
s dalšími tvory proměně-
nými v lidi vydá na
záchrannou výpravu,
která je zavede také 
do sousedního království,
jehož součástí je obrov-
ské vězení zvané Pevnost
a podsvětní země 
démonů... Brož., 224 s.,
12,5 x 20 cm

GR038715   
nečlenská cena 229,- 179,-

Pohádka o cestě
do Pevnosti 
a zase zpátky...

Dalibor Vácha 

HOŘÍ UŽ PRAHA?
Autor navazuje na román Hranice, končící dosažením
hranic tehdejšího Slovenského štátu. Zde nás uvede do
období mezi listopadem 1944 a květnem 1945: román
o finální fázi války je strhující mozaikou osudů, bojů
a hrdinství vojáků i civilistů. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GR038888       nečlenská cena 299,- 239,-

Dalibor Vácha 
HRANICE
Druhá světová válka na východní
frontě, cesta československých vo-
jáků na západ. Objevují se tu histo-
rické i fiktivní postavy. Román kon-
čí dosažením východních hranic
Československa… 320 stran

GR037336    299,- 249,-

Jiří Hanibal 
MRAZNÉ KVĚTY 
NA SKLE
Studentská láska Tomá-
še a Denisy se odehrá-
vá v době od podzimu
1937 do roku 1939,
kdy dobové okolnosti
se surovou bezohled-
ností zasahovaly do
životů obyčejných lidí
jako vichřice. Krátký

epilog vypráví o dalších osudech hrdinů. 224 stran 

GR038021               249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

388,-jen

obj. č. GR039183
Hoří už Praha? a Hranice

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Vladimír Přibský 
MILENEC 
KRÁLOVNY VDOVY
Vzestup a pád Záviše
z Falkenštej  na sleduje-
me z pohledu rytíře
Zdislava z Lemberka.
Zpočátku si zachovává
k Závišovi, milenci krá-
lovny Kunhuty, opatrný
odstup, postupně se
však stává jeho obdi-
vovatelem a nakonec i nejbližším přítelem. 192 stran

GR035015                 219,- 199,-

Michal Šefara 
PODSVĚTÍ
Výpadky světel a podivné
oltáře v tunelech pražského
metra jsou jen předzvěstí
blížící se apokalypsy. Osud
nasměroval kroky několika
lidí – vedoucího techniků,
muže přezdívaného Haďák,
mladé farmaceutky Niny
a člena pořádkové policie –
do vražedné temnoty tune-
lů, za tajemnými Stíny i je-
jich nohsledy, kteří se neza-
staví před ničím. 352 stran

GR038465   299,- 239,-
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Anna Bolavá 
DO TMY
Příběh osamělé, nemocné ženy, která život za-
světila sběru léčivých rostlin, má od počátku
nádech apokalypsy. I přes pomalé tempo pro-
bublává pod hladinou podivný neklid. Rafino-
vaný styl postupně vtahuje hlouběji do staré
půdy, do prokletí sběru bylin. 232 stran

GR037335               259,- 199,-

Hana Andronikova 
NEBE NEMÁ DNO
Intimní, autobiograficky la-
děná zpověď, v níž se hr-
dinka vyrovnává se dvěma
zásadními zlomy: smrtí ot-
ce a vlastní smrtelnou
chorobou. 296 stran

GR037948  279,- 229,-

Vladimíra Klimecká 
DRUHÝ ŽIVOT 
MARÝNY G.
Válka, osvobození, proce-
sy, pražské jaro, normaliza-
ce, naděje i rezig nace. To
vše najdete v kronice velké
valašské rodiny. 304 stran

GR036425  279,- 239,-

Marie Poledňáková 
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Vanda po ztrátě manžela,
elitního vyšetřovatele, zjiš-
ťuje, že manžel cosi tajil.
Kriminální román, plný
napětí, ale i humoru a iro-
nie. 224 stran

GR038464   229,- 189,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Anna Bolavá 

KE DNU
V době prvních mrazů na konci listopadu je v močálech na kraji
města nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Diviše. Mezi
obyvateli se začíná roztáčet kolotoč úvah, spekulací a pomluv.
Osudy postav se kříží a praskají jako dráty elektrického vedení
za městem. Román Ke dnu volně navazuje na úspěšnou prvotinu
Do tmy, za niž autorka obdržela roku 2016 Magnesii Literu za
prózu. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GR038714                 nečlenská cena 259,- 199,-

Michaela Štěchová 

ANNA ZACHRAŇUJE SVĚT
Dobrovolnice Anna přijíždí učit angličtinu do školy v Indonésii. Potýká
se se svérázným smyslem pro realitu zdejších obyvatel a předtím ještě
s chaosem a kulturními rozdíly na sousedním hinduistickém Bali. Vysně-
ný ostrovní ráj, jak ho známe z pouťových letáků, je mimo turistická
ghetta natolik jiný, že nastalá absurdita v očích mladé Evropanky nemů-
že být větší. Svižně a vtipně napsaná próza Michaely Štěchové nabízí
otázku, jestli v Indonésii může existovat láska, která ostrovy přenáší,
a jestli se nakonec rozvojová pomoc ze Západu nedá konzumovat stejně
jako cokoliv jiného… Váz., 160 stran, 14 x 17,8 cm

GR038607               nečlenská cena 199,- 159,-
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Sára Saudková 

ZPOCENÁ ZÁDA
Čtyřicátník David pokorně roztáčí coby právník
specializující se na obchodní právo kola kapita-
lismu a doma ve všem podléhá své rozkazo-
vačné ženě. V opilosti se však vyspí s její nej-
lepší kamarádkou a od té doby začíná dostávat
jeho role vzorného manžílka povážlivé trhliny.
Od minimalistických zasedaček přes honosné
kavárny po ty nejzaplivanější špeluňky tak začí-
ná jeho cesta – možná za vnitřní svobodou,
možná za naprostým sebezničením.

Váz., 376 stran, 14 x 20,9 cm

GR039029      nečlenská cena 299,- 239,-

Martina Málková

DVOJITÝ GAMBIT
Pětačtyřicetiletá atraktivní Viola má
soukromý život v troskách. Rozved-
la se, občas si užívá sex se šéfem,
ale jinak si připadá vyhořelá. Setká-
ní s hercem Petrem, kterého jako
mladá platonicky milovala, pro ni
proto znamená nový impulz. Zvlášť
když Petr její city opětuje. Radost
ale kalí malá lež – Petr si ji popletl
s dívkou, se kterou kdysi prožil váš-
nivou noc, a Viola ho nechala 
v omylu. Nevinná lež přerůstá do
problému, který by mohl začínající
vztah ukončit. Viola však má pocit,
že nemůže couvnout…
Váz., 200 s., 12,5 x 20 cm

GR038854 
nečlenská cena 199,- 159,-

Aňa Geislerová 
P.S.
Ilustrace Lela Geislerová.
216 s., bar. il. 

GR037900  299,- 249,-

Veronika Hájková 
VŠECHNY ŽENY VE MNĚ
V každé ženě jsou desítky
dalších, skrytých. 176 stran

GR038255  199,- 159,-

František Nepil
PO PRAZE CHODÍM
Půvabná knížka doplněná
ilustracemi pražských zákoutí
provází čtenáře po praž-
ských vinárnách. Neopako-
vatelná atmosféra podniků
jako Vikárka, U Tří Housliček,
U Pavouka i jiných, jak ji po-
dává jeden z nejčeštějších
autorů, potěší všechny mi-
lovníky již téměř zmizelé
Prahy. 80 stran, čb. ilustrace

GR036756    199,- 179,-

František Nepil 
LIPOVÁ ALEJ 
Jeden z cyklů autorových fe-
jetonů z rozhlasového pořadu
Dobré jitro tvořily úvahy
o vztahu k domovu, rodnému
kraji a vlasti. Autor je později
složil do knihy. Krásnými ilus-
tracemi je dotvořil jeho přítel
malíř Jiří Kalousek. V novém
vydání byla ponechána
i vyprávění o místech na
Slovensku. 208 s., bar. p.

GR036773    249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Otevřená... 
a nemravná!
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David Duchovny 

TEN MIZERNEJ BUCKY DENT!
Píše se rok 1978. Ted je salonní komunista, spisovatel a také pro-
davač arašídů na stadionu. Tedy spisovatel… rád by se jím stal, ale
pořád nenachází své téma, protože v životě skoro nic nezažil. Když
se dozví, že je jeho otec nevyléčitelně nemocný, svět se mu rázem
obrátí vzhůru nohama. Nejenže se po letech s otcem zase sbližuje,
navíc se nastěhuje do rodného domu a začne vymýšlet, jak otce
udržet v co nejlepší náladě – a protože ten je vášnivým fanouškem
baseballu, je jasné, kudy na to. Jenomže jak to zaonačit, když otco-
vi milovaní Boston Red Sox prohrávají jeden zápas za druhým? 
Přeložila Jana Jašová. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GR038666                  nečlenská cena 249,- 199,-

Frauke Scheunemannová 
JEZEVČÍKOVA KOCOVINA
Další trampoty jezevčíka. 248 stran 

GR038264        249,- 199,-

Frauke Scheunemannová 
Z POHLEDU JEZEVČÍKA
Pes má do rodiny co mluvit! 248 s.

GR036936      249,- 199,-

Když se vám realita zrovna
nehodí do krámu, vždycky ji
můžete zkusit napsat jinak…

Zuzana Hubeňáková 

POSTŘEHY TEPLÁKOVÉ
BOHYNĚ
Blogerka a humoristka Zuzana Hubeňá-
ková ve své první knize Vstupte bez kle-
pání s grácií vyřešila nejeden zásadní
problém, zatímco ve druhé knize Dení-
ček moderního páru, jejímž spoluauto-
rem je Dominik Landsman, se zaměřila
na partnerské stereotypy. Postřehy tep-
lákové bohyně jsou neskromným přís-
pěvkem k debatě o ženách, mužích
a dětech v instituci zvané rodina. Čtenář
však nebude ochuzen ani o jiná překva-
pivá zjištění, jako například zda plavou
prsa či jak se loví šlapadlo. Udělejte si
pohodlí a začtěte se. V teplákách či bez.
Váz., 208 stran, 14 x 17,8 cm

GR038695  nečlenská cena 229,- 189,-

   David Duchovny 
KRÁVA NEBESKÁ
Elsie je spokojená, šťastná kráva. S kamarádkou
Mallory uteče z ohrady, aby prozkoumaly okolí
farmářova domu. Když ale oknem uvidí v televi-
zi pořad o masokombinátech, rozhodne se
odejít do bezpečnějšího světa. 

184 stran, čb. il.

GR037358             199,- 169,-

Zuzana Hubeňáková 
VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ
Autorka se vtipně a s nadsáz-
kou vyrovnává s tématy jako
výchova, mezilidské vztahy,
ale také nástrahy automobilis-
mu nebo sex po dvou dětech.
Připravte se, že vás bude od
smíchu bolet břicho! 200 s.

GR037663     229,- 189,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Julian Barnes

HUKOT ČASU
Hukot času je fiktivní historií vztahu
ruského skladatele Dmitrije Šostako-
viče ke stalinskému systému –
a obecně obrazem lidské svobody
ve světě, kde je život v područí tota-
litního režimu. Hlavním motivem je
jemná hranice mezi zbabělostí, neu-
tralitou a statečností, která se
v takovém světě vytváří – téma pro
českého čtenáře a naši historii více
než aktuální. Přeložil Petr Fantys. 

Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GR038272   
nečlenská cena 249,- 199,-

Chuck Palahniuk jede na plný plyn!

Jak Šostakovič
přežil Stalina

Erich Maria Remarque 
NOC V LISABONU 
Německý emigrant Josef vy-
práví příběh své velké lásky
člověku, kterého potká v li-
sabonském přístavu, posled-
ním útočišti uprchlíků před
Hitlerem. Musí někomu vylí-
čit svůj příběh, aby se ucho-
val obraz jeho zemřelé ženy,
protože se obává, že sám
zapomene... 256 stran

GR035986   259,- 229,-

William Paul Young 
CHATRČ 
Mackovu dceru Missy une-
sli a důkazy o tom, že byla
zavražděna, se našly v cha-
trči v divočině. Mack se tam
po letech vrací. To, co tam
najde, změní jeho život…
Bestseller vypráví o tom, jak
člověk tváří v tvář zlu a bo-
lesti nalézá Boha a usmíře-
ní… a sebe sama. 272  s.

GR038955   249,- 199,-

Karl Ove
Knausgård 
MŮJ BOJ 1
Smrt v rodině
Autor píše
o sobě a všem,
co se děje
kolem, odboču-
je, vzpomíná,

uvažuje. Na počátku zpovědi je autorův pro-
blematický vztah k otci – ten a jeho smrt jsou
tématem první části opusu. 416 s.

GR037699               359,- 299,-

Karl Ove
Knausgård 

MŮJ BOJ 2
Zamilovaný

muž
Tématem romá-
nu je láska –
ale i ta zname-

ná boj. Brilantní dílo plní slib, kterému nikdo
nevěřil: že se čtenář i po několika stech stran
bude dožadovat pokračování. 560 s.

GR037700               399,- 319,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

388,-jen
obj. č. 

GR039184

Něco si vymysli a Program pro přeživší

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Chuck Palahniuk 

NĚCO SI VYMYSLI
Kontroverzní americký spisovatel přichá-
zí s dlouho očekávanou – a vůbec svou
první – sbírkou povídek, které nejde
odečíst. Třiadvacet textů vlastně předsta-
vuje jakousi esenci Chucka Palahniuka.
V povídkách je ve své nejlepší formě:
ostrý a sžíravý, nekompromisní. Přináší
bizarní témata a libuje si v nich. 
Přeložil Richard Podaný. 
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GR038645   
nečlenská cena 329,- 259,-

Chuck Palahniuk 
PROGRAM PRO 
PŘEŽIVŠÍ 
Vliv médií a rekla-
my, masová kultura
a manipulace. 240 s

GR037412   
269,- 229,-
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Haruki Murakami 

SPISOVATEL 
JAKO POVOLÁNÍ
Haruki Murakami nedává rozhovory,
vyhýbá se focení a taky připouští, že
poměrně nerad rozebírá to, co napsal.
Přesto nyní máme v rukou knihu, v níž
se vyjadřuje k tématu spisovatelství.
Nejsou to eseje v pravém slova smys-
lu, autor volí takovou formu, jako by
šlo o rukopisy připravovaných předná-
šek – „jako by přede mnou v malé
přednáškové síni sedělo třicet až čtyři-
cet lidí a já k nim promlouval co
možná nejpřátelštějším tónem…“
Několik kapitol vyšlo původně v japon-
ském literárním časopise Monkey.
Nejsou to však texty na objednávku,
jak autor upozorňuje, ale takové, které
spisovatel psal pro sebe samotného.
Můžeme je tedy vnímat jako kompilaci
názorů na to, jak se píše literatura.
Přeložil Tomáš Jurkovič. 

Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GR038725 nečlenská cena 279,- 219,-
cena pro VIP členy 195,-

Nechci nikoho vidět, 
s nikým mluvit, jen psát... 

Haruki Murakami 
NORSKÉ DŘEVO 
V románu nejvýznamnější-
ho japonského spisovatele
současnosti se skrývá fan-
tastický, romantický i tragic-
ký milostný příběh. Čtenář
však „neunikne“ směsici ja-
ponských reálií, psycholo-
gickým portrétům hrdinů
ani scénám vášně a ne-
spoutaného sexu. Román
vyšel japonsky roku 1987,
byl přeložen do 36 jazyků 
a prodalo se ho přes 9 mili-
onů výtisků. 304 stran 

GR037328   299,- 249,-

Patrick Ryan 
JAK JSEM VYHRÁL
VÁLKU
Kultovní a svě tově oblíbený
satirický ro mán se stal také
předlo hou pro stejnojmenný
film. 288 stran

GR036074   259,- 229,-

Johann Wolfgang Goethe 
UTRPENÍ MLADÉHO
WERTHERA 
Námět k románu Goethe
načerpal při své praxi prakti-
kanta u soudu. Utrpení mla-
dého Werthera je kombinací
románu v dopisech a romá-
nu-deníku, v němž spisova-
tel skloubil vnitřní svět hlav-

ního hrdiny a autenticitu, kterou textu dodávají poznámky a zpráva
o Wertherově smrti. Přel. Jana Zoubková. Váz., 152 s., 12,5 x 20 cm

GR038526                             259,- 199,-

Gabriel Chevallier 
ZVONOKOSY
Děj skandální kroniky malé-
ho městečka v Beaujolais se
točí kolem zdánlivě okrajo-
vé záležitosti – vybudování
obecního pisoáru. 320 stran 

GR037033   259,- 229,-

Truman Capote 
SNÍDANĚ U TIFFANYHO
Holly chce za každou cenu
uspět, umí to však jen pro-
střednictvím svého půvabu
a  bohatých pánů. Tolik ale
touží po lásce… 96 stran

GR036331   199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Tracy Bormanová 

TUDOROVCI
Publikace se zabývá historií
proslulé anglické dynastie
a soustředí se na nejslavnější
období této rodiny – na vládu
Jindřicha VII., Jindřicha VIII.,
Edvarda VI., Marie I. a Alžbě-
ty I. Tito panovníci se zasloužili
o to, že z Anglie, rozvrácené
dlouholetou válkou, se stala
mezinárodní velmoc. Autorka
uvádí politický a historický
kontext, ale především si
všímá zákulisních intrik,
machinací a soukromého živo-
ta panovníků včetně podrob-
ností o životním stylu a každo-
denních starostech, které trá-
pily mocné tehdejšího světa.
Autorka vystudovala historii na
University of Hull a napsala
řadu úspěšných historických
monografií. Váz., 536 stran 
+ 16 stran bar. příl., 12,5 x 20 cm

GR038540  
nečlenská cena 399,- 319,-

Pavel Juřík 
LOBKOWICZOVÉ
Lobkowiczové jsou jedním z nejvýznam-
nějších českých šlechtických rodů. Řa-
da významných politiků, diplomatů, vo-
jevůdců nebo mecenášů umění z to-
hoto rodu se zapsala do českých dějin.
Publikace poprvé čtenáři poskytuje sou-
hrnné informace o významných osob-
nostech, historických souvislostech, ge-
nealogii a heraldice rodu. Seznamuje ta-
ké s bezmála dvěma desítkami sídel, jež
rod vybudoval. Zasvěcený text popisuje
dějiny rodu i jednotlivých sídel a dopl-
ňují ho fotografie (portréty, interiéry 
a exteriéry sídel) a přehledné rodokme-
ny hlavních větví rodu. 160 s., bar. pub.

GR037764         349,- 279,-

Hanne Egghardtová 
MUŽI MARIE TEREZIE
Kromě krvavých válek byly
v době vlády Marie Terezie
uskutečněny také rozsáhlé
reformy s dalekosáhlou,
účinností. V bohatě ilustro-
vaných portrétech předsta-
vuje autorka muže, kteří mě-
li pro Marii Terezii velký vý-
znam. Na jedné straně sou-
kromé vztahy, na druhé její
politické rádce a generály.
184 stran, čb. ilustrace

GR038149    249,- 199,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN VOSKOVEC
Z MANHATTANU
Na základě svých zkušenos-
tí, dopisů, vyprávění uměl-
cových přátel, spolupracov-
níků i příbuzných sestavují
autoři mozaiku, z níž plastic-
ky vystupuje protagonista
Osvobozeného divadla,
autor slavných her a písní
i nekompromisní odpůrce
komunistického režimu. 
120 s., 40 s. bar. příl.

GR038148   229,- 189,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN WERICH Z KAMPY
Bratři Jiří a Ond řej Suchých
se nezávisle na so bě setká-
vali na Kampě s Janem We-
richem. O těchto setkáních
napsali mnoho článků, úvah 
i knižních kapitol, které teď
shrnuli a doplnili o další
vzpomínání. Kniha obsahuje
řadu dosud nikde nezveřej-
něných a často unikátních
fotografií.
120 s.+32 s. bar. foto, čb. il.

GR034947   199,- 179,-

David Suchet 
POIROT A JÁ
Více než dvacet let hrál Da-
vid Suchet Hercula Poirota.
Když mu v roce 1988 roli
nabídli, překvapilo ho to, ale
kývl, přečetl všechny knihy
s Poirotem a vymyslel řadu
rysů jeho chování. V knize
vzpomíná, jak seriál vznikal,
a přemýšlí, co pro něj de-
tektiv všechny ty roky zna-
menal. 
296 s. + 16 s. bar. příloha, 

GR036995   299,- 249,-

Vladimír Mertlík
HABSBURKOVÉ
Nelehká samota trůnu
Kniha odstraňuje falešné mýty a ne-
pravdy, které líčí vládu Habsburků ja-
ko dobu temna. Habsburkové ale přes
konzervativnost své politiky zvolna,
bez útočných válek, v rámci „mírného
pokroku v mezích zákona“ vytvářeli
moderní stát s vizí federalistického
modelu. Váz., 176 s., 16,6 x 23,9 cm

GR279455         329,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Kerstin Wenzelová 
ABÁJA
Kerstin a její děti zažily, jaké
je, když se manžel a otec mě-
ní v agresivního fundamentali-
stu, který staví údajné příkazy
své víry nad lidskost. Osm let
držel Mohamed M. svou ženu
a děti násilím ve Spojených
arabských emirátech, kde je
neustále týral. Kerstin a jejím
dětem se nakonec podaří
dobrodružný útěk... 312 stran 

GR038171    299,- 239,-

Nada al-Ahdalová, Chadídža al-Salamíová 

RANNÍ ROSA
Skutečný příběh popisuje osud jemenské dívky, kterou
rodiče z finančních důvodů chtěli ještě jako dítě provdat
za staršího zámožného Saúda, aby si pomohli z finanční
tísně. Její sestra se totiž pokusila o sebevraždu upále-
ním, když i ji čekal vynucený sňatek se starším mužem,
a její léčení rodinu finančně zruinovalo. Kniha doku-
mentuje, jaké praktiky dosud vládnou v chudých země-
dělských oblastech arabských zemí, kde vzdělání dívek
a jejich seberealizace jsou stále pokládány za něco
nepatřičného a ženy jsou považovány za manželův
majetek. Váz., 112 stran + 4 stran příl., 12,5 x 20 cm

GR038373 nečlenská cena 179,- 139,-

BÍLÁ MASAJKA
336 stran + 8 stran barevné fotopřílohy

GR037957              249,- 199,-

SHLEDÁNÍ V BARSALOI
176 stran + 32 stran bar. foto

GR031597               229,- 189,-

ZPÁTKY Z AFRIKY 
184 s. + 16 s. příl., 12,5 x 20 cm

GR038173              229,- 189,-

AFRIKA, MÁ LÁSKA  
232 s. + 32 s. příl.

GR038690              249,- 199,-

Corinne
Hofmannová 

DÍVKA SE
ŽIRAFÍM
KRKEM
Jak se člověk
stane takovým,
jakým je?
Corinne pochází
ze skromných
poměrů. Vzhledem
k své tělesné výšce se v dětství stala
terčem posměchu spolužáků, kteří pro ni vymysleli
přezdívku „Žirafa“, a jako dítě východoněmeckého otce rovněž outsi-
derem ve švýcarské společnosti šedesátých a sedmdesátých let. Brzy se však
naučila, jak z nepříznivého osudu vytěžit to nejlepší. Ve své nové knize velmi
otevřeně a upřímně vypráví nejen o svém dětství a dospívání za těžkých život-
ních podmínek, ale také o všem dobrém, co se právě díky tomu
naučila.Inspirující životní příběh silné, úspěšné a optimistické ženy, který nás
nejen překvapí, ale zároveň i povzbudí.

Váz., 288 stran, 16 stran bar. příl., 12,5 x 20 cm

GR038036 nečlenská cena 279,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA ČESKÁ 

PREMIÉRA
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Günter Lucks, Harald Stutte 

HITLERŮV 
RUDÝ MLÁDEŽNÍK
Obraz rodiny z dělnické čtvrti ve vý-
chodním Hamburku ve 30. letech.
Otčím komunista, otec člen Svazu
rudých frontových bojovníků. Jeden
děda monarchista, druhý komunista,
strýc sociální demokrat. Nevlastní
matka vyznává Hitlera. A malý Gün-
ter chce k otcově zděšení vstoupit
do Hitlerjugend. Autor vypráví pří-
běh svého dobrodružného dětství
mezi extrémy. Líčí zaniklé velko-
městské prostředí, které dnes stěží
ještě může zaznamenat jiný přímý
svědek. Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GR038127 
nečlenská cena 249,- 199,-

Břetislav Tureček 
SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU
Často se zdá, že křesťanský a islám-
ský svět stojí proti sobě. Jak se
v tom orientovat? 216 s., 48 s. bar. p.

GR038932         299,- 249,-

Günter Lucks, 

Harald Stutte 
HITLEROVA 
DĚTSKÁ ARMÁDA
Bylo jim teprve šestnáct let.
Udělali z nich vojáky a roku
1945 poslali do prohrané
války. 200 s., čb. foto

GR036951   249,- 199,-

Břetislav Tureček
LABYRINTEM ÍRÁNU 
Autor získal přístup k vlád-
ním činitelům, duchovním,
odpůrcům režimu i obyčej-
ných Íráncům, díky tomu
nahlíží do zmatku politic-
kých zájmů kolem této ze-
mě. 280 s. + 48 s. bar. foto 

GR035751 359,- 299,-

Judith Grohmannová 
TAJNÉ MISE 
Co zažívají speciální
policejní jednotky 
v boji proti zločinu
a teroru
Nejlepší policisté se při
každé akci ocitají na samé
hranici svých možností.
240 s. + 8 s. bar. příl.

GR037975   249,- 199,- 

M. Bar Zohar, N. Mišal 
MOSAD
Kniha se zabývá nejnebez-
pečnějšími opera cemi, kte-
ré MOSAD proved l. Autoři
vycházeli také z rozhovorů
s izrael skými politiky a ve-
lením Mosadu. 360 s. 
+ 16 stran bar. fotopřílohy 

GR038872  399,- 339,-

Libor Budinský 
JEDENÁCT 
PREZIDENTŮ
Od T. G. Masaryka přes
prvního komunistického
vůdce Klementa Gottwal da
či prvního demokratického
prezidenta po roce 1989
Václava Havla až po Miloše
Ze mana. 312 s., čb. foto
GR035880   249,- 219,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Výhodný komplet

348,-jen
obj. č. 

GR039185

Hitlerův rudý mládežník a Hitlerova dětská armáda

Když syn komunisty
najednou chce 
k Hitlerjugend...
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Géraldine Maincent 
Řekni mi: KDY TO BYLO?
Kroužková vazba, 112 str. + samolepky, barevná publikace,
14 x 20,4 cm

GR038605      359,- 299,-

Řekni mi
KDE TO JE?
Kroužková vazba, 112 stran
+ samolepky, bar. publikace,
14 x 20,4 cm
GR037361

359,- 299,-

Řekni mi
CO TO JE?
Kroužková vazba, 110 stran
+ samolepky, bar. publikace,
14 x 20,4 cm
GR037043

359,- 299,-

Řekni mi
KOLIK?
Kroužková vazba, 112 s.
+ samolepky, bar. publ.,
14 x 20,4 cm
GR037707

359,- 299,-

Řekni mi
JAK?
Kroužková vazba, 110 stran
+ samolepky, bar. publikace,
14 x 20,4 cm
GR036582

359,- 299,-

Řekni mi
PROČ?
Kroužková vazba, 110 stran
+ samolepky, bar. publikace,
14 x 20,4 cm
GR035856

359,- 299,-

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice
Řekni mi se tentokrát věnují dějinám lidstva a celé 
planety Země, objevům a vynálezům z různých odvětví
vědy a techniky i pozoruhodným jevům kolem nás. 
Knížky s praktickou spirálovou vazbou provází půvabné
a vtipné ilustrace. Nechybí ani listy se samolepkami.

Sabine Boccador 
Řekni mi: VĚDA A VYNÁLEZY!
Kroužková vazba, 112 str. + samolepky, barevná publikace,
14 x 20,4 cm

GR038606      359,- 299,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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2 Pro nejmenší

Zvuková knížka

DOPRAVA
Vydejte se společně se svými dětmi na zábavný výlet, na kte-
rém vás bude doprovázet surikata Max. Projedete se růz nými
dopravními prostředky, dozvíte se, co tyto stroje dovedou i čím
jsou užitečné, a naučíte děti spojit ty správné zvuky s obrázky. 
Barevné leporelo, 8 stran, 21 x 21,9 cm

GR263401  199,- 159,-

Jonny Duddle 
GIGANTOSAURUS
Obrázkové leporelo pro nejmenší
děti nabízí půvabné ilustrace
a jednoduchý příběh o tom, že
není radno zahrávat si s důvěrou
kamarádů a s jejich strachem. Ne -
chybí vtipná pointa s překvapením!
Barevné leporelo, 30 stran, 
19,5 x 16,5 cm
GR038598     179,- 139,-

Zdeněk Miler
O KOHOUTKOVI
A SLEPIČCE
Oblíbený příběh o nenasytném 
a lakomém kohoutkovi a starost -
livé, hodné slepičce, která se 
obětavě vydala hledat pro svého
kamaráda vodu, aby jej zachránila.
Barevné leporelo, 32 stran, 
24 x 18 cm
GR035936 159,- 129,-

Moje knihovnička 
SLOVA
6x barevné leporelo,
6x 10 stran, 9 x 9 cm
GR036783 

149,- 129,-

Moje knihovnička 
ZVÍŘÁTKA
8x barevné leporelo, 8x 12 stran, 7 x 7 cm
GR037384          259,- 219,- 

GR039166    178,- 158,-
Výhodný komplet 2 knih

Zdeněk Miler, Eduard Petiška
KRTEK A KALHOTKY
Krteček tentokrát poprosí zvířátka,
aby mu pomohla ušít kalhotky. 
Bar. leporelo, 12 s., 23,8 x 16 cm

Minileporela seznámí nejmenší děti se základ-
ními výrazy pro nejběžnější situace každoden-
ního života, ať už jde o jídlo, spaní, hraní, 
protiklady, oblečení či barvy, a také s nejzná -
měj  šími zvířaty. Názorné fotografie dětem
umožní, aby si spojily obrázek s významem
slova a rozšířily si tak snadno hravou formou
svou slovní zásobu.

Zabavte své děti hravě
doma i na cestách!

Zdeněk Miler, Josef Brukner
JAK KRTEK CESTOVAL
Krátká říkadla dětem představí různé
dopravní prostředky.
Bar. leporelo, 12 s., 23,8 x 16 cm

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Pro předškoláky 3

Naučné kartičky
V každé krabičce najdou děti patnáct
interaktivních oboustranných karet
s obrázky, čísly, písmeny a slovy.
Rodiče se zároveň dozví tipy, jak 
kartičky používat k zábavným hrám.

ABECEDA
15 barevných posuvných
karet, 10,8 x 17 cm
GR037805  199,- 169,-
ČÍSLA
15 barevných posuvných
karet, 10,8 x 17 cm
GR037803  199,- 169,-

Joël Lebeaume, 
Clément Lebeaume

VÍŠ, JAK VĚCI FUNGUJÍ?
250 předmětů, přístrojů a strojů.
Flexivazba, 168 str., bar. publ.,
20,8 x 26,5 cm

GR037359  329,- 279,-

PRVNÍ ATLAS
Knížka vás seznámí se zeměpi-
sem, historií, kulturou, rostlinami
a živočichy na naší planetě.
Váz., 128 stran, bar. publikace,
21,4 x 27,6 cm
GR036866  279,- 229,-

Pexetrio kids: ZNÁŠ OVOCE A ZELENINU?
Zábavná stolní hra vhodná i pro menší děti. 
36 kartiček (7 x 7 cm) z pevného kartonu. 

GR232550 179,- 139,-

HRAVÉ ÚKOLY PRO ŠIKOVNÉ DĚTI
Brož., 80 stran, barevné i čb. ilustrace, 17 x 24 cm

NAJDI ROZDÍLY
Brož., 80 stran, barevné i čb. ilustrace, 17 x 24 cm

Výhodný komplet dvou knih

GR039167   198,- 158,-

Tyto trhací bloky neslouží jenom k obyčejnému kreslení a psaní. Jsou plné
veselých obrázků a hravých úkolů! Koho baví doplňovačky, labyrinty, hledání
rozdílů, skládání puzzle či slov z písmenek, osmisměrky a rozmanité rébusy,
ten bude mít o zábavu postaráno. 

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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4 Pro předškoláky

Happy Hoppy: ENGLISH FOR CHILDREN
Čtěte, poslouchejte, hrajte si a radujte se z úspěchů s Happy Hoppy! Obrázková
učebnice obsahuje základní slovíčka a fráze stěžejních témat předškolního a mlad-
šího školního věku (barvy, počítání, bydlení, rodina, zvířata, počasí, jídlo, oblékání,
pocity, svátky atd.) a texty písní, které naleznete na přiloženém CD, namluveném
rodilým mluvčím. Děti si zafixují správnou výslovnost a zcela přirozeně si vytvoří
paměťové vzorce nejběžnějších frází! Váz., 40 s., bar. publ., 15 x 21,7 cm + CD

GR264690   259,- 209,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
CH. PERRAULTA
A DALŠÍ
Váz., 144 stran, bar. publ.,
16,5 x 24 cm
GR038332   

199,- 149,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
H. CH. ANDERSENA
Vhodné pro děti od 6 let.
Váz., 144 stran, bar. publ.,
16,5 x 24 cm
GR038329   

199,- 149,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
BRATŘÍ GRIMMŮ
Výběr oblíbených příběhů.
Váz., 144 stran, bar. publ.,
16,5 x 24 cm
GR038330 

199,- 149,-

Sabine Lohfová
VELKÁ KNIHA 
NÁPADŮ 
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Flexivazba, 160 stran, 
bar. publ., 19,2 x 25,3 cm
GR037522  

299,- 249,-

Harald Harazim, 
Renate Hudaková 
DOBRODRUŽSTVÍ
V PŘÍRODĚ PRO DĚTI
Brož., 176 stran, bar. foto,
17 x 23 cm
GR037443  

299,- 249,-

Happy Hoppy: ENGLISH FOR CHILDREN
Kartičky 
Obrázkové kartičky pro výuku angličtiny vesele a hravě. Se sadou padesáti
dvou kar tiček Happy Hoppy se snadno naučíte základní anglická slovíčka
(například barvy, zvířata, čísla, tvary, předměty a jejich vlastnosti, vztahy). 
Na každé kartě také zároveň najdete několikaslovný výraz – jednotlivá 
slova totiž díky nevšedním slovním spojením lépe utkví v paměti. 

Vlastnosti a vztahy 
52 karet v krabičce, 6 x 9 cm

GR271042  129,- 109,-
Barvy a čísla
52 karet v krabičce, 6 x 9 cm

GR271041  129,- 109,-
ČESKÉ 

PREMIÉRY

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Pro předškoláky 5

Milada Motlová
ADAM PŮJDE 
DO ŠKOLY
Ilustrace D. Ježková
Brož., 80 str. + 32 str.
černobílé přílohy, 
barevná publikace, 
22,5 x 30,5 cm
GR037869

199,- 159,-

XXXXXX
xxxxxx
GJ0XXXXX   xxx,- xxx,-

Eva Bešťáková 

POHÁDKY Z LOUTKOVÉHO DIVADLA
Ilustrace Vlasta Baránková
Bylo jedno loutkové divadlo, bylo moc hezké a každou neděli hrálo veselou pohádku
pro děti. Jenže některé loutky se objevovaly na jevišti často a jiné málokdy. A právě
kvůli tomu začaly loutky zlobit a jedna druhé závidět. To byla mela! Pan principál 
s Kašpárkem si naštěstí věděli rady a všechno dobře dopadlo. Jak to dokázali? 
To se dozvíte v této kouzelné knížce určené dětem od 5 let.
Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm

GR037840   249,- 199,- 

Milada Motlová
ČESKÝ ŠPALÍČEK
POHÁDEK, ŘÍKADEL,
HÁDANEK, PŘÍSLOVÍ
A PÍSNIČEK
Ilustrace V. Baránková
Váz., 328 s., barevné il.,
19,5 x 25,5 cm
GR037901 

399,- 329,-

Karel Koval 
ZEMĚKLÍČ
Ilustrace Josef Lada
Soubor veršů, pohádek
a krátkých povídání. 
Váz., 200 stran, bar. il.,
19,5 x 25,5 cm
GR037882 

249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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6 První  čtení

Miniknížky pro společné čtení dospělých s dětmi. Malé děti sledují
obrázky a poslouchají. Začínající čtenáři se střídají s dospělými 
a čtou jen to, co je velkým písmem. Veršovaný příběh vyprávěný 
slovem i veselými obrázky děti povzbudí k další četbě. V knize Žeryk
na cestách navíc postavičky sem tam utrousí i první anglická slova.

PROČ?
Kolik je na nebi hvězd? Co dělá
slunce v noci? Proč musím
kýchat? Tato encyklopedie plná
úžasných barevných obrázků
nabízí dětem jasné, srozumitelné
a uspokojivé odpovědi na jejich
zapeklité otázky.
Váz., 160 stran, bar. publikace, 
21,6 x 27,6 cm
GR038341   299,- 259,-

MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY
Ilustrace Felicitas Kuhnová 
Soubor klasických příběhů.
Váz., 128 stran, barevné il., 
21 x 26 cm
GR038128     199,- 159,-

Helena Zmatlíková
DĚTEM
Ve výboru oblíbené ilustrátorky
najdete verše i pohádky.
Váz., 120 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm
GR036838   259,- 229,-

Jiří Kahoun
CO SE ZDÁ MEDVĚDŮM
Medvědí kluci zažívají spousty
nečekaných dobrodružství!
Váz., 112 stran, barevné il., 
18,5 x 24 cm
GR037453    199,- 179,-

Jiří Kahoun
JEŽIBABA NA KOLOBĚŽCE
Ilustrace Lucie Dvořáková
Zábavné čtení nejen pro školáky.

Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 

18,5 x 24 cm
GR037457     199,- 179,-

GR039168     (Ušetří te 100,-) 298,-
Výhodný komplet dvou knih

Hanka Jelínková

ŽERYK 
NA CESTÁCH
Ilustrace 
Vendula Hegerová
Váz., 32 s., bar. il.,
13,5 x 18,5 cm

Hanka Jelínková

ŽERYK TO
SPOČÍTÁ
Ilustrace 
Vendula Hegerová
Váz., 32 s., bar. il.,
13,5 x 18,5 cm

Hanka Jelínková

ŽERYK 
PRACUJE
Ilustrace 
Vendula Hegerová
Váz., 32 s., bar. il.,
13,5 x 18,5 cm

GR039192     (Ušetří te 297,-) 227,-
Výhodný komplet tří  knih

KLUBOVÉ
NOVINKY
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První čtení             7

Eduard Petiška 
ANIČKA MALÍŘKA
Ilustrace Helena Zmatlíková
Váz., 112 stran, barevné ilustrace,
18,5 x 24 cm
GR038969   249,- 219,-

Eduard Petiška
BYLO JEDNOU JEDNO
LOUTKOVÉ DIVADLO
Váz., 80 stran, barevné ilustrace,
18,5 x 24 cm
GR038510    169,- 129,-

Eva Dienerová
Malované čtení
MRAVENEČEK NEPOSEDA
A JINÉ PŘÍBĚHY
Ilustrace Daniela Ondreičková
Váz., 72 s., bar. il., 17,6 x 25 cm
GR038346    159,- 129,-

František Nepil
NASCHVÁLNÍČCI
Ilustrace Olga Franzová
Seznamte se s naschválníčky!
Váz., 112 stran, barevné ilustrace,
18,5 x 23,3 cm
GR037403     199,- 179,-

Ondřej Sekora 
ČMELÁK ANINKA 
Najde čmeláčí maminka klidný
domov pro své dětičky?   
Váz., 112 s., bar. il., 16 x 23,3 cm
GR038920    199,- 169,-

Ondřej Sekora 
KRONIKA MĚSTA
KOCOURKOVA
Váz., 136 stran, barevné ilustrace,
16 x 23,3 cm
GR037584    229,- 189,-

Alena Peisertová 

KOZA LÍZA A JEJÍ KAMARÁDI
Ilustrace Lucie Dvořáková
Knížka tištěná velkými tiskacími písmeny 
je určená k nácviku čtení genetickou
metodou. S její pomocí si malí čtenáři
hravě procvičí nové dovednosti.
Veselá a vtipná vyprávění o zvířát-
kách provázejí půvabné ilustrace 
Lucie Dvořákové.
Váz., 88 stran, barevné ilustrace,
16,5 x 23,3 cm

ČESKÁ 
PREMIÉRA

GR039169     (Ušetří te 130,-) 298,-
Výhodný komplet dvou knih

GR038537      199,-      159,-

Kniha je vhodná jako

pomůcka k výuce

čtení genetickou

metodou.
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8 Pro mladší  školáky

M. G. Leonardová 

PODIVUHODNÝ NOSOROŽÍK
Ilustrace Júlia Sarda
Když profesor Cuttle beze stopy zmizí z uzamčeného depozitáře londýn-
ského Přírodopisného muzea, policie je v koncích. A stejně tak i profeso-
rův syn Darkus, který se rozhodne pátrat na vlastní pěst. Daleko by se ale
nedostal, kdyby se nesetkal s Baxterem, broukem velikosti křečka. Darkus
v něm najde dokonalého ochránce. Má ve zmizení Darkusova tatínka
prsty zlá módní diva Lukrécie a její posedlost krásnými exotickými brouky,
kteří jsou jí vzácnější než zlato? Váz., 320 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

GR038247   249,- 199,-

Roald Dahl 
DANNY, MISTR SVĚTA
Ilustrace Quentin Blake
Pytláctví je především vzrušu -
jící sport! Danny má úžasného
tatínka, který mu vypráví kou-
zelné příběhy a srší fantastic-
kými nápady jako prskavka
jiskřičkami. Danny však odhalí
strašlivé tajemství: tatínek je
pytlák a hrozně rád loví bažan-
ty! Díky promyšlené pytlácké
fintě se oba brzy ocitnou 
uprostřed napínavého dobro-
družství. Vymysleli spolu totiž
ne uvěřitelně odvážný a nebez-
pečný plán! Váz., 232 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm
GR038816  249,- 199,-

Georgia Pritchettová
FREDY
Největší strašpytel zachraňuje svět
Ilustrace Jamie Littler
Váz., 192 stran, čb. ilustrace,
15 x 21 cm
GR037991   199,- 159,-

Georgia Pritchettová 
FREDY /2
Největší strašpytel bojuje
s pirátem
Váz., 208 stran, čb. ilustrace,
15 x 21 cm
GR037992  199,- 159,-

Mike Goldsmith 
VESMÍR
Brož., 208 stran, bar. publ.,
13,5 x 18,5 cm
GR038597  249,- 199,-

J. Buckley Jr., D. Bailey 

PLANETA ZEMĚ
Brož., 208 stran, bar. publ.,
13,5 x 18,5 cm
GR038596  249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Fakta v kapse
V kapesních encyklopediích plných obrázků, fotografií, kreseb
a mapek nalez nete ta nejextrémnější, nejkurióznější, nejneobvyklejší,
zkrátka „nej“ fakta o naší planetě Zemi a o vesmíru. 
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Pro starší  školáky            9

Michael Scott
ALCHYMISTA
Tajemství 
nesmrtelného
Nicolase Flamela /1
Váz., 400 stran, čb. il., 
14,5 x 21 cm
GR038696  

349,- 279,-

Michael Scott
ČARODĚJ
Tajemství 
nesmrtelného
Nicolase Flamela /2
Váz., 480 stran, čb. il., 
14,5 x 21 cm
GR036595   

349,- 279,-

Michael Scott
VĚDMA
Tajemství 
nesmrtelného
Nicolase Flamela /3
Váz., 504 stran, čb. il., 
14,5 x 21 cm
GR036757  

349,- 279,-

Michael Scott 
ZAŘÍKÁVAČ
Tajemství 
nesmrtelného
Nicolase Flamela /4
Váz., 408 stran, čb. il., 
14,5 x 21 cm
GR038241  

349,- 279,-

Robert Louis Stevenson
OSTROV POKLADŮ
Ilustrace Zdeněk Burian
Váz., 176 stran, barevné ilustrace,
16 x 24 cm
GR036147      279,- 229,-

Jiří Žáček
KOČKOVÁNÍ
Ilustrace Lída Brychtová
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 
21 x 28 cm

GR038837     199,- 159,-

Michael Scott 
VÁLEČNÍK
Tajemství 
nesmrtelného
Nicolase Flamela /5
Váz., 384 stran, čb. il.,
14,5 x 21 cm
GR038866

349,- 279,-

Michael Scott 
KNĚŽKA
Tajemství 
nesmrtelného
Nicolase Flamela /6
Váz., 504 stran, čb. il.,
14,5 x 21 cm
GR039015  

349,- 279,-

Andy Griffiths

ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ
Ilustrace Terry Denton
Vítejte v domě na stromě, nejzábavnějším a nejskvělejším domě
na světě! V domě s 13 patry, kde najdete vše, co si snad ani
nedokážete představit: podzemní tajnou laboratoř, bowlingovou
dráhu, průhledný bazén, nádrž s lidožravými žraloky, obrovské
banány, obří gorily, létající kočku i plně automatický metač marš-
melounů, který automaticky střílí bonbony do pusy, když máte
hlad. Pozor! V tomto domě se může stát skoro všechno… Tak
na co ještě čekáte? Rychle do koruny stromu a hurá za dobro-
družstvím! Váz., 256 stran, 15,6 x 21,6 cm

GR276872 239,- 189,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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10  Pro starší školáky

Olga Elmanová
ROZUM POD LAVICÍ
aneb Co v učebnici 
nenajdeš
Ilustrace Jiří Fixl
Knížka určená dětem i do-
spělým zábavnou formou
doplňuje celkový rozhled.
Vtipnými ilustracemi knihu
doprovodil Jiří Fixl. 
Váz., 288 stran, čb. ilustrace,
12 x 20 cm
GR038296  199,- 159,-

Dame Darcy
PŘÍRUČKA 
SEXY ČARODĚJKY
Chceš se naučit číst z dlaně
a rozumět řeči snů? Přičarovat
si lásku? Ráda by ses naučila
výrobě přírodního mýdla nebo
jiné domácí kosmetiky? Pak je
tato příručka plná osobitých
ilustrací pro tebe ta pravá!
Váz., 208 stran, čb. ilustrace,
15 x 23,5 cm
GR037640  199,- 169,-

Susie Hodgeová 
PROČ JE V UMĚNÍ
TOLIK NAHÝCH LIDÍ?
Ilustrace Claire Gobleová
Publikace přibližuje umění
vtipnou formou. Provází čte-
náře jeho historií (od jeskyn-
ních maleb až po současnou
tvorbu) a odpovídá jim 
na řadu zapeklitých otázek.
Váz., 96 stran, bar. publ., 
19 x 26,4 cm
GR038511  279,- 219,-

12 ÚŽASNÝCH 
PAPÍROVÝCH 
VLAŠTOVEK
Zábavná knížka nabízí dvanáct
modelů papírových letadélek.
Obsahuje podrobné návody,
jak každou vlaštovku posklá-
dat,  i 24 oboustranně potiš-
těných papírů, které mů žeš 
ke skládání použít.
Brož., 36 stran, bar. publ.,
21,5 x 28 cm
GR035906   139,- 119,-

Sam Ita
LETADÉLKA Z PAPÍRU
Knížka obsahuje čtrnáct po-
drobných návodů na složení
modelů letadélek z papíru,
které vytvořil známý americký
origamista. U každého mo-
delu navíc naleznete také 
QR kód odkazující na video -
návody „krok za krokem“.
Brož., 80 stran, bar. publ., 
17 x 24 cm
GR038495   149,- 119,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

JAKÁ DOOPRAVDY JSI
Jaká jsi? Snílek, vášnivka, požitkářka? Umíš být dobrou kamarádkou? Rozu-
míš klukům? Máš raději modernu, nebo retro? Jsi paní Náročná, nebo si
s ničím příliš nelámeš hlavu? V této knize najdeš spoustu různých testů, 
jejichž výsledek tě možná docela překvapí. Možná ani netušíš, jaké vlast-
nosti a schopnosti se v tobě skrývají. Ať už si s knihou zalezeš doma 
pod peřinu, nebo si ji vezmeš s sebou na party či k vodě. O zábavu je
s touto knihou plnou úžasných testů v každém případě postaráno. 
Brož., 168 stran, čb. ilustrace, 16,5 x 21,5 cm

GR038326   229,- 179,-
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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. Evropská kosmická agen-
tura zveřejnila mapu zbytkového záření po velkém třesku. Snímek
hledí do hlubin vzdálených v prostoru 440 triliard kilometrů a v čase
13,8 miliard let. Jde o skvělý výsledek moderní kosmologie, hrozí
však, že otřese téměř vším, co jsme si mysleli, že o vesmíru víme.
Kniha se zabývá otázkami, jež musíme zodpovědět, pokud chceme
skutečně porozumět světu, v němž žijeme. Bude zapotřebí opravit
slavné Newtonovy zákony přitažlivosti? Můžeme se někdy dozvědět,
co se dělo před velkým třeskem? Existují kromě našeho vesmíru
ještě i vesmíry jiné? Existuje čas? A nemění se nám kdysi stálé fyzi-
kální zákony před očima? Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GR038761 nečlenská cena 279,- 219,-

CO VÍME – A CO
NEVÍME – O ČASE

A PROSTORU

Stuart Clark je autorem několika
knih o astronomii a vesmíru, býva-
lým redaktorem nejúspěšnějšího
britského astronomického časopi-
su Astronomy Now a externím
učitelem Hertfordshirské univerzi-
ty. Přispívá do časopisů New Sci-
entist, BBC Focus, The Times,
Guardian a Economist. Často se
objevuje v pořadech BBC a koná
řadu populárních přednášek 
v mnoha zemích.

Katka Maria Delventhal,
Alfred Kissner
KOMPENDIUM 
MATEMATIKY 
Soupis matematických značek
a symbolů, přehled vzorců,
rejstřík nejdůležitějších pojmů
a úlohy k procvičení. K dobré-
mu zapamatování slouží barev-
né zvýraznění. 720 stran

GR038538   549,- 439,-

Jozef Kuzma, 
Monika Reiterová 
MATEMATIKA PRO
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V KOSTCE
Přehled základního učiva
matematiky. Součástí jsou
vyřešené vzorové příklady
a neřešené příklady k pro-
cvičení. 128 s., bar. publ.

GR038368   169,- 129,-

Josef Lhotský 
SEN NOCI 
DARWINOVSKÉ
V hlavních rolích Charles
Darwin, Isaac Newton, lord
Kelvin, volnomyšlenkářský
archanděl, mladý biolog,
dlouhá noc plná debat
a skotská whisky. A samo-
zřejmě evoluce. 264 stran 

GR038020   299,- 149,-

PRAVIDLA ČESKÉHO 
PRAVOPISU
Přehled pravopisných pra-
videl a pravopisný slovník.
Heslář doplňuje Dodatek
MŠMT ČR. U každého hes-
la je podrobně zpracováno 
i tvarosloví. Praktické je
graficky naznačené dělení
slov. 472 stran, čb. ilustrace 

GR037081   179,- 149,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Heinz Gascha, Stefan Pflanz 
KOMPENDIUM FYZIKY 
Kompendium obsahuje všechny dů-
ležité vzorce a zákony, četné úlohy,
příklady a jejich řešení. Předností je
přehledná struktura, názorný výklad
a srozumitelnost. Příručka je určena
všem zájemcům o fyziku. 488 stran

GR038899        449,- 359,-

Akční
cena
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ZÁPISNÍK Z CEST
Ať už to jsou tajné
tipy, úžasné restau-
race nebo adresy na
pohlednice z dovole-

né – do tohoto zápisníku z cest se všechno vejde.
Navíc v něm je místo i na nalepení fotografií a dalších
vzpomínek jako jízdenky nebo vstupenky. Vydejte se
s ním na své cesty a už nikdy nezapomenete na
všechny ty úžasné zážitky! 96 s., bar. publ.

GR038768                   199,- 159,-

CESTOVNÍ DENÍK
Ať už jde o velkou cestu
nebo více malých výletů,
tento krásný cestovní deník
se přizpůsobí vašim potře-
bám. Můžete si do něj
zaznamenat báječné tajné
tipy, vybrané restaurace
nebo adresy na pohlednice
z dovolené. Kromě toho je
tu dost místa na nalepení
fotografií a jiných upomín-
kových předmětů.

Flexivazba, 96 stran, 
12 x 17,5 cm, bar. publikace

GR038769   
nečlenská cena 199,- 159,-

Uložte si
své zážitky
z cest!

Radek Jaroš, Arnošt
Tabášek 
HORY SHORA
Kniha shrnuje úspě-
chy našeho přední-
ho dobyvatele himálajských vrcholů. Líčení dramatic-
kých okolností úspěšných i neúspěšných výstupů (K2
se mu podařilo zdolat až na pátý pokus) je obsahem
knihy, která se čte jedním dechem. 176 s., bar. p.

GR036518 399,- 349,-

KYPR
216 stran, bar. publ.

GR035102 549,- 149,-

PAŘÍŽ
448 stran, bar. publ.

GR035339   699,- 299,-

JIŽNÍ AFRIKA
432 stran, bar. publ.

GR033978 699,- 299,-

NEW YORK
448 stran, bar. publ.

GR036231 699,- 299,-

ŠPANĚLSKO
720 stran, bar. publ.

GR035341   949,- 449,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

CESTUJTE S NÁMI ZA HRANICE SVÝCH SNŮ
Vaši oblíbení Společníci cestovatele za akční ceny!

Akční
cena

Akční
cena

Akční
cena

Akční
cena

Akční
cena

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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C
ES

TO
VÁ

N
Í

Ivo Paulík a kolektiv
NA KOLE PO 
NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
OBLASTECH ČESKÉ
REPUBLIKY
Pro náročné cyklisty i rodi-
ny s dětmi. 192 s., bar. publ.

GR036594   299,- 259,-

Vladimír Soukup, Petr David 
RODINNÉ TOULKY: 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY NA TAJEMNÁ MÍSTA
Kde je u nás vstup do pekla? Jaké je prokletí domu, v němž bydlel jeden
z našich nejznámějších sériových vrahů? Mohou přízraky mrtvých za něko-
lik nevysvětlitelných nehod na dálnici D1? Jaké je tajemství mikulečských
lebek? Kde byla nejstarší čarodějnická škola v Evropě? Kde se můžeme set-
kat se silnou pozitivní energií? To jsou stále otevřené otázky, na které lidé
hledají odpovědi. Někde pomohli historici či archeologové, někde zůstává
odpověď na pomezí skutečnosti a mýtů, jindy je to legenda, jejíž dozvuky
sahají až do současnosti. V tradičních „rodinných toulkách“ zamíří „nejkrás-
nější výlety“ právě na tato tajemná místa. Je jich nepočítaně a my jsme
z nich vybrali 40 tipů na cesty do míst s rozmanitými příběhy a záhadami.
Každý si mezi nimi najde to své. Můžeme se opravdu bát, nebo se „jenom“
vydat na výlet se zajímavým cílem. 

Flexivazba, 168 stran, 12,5 x 21,5 cm, barevná publikace

GR038828                      nečlenská cena 299,- 239,-

Na výletě si můžete užít
trochu tajemství a strachu!

Petr David, Vladimír
Soukup, Petr Ludvík 
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY NA PEVNOSTI
A OPEVNĚNÍ
Tipy na výlety pro milovníky
pevností. 168 s., bar. publ.

GR038827   299,- 239,-

Vladimír Soukup, Petr
David
BRDY 
O přírodě, historii, památ-
kách i příbězích, navíc pře-
hled turistických tras a nej-
hezčích výletů. 208 s. 

GR038378   299,- 239,-

Ivan Klich 
VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
Povídání o jednotlivých
vyhlídkách včetně fotografií,
souřadnic, popisu přístupu
a výřezu z turistických map. 
136 s., barevná publikace

GR038134   249,- 199,-

Stanislava Jarolímková 
NETRADIČNÍ 
PROCHÁZKY PRAHOU 1
Staré a Nové Město
a Vyšehrad
Tipy na vycházky.
192 s. + 16 s. bar. foto, čb. il.

GR035721 299,- 259,-         

Jan Hocek 
NEJHEZČÍ MÍSTA SVĚTA
Autor nás zve na výpravu za
poznáním nejpodivuhodněj-
ších krajů. Kapitoly doplňují
přehledné mapy a praktické
informace. 224 s., bar. publ.
GR036638   499,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

Akční
cena
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Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč) –36
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Swami Kriyananda 

INTUICE
Jak získat vyšší poznání

Každý den se potýkáme s pro-
blémy nebo složitými situace-
mi, které neumíme přímo vyře-
šit – buď nám chybí informace,
nebo neexistuje jednoznačná
odpověď. V takových chvílích
bychom si všichni přáli znát
nějakou cestu, jak dospět ke
správnému rozhodnutí. Taková
cesta existuje. Skýtá ji intuice,
jedna z nejdůležitějších lid-
ských schopností. Lze ji pocho-
pit a rozvíjet, a především po-
užívat v každodenním životě,
kdykoli si budete přát. Navázat
spojení s vlastní intuicí se vám
podaří díky této srozumitelné
a nesmírně užitečné knize. 

Váz., 120 stran, 10,5 x 16,5 cm

GR038022   
nečlenská cena 149,- 119,-

„Konečně kniha o intuici,
která opravdu funguje!
Techniky, které popisuje,
změní váš život.“

Jyotish Novak

Johanna Paunggerová,
Thomas Poppe 
TAJEMSTVÍ ČÍSEL
NAŠEHO DATA 
NAROZENÍ 
Čísla z data narození vydá-
vají svědectví o speci fic -
kých vlohách, s nimiž jsme
přišli na svět. Každá kombi-
nace zprostředko vává jedi-
nečný obraz člověka v jeho
celistvosti… 304 s., bar. p.

GR038106   359,- 299,-

Rajiv Parti, 
Paul Perry 
PO SMRTI SE 
PROBUDIT
Před zážitkem
blízké smrti byl
autor lékař se
skvělou karié-

rou. Po probuzení ze stavu, v němž se mu do-
stalo zásadního poučení, dospěl k duchovní
transformaci, změnil své zaměstnání, životní
styl i základní přesvědčení. 232 stran 

GR037481             249,- 199,-

Raymond
Buckland 
VELKÁ 
UČEBNICE
ČARODĚJNICTVÍ
A MAGIE
Magie přitahuje
stále více lidí po
celém světě.
Zájemcům se nyní
nabízí ucelené dílo,
z něhož se dozvědí vše potřebné nejen o čarování, věštění či bylinkář-
ství, ale i dějinách kultu wicca, jenž má mnoho příznivců. V jednotli-
vých lekcích najdete řadu zábavných cvičení, ale především vám
kniha nabízí originální a konkrétní postupy, díky nimž dosáhnete toho,
co si přejete. Brož., 296 stran, 16,9 x 24 cm

GR038707   279,- 219,-

Lady Lorelei 
CIKÁNSKÉ VĚŠTĚNÍ 
Objevte tajemství věštby
předávané Romy po ge-
nerace. Naučíte se různé
typy výkladů od nenároč-
ného čtení z jedné karty,
které vás zavede k objevo-
vání vlastní cesty, až ke slo-
žitějšímu výkladu budouc-
nosti. V kazetě s kartami.
96 stran, barevná publikace

GR037191   349,- 99,-

Cassandra Easonová 
DOBRÉ KOUZLO NA
KAŽDÝ DEN
Náš život jako by tvořila jen
práce a starosti. Leckdy se
zdá, jako by v něm nic kou-
zelného nemělo místo. Jen-
že každodenní rutinu má
provázet radost a také při-
rozená magie. Ta působí na
naše srdce i domovy a umí
účinně pomáhat! 384 stran

GR037909   299,- 259,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Renata Herber 
POSELSTVÍ
RUN 
Publikace se vě-
nuje hlavně vý-
znamu jednotli-
vých znaků a ty-
pům věštění, ale

obsahuje i základy severské mytologie a uvádí
využití run v lidovém léčitelství. Doplňuje ji
překrásná barevná sada karet. 144 stran 

GR038630             399,- 299,-

+ SADA KARET

V KAZETĚ S KARTAMI

Akční
cena

KLUBOVÁ
NOVINKA
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– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na straně 65. 37

Stase Michaelsová 

SNY A JAK JIM
ROZUMĚT
Úvod do výkladu
snů

Když se nám něco
zdálo, obvykle se zají-
máme hlavně o to,
jaký to pro nás může
mít význam. Jen málo-
kdo si položí otázku,
co vlastně sen je.
Mystikové považují
sny za „zprávy duše“
a podle Freuda jde
o „pozůstatky dne“,
tedy toho, co zbylo
z denních starostí.
Psycholožka Stase
Michaelsová se dlou-
há léta zabývá analý-
zou snů a ví, že sny
jsou především spo-
lehlivým zdrojem
poznání sebe sama.
Dokáže vysvětlit tak-
zvané noční můry nebo třeba
sny o přátelích či rodině. Zná také techniky, jak
můžeme se sny pracovat, a to je obzvlášť lákavé – nezapomínejme,
že mnohé sny si lze splnit! 

Váz., 136 stran, 13 x 19 cm, čb. ilustrace

GR038448                          nečlenská cena 199,- 149,-

Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz 
Toltécká kniha moudrosti 

PÁTÁ DOHODA
Učení dona Miguela Ruize, shrnuté v slavné
knize Čtyři dohody, se dočkalo neméně proslu-
lého pokračování, a to díla Pátá dohoda. Tento
„praktický průvodce cestou sebeovládání“ vám
pomůže přetvořit vlastní život, neboť se zbavíte
bezpočtu omezujících dohod, které jste uzavřeli
nejen sami se sebou či s ostatními lidmi, ale i se
samotným životem. „Kniha vás dovede k tomu,
kým opravdu jste. Je nástrojem, který z vašeho
života vytvoří umělecké dílo – vybroušený dia-
mant.“ Váz., 208 stran, 13 x 19 cm

GR038798               199,- 159,-

Stačí se řídit pěti 
dohodami – a můžete 

prožívat svůj osobní sen.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

EZ
O

TE
R
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A

Don Miguel Ruiz 
MOUDROST Z KNIHY
ČTYŘI DOHODY
To nejlepší z fascinující kni-
hy, nejdůležitější myšlenky
a základy učení dona Migu-
ela Ruize. 96 s., bar. publ. 

GR038975   129,- 99,-

Don Miguel Ruiz ml. 
MISTREM SÁM SOBĚ
Dávní Toltékové věřili, že ži-
vot je sen. Každý z nás žije
ve svém osobním snu a na-
še sny dohromady vytvářejí
sen planety. 176 stran

GR038307   249,- 199,-

Betty J. Eadieová 
V NÁRUČI SVĚTLA 
Láska, laskavost a pokora
dávají životu smysl. Díky
dvojímu prožitku blízké
smrti pochopila autorka
smysl života. 168 stran 

GR037319   199,- 169,-

Dean Sluyter  
PŘIROZENÁ MEDITACE
Meditaci zvládne každý.
Stačí dát všemu volný prů-
chod, nic nedělat, jenom
být… Vyzkoušejte klidný,
příjemný přístup. 280 stran 

GR037687   279,- 219,-

Kathryn McCuskerová 
MEDITACE KUNDALINÍ
Probuďte v sobě tajemnou
„hadí sílu“, nechte proudit
životní sílu čakrami – ener-
getickými centry v těle. 
160 s., bar. publikace

GR037371   249,- 199,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) –38
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Raymond A.
Moody Jr. 
ŽIVOT PO
ŽIVOTĚ 
Vjemy těch, kteří
přežili klinickou
smrt, bývají

shodné a vesměs naznačují možnost jakési
další cesty. 160 stran

GR037032             229,- 189,-

Denise Linn 

21 DNÍ K POCHOPENÍ
VAŠICH MINULÝCH
ŽIVOTŮ
21 dní je podle nových studií
ideální doba, jak se něco rych-
le ale zároveň kvalitně naučit.
V tomto případě se jedná o ori-
entaci v minulých životech.
Autorka každému z nás přisu-
zuje nějaký minulý život, který
různými způsoby skrytě vstu-
puje do toho současného. Jaký
přínos mohou mít naše minulé
životy pro přítomnost nebo jak
zjistit, čím jsme v minulém
životě byli, jsou témata této
knihy.

Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm

GR038832  
nečlenská cena 169,- 139,-

Chcete vědět, 
kým jste byli 
v minulém životě?

Noriyuki Ueda, 
Jeho Svatost
dalajlama
CO JE 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Knížka obsahující
překvapivé prav-

dy a poznání, velmi autentická a založená na
zdravém přístupu. 176 stran

GR036628              229,- 179,-

Lorna Byrneová 

ANDĚLSKÉ
ZAMYŠLENÍ
Zastavme se s touto
krásnou dárkovou kníž-
kou plnou povzbuzují-

cích slov a naslouchejme láskyplným radám nebeských
pomocníků. Váz., 48 s., 11,5 x 10,5 cm, barevná publikace

Lorna Byrneová 

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
Připomeňme si dárkovou knížkou, co nám radí andělé, a nech-
me se vést jejich doteky. Váz., 48 s., 11,5 x 10,5 cm, bar. publikace

GR039186   nečlenská cena 198,-  cena za obě publikace 158,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÉ 
PREMIÉRY

Výhodný komplet

656,-jen
obj. č. 

GR038191

4x Lorna Byrneová

Lorna Byrneová 
ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH 
304 stran

GR037183         279,- 249,-

Lorna Byrneová 
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE 
160 stran

GR035808         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
SCHODY DO NEBE
280 stran

GR037868         259,- 229,-

Lorna Byrneová 
NEBESKÁ LÁSKA 
144 stran

GR036807         259,- 229,-
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– více informací na straně 65. 39
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Hartwig Hausdorf 
TAJEMNÁ HISTORIE 
Historici vědí, co nám mají
zamlčovat – musely by se
totiž od základu přepisovat
všechny učebnice!... 
176 s.,  čb. foto

GR037237   249,- 199,-

Hartwig
Hausdorf  

POSELSTVÍ
MEGALITŮ 
Prastaré stavby
z mohutných
kamenných
bloků. Dnes si
neumíme před-
stavit, jak se
vůbec mohly
někdy i tisíce
tun těžké kame-
ny dostat z jednoho
místa na druhé. Od evropské pevniny po
Anatólii, od inckých pevností v Andách po Austrálii a jižní
moře.
Jaký měly mohutné monumenty smysl? Co si tehdejší stavitelé mysleli?
Autor bere čtenáře na napínavou cestu lidskou historií a odhaluje kamennou stopu,
již po sobě zanechali vynalézaví inženýři pradávné minulosti. 

Váz., 192 stran, 24 stran příl., 13,5 x 21,3 cm

GR038352                       nečlenská cena 249,- 199,-

Erich von Däniken 
ZLOMEK ČASU 
Autor líčí své zážitky, dopl-
něné fantazií. Zabývá se
cestováním v čase i chyb-
nými směry vývoje spo-
lečnosti. Přináší dobro-
družství z celého světa 
a dokazuje, že neztrácí

humor a schopnost vcítit se do problémů. 176 stran

GR035624                    259,- 229,-

Christopher Knight, Alan
Butler 
KDO POSTAVIL MĚSÍC? 
Měsíc se neřídí známými zákony
a neexistuje teorie o jeho půvo-
du, která by vysvětlila známé
skutečnosti. Vyšší formy života
se na Zemi mohly vyvinout zřej-
mě jen proto, že Měsíc je tako-

vý, jaký je, a je tam, kde je. 200 s. + 8 s. bar. fotopříl.

GR036212                        299,- 259,-

Hans-Joachim Zillmer 
ENERGETICKÝ BLUD
Proč jsou zásoby ropy
a zemního plynu 
nevyčerpatelné
S vědeckým instinktem, věc-
ností, překvapivými fakty
a odvahou přemýšlet se autor
zabývá hypotézami kolem
zdrojů energie. 264 s. + 8 s. čb. fotopříl.

GR034124                      289,- 259,-

Russell Stannard 
VĚDA A VÍRA
Je těžké najít kompromis mezi
náboženstvím a vědou, zdá se,
že se v zásadních otázkách ne-
shodnou. Autor se věnuje pro-
blémům stvoření, evoluce,
mimozemské inteligence, psy-
chologie, morálky, zázraků a antropického principu... 160 s.

GR036317                       229,- 129,-

Hartwig Hausdorf 
TAJEMNÁ HISTORIE 2 
Také ve druhém díle trilogie
autor ukazuje, že mnohé
události se staly jinak, než
jak se nám tvrdí. 
176 s., čb. foto

GR037323   249,- 199,-

Hartwig  Hausdorf 
TAJEMNÁ HISTORIE 3 
Záhadná inteligence od
počátku naší civilizace ovliv-
ňuje politiku a války, jinými
slovy: manipuluje průběh
našich dějin. 176 s., čb. il.

GR038003   249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Akční
cena
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 64.40
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Maitreyi D. Piontek 

ABECEDA NOVÉ
ŽENSKOSTI
V této knize najdete klíč,
jak se v současném světě
svobodně pohybovat jako
žena a jak přitom nevy-
padnout ze své přirozené
role. Autorčiny myšlenky
vám budou sloužit jako
průvodce za šťastným
životem a přinesou vám
konkrétní úvahy o finanč-
ní, emoční nebo také
sexuální stránce. Maitreyi
Piontek je profesionálkou
v mezilidských vztazích 
a dokáže jednoduše roz-
plést zdánlivě neřešitelné
problémy. Váz., 336 stran, 
14,5 x 20,6 cm 
GR038755   
nečlenská cena 299,- 239,-

Wilhelm Schmid 

UMĚNÍ STÁRNOUT
Smířit se s tím, co je nevyhnutelné a týká
se každého z nás, je devízou v každém ži-
votním údobí. S procesem stárnutí nic ne-
naděláme, musíme jej přijímat s klidem,
jako přirozený jev, nepřepínat své síly
a zbytečně se nestresovat. Tato knížka vám
v deseti krocích ukáže, jak tohoto umění
dosáhnout. Váz., 120 stran, 11 x 15 cm

GR038367   nečlenská cena 169,- 129,-

Poznejte sama
sebe a najděte
svobodu!

Hal Elrod 
ZÁZRAČNÉ RÁNO
Celosvětový trend: čtenáři
a fanoušci Zázračného rána
se každé ráno probouzejí
s cílem naplno využít svůj
neomezený potenciál. Kni-
ha radí, jak se dostat na
vyšší úroveň, kde vaše
osobní i pracovní úspěchy
daleko přesáhnou vše, co
jste dokázali dřív. 200 stran  

GR038340   229,- 179,-

Louise L. Hay 
SÍLA ŽENY
Autorka učí ženy, jak si vá-
žit sebe sama, získat sebe-
vědomí a respekt. Obrací
se na všechny ženy bez
ohledu na věk či společen-
ské zázemí. Její knihy po-
máhají tisícům žen objevo-
vat a rozvíjet nevyužité tvůr-
čí síly, najít sebe samé a žít
plným životem. 128 stran 

GR038830   169,- 129,-

Louise L. Hay
MILUJ SVŮJ ŽIVOT
Vydáte-li pozitivní energii
při práci s myslí, uzdravíte
své tělo. Když limitujeme
své myšlení a názory, tvoří-
me si v mysli zárodky ne-
mocí. Pozitivní změny v my-
šlení tvoří prostředí k proži-
tí kvalitnějšího a hodnotněj-
šího života. Myšlenky a slo-
va tvoří náš život. 256 stran 

GR039058   299,- 239,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Ženská typologie založená
na učení o harmonii energií
pomůže uspořádat život.
Kniha rozebírá jednotlivé
osobnosti, uvádí vhodná
cvičení, alternativní postupy
i rady pro každý typ. Zají-
mavé je propojení principu
jang a jin s odpovídajícím
tibetským pojetím. 240 s.

GR037852   199,- 169,-

Paulo Coelho
JAKO ŘEKA, JEŽ PLYNE
Soubor vyprávění, úvah
a myšlenek odráží šíři tvor-
by proslulého autora. Pro-
plétají se tu zážitky z cest,
vyslechnuté příběhy a set-
kání s neobyčejnými lidmi
se zamyšlením nad odvěký-
mi problémy člověka, autor
zároveň komentuje některé
současné události. 192 s.

GR035977   199,- 179,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz 41
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John C.Parkin 

DO PR.…, 
DĚLEJTE, CO MÁTE
RÁDI
Autor této knihy tvrdí, že
štěstí dosáhneme pouze
v případě, že budeme
opravdu dělat jenom to, po
čem toužíme. Abychom
toho byli schopni, doporu-
čuje osvědčenou sprostou
mantru, která nás odvede
od všech vedlejších faktorů
zabraňujících nám v život-
ním úspěchu. Jako návod
uvádí spoustu vtipných
situací ze svého života, ale
inspiruje se také příběhy
svých přátel a příbuzných.
Zjistěte, co máte opravdu
rádi a nebojte si při tom občas 
trochu zanadávat. 

Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm, čb. il.

GR038754                     nečlenská cena 249,- 199,-
cena pro VIP členy 174,-

John C. Maxwell 

STAŇTE SE LÍDREM 101
Stát se správným lídrem není tak
lehké, jak se na první pohled
může zdát. Aby kolem vás vše
fungovalo, jak má, potřebujete
k tomu hned několik vlastností,
na kterých je třeba pracovat. Jak
tyto vlastnosti vypilovat a jak je
následně využít v praxi, je obsa-
hem této stručně ale zároveň
precizně napsané knihy. John C.
Maxwell je celosvětově uznáva-
ným odborníkem, který vás
dovede tam, kam potřebujete. 

Váz., 136 stran, 11,5 x 16,5 cm

GR038895   
nečlenská cena 149,- 119,-

Nebojte
se trochu
nadávat!

Niels
Birbaumer 
TVŮJ MOZEK
VÍ VÍC, 
NEŽ SI 
MYSLÍŠ
My sami máme
velký vliv na své
myšlení a jedná-

ní, pokud víme, jak můžeme mozek ovlivnit.
Autor, profesor neurologie, radí, jak můžeme
sami zvládat deprese, úzkosti, ale i následky
mrtvice, epilepsii a další nemoci mozku. 
256 stran, černobílé ilustrace

GR037836             249,- 199,-

Rjúta Kawašima
TRÉNINK
MOZKU
Jedinečný šede-
sátidenní pro-
gram sestávající 
z kombinace jed-
noduchých mate-
matických výpo-

čtů a slovních cvičení aktivuje kůru mozkovou
a zlepšuje celkový výkon mozku.  Uvedený tré-
nink stimuluje mozek, zvyšuje přísun kyslíku 
a nejrůznějších aminokyselin a oddaluje men-
tální důsledky stárnutí. 160 s. + 32 s. bar. příl. 
GR038328              229,- 199,-

John C. Maxwell 
ZAPRACUJTE NA SOBĚ
Jediným vodítkem k úspěš-
nému životu je snaha neu-
stále se zlepšovat. Často ale
přitom narážíme na různé
překážky. Jak je překonávat
a soustředit čas k maximál-
nímu osobnímu růstu jsou
ústřední témata této chytře
napsané knihy. 120 stran 

GR038831   149,- 119,-

Meghan Dohertyová 
NECHOVEJ SE JAKO
PITOMEC
Průvodce etiketou pro
náctileté
Vtipně pojatá etiketa pro
dospívající a mladé dospě-
lé, s retro obrázky a radami,
jak se chovat v různých  si-
tuacích v soukromí, ve ško-
le i v práci. 192 s., čb. il.

GR037978   199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

A
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko42
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Signe Johansenová

HYGGE
Fenomén útulna

Hygge, to je severský fenomén útulna, pocit
pohodlí, tepla, pohostinnosti a komunity. Je
to život, který nám přináší radost a potěšení,
jsou to svíčky, čerstvé pečivo, večeře s přá-
teli. Právě díky hygge jsou skandinávské
země neustále považovány za nejšťastnější
místo k životu. Známá kuchařka a spisovatel-
ka Signe Johansenová napsala svěží, bezsta-
rostný, plně ilustrovaný průvodce, ve kterém
najdete kombinaci receptů, užitečných tipů
pro útulný domov, ale také návod, jak se
naučit žít svůj život v severském stylu – naplno!

Váz., 208 stran, 16,4 x 22 cm, barevná publikace 

GR038706   nečlenská cena 299,- 239,-

Buďte šťastní jako Dánové!

Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Ukliďte si pomocí autorčiny
inspirativní metody jednou
provždy: klíčem je stanovit
si správné pořadí, ponechat
si jen to, co opravdu milu-
jete, a udělat vše rychle.
Změníte tak svůj život – zís-
káte větší sebejistotu a bu-
dete úspěšnější. 192 stran 

GR037283   249,- 199,-

Susanna Kubelka 
KONEČNĚ PŘES 
ČTYŘICET
Většina žen se děsí narůsta-
jícího věku. Autorka ukazu-
je silné stránky a přednosti
zralé ženy v rozdílných ob-
lastech. Kniha je nejen zá-
bavně napsaná, navíc uka-
zuje ženám cestu k novému
sebevědomí. 176 stran

GR036096   199,- 179,-

Susanna Kubelka 
ZAČÍNÁM ZNOVU
Nikdy není pozdě, schopná
žena (i muž) dokážou vše,
co si umanou. Autorka ví,
že důležitější než peníze je
fantazie, že kdo lásku po-
třebuje, ji najde, a přes ne-
přízeň osudu se i po těch
nejtěžších životních útra-
pách dá začít znovu. 216 s. 

GR036097  229,- 189,-

Allan a Barbara Peasovi 
PROČ MUŽI 
NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST 
V MAPÁCH 
Kniha vám pomůže vyrov-
nat se s odlišností příslušní-
ků druhého pohlaví a poro-
zumět sami sobě. Pomůže
vést šťastnější, zdravější
a harmoničtější život. 352 s.

GR037824   259,- 219,-

Louisa Thomsen Britsová 
HYGGE
Tajemství spokojeného
života
Za spokojeností Dánů stojí
hygge, moment pohody
a radosti. 192 s.,  bar.publ.

GR038594   249,- 199,-

Allan a Barbara Peasovi 
RADY PRO ŽIVOT
Tři základní prvky lidské při-
rozenosti: lidé se potřebují
cítit důležití, v první řadě se
zajímají jen o sebe a mají
přirozenou touhu oplácet.
Na základě těchto poznatků
se dozvíte, jak upřímně
chválit, pozorně naslouchat,
klást skvělé otázky... 112 s.

GR036550   199,- 159,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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Knižní klub je tu s Vámi již pětadvacet let! 43
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Margot
Sunderlandová 
VĚDA ZVANÁ
RODIČOVSTVÍ
Kniha se zabývá
vztahem mezi rodiči
a dětmi od nejútlejší-
ho věku až po školá-
ky. V kapitolách
o dětském mozku,
pláči, spánku, špat-
ném chování, usta-
vení disciplíny atd.
jsou vždy uvedeny
praktické rady, jak
reagovat na určité
způsoby chování dítěte. První praktická příručka pro rodiče, která obsahuje fakta o optimální
výchově. Poznáte, jak dotek, smích a hra stimulují tvorbu hormonů podněcujících schopnost
milovat život. Dozvíte se pravdu o populárních postupech péče o dítě, která vychází z posledních
výzkumů.
Váz., 304 stran, 18,3 x 23,5 cm, barevná publikace 

GR038338                         399,- 299,-

Příručka, která neobsahuje
zbožná přání, ale fakta!

MAMI, JAK TO BYLO?
Maminka je nejbližší člověk.
128 stran, bar. publikace

GR038770   199,- 159,-

TATI, JAK TO BYLO?
S tátou zažíváme samá do-
brodružství. 128 s., bar. p.

GR038771   199,- 159,-

KÁMASÚTRA EXPERT
Vzrušující kniha vás prove-
de všemi pozicemi, se kte-
rými dosáhnete nekonečné
rozkoše. Součástí jsou i ná-
zorné fotografie a podrob-
né popisy 240 s., bar. publ.

GR038256   299,- 249,-

Bunmi Laditanová 
BATOLATA ÚTOČÍ
Humorná příručka se zabývá
různými aspekty výchovy,
ale i nedostatkem spánku
a záležitostmi, jako je učení
na nočník. 176 s., čb. il. 

GR038085   179,- 149,-

Harvey Karp 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ 
MIMINKO V OKOLÍ
Harvey Karp je uznávaný pe-
diatr a odborník na vývoj dě-
tí. V knize zábavně a srozu-
mi tel ně radí, jak i z nejzlobi-
vějšího dítěte udělat šťastné
miminko. 312 s., čb. il.

GR036003   249,- 199,-

Drunvalo Melchizedek 
PRASTARÉ TAJEMSTVÍ
KVĚTU ŽIVOTA – SV.1
280 stran 

GR038799   259,- 199,-

Drunvalo Melchizedek 
PRASTARÉ TAJEMSTVÍ
KVĚTU ŽIVOTA – SV. 2
264 stran 

GR038800   259,- 199,-

Výhodný komplet

318,-jen
obj. č. 

GR039044

Prastaré tajemství květu života 1 a 2

Knihy nabízejí dostatek prostoru pro rodiče a děti, aby si mohli
zapsat vzácné zážitky nebo myšlenky. Hodně zábavy při vzpomí-
nání, vyprávění a vyplňování!

CO NEMÁ MANŽEL NIKDY DĚLAT
Kniha s typickým anglickým humorem radí mužům, čeho se
v manželství vystříhat. 84 stran

GR039191   158,-                       cena za obě publikace 118,-

Blanche Ebbutt
CO NEMÁ MANŽELKA NIKDY DĚLAT
V mnoha situacích v této knize se jistě najdete. 84 stran
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Výběr z více než 60 000 titulů, výhodnější ceny...44
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Christine Theissová 

OPŘETE SE DO BĚHÁNÍ
Kniha mistryně světa v kickboxu
Christine Theissové přináší jedi-
nečnou koncepci tréninků ve
volné přírodě pro začátečníky
i pokročilé. Osvěžte a zpestřete
svůj běh pomocí návodů v knize
a proměňte prostý jogging v efek-
tivní celostní trénink.  

Brož., 144 stran, 17,9 x 24 cm,
barevná publikace 

GR038642   
nečlenská cena 249,- 199,-

Venku jako 
v posilovně

Pierre Pallardy 
ZDRAVÉ BŘICHO 
Od straňte únavu, nadváhu,
sexuální potíže, deprese, ne -
spavost a bo lesti zad!
Metoda po máhá i při léčbě
srdečních a virových chorob
a nádorových onemocnění.
152 str., čb. il.

GR036365  259,- 219,-

Wayne Coates 
ZÁZRAČNÉ 
SEMÍNKO CHIA
Superpotravina 
na dlouhé tratě
Ucelený program pro snížení
hmotnosti. 248 s., čb. foto

GR036636   299,- 249,-

Hollis Lance Liebman 
STŘED TĚLA 
Core trénink
Zpevněte střed těla core
tréninkem, cviky s gymbal-
lem, medicinbalem, činka-
mi, s balanční podložkou
bosu nebo s pěnovým vál-
cem. 160 s., bar. publ.

GR037156   299,- 249,-

Sean Bartram 
INTENZIVNÍ 
INTERVALOVÝ 
TRÉNINK PRO ŽENY
Vysoce intenzivní intervalo-
vý trénink, HIIT, je velmi
účinné cvičení, které spalu-
je tuky a dostane tělo rych-
le do formy. 224 s., bar. p.

GR037737  299,- 249,-

Miloš Škorpil, 
Pavel Kosorin 
MODRÁ KNÍŽKA
O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ
Kniha spíš o pohledu na
běh jako na něco krásného
a slavnostního než o tom,
jak rychleji uběhnout pět
kilometrů či maraton. 120 s. 

GR038753   199,- 159,-

Jean Drouin, Denis
Pedneault, Roberto Poirier 
CVIKY, KTERÉ LÉČÍ
Kniha vysvětlí příčiny potíží
se zády a poradí, jak je
zmírnit a předcházet jim.
Obsahuje také cvičební se-
stavy a rady, jak změnit dr-
žení těla... 256 s., bar. publ.

GR038006  399,- 299,-

J. Langendoen, 
K. Sertelová 
TEJPOVÁNÍ JAKO 
SAMOLÉČBA
Přes 70 tejpů ke zmírnění
nebo odstranění 160 zdra-
votních potíží. 248 s., bar. p.
GR036803  399,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu! 45
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ZVLÁDNU TO SÁM

VLASY JAKO ŠPERK
Vykouzlit si módní účes nebylo nikdy jednodušší! V knize
najdete srozumitelné postupy, které vás naučí za pouhých
pár minut uplést úžasné copy a uzly. 32 stran, bar. publ.

GR038793  cena za obě barevné publikace  118,- 98,-

ZVLÁDNU TO SÁM

DOMÁCÍ KOSMETIKA
Patnáct jednoduchých návodů na kvalitní krémy, masky
a zábaly, které snadno a levně připravíte z toho, co
najdete ve své kuchyni. 32 stran, barevná publikace

Garance Doré 

LOVE × STYLE × LIFE
Garance Doré – slavná fotografka, ilus-
trátorka, autorka a zakladatelka stejno-
jmenného vlivného módního blogu,
který uchvátil miliony čtenářů na celém
světě – napsala knihu, která vám o stylu
řekne všechno, počínaje vnějškem (jak
nosit džínovou bundu) až po nejniterněj-
ší části (jak někoho milovat). Pařížské
kavárny, ulice New Yorku a cestování po
celém světě autorku naučily, že oprav-
dový styl se omezuje na jedinou otázku:
Díky čemu se cítí člověk krásný? Kniha
vám poradí ve všem od kombinování
různých stylů oblečení přes milostné
vztahy po úspěšný život a kariéru. 

Brož., 272 stran, 17 x 22 cm, 
barevná publikace 

GR038403   nečlenská cena 399,- 319,-

Maud Gabrielsonová 

LOOKBOOK. TVŮJ
PRŮVODCE SVĚTEM
MÓDY
Jedinečný lookbook plný inspi-
race, kde najdeš spoustu zají-
mavostí. Kdo byli nejvýznamněj-
ší návrháři a které módní ikony
určily kurz módy. Vytříbíš si
módní pojmy. Naučíš se, jak mít
pořádek v šatníku. Jak nakupo-
vat ekologicky, zodpovědně 
a ještě zábavně. Naučíš se kom-
binovat různé kousky a módní
styly. Dozvíš se, jak nosit vinta-
ge a další tipy. Brož., 224 s.,
16,5 x 21,5 cm, bar. publ.

GR038325   
nečlenská cena 299,- 239,-

Být stylová,
milovat, žít!

Ines de la Fressange, 
Sophie Gachetová
SE ŠARMEM PAŘÍŽANKY
Rady, jak se oblékat a líčit ja-
ko Pařížanka. 240 s., bar. foto

GR037610 449,- 349,-

Jamie Cat Callanová 
FRANCOUZKY 
NEZTRÁCEJÍ ŠMRNC
Francouzky vědí, jak být krás-
né, sebejisté a sexy. 192 stran

GR036522   229,- 189,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 

Meg Cabotová 
LÁSKA V PODSVĚTÍ
Chytrá a vtipná verze
starého mýtu. John
unesl Pierce do světa
mezi nebem a peklem,
kde dlí duše před po-
slední cestou. Tvrdí, že
ji chrání... 264 s.
GR036952 249,-

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

46

79 Kč

Meg Cabotová 
LÁSKA PŘEMŮŽE
I SMRT
Třetí díl série PODSVĚ-
TÍ. Příběh pána Pod-
světí Johna a jeho pří-
telkyně Pierce připomí-
ná bájné postavy Háda
a Persefonu. 304 stran

GR037802 249,-

Mitch Cullin 
MR. HOLMES
Roku 1947 u zestárlé-
ho Holmese lidé stále
hledají pomoc, on hle-
dá odpovědi na své
otázky – o životě, lásce
a hranicích schopnosti
poznání. 256 stran
GR036996 259,-

Renate Fabelová 
NAPOLEONŮV SYN
Autorka s vroucími
sympatiemi a ženskou 
intuicí dává nahléd nout
do osu du Napoleonova
syna, jenž se stal pou-
hou hříčkou politic kých
sil. 216 stran
GR035668 249,-

Agatha Christie 
ZLATÁ BRÁNA 
OTEVŘENÁ
Sez nam věcí odcize-
ných ve studentské
ubytovně Poirota zauj-
me. Případ, který ba-
nálními krádežemi tepr-
ve začíná… 208 s.

GR035947 249,-

Thich Nhat Hanh
STRACH
Strach je každodenním
společníkem moderní-
ho člověka; bojíme se
minulosti, budoucnosti
či ztráty zaměstnání,
máme strach z nemoci,
ze stáří... 168 stran
GR036321 199,-

Thich Nhat Hanh
KAŽDÝ DECH 
ZNAMENÁ POKOJ 
Zenový mistr ukazuje,
jak zařadit procvičování
bdělosti do života, zba-
vit se každodenního
stresu a zažívat vnitřní
klid a štěstí. 152 stran

GR036322 199,-

Thich Nhat Hanh
ÚSILÍ
Navykli jsme si rozlišo-
vat mezi pracovní do-
bou a volným časem,
jenže takový způsob
uvažování snižuje potě-
šení i dosažené výsled-
ky. 120 stran
GR036352 199,-

Matthew Quick 
ODPUSŤTE MI, VÁŠ
LEONARD 
Právě dnes má Leonard
narozeniny. Dnes si do
batohu k učebnicím
přibalí pistoli, kterou
zdědil po svém otci...
256 stran

GR036607 349,-

Vaddey Ratnerová 
STÍN BANYÁNU 
Píše se rok 1975, když
pro sedmiletou Raami
končí bezstarostné dět-
ství. Teror Rudých
Khmerů rozdrtí všechny
představy, jež holčička
měla o světě… 288 s.
GR036206 349,-

Danielle Steel 
PALOMINO
Samanta je úspěšná
manažerka, která žije
bezstarostným a šťast -
 ným životem. Až do
chvíle, kdy jí manžel
ozná mí, že ji opouští
kvůli jiné ženě... 320 s.
GR036245 259,-

Ewald Gerhardt
HOUBY
Příručka k určování
hub podle tří hlavních
znaků. Zahrnuje hlavně
houby s nápadnými
plodnicemi, z nichž ně-
které se sbírají k jídlu.
240 s., bar. publikace
GR251264 249,-

M.-L. Kreuterová
BYLINKY
Publikace radí, jak
pečovat o bylinky a za-
členit je do zahrady.
Přehled bylinek vhod-
ných pro domácí pěs-
tování a návody na skli-
zeň a užití. 96 stran
GR250039 149,-

Andrew Marr 
HLAVA STÁTU
Politická krimikomedie.
Je září 2017 a Britové
mají hlasovat o bu-
doucnosti národa. Zdi
Downing Street 10
však ukrývají šokující
tajemství... 376 stran 
GR037681 349,-

Johanna Sinisalo 
JÁDRO SLUNCE
Finsko, 21. století.
Společnost dělí ženy
na dvě kategorie: eloje
jsou krásné a hloupé.
Morlok nevynikají krá-
sou, jsou ale inteligent-
ní a nepoddajné. 344 s. 
GR036957 299,-

Philipp Vandenberg 
ZAPOMENUTÝ
FARAON
Angličan Howard Car-
ter šel vytrvale za svou
představou, že jednou
najde hrobku faraona
Tutanchamona. 320 s.
+ 16 s. čb. příl., čb. il.

GR032718 259,-

Radovan Menšík 
VEDLEJŠÍ POKOJE
Mozaika situací, v nichž
se ocitnou obyvatelé
několika pokojů v pen-
zionu. Jejich příběhy
souvisejí víc, než se
zdálo... Magický příběh
ze současnosti. 240 s. 
GR037639 269,-

Jiří Štift 
ŠÉFKUCHAŘŮV ROK
Žák Zdeňka Pohlreicha Jiří Štift se inspiruje zlatou
érou české kuchyně 30. let a rozvíjí moderní
trendy naší gastronomie. 160 s., bar. publ.

GR034039 399,-

E. T. A. Hoffmann 
LOUSKÁČEK A MYŠÍ KRÁL
Marie objeví pod vánočním stromkem dřevěného
panáčka – louskáček. Louskáček ožívá - doo-
pravdy, nebo jen v jejím snu? 96 stran, bar. il. 

GR036111 299,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Bradford
Morrow 
PADĚLATELÉ
William býval vy-

nikající padělatel rukopisů, teď ale ctí zákony. Pak
je zavražděn jeho švagr, sběratel vzácných tisků
a rukopisů a Williamovi začnou chodit výhružné
dopisy psané rukopisy dávno mrtvých spisovate-
lů. Začínají se nad ním stahovat mračna… 256 s. 
GR037292 249,-

Waris Dirie 
SAFA
Safa hrála ve filmu
o Waris Dirie. Scéna
obřízky šokovala milio-
ny diváků. Safini rodiče
se zavázali, že dcerka
zákrok nepodstoupí.
280 s., 16 s. příl.,
GR037568 299,-

Dick Francis 
ROZCESTÍ
Lee je zatažen do ro-
dinné bitvy o dědictví
dostihového závodiště,
v níž se naplno projeví
arogance, pýcha a léta
se táhnoucí vzájemná
nevraživost…  264 s.
GR035571 259,-

Ernest Hemingway 
ZELENÉ PAHORKY
AFRICKÉ
Vtipné úvahy o světě,
životě a umění jsou
prokládány vzrušujícími
africkými příhodami
vášnivého lovce a mi-
lovníka zvěře. 232 stran

GR036897 249,-

Ernest Hemingway 
SMRT ODPOLEDNE
Kniha se zrodila z auto-
rova zaujetí pro býčí
zápasy, jež se snaží za-
svěceně a poutavě při-
blížit, včetně jejich zá-
kulisí i samotného boje
s býky. 360 s., čb. il. 
GR036900 349,-

Lawrence Durrell 
ČERNÁ KNIHA
Skupinka mladých lidí
v Londýně na sklonku
30. let. Bydlí v ubohém
hotelu, nemají peníze,
zato si užívají sex a al-
kohol, opovrhují dobo-
vou morálkou... 240 s.
GR036475 299,-

Lisa Renee Jonesová 
JEDINĚ S TEBOU
Charizmatický Chris si
podmanil Sařinu duši 
i její tělo. Naprosto mu
podléhá, vyhoví všem
jeho erotickým tou-
hám, i když jí občas
nahánějí strach. 280 s. 
GR036818 299,-

Charlotte Linková 
ZAPOMENUTÉ DÍTĚ 
V malém městečku by-
la brutálně zavražděná
studentka. Vyšetřova-
telé několik měsíců tá-
pou, pak na nedaleké
farmě dojde k podob-
nému zločinu. 376 s. 
GR035534 379,-

Charlotte Linková 
V ÚDOLÍ LIŠEK
Mnohokrát trestaný kri-
minálník unesl ženu,
zavřel ji do bedny s jíd-
lem a vodou na týden
a ukryl. Než stačí žádat
výkupné, je zatčen za
jiný delikt... 344 stran
GR036613 379,-

Liza Marklundová 
EXPLOZE 
Ve Stockholmu vrcholí
příprava olympiády.
Jedné noci vyletí do
vzduchu hlavní stadion
– a s ním i šéfka spo-
lečnosti zajišťující orga-
nizaci her. 464 stran
GR035752 359,-

J. M. Simmel
AFÉRA NINY B.
Robert Holden pracuje
pro milionáře Brumme-
ra. Holden ho nenávidí,
a když se sblíží s jeho
ženou Ninou, rozhod-
ne se svého šéfa zlikvi-
dovat. 320 stran
GR036436 299,-

Jasinda Wilderová 
TOPÍME SE V SOBĚ
Becca se snaží pomoct
kamarádce Nell. Tak se
se-známí s Jasonem.
Když už se zdá, že bu-
dou šťastní, narážejí na
barikády ve svém nej-
bližším okolí. 376 stran
GR037076 299,-

Kevin Maher
POLE
Nekritické uctívání du-
chovních, tabuizování
lidské sexuality, prude-
rie a absence základní
sexuální výchovy, to
všechno vytváří temnou
zápletku románu. 368 s.
GR035840 379,-

L. Machala a kolektiv
PANORAMA ČESKÉ
LITERATURY
(DO ROKU 1989)
Praktická příručka
určená hlavně studen-
tům, ale užitečná všem
zájemcům o li-teraturu.
608 stran

GR036863 499,-

L. Machala a kolektiv
PANORAMA ČESKÉ
LITERATURY 2
(PO ROCE 1989)
Přehled polistopadové
literatury pomáhá při
orientaci v záplavě
knih, která v součas-
nosti vychází. 304 stran

GR036864 299,-

Nic Pizzolatto 
GALVESTON 
Roy Cady, vymahač
dluhů a občasný zabi-
ják, nemá dobrý den.
Právě mu řekli, že má
rakovinu, šéf mu pře-
bral holku a ještě chce
Roye zabíít. 248 stran
GR037046 259,-

Lisa Renee Jonesová 
SAMA SEBOU
Sara, lapená mezi dvě-
ma muži, které při pát-
rání po autorce deníku
potkala, se pomalu při-
bližuje k odpovědi na
otázku, co se s Re-
bekou stalo. 336 stran 
GR036430 299,-

Abbie Rushtonová 
ODPUSŤ MI.
MEGAN
Megan nemluví, nemů-
že. Loni se stalo něco
hrozného a ona slíbila,
že o tom nikomu nepo-
ví. Nebýt Luka, neměla
by nikoho. 256 stran

GR037104 249,-

Eduard Petiška
STŘÍBRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Kdyby tak měl Bertík kamaráda, kluka, jako je
on! Rodiče ani babička mají pořád na práci
něco důležitějšího. 160 stran
GR036548 259,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY
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99 Kč

Julian Barnes 
ROVINY ŽIVOTA
Téma fotografie a balo-
nového létání a milost-
ný příběh vzduchoplav-
ce Freda Burnabyho
a slavné francouzské
herečky Sarah Bern-
hardtové. 128 stran 
GR036906 249,-

Jiří Bílek 
BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ
HISTORIE 4
Počátek 20. století
a první světová válka.
Dilemata politiky, české
stopy v atentátu na
Františka Ferdinanda
d’Este... 440 stran

GR037475 349,-

Jaroslav Blahník
KAMARÁDI 
OD VRBOVÉHO 
POTOKA
Příběhy o zvířátkách,
žijících v zoo. Hlavním
hrdinou je slon, které-
mu se zdají barevné
sny. 112 s. , bar. il.

GR036852 249,-

Dagmar Březinová
V KAŽDÉM VĚKU
STÁT ZA HŘÍCH 
Ať je vám padesát nebo
šedesát, užívejte si!
Noste dekolty, na které
jste dřív neměla odva-
hu... Každý den žijte
naplno! 208 s., bar. p.

GR035686 329,-

Patricia Cornwellová 
ZA ŘEKOU STYX
Poklidné městečko roz-
ruší vražda dítěte. Ten
čin se nápadně podobá
případu, který před
časem řešili Kay Scar-
pettová s Petem Ma-
rinem. 320 stran
GR035054 259,-

M. Černík, G. Filcík
MALOVANÝ SVĚT
Jednoduchá poetická
encyklopedie pomáhá
dětem odhalit tajemství
světa. Zvířata, město,
vesnice, počasí, roční
období, dopravní pro-
středky… 128 stran
GR037320 249,-

Viktor Farkas 
NEVIDITELNÉ
FRONTY
Autor se v této knize
zabývá „skrytou“ vál-
kou proti svobodě. Vý-
sledek této války může
ovlivnit každý z nás!
280 stran

GR035232 299,-

HOUBY 
Více než 450 hub
z Evropy, u každé jsou
uvedeny údaje o výsky-
tu, charakteristiky
a zajímavosti.
Fotografie zachycují
vzhled a typické detai-
ly. 320 stran, bar. publ.
GR037151 299,-

Hartwig Hausdorf 
ČÍNSKÝ ROSWELL 
Přes dvacet let shro-
mažďuje známý záha-
dolog v Asii indicie, jež
ukazují na kontakty
s mimozemšťany a jsou
s to revolučně změnit
náš obraz světa. 224 s.
GR036813 249,-

V CIZÍCH ZEMÍCH,
DALEKÝCH 
KRAJÍCH 
Když Čechy před více
než stoletím okouzlila
exotika, zmámila také
spisovatele. Sbírka uvá-
dí povídky inspirované
dalekými kraji. 256 s.

GR036978 199,-

LUPIČI 
NEDOBYTNÝCH
POKLADEN
Povídky českých auto-
rů 19. a počátku 
20. století patří k prv-
ním detektivkám a jsou
zajímavou směsí přístu-
pů a stylů. 280 stran

GR037662 199,-

Alyson Noëlová
NEDOSTIŽNÍ
Madison uchopila osud
pevně do rukou a udě-
lala si z něj poskoka. Je
nejzářivější hollywood-
skou hvězdičkou a pro
svou slávu udělá
všechno. 336 stran
GR261990 299,-

Eleri Fowlerová
KVĚTY RADOSTI
Ponořte se do vybarvo-
vání perokreseb na
stránkách knihy omalo-
vánek, objevte v sobě
umělce a nechte svou
mysl toulat se krajinou
snů! 96 stran
GR262028 249,-

Jennifer Weiner
DOBRÝ V POSTELI
Cannie prožívá zlomo-
vý rok, v němž se vy-
pořádá se všemi svými
ztrátami a pokusí se zji-
stit, kým vlastně je. Jen
tak přijde na to, kým
vlastně chce být. 496 s.
GR241788 339,-

Rowan Coleman
NENÍ CO ZTRATIT
Rose se odhodlávala
snad až příliš dlouho.
Odejít od násilníka
není tak snadné, a tak
Rose dlouhá léta setr-
vávala v nesnesitel-
ném soužití. 400 stran
GR252294 339,-

František Ringo Čech 
GENERACE
BEATLES 2
Satirické komentáře,
dopisy, vzpomínky,
rozhovory ze světa
showbyznysu, i ryze
soukromé a osobité
postřehy. 496 stran

GR037722 299,-

Faye Kellerman
SVĚDEK, KTERÝ
NIC NEVIDĚL
Hrůzostrašná scéna –
filantrop a bohatý ob-
chodník a jeho žena
byli i se čtyřmi zaměst-
nanci chladnokrevně
zastřeleni. 480 stran

GR259448 299,-

Agatha Christie 
KARTY NA
STOLE 
Zavražděný pan
Shaitana na kaž-

dého „něco“ věděl. A tak se nakonec kdosi
odhodlal ke krajnímu řešení… Ale jak mohl
někdo drze a odvážně zabíjet před očima svědků
i samotného Poirota? 248 stran

GR037209 279,-

UŽ VÍM, JAK TO FUNGUJE
Malá encyklopedie odpovídá na padesát otázek 
o tom, jak se vyrábějí a jak fungují věci, které
běžně používáme. Jednoduché texty, četné ilus-
trace a přehledná grafická úprava pomáhají sdě-
lovat informace zábavnou formou. 112 s., bar. p.
GR037360 349,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 149 Kč

John Grisham 
...A JE ČAS ZABÍJET 
V malém městečku je
znásilněna desetiletá
černošská dívenka. Její
otec se rozhodne oba
pachatele, bělochy, po-
trestat sám. Proces
rozdělí město… 624 s.
GR036604 399,-

G. Guzeková, 
E. Langeová 
PLÍSŇOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
Sestavte si chutné me-
nu, které posílí imunitní
systém a zbaví vás plís-
ňových onemoc ně ní.
216 stran
GR035894 249,-

John Irving 
SVOBODU 
MEDVĚDŮM
Student a rituální krmič
ptactva se poznají v díl-
ně na periferii: koupí
motorku a vyrážejí na
trip, kde čas a plány
nehrají roli. 352 stran

GR037513 299,-

James Joyce 
DUBLIŇANÉ
Geniál ní portrét Dub -
linu s jeho typic  kou
atmosférou, špinavými
zákoutími a podivnými,
svéráz nými postavič -
kami. Nový překlad klí-
čového díla. 224 stran
GR034827 259,-

Franz Kafka 
ZÁMEK
Hrdina K. se vydává za
zeměměřiče, se marně
pokouší kontaktovat
úředníky ze zámku 
a bezvýsledně usiluje
o uznání své profese
a existence. 304 stran
GR036185 299,-

Alfred de Musset 
ZPOVĚĎ DÍTĚTE 
SVÉHO VĚKU 
Autobiografický román
líčí autorův milostný
vztah ke spisovatelce
George Sandové. Člo-
věk svůj příběh musí
nejprve prožít… 288 s.

GR036966 329,-

Stendhal
ČERVENÝ A ČERNÝ 
Příběh Juliána Sorela –
ctižádostivce a intriká-
na, milující, zoufalé pa-
ní de Renal a přímé, hr-
dé, možná naivní Ma-
tyldy de la Mole. Nově
přeloženo. 576 stran
GR036768 449,-

Frank Schätzing 
BREAKING NEWS 
Toma Hagena, hvězdu
mezi válečnými zpravo-
daji, opustí štěstí. Vrh-
ne se po příležitosti,
která se mu naskytne,
ale vše se zvrtne, boju-
je o holý život. 888 s.
GR037037 499,-

Jennifer Probstová 
MANŽELSKÝ OMYL 
Carinu a Maxe po spo-
lečné noci přistihne Ca-
rinina matka a podle
italské tradice se musejí
vzít. Oba si ale myslí to-
též: to se nemělo stát,
to byl omyl... 256 s.
GR036708 259,-

Marina Stěpnova 
LAZAROVY ŽENY
Románová sága kle-
noucí se přes celé 
20. století, ověnčená
dvěma třetími místy 
v ruské Big Book Prize-
Award 2012 a dalšími
cenami.  336 stran
GR036644 349,-

Martin Svatek 
ČESKÁ KUCHYNĚ
Lehká a elegantní
Martin Svatek a úpravy
klasiky: třeba panenka
v sušené šunce, nebo
meruňkové knedlíky
s vanilkovým tvaro-
hem… 192 s., bar. p.

GR037612 349,-

Roman Vaněk
JÍDLO S.R.O.
Velká naučná obrazová
kniha. Každý moderní
člověk by měl o kolo-
běhu potravin a jejich
výrobě znát co možná
nejvíc. A to už od útlé-
ho věku. 192 stran
GR256064 399,-

Joshua Ferris
VSTÁT ZNOVU SE
SLEPICEMA
Paul O’Rourke má sluš-
nou zubařskou praxi 
a ještě slušnější krizi
středního věku. Řečeno
jednodušeji, neví, co
sám se sebou. 304 s.

GR248415 299,-

Nora Robertsová
TEMNÉ NOCI
Kdo každou noc vyhro-
žuje rozhlasové mode-
rátorce Cille v přímém
přenosu smrtí? Noční
přízrak se stane osud-
ným i Cillině sestře
Deborah. 352 stran
GR261989 299,-

Nigella Lawsonová 
ŽIVOT JE HOSTINA
Královna gastronomie
uvádí pohoštění pro
svátky, ale také recepty
na oslavu narozenin,
nového zaměstnání,
rodinného výročí nebo
svatby. 480 s., bar. p.
GR034937 499,-

Z CELÉHO SRDCE
Skvělý dárek pro ty,
které milujete! Nechte
se inspirovat známými
citáty, zapojte předsta-
vivost a za pomoci pas-
telek či fixů se s radostí
ponořte do rozmani-
tosti lidských pocitů!
64 stran
GR260267 249,-

Vladimír Soukup, Petr David 
1000 TECHNICKÝCH PAMÁTEK 
A ZAJÍMAVOSTÍ
Výběr nejzajímavějších českých
technických památek. 336 s., bar. p. 

GR037053          799,- 299,-

John Brookes 
MALÉ MODERNÍ ZAHRADY
Publikace probírá různé styly, za-
bývá se spojením interiéru s příro-
dou, designem... 352 s., bar. publ.

GR037605          499,- 249,-

MOJE SLADKÁ KUCHAŘKA
Svěží kuchařka kombinuje domácí i zahraniční
dezerty a moučníky, a to jak pečené, tak nepeče-
né. Bonusem jsou stránky pro vpisování vlast-
ních receptů a poznámek. 216 s., bar. publikace

GR037946 399,-
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Štefan Demeter 

LÉČENÍ VČELÍMI 
PRODUKTY
Chcete být celý rok ve skvělé kondi-
ci, čekají vás náročné fyzické úkony?
Má vaše dítě zažívací problémy,
nespí, je nervózní a neumí se sou-
středit? Chcete přírodní cestou pod-
pořit léčbu nemocí, které jste zatím
opomíjeli? Pomůže vám apiterapie –
léčba včelími produkty. V knize
najdete návody na využití medu,
mateří kašičky, pylu, propolisu, nebo
včelího jedu při ochraně zdraví, posi-
lování imunity i při podpůrné léčbě
nejrůznějších onemocnění.

Brož., 176 stran, 16,7 x 22 cm, barevná
publikace 

GR038339 nečlenská cena 279,- 219,-
cena pro VIP členy 195,-

Theodore Dimon, Jr. 
ANATOMIE TĚLA 
V POHYBU
264 stran, čb. ilustrace
GR038704       259,- 199,-

F. a Andrea Überallovi 
PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ
Naučte se, který druh stravy je pro
vás vhodný. 208 stran

GR038182       199,- 159,-

Petr Hoffmann
OD PRAMENE 
ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Kniha radí, jak se zbavit nej-
různějších obtíží, uvádí re-
cepty na zdravé pokrmy a ra-
dy, jak přežít každodenní
stresy. 320 s., bar. foto 

GR038123   329,- 289,-

Petr Hoffmann 
NA FREKVENCI 
ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
Lékař, který aplikuje čínskou
medicínu, se věnuje jednot-
livým oblastem zdraví a se-
znamuje s používáním bylin-
ných směsí. 240 stran 
GR037418   279,- 229,-

J. Hinrich von Borstel 
BUŠENÍ SRDCE SE
NEZBAVÍME
Autor zábavnou, ale odborně
nezpochybnitelnou formou
provází taji kardiovaskulárního
systému. Radí, čím a jak své-
mu srdci prospějeme, jak je
udržíme ve formě, nezapomí-
ná ani na to, že kromě zdravé
výživy a sportu aterosklerózu
brzdí a srdci prospívá také
sex. 280 stran, čb. ilustrace

GR038066    279,- 229,-

Franziska von Au 
DOMÁCÍ RECEPTY 
PROTI NEMOCEM
Potíže jako poruchy spánku,
nachla zení, bolest hlavy,
ner vozita... můžete ošetřit
domácími prostředky – bez
vedlejších účinků a levně!
Kniha nabízí potřebné infor-
mace o přírodní domácí lé-
kárně a účinné samoléčbě
osvědčenými prostředky
z pří rodních zdrojů. 320 s.

GR035625   249,- 219,-

Rudi Beiser
ČAJE Z BYLINEK A OVOCE
Přehled ný atlas 68 bylin, 
seřazených podle latinských
názvů. Umož ňuje bylinky
v přírodě bezpečně 
rozpoznat a při pravit si origi-
nální směsi. Podrobnosti
o chuti a účinku doplňují prak-
tické rady do kuchyně, recep-
ty, kalendář sběru i tipy pro
pěstování bylinek. 
176 stran, bar. foto
GR034954    229,- 189,-

Výhodný komplet

418,-jen
obj. č. 

GR038192

Od pramene čínské medicíny a Na frekvenci čínské medicíny

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Léčba
známá
přes pět
tisíciletí! 
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Nina Engelsová 

ZELENÉ PEČENÍ
Tato kniha vám ukáže, že

zelenina zdaleka nepatří jen do salátů. Dá se využít také pro sladké pečení, kte-
rému dodá šťavnatost a vláčnost. Zkuste použít nejen zeleninové stálice jako
dýni, červenou řepu či batáty, ale také kořen petržele, chřest či dokonce kysa-
né zelí! Výsledné dezerty vás naprosto nadchnou. Váz., 96 stran, 22 x 22 cm,
barevná publikace 

GR038894 nečlenská cena 199,- 159,-

Alison Velázquezová 

POLÉVKOVÁNÍ
Chcete zhubnout, pročistit svůj organismus a načerpat
novou energii? Tato kniha vám ukáže jednoduchý a při-
tom chutný způsob, jak nastartovat hubnutí pomocí široké
škály polévek. Potřebujete jen mixér – s ním si připravíte
více než 80 receptů na teplé a studené polévky a vývary
pro každé roční období. 
Brož., 192 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace 

GR038240 nečlenská cena 299,- 249,-

M. Dobromila Rettigová 
DOMÁCÍ KUCHAŘKA 
Stačí ubrat vejce, vynechat
tučnou zásmažku a máte
moderní chutné jídlo. 392 s. 

GR038117   249,- 199,-

Bettina Matthaeiová 
VEGETARIÁNSKÁ 
KUCHYNĚ 
PRO LABUŽNÍKY
200 stran, bar. publ.

GR035834   399,- 199,-

Jens Dreisbach a kol. 
DOMÁCÍ CHLEBY 
A PEČIVO
Nejrůznější chleby, housky
a bochánky. 144 s., bar. p.

GR037761   299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

NEJLEPŠÍ RECEPTY 
Z BARBECUE
Lahodné recepty, užitečné návody a tipy,
přehled potřebného vybavení. 224 s., bar. p.

GR038082            349,- 279,-

Louise L. Hay, Heather Dane 
TAJEMSTVÍ DOBRÉHO VÝVARU
Zdravé, chutné pokrmy, které vás zba-
ví zdravotních problémů. 352 s., bar. publ.

GR038741            399,- 319,-

Pojďte
péct trochu
zeleněji!

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Akční
cena
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!52
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Veronika Hájková,
George Agathonikiadis 

DOMÁCÍ ŘECKÁ
KUCHYNĚ
S nadsázkou se někdy
říká, že naše civilizace
má své počátky u řecké-
ho stolu. Řecká kuchyně
je založená na principu
kvalitních, jednodu-
chých surovin a lahod-
ných kombinací chutí.
Kuchařka Veroniky
Hájkové a George
Agathonikiadise přináší
ucelený soubor řeckých
receptů, díky kterým si
můžete i vy kdykoli uva-
řit jídla, která jste si
zamilovali na dovolené
v Řecku. Váz., 192 stran,
18,3 x 23,3 cm, barevná
publikace

GR038504 
nečlenská cena 299,- 239,-

Kate McMillanová 
LAHODNÁ JÍDLA 
Z JEDNOHO HRNCE
Kniha pro všechny, kdo chtějí
s minimem námahy připravo-
vat lahodná jídla. Recepty na
těstoviny, masa v omáčkách
i lehká zeleninová jídla vám
poskytnou mnoho inspirace.
160 s., barevná publikace

GR038142  299,- 239,-

Mária Abrahámová, 
Gabriela Čechovičová 
MAKOVÁ KUCHAŘKA
Mák je cenný nejen pro svůj
vysoký obsah vápníku. Kniha
uvádí recepty na slané i slad-
ké pokrmy, zajímavosti o his-
torii pěstování různých odrůd
máku a tipy, jak mák zařadit
do jídelníčku. 224 s., bar. p.

GR038708  299,- 239,-

Z. Horecká, V. Horecký 
VÍKENDOVÁ 
KUCHAŘKA
Kuchařka pro všechny, kteří
se chtějí o víkendu sejít s přá-
teli na chatě či chalupě. Ně-
které recepty jsou tzv. „kotlí-
kové“, jiné se hodí na gril,
další si lehce připravíte nastu-
deno. 216 s., bar. publikace

GR038490   279,- 229,-

OHNIVÝ KUŘE
Vyberte si z 80 receptů, které
v seriálu TV Prima, vařili jeho
protagonisté Mike a Burák,
nebo Manka, kuchařka české
klasiky, či Malvína, která dává
přednost zdravému stravová-
ní. A můžete ochutnat i viet-
namské závitky či polévky
podle Lia. 184 s., bar. publ. 

GR038471  249,- 199,-

Láďa Hruška
REVOLUCE V GRILOVÁNÍ
Inspirace k rožnění masa, zeleniny,
sýrů, hub, uzenin, ryb a mořských
plodů, zkrátka vychytané grilování.
Láďa vám poradí i s výběrem grilu.
Brož., 136 s., 15,2 × 20,3 cm

GR279458 199,- 159,-

Anja Donnermeyerová 

PEČEME BEZ MOUKY
Chcete nebo musíte péct bez mouky a potřebu-
jete nějaké nápady? V této knize najdete, po
čem vaše chuťové buňky touží - ovocné a kré-
mové dorty, tematické dorty pro oslavy dět-
ských narozenin, koláče na plech, sušenky,
muffiny, dortová lízátka, pralinky a spoustu dal-
ších dezertů. S deseti základními recepty na
bezlepkové dortové korpusy můžete kombino-
vat podle vlastní chuti. Brož., 128 stran, 17 x 23,5
cm, barevná publikace 

GR038621       nečlenská cena 249,- 199,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 65. 53
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Jakub 
a Blanka Kardovi 

KUBLANKA
VAŘÍ DOMA
Rodina – dokud ji
tvoří dva, dá se
jídlo řešit všelijak
a klidně hřešit
každý den. Ale co

když přijdou děti? Zapomenout na restaurace a kvalitní jídlo a spoléhat se pouze na špa-
gety s kečupem? Naše odpověď zní jednoznačně NE! Autoři blogu Kublanka vaří doma
Jakub a Blanka Kardovi vám přinášejí přes 70 skvělých receptů, které prošly nejen přís-
ným testováním jejich dětí, ale zároveň dostaly zelenou i od zmlsaných rodičů. Užijte si
společné rodinné vaření a potom vše s láskou snězte – protože láska přece prochází
žaludkem! Váz., 168 stran, 18,3 x 23,3 cm, barevná publikace

GR038966 nečlenská cena 299,- 239,-

Kateřina Kuranova 
ČESKÉ SMOOTHIE
Kuchařka s duší
Jednoduchá smoothie ze
sezonních a dostupných
surovin. Jsou rozdělené
podle ročních období
a doplňují je vyzkoušené
tipy. 160 s., bar. publ.

GR038281 279,- 229,-

Doro van Zandt 
NANUKY
Ať máte rádi čistě ovocné
nanuky či smetanové,
sladké nebo slané, v této
knize najdete množství
inspirace a užitečných tipů
na skvělé letní osvěžení.
128 stran, bar. publ. 

GR037892   259,- 99,-

MRAŽENÉ JOGURTY
Mražené jogurty se staly
hitem cukráren. Nyní si
tuto osvěžující pochout-
ku můžete připravit přes-
ně podle své chuti. Ať už
máte rádi varianty s ovo-
cem, čokoládou či oříš-
ky, fantazii se meze ne-
kladou! 96 s., bar. publ.

GR038114 199,- 169,-

DORTÍKY A DORTÍČKY
Díky více než 100 receptů
si vychutnáte malé, ale
dokonalé dortíčky, košíčky
a koláčky. Vyzkoušené ku-
chařské a cukrářské tech-
niky zaručí, že dosáhnete
těch nejlepších výsledků.
256 stran, bar. publikace

GR037736  299,- 249,-

MALÁ ŠKOLA 
ZAVAŘOVÁNÍ
Sezona zavařování je tady!
Zajímavé nápady jak zava-
řovat, mrazit, sušit
a nakládat ovoce, zeleninu
i maso, připravit čatní,
džemy, nápoje... 
192 stran, bar. publ. 

GR036730  299,- 249,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Akční
cena

2. místo 
v hlasování veřejnosti

3. místo 
v kategorii Recepty
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!54

1. NAFUKOVACÍ LEHÁTKO
Transparentní nafukovací lehátko do vody
s barevnými kruhovými detaily. 

Lehátko je pohodlné, lehce složitelné a velmi
skladné. Ideální na pláž, kemping nebo na dovo-
lenou. Nezbytný doplněk pro horké letní dny. 
Rozměry: 188 cm (délka) x 71 cm (šířka)

GR277389 159,-

3. PĚTIDÍLNÁ SADA MISEK 
S PLASTOVÝMI VÍČKY
Pětidílná praktická sada misek různých velikostí
s červenými plastovými víčky. Ideální pro ucho-
vávání pokrmů a potravin, pro servírování salátů,
pudingu… 
Objem v ml: 140, 225, 370, 500 a 950. Výška
v cm: 3, 4, 4,5, 5 a 6,5.

GR238558 159,-

2. TREKINGOVÉ HOLE MONTILLA
3 sekční trekingové hole Montilla, nastavitelná
výška v rozmezí 68–135cm. Materiál ALU 6061
s karbonovými vlákny. Průměr hole 18 mm,
gumová tvarovaná rukojeť s poutky pro lepší
a příjemnější úchop. ANTISHOCK systém umož-
ňuje komfortní pohyb v terénu. Šetří svalstvo,
vazy a klouby. Ocelová špička zajišťuje optimální
přenesení sil a stabilitu. Je vhodná pro vysoko-
horskou turistiku. Gumová patka je vhodná pro
rovné povrchy, výměnné kloboučky pro celo-
roční použití, širší klobouček vhodný na sníh. 

GR226315 379,-

5. SILIKONOVÁ FORMA NA KOLÁČ
30 CM
Silikonová forma na koláč je odolná vůči teplo-
tám od -40 do +230 stupňů Celsia. Silikon je
vhodný do každé trouby a mrazáku, je zdravotně
nezávadný, má dlouhou životnost a nepotřebuje
velké množství oleje a mouky. Produkty se ze
silikonové formy snadno vyklápí a silikon rychle
chladne.

GR277390 99,-

4. TITANIUM NOŽE 1+1 ZDARMA 
Sada dvou ocelových nožů s titanovým povr-
chem. Kuchyňský nůž kuchařský - délka čepele
cca 20 cm a nůž univerzální - délka čepele
13,5 cm.

GR221108 99,-

6. SADA JUICE A LIS NA CITRONY
Sada JUICE obsahuje džbánek o objemu 1,5 l 
a 2 hrnečky o objemu 300 ml. Džbánek i hrneč-
ky jsou vybaveny víčkem. Klasický odšťavňovač
citrusových plodů je vynikající pomocník do
domácnosti. Čistá šťáva zbavená zrníček stéká
do spodní misky vybavené držákem a výlevkou,
takže lze získanou tekutinu rovnou podávat.

GR277391 99,-

3.
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6.

2.

MISKY, 
KTERÉ PROSTĚ
POTŘEBUJETE!
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Objednávky po telefonu: 296 536 660

12. JACQUELINE MIKROVLÁKNOVÁ
OSUŠKA / TAŠKA 2 V 1
Osuška 150 x 75 cm. Složená osuška na formát
tašky 40 x 24 cm. Osušku jednoduše zabalíte do
tvaru tašky. Mikrovláknová osuška je příjemná,
má vysokou savost a je vyrobena ze speciálního
rychleschnoucího mikrovlákna. 

GR238545 99,-

13. MAGNETICKÝ NÁRAMEK BARVA
STŘÍBRNOZLATÁ S KAMÍNKY
Luxusní náramek z nerezové oceli s osmi magne-
ty. Rozměr: délka: 21,5 cm, šířka: 8 mm

GR277534 449,-
14. MAGNETICKÝ NÁRAMEK 
S TYRKYSOVÝMI KAMÍNKY
Magnetický šperk obsahuje 6 magnetů. 
Rozměr: délka: 19,5 cm, šířka: 7 mm

GR277533 449,-

7. SENZITEN MAST A TEA TREE OIL
11 ML
Senziten - jemná mast na citlivé zevní intimní

partie, vhodná i pro citlivou pokožku. 50 ml

Tea tree oil čistý 100% olej z čajovníku austral-
ského má vynikající desinfekční, hojivé a anti-
septické účinky. 11 ml

GR277531 179,-

8. TEA TREE OIL INTIMNÍ GEL
Gel je vhodný na hygienu celého těla, ale zejmé-
na je určen k péči o intimní partie. Obsahuje
kvalitní tea tree olej a extrakt ze šalvěje. 200 ml

GR277532 85,-

11.
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VŠECHNO, 
CO VAŠE PLEŤ
POTŘEBUJE!

9. MIGRENOL ROLL ON 
A TEA TREE SPRAY
Migrenol je vhodný k potírání spánků, čela a zá-
tylku při únavě či migréně. Přírodní silice, mentol
a kafr odstraňují únavu a stres. Objem 6 ml.

Tea tree oil spray je vhodný k osvěžení a ošet-
ření chodidel po návštěvách bazénů, saun a při
používání společných sprch. Objem 50 ml.

GR251983 139,-

9.

10. TEREZIA RAKYTNÍKOVÝ OLEJ
100% rakytníkový olej bez dalších příměsí od
českého výrobce. Rakytník podporuje obrany-
schopnost organizmu, činnost srdce, zlepšuje
činnost trávicího traktu a působí příznivě na po-
kožku. Tobolky na vnitřní a kapky na vnitřní 
i vnější použití. Doplňky stravy.

GR277745   toboky 30 ks 199,- 
GR277746   kapky 10 ml 99,-

11. ALOE KRÉM NA RUCE A TĚLOVÉ
MLÉKO
Sada obsahuje : Aloe krém na ruce 125 ml 
a Aloe tělové mléko 400 ml. Tělové mléko i krém
zajišťuje denní přísun potřebných látek pro udr-
žení zdravé pokožky a její ochranu. 

GR277392 89,-

12.

55

13.

14.

10.

IDEÁLNÍ NA CESTY!

10.

8.

7.
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!56
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Christa Rolfová 

VESELÝ PATCHWORK
Dejte průchod své radosti ze života veselým šitím – patch-
workem! Hravé a jednoduché nápady v této knize vám uká-
žou, jak na to. Díky svěžím barvám, zábavným detailům a srozumitelným návrhům
vykouzlíte jedinečné doplňky do domácnosti nebo originální dárek pro vaše blízké. 

Brož., 80 stran, 22,6 x 22,6 cm, barevná publikace 

GR038466                            nečlenská cena 199,- 159,-

Rozjasněte si den s veselými
patchworkovými kousky

Wendy Gardinerová, 
Lorna Knightová 
ŠIJEME NA STROJI
Vše o příslušenství, o látkách
a šití, nechybí ani průvodce
výběrem jehel, nití, materiálů
a užitečné rady k nákupu ši-
cích strojů. 128 s., bar. publ.

GR038463   279,- 219,-

Suzanne McNeillová 
QUILTOVÁNÍ RAZ DVA
Originální quilty zhotovené
rychlou technikou jediného
švu. Motiv hus za pět minut,
čtvercové bloky za deset, za
jeden den si zhotovíte krás-
nou pokrývku. 168 s., bar. p.

GR038100   299,- 239,-

Lucinda Gandertonová 
VYŠÍVÁNÍ
Galerie stehů
Kniha plná názorných ukázek
a rad, které využijete při vyší-
vání, šití i zapošívání. Krok za
krokem vám ukáže více než
200 stehů. 160 s., bar. publ.

GR038094   299,- 239,-

Cathy Carronová 
ČEPICE A KLOBOUČKY 
PRO KAŽDOU NÁLADU
Nová kolekce pletených čepic
a kloboučků, každý model
zdůrazňuje jednu charakteris-
tickou vlastnost – tvar, bar vu,
detail, strukturu. 96 s., bar. p.

GR037885   199,- 179,-

Veronika Hugová 
KNOOKING – PLETENÍ
NA HÁČKU
Plést na háčku mohou všich-
ni, kdo se na klasické jehlice
necítí. Kniha inspirativních ná-
vodů je základním kurzem té-
to techniky. 64 s., bar. publ.

GR037982   129,- 99,-

Donatella Ciottiová 
SOUČASNÉ 
TRENDY DRHÁNÍ
Pantoflíčky, opasky, náram-
ky... návrhy s popisem a ob-
rázky modelů, které zvládne
nejen zručný tvůrce, ale i za-
čátečník. 96 stran, bar. publ.

GR036327   199,- 169,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA
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Trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/trailery 57

H
O

B
B

Y

Ellen Giggenbachová 
NAROZENINOVÁ PŘÁNÍ
Z PAPÍRU
S touto knížkou i malé děti
vytvoří přáníčka s plastický-
mi motivy. na něž lze na-
psat přání a dotvořit je sa-
molepkami. 64 s., bar. publ.

GR038591   169,- 129,-

MALÉ A ŠIKOVNÉ
DEKORACE PRO
VÁŠ DOMOV
K tomu, abychom našemu
domovu vtiskli jedinečný,
osobitý charakter, nepo-
třebujeme mnoho. Stačí
originální závěsné mobily,
praktické nápady na odklá-
dání a ukládání věcí nebo
malé dekorace na vystave-
ní. Tato kniha nabízí spou-
stu kreativních DIY nápadů
pro celý byt, moderních
i hravých, z výrazných či
tlumených barev, z papíru,
látky, korku, drátu, dřeva nebo betonu. Vybere
si úplně každý! Brož., 96 stran, 19,5 x 26,5 cm, barevná publikace 

GR038762                                nečlenská cena 199,- 159,-

Mark Griffiths 

PRÁCE SE DŘEVEM
20 víkendových projektů

Je libo psí boudu? Lehátko, poličku nebo
barový pult? S touhle knihou to bude hrač-
ka. Práce se dřevem může být zábava.
A vůbec to není těžké, jak se možná obá-
váte. Autor nabízí dvacet projektů, které
zvládne každý během jednoho víkendu.
Žádný drahý materiál ani nástroje nebude-
te potřebovat. K výrobě nápaditých kousků
skvěle poslouží dřevo třeba ze skládky
a základní nástroje. Popisy, ilustrované
návody, nákresy a doprovodné fotografie
dovedou i začátečníky k dokonalým výrob-
kům. Brož., 192 stran, 22 × 27,5 cm

GR269868   nečlenská cena 499,- 399,-

Dodejte
domovu
originalitu!

Ellen Giggenbachová 
NÁPADITÁ 
PODĚKOVÁNÍ 
Z PAPÍRU
Minidárky, dárkové krabič-
ky, jmenovky s plastickými
či 3D motivy zvládnou i děti
od šesti let. 64 s., bar. publ. 

GR038592   169,- 129,-

Chris Gleason 
NÁBYTEK 
Z DŘEVĚNÝCH PALET
Vytvořte originální kusy
z dřevěných palet. Autor
kombinuje tradiční truhlář-
ské postupy a moderní de-
sign. 128 s., bar. publ.

GR038101   249,- 199,-

Bruno Tessaro 
HOUBY DO KAPSY
Sada zahrnuje nožík a foto-
grafický kapesní atlas hub.
U jedlých hub je uvedeno 
i kuchyň ské využití. 384 s.,
barevná publikace, baleno
v dárkové krabičce s nožíkem

GR035969   399,- 359,-

Andreas Gminder 
URČUJEME HOUBY
Příručka houbaře
Publikace obsahuje popis
340 středoevropských hub,
charakteristiky jednotlivých
druhů i jejich životní pro-
středí. 400 s., bar. publikace

GR037648   399,- 329,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

KLUBOVÁ
NOVINKA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 64.58
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Gill Daviesová 

KOŘENÍ
Kniha o koření se zabývá jeho his-
torií, pěstováním i využitím v medi-
cíně a v kuchyni. Aromatické koření
se například hodí pro zvýraznění
chuti vín a lihovin, k výrobě léčiv
a lektvarů. Nejdražším kořením je
šafrán, ženšen je posvátná bylina,
ale i afrodiziakum a česnek prý
chrání proti upírům, vlkodlakům,
čarodějnicím a démonům (i krtkům
na zahradě). Dříve se věřilo, že
muškátový oříšek odpuzuje mou-
chy přenášející mor, a obchodníci
ho prodávali se ziskem téměř šest
tisíc procent. Kniha obsahuje po-
drobné informace a zajímavosti
o více než šedesáti druzích koření.
Váz., 192 s., 15 x 21,2 cm, bar. publ. 

GR038312   
nečlenská cena 299,- 239,-

Všechny chutě a vůně světa v jedné knize

Helmut Pirc 
PROŘEZÁVÁNÍ
Umění prořezávat a tvarovat
rostliny patří k důležitým
umům zahradníka. Proře-
zané rostliny dobře prospí-
vají, bujně kvetou a hojně
plodí. 128 s., bar. publ.

GR038278   229,- 179,-

Renata Herber 
BABIČČINY BYLINKY
Blahodárné působení léčivých rostlin dokládají
mnohé příklady z praxe a staré bylinné recepty
slouží již staletí nejen jako rychlá první pomoc,
ale i při léčení chronických onemocnění.
Autorkou tohoto podrobného bylináře našich
nejpoužívanějších léčivých rostlin je Renata
Herber, která vydala již řadu dalších úspěš-
ných knih (Poselství Tarotu, Poselství run,
Poselství kostky a Babiččina lékárna), publikuje
články o zdravém způsobu života, ezoterice
a hermetismu, přednáší na ezoterických festi-
valech a vede poradnu v oblasti léčení potravi-
nami, snižování nadváhy a bylinné i regresní
terapie. Váz., 184 s., 14,5 x 22,7 cm, bar. publ.

GR038633             299,- 239,-

Christel Ruppová 
BIOZAHRADNIČENÍ
I bez umělých hnojiv a ji-
ných toxických látek může-
te pěstovat zeleninu a ovo-
ce. Kapitoly se věnují zele-
ninové, ovocné a bylinkové
zahradě. 240 s., bar. publ.

GR037490   399,- 329,-

Gill Daviesová 
BYLINKY
Portréty rostlin s podrob-
nostmi o pěstování i tradič-
ním využití v medicíně,
navíc tabulky vitaminů a mi-
nerálů, tipy na použití v ku-
chyni... 192 s., bar. publ.

GR038313   299,- 239,-

Hanka Sekulová 
DARUJME SI ZDRAVÍ
Z VLASTNÍ ZAHRADY
Autorka vystudovala vyso-
kou zemědělskou školu, za-
bývá se zdravým životním
stylem, ekosystémy a per-
makulturou. 256 s., bar. p.

GR038254   399,- 319,-

Chris Peterson, 
Philip Schmidt 
NÁPADITÉ ZAHRADNÍ
PROJEKTY
Praktická příručka obsahuje
podrobné postupy na drob-
né stavby a výrobky na za-
hradu. 160 s., bar. publikace

GR038013  299,- 239,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 64. 59
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Gerd Ludwig 

KOČIČÍ ŘEČ
Přehledně udělaná příručka
o tom, jak se krok za krokem
naučit porozumět kočičí řeči.
V úvodu se zabývá obecnou cha-
rakteristikou, jak kočky jako drav-
ci vnímají okolí a jak uvažují.
Rozebírá jednotlivé kočičí smysly
a řeč těla. Základ knihy tvoří
„slovník kočičí řeči“, v němž
autor podrobně popisuje, jak
s námi kočka komunikuje: pomo-
cí očí, hřbetu, ocasu, tlapek, hla-
sových projevů, značkování teri-
toria a chování k druhým koč-
kám, a ukazuje, jak jednotlivé
náznaky rozpoznat a správně
interpretovat. Kniha obsahuje
také informace o péči, vývoji,
zdraví a o vztahu k dětem. Uvádí
rovněž, jak si poradit s případný-
mi nešvary, jako například když
kočka loudí u stolu, ničí drápky čalou-
nění nebo žárlí. Nechybí ani kapitola o doporučených
hrách. Váz., 128 stran, 18,5 x 24,2 cm, barevná publikace 

GR038462                            nečlenská cena 249,- 199,-

Kdopak to
mluví? 

Axel Gutjahr 
PTÁCI V ZAHRADĚ
Kniha představuje nejatrak-
tivnější zahradní ptáky. Ne-
chybí užitečné rady a tipy
na rozmístění ptačích bu-
dek, hnízdicí pomůcky 
a krmení. 256 s., bar. publ. 

GR035363   349,- 299,-

Katrin Hagmannová, 
Helge Siegerová 
VÝCVIK PSA 
NA PROCHÁZKÁCH
Výcvikový plán určený ma-
jitelům, kteří na dlouhý a ná-
ročný trénink svého psa
nemají čas. 144 s., bar. publ.

GR037321   249,- 199,-

Heather Smith Thomasová 
VÝCVIK A CHOV KONÍ
Vyčerpávající informace
o pomůckách, vybavení, po-
pisy jízdy v terénu i typy
chodů. Samostatná kapitola
je věnována výcviku a využití
tažných koní. 496 s., čb. il.

GR037602   499,- 249,-

Glenn Drowns 
CHOV DRŮBEŽE
Chovatelská příručka se
zabývá běžnými druhy,
a věnuje dostatek pozor-
nosti i méně časté drůbeži
(perličky, japonské křepel-
ky, holubi...) 456 s., čb. il.

GR036294   399,- 149,-

Stephanie Lang 
von Langen 
VÍM, CO MI CHCEŠ
ŘÍCT
Průvodce komunikací mezi
člověkem a psem se sou-
středí na psychologii a intu-
itivní přístup. 216 stran  

GR038334   249,- 199,-

Joel Karsten 
ZAHRADA 
NA BALÍCÍCH SLÁMY 
Metoda pěstování zeleniny
kdekoli a rychleji, základní
informace a profily vhod-
ných rostlin. 144 s., bar. p.

GR037391   299,- 249,-

Holly Farrellová 
PĚSTOVÁNÍ ZE SEMEN
Jak s pěstováním začít a ja-
ké základní vybavení je po-
třeba, praktické rady k pře-
sazování a tipy, jak si pora-
dit se škůdci. 144 s., bar. p.

GR038012   279,- 229,-

ČESKÁ 
PREMIÉRA

Akční
cena

Akční
cena
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Pohodlné objednávky knih poštou, telefonem či přes internet!60
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Jan Novotný-Kuzma 

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK DVOUSVAZKOVÝ
Nepostradatelný pomocník pro milovníky luštění. Slovník nabízí vyčerpávající množství hesel
a poslouží jako rádce všem, kteří si rádi tříbí znalosti a namáhají hlavu – jak napovídají  výzku-
my, kdo procvičuje mozek, zůstane dlouho mladý. Unikátní rozsah: téměř 400 000 ekvivalentů.
Snadné hledání: znění hesel tak, jak se uvádějí v křížovkách. Brož., 2232 s., 14,5 x 22,7 cm

GR038308                                nečlenská cena 499,- 399,-

Tim Dedopulos 
HÁDANKY A HLAVOLAMY 
ZE SVĚTA STŘEDOZEMĚ
Kniha obsahuje více než 150
hádanek a hlavolamů inspirova-
nych prostředím Pána prstenů
a Hobita, od jednoduchých
úkolů po složité záhady. Půvab-
né doprovodné ilustrace jsou
inspirovány fantastickymi obra-
zy Středozemě. 256 s., bar. publ.

GR038342   359,- 289,-

Gemma Correllová 
KREATIVNÍ KRESLENÍ PRO
KOČKOMILY
Pokud máte podrápanou po-
hovku, všude se válí hračky
a ráno vás budí mňoukání, pat-
říte ke kočkomilům. Bavte se 
a potvrďte si, že i věčně pokrytí
kočičími chlupy a s nohama
plnýma škrábanců jste se svou
kočkou šťastní. 128 s., bar. publ.

GR037985    199,- 169,-

Gemma Correllová 
KREATIVNÍ KRESLENÍ PRO
PEJSKOMILY
Pokud na vás někdy pes vrhá
výmluvné psichty, krade ponož-
ky a považuje se za vládce svě-
ta, je tato kniha právě pro vás.
Odreagujte se vtipnými kresbič-
kami, objevte v sobě umělce
a potvrďte si, jak svého psa
milujete. 128 s., bar. publ. 

GR037984   199,- 169,-

VELKÉ KŘÍŽOVKY 
NA KAŽDÝ DEN
Brož., 368 stran, 21 x 29,7 cm

GR037326                199,- 159,-

Nepřekonatelný pomocník pro luštitele

ČESKÁ 
PREMIÉRA

David J.
Bodycombe 
SUDOKU 
NA CELÝ ROK
Kniha obsahuje
365 dopl ňo vaček
a navíc 10 hlavo-
la mů kakuro 
a 10 nonogramů.
Doplňovačky jsou označené podle obtížnosti od
jedné do pěti hvězdiček. 448 stran

GR035417    119,- 99,-

SET RELAXAČNÍCH OMALOVÁNEK S PASTELKAMI
Odpočiňte si s omalovánkami Kouzlo Orientu
a Zentangly, kreativní kreslení ve stylu zen artu. Jsou  dopl-
něné sadou pastelek, takže rovnou můžete začít vymalová-
vat.
96 + 96 stran

GR270071    398,- 198,-

Akční
cena
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Knižní klub je tu s Vámi již pětadvacet let! 61
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Karel Gott
ČAS RŮŽÍ
Originální verze písní, které inspirovaly muzikál
Čas růží. 31 písniček od bigbítového Trezoru až
po nostalgické Když muž se ženou snídá.  

GR276508                2 CD 351,-

Věra Špinarová & Adam Pavlík Band
NEJVĚTŠÍ HITY LIVE 
Věra Špinarová bez příkras, s ryzím naturelem
a s písničkami, které se stávají hity tou nejpřiroze-
nější cestou, zlidověním… 

GR279346           DVD + CD 269,-

František Nepil
DOBROU A JEŠTĚ LEPŠÍ CESTU
Autor vypráví o svých cestovatelských zážitcích.
Ze všech cest vytěží nejen něco pro poučení, ale
i pro zasmání a pobavení. 

GR276511                CD 265,-

VŠECHNO
NEBO NIC
Linda a Vanda
jsou pohledné
třicítky, neroz-
lučné kamarád-
ky a taky spolu-
majitelky malé-
ho knihkupectví
v centru města.
Linda je rozve-
dená, vzdělaná,
praktická, má

malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce,
která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živel-
nosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého…

GR278595                 DVD 299,-

ANDĚL PÁNĚ
1 + 2
Úspěšné pohád-
ky v režii Jiřího
Stracha! 
Anděl páně
Anděl Petronel
(I. Trojan), je
poslán na svět
napravit hříšní-
ka. Provází ho
čert Uriáš 
(J. Dvořák).

Anděl páně 2
Anděl Petronel a čert Uriáš se znovu vydávají na
Zem, aby přinesli zpátky ztracené jablko z rajského
stromu Poznání.

GR279335              2 DVD 299,-

FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA
A KDE JE
NAJÍT
Kouzelnický svět
J. K. Rowlingové.
Tajemné síly děsí
ulice New Yorku
roku 1926, hrozí
odhalení čaro-
dějnické komu-
nity. Mlok Sca-
mander přijíždí
do města na své

pouti za výzkumem a záchranou magických tvorů.
Srážka s Temnými silami je zřejmě nevyhnutelná.
Hrají: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Colin Farrell,
Ron Perlman, Katherine Waterston... 

GR278597                 DVD 199,-

JASON
BOURNE
KOLEKCE
Jedinečná sada
filmů o Jasonu
Bourneovi na-
bízí společně
s bonusovými
materiály str-
hující filmový
zážitek všem
fanouškům!
Matt Damon

jako elitní vládní agent, který je odhodlán porazit
každého, kdo mu brání odhalit tajemství jeho minu-
losti. Zažijte výbušné a akcí nabité dobrodružství
s filmy z jedné z nejpopulárnějších sérií všech dob.

GR279336               6 DVD 799,-

TAJNÝ
ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma?
Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář
a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce
Tajný život mazlíčků. 

GR279337  DVD 199,-

HRADY
A ZÁMKY
V ČECHÁCH 
Nejznámější
hrady a zámky
České republi-
ky – Karlštejn,
Křivoklát,
Konopiště,
Loket, Hluboká
nad Vltavou,
Orlík, Zvíkov,
Rožmberk,

Český Krumlov, Zlatá Koruna. Prohlédneme si
i Pražský hrad, Trojský zámek, Vranov nad Dyjí,
Nelahozeves, Veltrusy a další.

Celkem jde o 5 hodin filmů. Všechny filmy jsou
v češtině.

GR250408 5 DVD 99,-

DVD
+ CD

2
DVD

6
DVD

5
DVD

2
CD
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko62
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A JITRA JSOU ZDE TICHÁ 
Válečný film, který musíte vi-
dět. Založeno na skutečném
příběhu Borise Vasilyeva.

GR277510    DVD 249,-

MARIE GLÁZROVÁ 
Zlatá kolekce
Hlídač č. 47; Babička;
Tanečnice; Rozina sebranec

GR277167  4 DVD 299,-

ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
Zlatá kolekce
Cech panen kutnohorských;  Ne-

zbedný bakalář; Dnes naposled...

GR277164    4 DVD 299,-

ADELHEID 
Strhující český film s Petrem
Čepkem v hlavní roli.
Digitálně restaurovaná verze.

GR277519    DVD 199,-

FILMY PRO DĚDU / 1
Ať žije nebožtík; Dědeček auto-
mobil; Kohout plaší smrt; Muži
nestárnou; Nejlepší člověk

GR259765     5 DVD 99,-

COPAK JE TO 
ZA VOJÁKA…
Česká komedie. Hrají: Jiří
Langmajer, Karel Roden... 

GR278600    DVD 99,-

ZMIZELÁ ŠUMAVA
Šumavská krajina protkaná
řadou zajímavých příběhů,
které vypráví Emil Kintzl. 

GR278594    DVD 199,-

NÁRODNÍ PARKY II. 
Národní parky amerického zá-
padu, Národní parky Afriky, Ev-
ropa – krajina mýtů a legend...

GR252590   5 DVD 99,-

ZVONILKA
Seznamte se s proslulou vílou
Zvonilkou v jejím prvním celo-
večerním animovaném filmu. 

GR278591    DVD 149,-

LEGENDA O ENYOVI
Na své strastiplné pouti zaží-
vají Enyo a jeho lid různá
podivuhodná dobrodružství.

GR221239  6 DVD 399,-

ŠMOULOVÉ
Úžasná dobrodružství
Šest nových dobrodružství
a spousta šmoulí zábavy.

GR278589   DVD 149,-

ODVÁŽNÁ VAIANA
Legenda o konci světa
Okouzlující film zalitý sluncem
a hudbou si získá vaše srdce!

GR278590    DVD 299,-

JO NESBØ: DOKTOR
PROKTOR A PRDICÍ
PRÁŠEK
Rodinná komedie.

GR278588    DVD 199,-

POHÁDKY 
O MAŠINKÁCH
Deset televizních večerníčků
vypravuje Vladimír Ráž.

GR279341     CD 129,-

NEJLEPŠÍ PÍSNIČKY PRO
DĚTI VŠECH DOB
Arabela; Když se načančám;
Nestůj a pojď; Žluťásku...

GR279351    2 CD 179,-

TO NEJLEPŠÍ PRO MALÉ
I VELKÉ POSLUCHAČE
Sedm příběhů se známými
hrdiny dětských knížek. 

GR277498     CD 212,-

BERUŠKO, PŮJČ MI
JEDNU TEČKU!
Sluníčko; Chytila jsem na pa-
sece žížalu; Včelka Mája…

GR279358     CD 179,-

ZPÍVÁNKY 2
Lidové písničky v televizním
zpracování. Já, husárek malý;
U panského dvora…

GR276510    DVD 319,-

BROUK V HLAVĚ
Viktor Preiss v slavné komedii
Georgese Feydeaua plné omy-
lů, záměn a nedorozumění…

GR277508     DVD 199,-

LA LA LAND
Oskarový snímek plný velko-
lepých tanečních čísel, skvě-
lých písní a citů.

GR278596    DVD 299,-

4
DVD

4
DVD

5
DVD

5
DVD

6
DVD

2
CD
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TOP 20.CZ
Aktuální hudební hity – Xindl
X, Jelen, Michal Hrůza, Lenny,
Support Lesbiens, David
Stypka, Atmo Music, Lipo,
Hodiny, LP, Coldplay...
GR279343    2 CD 329,-

The Kelly Family
WE GOT LOVE
Slavná skupina oznámila svůj
návrat. An Angel; Stand by
Me; First Time; Come Back
to Me; We Got Love...
GR279349    CD 399,-

Tomáš Klus a jeho
Cílová skupina
ŽIV JE
Live album toho nej-
lepšího, co na kon-
certech zaznělo.

Tamaře; JdeVoZem;
Sibyla; Ty jsi Tomáš
Klus; Napojen;
Dobré ráno; Poprvé; Nina; Anat; Do nebe; Žabí král; Marie;
Chybíš mi; Pocity; Dobré ráno…

GR277870  2 CD 404,-

Lucie Bílá
MISSARIEL
Maratón; Tango v opeře; Ta-
neční píseň; Angels; LSD; Jedu
dopředu; Láska je láska; Re-
quiem; Sebeláska; Victoria…
GR277905     2 CD 329,-

KVARTETO HVĚZD 
ČESKÉHO FOLKU
Čtyři zásadní postavy české
folkové scény – bratři Nedvě-
di, Wabi Daněk a Žalman a vý

běr největších hitů.

GR279345  4 CD 349,-

Michal Tučný
POSLEDNÍ KOVBOJ
Tak už mi nefňukej; Snídaně
v trávě; Mám páru; Děláme,
co můžem; Poslední kovboj;
Cesty toulavý; Spím v obilí...

GR279339   CD 229,-

COUNTRY 
All The Way
Johnny Cash; Willie Nelson;
Tex Williams; Lee Hazlewood;
Kenny Rogers; Pattie Page;
Loretta Lynn; Ricky Nelson... 

GR279295   5 CD 199,-

Heidi Janků
BEST OF HEIDI
42 písniček mapující zpěvač-
činu kariéru. Dívčí internát; Já
jsem já; Ruce za hlavou; Jisk-
ření; Úplně všechno; Hříbě...

GR276509   2 CD 319,-

Poutníci
ZLATÁ ÉRA: 1983-1991
47 songů v dárkovém balení! 

Panenka; Až uslyším pískání;
Návrat; Jezdci; Komu mám
lhát; Toulky modrou trávou...
GR276735    2 CD 372,-

La Chanson Francaise
60 ANS DE ROMANCE
Francouzské skladby od svě-
toznámých zpěváků. Edith Pi-
af, Maurice Chavalier, Jean
Sabon, Jean Lumiére...
GR279361   2 CD 139,-

Glenn Miller Band
THE BEST OF
Sunrise Serenade; My Melan-
choly Baby; Anvil Chorus; Se-
renade In Blue; Wham; Take
The A Trane; Stardust...
GR279362    2 CD 139,-

MEDITACE & RELAXACE
S KLASICKOU HUDBOU
Kolekce nejkrásnějších skla-
deb pomáhá navodit příjem-
nou atmosféru pro odpoči-
nek, usínání a únik od stresu.

GR276563    CD 190,-

DALMATINSKÁ FEŠTA / 6
Letní hudba nejen k moři.
Dalmacijo; More Sinje; Mari-
ce Mix; Dalmatinská Duša
Prava; Kad Naš Brod; Vaga--
bundov Sin; Svaka Ti Vridi... 
GR279363    CD 129,-

Pavel Kosatík a Michal Kolář
JAN MASARYK 
Pravdivý příběh 
Překvapivý portrét muže, jenž
měl vedle své veřejnosti ur-
čené masky ještě jinou tvář.

GR277829 2 CD mp3349,-

Jussi Adler-Olsen 
MARCO 
Jak se ztratit v ulicích Kodaně,
aby vás nenašel nikdo z ro-
diny ani policie? Čte Igor
Bareš. Čas 12 hod 10 min.

GR276381  CD mp3 329,-

Luciano Pavarotti
ICONS
Nessun Dorma; Che Gelida
Manina; O Soave Fanciulla;
Non Ho Colpa; No, La Morte;
Crediasi Misera!; Cavaliere...
GR279359    2 CD 176,-

ROBIN HOOD
Dramatizace slavného dobro-
družného románu! Účinkují:
David Matásek, Tereza Beba-
rová, Jan Kanyza, Miroslav
Táborský, Filip Blažek a další.

GR277497  2 CD 212,-

Ota Pavel 
MIROSLAV DONUTIL ČTE
POVÍDKY OTY PAVLA
Oblíbené povídky od spisova-
tele Oty Pavla načetl Miroslav
Donutil. Čas 4 hod 33 min.

GR277491     CD 319,-

Roald Dahl
MATYLDA 
Oblíbenou dětskou knihu vy-
práví Věra Slunéčková. Zvítězí
Matylda nad rodiči i nad zlou
ředitelkou školy?

GR278804  CD mp3 299,-
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Nepropásněte objednací termín 19. července 2017!
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● Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

● České Budějovice: Knihkupectví
Neoluxor Books, U Černé věže 15, 
tel.: 389 058 910-1

● Frýdek-Místek: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Frýda, Na Příkopě 3727, 
tel.: 597 490 993

● Hradec Králové: Knihkupectví Neoluxor,
OC Futurum, Brněnská 1825/23a, 
tel.: 498 501 110 

● Chomutov: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Chomutovka, Dr. Farského
4732, tel.: 416 419 920-921 

● Jihlava: Knihkupectví O. P., 
Masarykovo nám. 47, tel.: 567 308 158

● Kladno: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Central, Petra Bezruče 3388,
tel.: 321 338 985   

● Liberec: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Forum, Soukenné nám. 669/2a, 
tel.: 487 919 940-1 

● Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, NC Galerie Moritz, 8. května
465/24, tel.: 587 301 830-1 

● Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Olomouc City, Pražská
255/41, tel.: 587 301 836

● Opava: Knihkupectví Neoluxor Books,
SC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 
tel.: 558 889 820-1 

● Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Laso, Masarykovo nám. 15, 
tel.: 597 490 990-1

● Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1 

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

● Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, 
Hlavní nádraží, Wilsonova 8, 
tel.: 296 110 404

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Chodov, Roztylská 2321/19, 
tel.: 296 110 750

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská
1800/136, tel.: 296 110 455-456 

● Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC DBK, Budějovická 1667/64, 
tel.: 296 110 450-451 

● Praha 5: Knihkupectví Neoluxor, 
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 
prodejna přesunuta do 2. patra,
tel.: 296 110 411 

● Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Galerie Harfa, Českomoravská
2420/15a, tel.: 296 110 460-461 

● Praha 10: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Europark Štěrboholy,
Nákupní 389/3, tel.: 296 110 500  

● Tábor: Knihkupectví ORION, OD
Dvořák, 9. května 2886, tel.: 381 251 678

● Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro, 
tel.: 576 201 900-1  

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna   2017.

1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.

2. 5x ročně Vám doručíme klubový katalog uvádějící nejzajímavější knižní novinky. 

3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství, stačí si zakoupit alespoň 1 titul
z každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího
lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte včas nakoupit (objednací termín je
uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme Vám další katalog, v němž Vám dopo-
ručíme top tituly. Jestliže ani pak žádný titul nenakoupíte, pošleme Vám námi vybra-
nou atraktivní knihu z aktuální nabídky KK – tzv. hlavní nabídku. Pokud se Vám nebu-
de tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).

4. Knihy objednané z katalogu nebo přes internet Vám pošleme na dobírku, případně
Vám nabízíme také možnost předplatby se sníženým expedičním poplatkem. Při jaké-
koliv formě objednávky nad 1 500 Kč (pro VIP členy Knižního klubu nad 1 300 Kč) je
poštovné a balné zdarma. Při platbě předem a zároveň doručení přes Zásilkovnu je
poštovné a balné zdarma při objednávce nad 1 000 Kč (pro VIP členy Knižního klubu
nad 700 Kč). 

5. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od prvního nákupu
v KK (písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte každý
další rok.

6. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném období nakoupil zboží v minimál-
ní hodnotě 1 500 Kč, nebo kdo pravidelně odebírá z každého katalogu v době jeho
platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu a obdrží nálepku
VIP s platností na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na členskou kartu. VIP člen
získává k členské slevě (činící cca 20 %) navíc 10% slevu na tituly v katalogu ozna-
čené jako VIP (tj. celkem cca 30% slevu z běžné ceny) a dále poštovné a balné zdar-
ma při nákupu nad 1 300 Kč (nad 700 Kč u objednávky přes Zásilkovnu a zároveň
při platbě předem). VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu. Na VIP členy
se nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3). Více informací k VIP
programu na www.knizniklub.cz.

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA
GROUP, a. s. dali souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to
k Vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme Vás upozornit, že máte právo na přístup ke
svým osobním údajům, na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo požádat o vysvět-
lení závadného stavu a jeho odstranění a další prá va stanovená v § 21 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme infor-
movat, že v současné době jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, a. s. tyto firmy:
CEMOD – CZ a. s., 4home, a.s., Eurex station s. r. o., Česká mailingová společnost, s. r. o.,
Business Media CZ, s. r. o., Colonnade Insurance S. A., organizační složka, Tarsago Česká
republika, s. r. o.

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete je las-
kavě 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 požadova-
ného titulu. Co nejdříve Vám vyexpedujeme náhradní titul.
Zakoupe né zboží máte právo do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit a od smlouvy
tak odstoupit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste poru šili jejich ori-
ginální obal.  

64

Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana osobních údajů

Reklamace

E-knihy zakoupíte snadno na
www.ebux.cz!

Stačí se přihlásit na www.ebux.cz stejným heslem a uživatelským 
jménem, které již používáte při svých nákupech na www.knizniklub.cz.

Teprve poté se Vám nákup započte na Váš účet.

Přidejte se k nám na Facebooku
Každý týden nová soutěž!
facebook.com/knizniklub

Sledujte aktuální novinky ze světa knih
twitter.com/knizniklub

Krásné fotky knižních novinek!
instagram.com/knizniklub

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s pro-
dávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustano-
veních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řeše-
ní takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spo-
třebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák.
č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své
právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uza-
vřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu,
nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo
odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a nákla-
dy spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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Jsme tu pro Vás 24 hodin denně! 

Katalog Podzim 4/2017 vyjde 1. září 2017. 65

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás! 

Jak objednat?

Příjem objednávek: 
296 536 660   

Opravy a změny v objednávce: 
296 536 665

Po–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 hod. Na čísle 296 536 660 je možno mimo stanovené časy zanechat objednávku na záznamníku. 
Kontaktní on-line formulář: www.knizniklub.cz/kontakty. Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

www.knizniklub.cz

Přihlaste se jako člen Knižního klubu svým členským číslem nebo e-mailo-
vou adresou a jednoduše vybírejte z více než 60 000 knih!

Telefonická objednávka

Vyberte si objednací kódy titulů z tištěného katalogu nebo z webu 
a zavolejte na náš zákaznický servis na telefonní číslo:

296 536 660
Uveďte také své zákaznické číslo, které naleznete na Vaší členské kartě,
urychlíte tím vyřízení Vaší žádosti.
Operátor obratem zadá objednávku a odpoví na Vaše dotazy. Při platbě
předem Vám nadiktuje platební údaje.

Objednací lístek v tištěném katalogu

Vyplňte objednací lístek, který je součástí každého katalogu, a odešlete.
Adresa je již předtištěna.

SMS objednávka

Vyberte z tištěného katalogu (nebo z webu) objednací kódy titulů, které
chcete objednat a napište SMS na číslo 604 249 161 ve tvaru: 
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Nedělejte prosím žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu předem: 
12345678-GR023456,GR124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GR023456,GR124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GR023456,GR124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GR023456,GR124578
Po odeslání 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.
Zásilka Vám bude doručena podle zvoleného přepravce.

Kolik zaplatíte za dopravu?

Česká pošta

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Výdejní místa Zásilkovny Kurýr Geis Intime kurýr

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka
● objednací lístek v tištěném katalogu

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● objednací lístek v tištěném

katalogu

59 Kč 99 Kč 29 Kč 39 Kč 65 Kč 95 Kč 59 Kč 59 Kč

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Intime poštomat

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

49 Kč 59 Kč

Nové číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700; variabilní
symbol Vám sdělíme telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem dle druhu objednávky.
Pokud platbu neobdržíme do 10 dnů od objednávky, bude Vaše objednávka zrušena. 
V případě dotazů se obracejte na zákaznický servis nebo na www.knizniklub.cz/kontakty.

Přihlaste se k odběru novinek na email.knizniklub.cz
a využijte výhod i aktuálních slev Knižního klubu naplno!

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě nákup nad 1000 Kč 

předem (pro VIP člena nad 700 Kč)

• Ostatní druhy dopravy nákup nad 1500 Kč
včetně Zásilkovny při dobírce (pro VIP člena nad 1300 Kč)

Reklamace: 
296 536 661

Přihlášky: 
296 536 663

Informace: 
296 536 662
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Knižní klub 
Nádražní 896/30 
150 00 Praha 5
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