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Podzim 4/2018

Jednorožci

Objednávejte do 10. října 2018.

a kouzelní poníci
z duhového údolí
Zabaví děti doma
i na cestách

Klubko – strana 1

Devadesát dnů
za železnou
oponou
Skutečný příběh
slavného autora
strana 35

Cesty
Originální diář
s citáty z knih
Paula Coelha

PŘÍBĚH
O NEJRYCHLEJŠÍCH
MOŘEPLAVCÍCH
STŘEDOZEMNÍHO
MOŘE
strana 6

strana 53

Tisíce knih s klubovou slevou
najdete na www.knizniklub.cz.

02 a 03.qxp_sablona lista 17.08.18 13:46 Stránka 2

Milí členové Knižního klubu PREMIUM,
pokud byste si letošní výjimečně teplé léto rádi prodloužili, nepřehlédněte, že se naše soutěž o dovolenou snů (s. 4–5) blíží do finále. Po splnění podmínek budete automaticky zařazeni do slosování.
Vyhrát můžete zájezd až za 60 000 Kč!
Asi jste si již povšimli, že se název Knižního klubu rozšířil o slovo PREMIUM, což souvisí s naší snahou
přinést svým věrným členům co nejvíce výhod a benefitů. Věnujte prosím pozornost přiloženému letáku,
v němž najdete konkrétní informace, jaké slevy vám budou poskytovat naši partneři.
Z naší knižní nabídky bych vás ráda upozornila na několik mrazivých thrillerů, které přijdou po parném
létě určitě vhod. Mnozí z vás již netrpělivě očekávají pokračování příběhu detektiva Fabiana Riska
z pera švédského autora Stefana Ahnhema Devátý hrob (s. 27) nebo novinku dánské spisovatelky
Lone Theilsové Žena, po které se slehla zem (s. 21). Příznivcům Harlana Cobena doporučuji jeho skvělý
psychothriller Nenech to být (s. 23). Všechny tři tituly vycházejí v úspěšné Edici světový bestseller.
Po čtyřech letech přichází s novinkou Pád do tmy vaše oblíbená autorka Klára Janečková (viz příloha). I její příběh je poměrně temný,
a proto jsem na závěr vybrala titul mnohem povzbudivější a inspirativnější. Autorka světového bestselleru Tajemství Rhonda Byrne se
rozhodla podělit se svými čtenáři o nejzajímavější osudy a příběhy lidí, které svou knihou ovlivnila. Jak mi Tajemství změnilo život (s. 72)
nabízí recept každému, kdo chce svůj život změnit k lepšímu.
Přeji vám příjemné babí léto a mrazivé potěšení z četby
Helena Čudová, programová ředitelka

PRAKTICKÉ DIÁŘE
na rok 2019

DIÁŘ 2019 – MALÝ
Týdenní kalendárium,
knižní citáty.
Brož., 112 stran, 9 x 15,5 cm
GX040316

29,-

DIÁŘ 2019 – VELKÝ
Týdenní kalendárium,
knižní citáty a křížovky.
Brož., 136 str., 14,8 x 21 cm
GX040317

79,-

Vaše TOP 10 z katalogu LÉTO 3/2018
1. Daniel Cole: LOUTKÁŘ

strana 24

6. Brian Freeman: NOČNÍ PTÁK

strana 25

2. PROCVIČUJEME MOZEK

strana 40

7. James Swallow: EXIL

strana 23

3. A. Jacobsová: PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY

strana 8

8. Pavel Hrdlička: POUŤ OBĚŠENCŮ

strana 7

4. Andy Weir: ARTEMIS

strana 20

9. Petr Macek: 1968 OČIMA 50 slavných osobností s. 38

5. Johanna Lindseyová: NÁDHERNÁ BOUŘE

strana 14

10. D. Landsman: DOVOLENÁ S MODERNÍM FOTREM s. 30
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Čtvrtletní předplatné
jako dárek!
K nákupu nad 399 Kč na www.knizniklub.cz
získáváte dárek – čtvrtletní předplatné časopisu.
Platí pouze do vyčerpání zásob. Více na s. 70.

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 71.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Cena pouze 219 Kč!

399,-

Akční cena platí pro členy Knižního
klubu PREMIUM, kteří si jednorázově
objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč. Ostatní
zájemci si mohou objednat publikaci
za plnou členskou cenu 319 Kč.
Akce platí do 31. října 2018.

AKČNÍ CENA

219,-

Objednací číslo při akční ceně:

DA039143

PRO VŠECHNY
ZÁJEMCE
O MODERNÍ
DĚJINY
František Emmert

ZROZENÍ REPUBLIKY
Národní revoluce 1918
Unikátní a graficky nadstandardně zpracovaná publikace vycházející ke stému výročí
založení Československé republiky. Přehlednou a srozumitelnou formou provází čtenáře nejvýznamnějšími okamžiky českých
dějin na počátku 20. století, které vyvrcholily obnovou státnosti. Mapuje činnost

zahraničního odboje vedeného T. G. Masarykem
i nejdůležitější domácí události v revolučním roce
1918, zejména na podzim. Přípravy a průběh národní
revoluce navíc dokumentuje také na četných unikátních fotografiích.
Váz., 208 s., barevné i čb. fotografie, 21,5 x 26,4 cm

DA039143
GX039143

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2018.

akční cena
399,-

219,319,3
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Dirk Husemann

LEDOVÍ PIRÁTI

Bestsellery

Středomoří, léta Páně 828.
Viking Alrik a jeho posádka se
věnují zvláštnímu, ale výnosnému obchodu – dovážejí na svém
drakaru z Etny do Ravenny náklady ledu. Ještě rychlejší než
ledoví piráti je jejich pověst,
která tak dorazí i k benátskému
dóžeti. Vikingové od něho dostávají za úkol propašovat z Alexandrie ostatky svatého Marka
a dopravit je do lagunových
měst… Přeložil Rudolf Řežábek.
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX038155

399,-

319,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

697,-

420,obj. č.

GX040332

3X DIRK HUSEMANN

Beth Underdownová

SESTRA LOVCE
ČARODĚJNIC
Když Alicin manžel zemře při tragické nehodě, vrací se mladá žena do rodné vesnice,
kde stále ještě žije její bratr Matthew.
Zdánlivě poklidná obec je však plná napětí.
Mezi obyvateli se šíří zvěsti o hrůzných
činech, o čarodějnictví… a o knize plné
ženských jmen, do níž Matthew zapisuje
stále nová a nová. Co se skrývá za jeho
posedlostí? A jak se Alice vypořádá se
zjištěním, že sama hraje v jeho plánech
hlavní roli? Vzepře se šílenství, které zachvátilo celý kraj, nebo se stane další obětí
fanatismu? Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GX039096
359,cena pro VIP členy

Dirk Husemann

Barbara
Woodová

SLON PRO KARLA
VELIKÉHO
Román vypráví příběh o velkém hrdinovi středověku,
slavném slonovi Abúl Abbásovi. 408 stran
GX038153

359,- 279,-

Dirk Husemann

ZLODĚJI HEDVÁBÍ
Z císařského pověření se zvědové Taurus a Olympiodoros
vydávají do Asie, aby tam
odhalili tajemství výroby
hedvábí… 352 stran
GX038154

6

359,- 279,-

279,251,-

POSLEDNÍ
ŠAMANKA
Když doktor
Faraday Hightower objeví
střep zlaté
olly, netuší,
jak hluboce
ovlivní nejen
jeho život.
Díky tomuto artefaktu pozná a zase ztratí lásku
a jeho dcera Morgana zdědí posedlou touhu
po hledání a náklonnost ke krajině poseté
památkami na minulost… 656 stran
GX039470

399,- 319,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 70.
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Hana Whitton

VE STÍNU
KNÍŽECÍHO STOLCE
Historický román, plný nečekaných intrik
a krutých bojů o moc, vládu a lásku,
zachycuje období vlády panovníka
Přemysla Otakara I., který hodlal získat
dědičný královský titul jen pro sebe a své
potomky. 256 stran
259,- 199,-

Bestsellery

TO

P

GX038497

Mark Sullivan

POD KRVAVÝMI
NEBESY

Pavel Hrdlička

POUŤ
OBĚŠENCŮ
Oblíbený autor uzavírá volnou sérii historických příběhů s detektivní zápletkou
románem, jehož hrdinou je opět Václav
od Černého koně. Podaří se mu zjistit,
kdo před vchody domů pokládá nebožtíky ze Šibeničního vrchu? 272 stran
279,- 219,-

GX039114

Pavel Hrdlička

ÚKOL PRO ŠAŠKA
Podrychtář Václav se rozhodl za pomoci
šaška, rytíře a bývalých biřiců osvobodit
zajatého krále! 280 stran
279,- 219,-

GX038030

Výhodný komplet
ušetříte

200,obj. č.

jen

358,GX040118

2X PAVEL HRDLIČKA

Pino se nestará o nacisty ani
o válku. Je to prostý italský
mladík, který si chce užívat
života, hudby, dívek. Avšak když je jeho
milánský domov vybombardován, přidává se k podzemnímu hnutí, které pašuje
Židy do bezpečí. Pino tak začíná zjišťovat pravdu o utrpení, kterým nejen Itálie
prochází. Vše se navíc ještě zkomplikuje,
když se Pino nedobrovolně stává osobním řidičem u Hitlerovy pravé ruky
v Itálii, tajemného Hanse Leyera. Pino
rozehrává nebezpečnou špionážní hru
přímo v srdci nepřítele. Zatímco odhaluje
další a další zvěrstva, smyčka kolem něj
a jeho nejbližších se neúprosně stahuje.
Přeložila Dana Krejčová.
Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039345
399,cena pro VIP členy

319,279,-

Mladý Pino žije v nacisty okupovaném
Miláně. Není to žádný hrdina, prostě jen
kluk, který chce koukat na americké
filmy, balit holky a poslouchat muziku.
S vášní. Ovšem nakonec s tou samou
vášní vstoupí do protinacistického odboje a propracuje se na post šoféra
význačného německého pohlavára…
Vášeň. To je to, co tento román vyčleňuje mezi jinými thrillery z dob
druhé světové války. Ať už Pino odhaluje taje lásky či opojení z rychlé
jízdy a chvění v kostech při nebezpečných situacích, cítíme, jak mu krev
pění a vře, jak jím zmítají emoce. Pod krvavými nebesy je román plný
dobrodružství i citu. Vášnivý román dospívání pod hrozbou smrti. A že je
podle skutečných událostí, to je jen třešinka na dortu.
Boris Hokr, redaktor

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 70.
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LEGENDÁRNÍ
ROMÁN

Pauline Petersová

RUBÍNOVÝ POKOJ
Temné tajemství a vášnivá láska na pozadí viktoriánské Anglie. 408 stran
349,- 279,-

GX038432

Výhodný komplet
ušetříte

220,obj. č.

jen

478,GX040333

Historické romány

Pauline Petersová

TAJEMSTVÍ RŮŽOVÉHO POKOJE
Londýn, 1907. K nelibosti své vlivné šlechtické rodiny vede Victoria velmi
specifický život. Plánuje si budoucnost s Jeremym Ryderem, žurnalistou, který jí není přiměřený stavem.
Když mladý muž unikne jen o vlásek atentátu, musí se skrývat. Victoria opouští kvůli svému bezpečí
Anglii. Na cestě do Koblenze se setká s mladým ruským lékařem Lewem, který ošetřil Jeremyho
po atentátu. Netuší, že Lewa brzy znovu potká a ocitne se právě v Koblenzi v ohnisku nebezpečného
komplotu, který začal v Londýně… Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GX039204
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349,-

Anne Jacobsová

Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM

PANSKÝ DŮM
A JEHO DCERY

Marie nastupuje jako služebná do sídla průmyslnické rodiny. Panstvo si užívá plesovou sezonu. Jen dědic rodiny
se drží stranou společnosti.
Dokud nepotká Marii. 464 s.
GX038207

8

399,- 319,-

Vypukla 1. světová válka
a muži odešli na frontu. Marie se však nezalekne žádné
překážky a pustí se do boje
za záchranu panství. 480 s.
GX039094

399,- 319,-

Mary Ann Shafferová, Annie Barrowsová

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ
LITERATURY A BRAMBOROVÝCH
KOLÁČŮ

2X PAULINE PETERSOVÁ

279,-

Půvabný román, který se během let stal
legendou mezi čtenáři a v roce 2018
podle něj vznikl hvězdně obsazený film.
Juliet Ashtonová, úspěšná autorka humoristických esejů, se rozhlíží po námětu
na novou knihu. Shodou okolností se
dozvídá o podivuhodném spolku, který
během války založili obyvatelé okupovaného ostrova Guernsey, a jejich osudy ji
natolik zaujmou, že se je rozhodne
navštívit osobně… 264 stran
GX040054

299,- 239,-

Rafel Nadal

PANÍ STENDHALOVÁ
Postarší muž objeví ve starém antikvariátu fotografii statku, na němž
jako dítě vyrůstal v pěstounské péči
paní Stendhalové. Nález jej donutí
vzpomínat na dobu, kdy si frankistický
režim vyřizoval účty se všemi, kdo se
proti němu postavili – ať už opravdu,
nebo jen v představách mocných.
Postupně se ukazuje, že v historii paní
Stendhalové i chlapcovy rodiny se
skrývají temná tajemství. Začíná kolotoč násilí motivovaný záští, touhou
po majetku, vášní i pomstychtivostí…
Přeložil Mgr. Jiří Pešek.
Váz., 192 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039397

279,-

219,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 71.
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Zakázané ovoce získalo v roce
2004 cenu za Nejlepší romantickou knihu roku od Romantic
Novelists’ Association. Co to
znamená? RNA je sdružení
nakladatelských a knihkupeckých pracovníků a také recenzentů a spisovatelů, kterých
se zde sešla přibližně stovka.
Od roku 1960 udělují ocenění
nejlepším romantickým příběhům v několika kategoriích
a také vybírají držitele hlavní
ceny za nejlepší romantický
příběh roku. Jojo Moyesová
získala hlavní cenu dokonce
dvakrát, podruhé se jí to podařilo v roce 2011 za román
Poslední dopis od tvé lásky.

Jojo Moyesová

ZAKÁZANÉ OVOCE

Corina Bomannová

ČAS VLČÍCH MÁKŮ
Nicole neví, kdo je její otec. Její matka Marianne
o něm nemluví a minulost halí mlčením. Nicole
vždycky toužila po sourozencích, po velké rodině,
vyrůstala však jako jedináček. O to větší má radost,
když téměř ve čtyřiceti letech zjistí, že je těhotná –
ačkoli ji otec dítěte opustil. Pak se ale dozví, že
dítě nejspíš nepřijde na svět zdravé, protože má
pravděpodobně dědičnou srdeční vadu. Vyděšená
Nicole se vydá za svou matkou, aby se od ní
konečně dověděla, kdo byl její otec. Marianne jí
po mnoha letech mlčení začne vyprávět o svém
dospívání v poválečné době, o své lásce k francouzštině a pozůstatcích staré nenávisti mezi
Němci a Francouzi, kterou měla na svědomí válka.
A také o jedné dodnes bolestné ztrátě…
Přeložila Zuzana Soukupová.
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GX039062

349,-

279,-

Poklidné přímořské městečko Merham se ještě vzpamatovává
z následků druhé světové války, když místní stojaté vody rozčeří příchod bohémské
skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního, na tu dobu
architektonicky výstředního domu na pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou
pobouřeni, mladou Lottie a její přítelkyni Celii však dům i jeho osazenstvo neodolatelně
přitahuje. Návštěvníci sem přicházejí a odcházejí, že se dveře netrhnou, nikdy se tu
nemluví o normálních věcech, jako je například počasí a kolik co stojí v krámě, zato
o umění se všichni hádají v jednom kuse. Jako by se noví obyvatelé neřídili žádnými
běžnými společenskými pravidly – nehledě na to, že je v domě často i neuklizeno! A do
pohybu se pomalu dává lavina událostí, jejíž tragické následky přetrvávají i po padesáti
letech a které vyvolávají neodbytnou otázku, zda lze vůbec vlastní minulost nechat
jednou provždy za zády… Přeložila Lucie Mikolajková.
Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039355

379,-

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

STŘÍBRNÁ
ZÁTOKA

DÍVKA, JIŽ JSI
TU ZANECHAL

Uzavřená komunita
městečka nabízí
Lise bezpečí, které
potřebuje. Jenže
pak přijede Mike
Dormer a veškerý
klid je v ohrožení… 368 stran
GX037060

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

299,-

349,- 299,-

Městečko, v němž
Sophie žije, padne
za války do rukou
Němců. Sophie je
však odhodlaná
riskovat cokoliv,
jen aby znovu spatřila svého muže… 432 stran
GX037061

349,- 299,-
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Tabea Bachová

OSTROV
KAMÉLIÍ
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Zdá se, že Sylvie
dosáhla všeho,
ale ve svém životě
plném práce a ve
zdánlivě dokonalém
manželství přesto
není šťastná. Když
zdědí po své tetě
ostrov kamélií
v Bretani, dá domovu sbohem. Ale její
obchodně zdatný
manžel mezitím
ostrov nabídl k prodeji. Proto není
radno zmiňovat se
v zahradním království kamélií o neznámé dědičce. V zajetí kouzla ostrova a dojatá srdečností
zdejších lidí Sylvie svou identitu neprozradí. Když se pak zamiluje do Maëla,
který pracuje na ostrově jako zahradník, situace se pořádně zkomplikuje…
První díl trilogie. Přeložila Blanka Pscheidtová. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GX039160

299,-

229,-

Joav Blum

TVŮRCI NÁHODY
Guy, Emily a Eric jsou tvůrci náhod. To oni mají na svědomí
rozlité šálky v kavárně, ale také prasklé potrubí nebo pokles
na burze. Jsou lidští – z části – a stojí teprve na začátku kariéry
tvůrců. Každý den splétají složité náhody, aby stvořili počátek
lásky, myšlenky nebo hudební skladby, ale na sebe zapomínají.
Když Guy dostane úkol, který je zdánlivě nad jeho síly, musí si
chtě nechtě začít klást otázky. Existují náhody i pro tvůrce
náhod? Přeložila J. Kordíková. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GX039054

299,-

239,-

Tanya Valková

Tanya Valková

Tanya Valková

Sandra Brown

Ellen Marie Wisemanová

ARABSKÁ KREV

ARABSKÁ ŽENA

ARABSKÁ DCERA

NÍZKÝ TLAK

PRO TVOJE DOBRO

Podaří se Dorotě uniknout
z kolotoče násilí? 584 s.

Po příjezdu do Libye se život
Polky navždy změní… 488 s.

Volné pokračování
Arabské ženy. 344 stran

Bellamy bylo dvanáct let,
když její sestra přišla o život.
Když po 18 letech napíše podle její vraždy knihu, stane se
terčem neznámého útočníka.
Bellamy se však nehodlá zastavit, dokud se jí nepodaří
sestřina vraha odhalit. 432 s.

Julia Blackwoodová se vrací
na rodinný statek coby dědička. Je rozhodnutá dům
prodat, ale jeho tajemství
ji pozvolna začíná vtahovat… Fascinující román
o nekonečných hloubkách
lidské naděje. 376 stran

GX038845

399,- 319,-

GX039218

379,- 299,-

GX037059

Výhodný komplet
ušetříte

380,-

jen

747,3X TANYA VALKOVÁ

10

obj. č.

GX040111

349,- 289,-

GX036632

349,- 299,-

GX039383

299,- 229,-

* Výhradně pro členy Knižního klubu PREMIUM po dobu platnosti tohoto katalogu.
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Amanda Stevensová

NÁVŠTĚVNICE

Jodi Picoultová

PROSTÁ PRAVDA

DESÁTÝ KRUH

Strhující soudní drama i zajímavá
sonda do života Amišů a zásadních
otázek rodinného života. 464 stran

Vynikající román držitelky ceny
New England Bookseller Award.
360 stran

399,- 299,-

349,- 259,-

GX039750
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GX039749

Dokáže se
Jess
po smrti
své dcery
postarat
o svou
jedinou
vnučku?

Amelia Grayová je
restaurátorkou opuštěných hřbitovů, ale
poslední dobou začíná
věřit, že jejím skutečným životním úkolem
je dešifrovat tajemství
mrtvých. A legenda
praví, že hádankou,
kterou se zatím nikomu nepodařilo rozluštit, je Krollův hřbitov.
Už přes půl století se odpověď
skrývá v podivných nápisech a složitých rytinách
na náhrobcích. Následovníci Ezry Krolla ani po desítkách let
neodpočívají v pokoji a čekají, až je osvobodí někdo dostatečně silný
a chytrý – a zdá se, že mrtví i živí sem volají právě Amelii. Každé vodítko,
jehož se drží, každá nápověda, kterou rozluští, ji přivádějí stále blíž
k vrahovi i k osudu, který ohrožuje jak její zdravý rozum, tak budoucnost
po boku její lásky, detektiva Johna Devlina.
Přeložila Věra Klásková. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GX039263

349,-

Společenské romány

Jodi Picoultová

279,-

Fionnuala Kearneyová

DEN, KDY JSEM TĚ ZTRATILA
Jess žije se svou dcerou Annou a pětiletou vnučkou Rose. Zprávě,
že dceru smetla při lyžování ve Francii lavina, nechce vůbec věřit –
odmítá se vzdát naděje, odmítá si připustit, že je její dcera opravdu
mrtvá. Ten den ale změní všechno. Následují nekonečné týdny čekání,
než se najde Annino tělo, během nichž je jediným světlým bodem
v životě Jess vnučka Rose. Jenomže pak se o svá rodičovská práva
přihlásí také otec Rose, a zoufalá Jess se za každou cenu pokouší
zabránit tomu, aby ztratila i vnučku. Prohledává dceřiny dokumenty,
na pomoc jí přispěchá přítel Theo, který ví o Annině minulosti víc,
než přiznává. Když začne vycházet najevo, že Anna skrývala nejedno
tajemství, Jess začne pochybovat o tom, zda svou dceru vůbec
znala… Přeložila Dana Stuchlá. Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GX039356

349,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!

279,-

Amanda Stevensová

Amanda Stevensová

Amanda Stevensová

OKŘÍDLENÁ DUŠE

KRÁLOVSTVÍ

PROROK

Náhrobní symbolika
odhalí nejen vraha,
ale i další děs…
368 stran

Amelia restauruje staré
hřbitovy. Kromě toho má
ovšem také nadpřirozené
schopnosti… 360 stran

Amelia znovu potkává
muže, kterého měla
milovat jen zdálky…
352 stran

GX040319 349,- 279,-

GX036377 299,- 249,-

GX036555 299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

500,-

jen

796,-

obj. č.

GX040334

4X AMANDA STEVENSOVÁ
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Spisovatel, publicista a milovník psů W. BRUCE CAMERON
žije v Kalifornii. Svého prvního psa dostal, když mu bylo osm
let. A i on měl po několika letech pocit, že se k němu jeho
čtyřnohý miláček vrátil, jen v jiné podobě…

Liane Moriarty

Liane Moriarty

Kerry Lonsdaleová

POSLEDNÍ VÝROČÍ

ZAMILOVANÁ
HYPNOTIZÉRKA

VŠECHNO, CO JSME
OPUSTILI

Saskia se nedokáže odpoutat od svého bývalého přítele a chce ho získat zpět.
Jaké hranice je schopná
překročit, aby dosáhla
svého? 424 stran

Aimee konečně našla klid.
Po ztrátě svého snoubence
Jamese si dokázala vybudovat zbrusu nový život a najít i novou lásku. Ovšem
po několika letech se stane
přesně to, čeho se nebála
jen ona. James, žijící po
ztrátě paměti jako spokojený malíř v Mexiku, si
vzpomněl. Úplně na vše…
Pokračování románu
Všechno, co máme. 320 s.

Sophii táhne na čtyřicet,
a ačkoliv je optimistka,
začíná mít pocit, že její
život uvízl na mrtvém
bodě. Jednoho dne však
otevře naprosto šokující
závět… 400 stran
GX038983

359,- 279,-

GX036887

359,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

270,-

jen

448,-

Společenské romány

2X LIANE MORIARTY

GX039342

279,-

219,-

W. Bruce Cameron

W. Bruce Cameron

PSÍ POSLÁNÍ

PSÍ CESTA

Dojemný příběh, který znáte
z kina. Brož., 280 stran

Volné pokračování bestselleru
Psí poslání. Brož., 320 stran
GX039341

249,- 199,-

N
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O
N

Lucas Ray byl doslova šokován, když z opuštěné budovy
vyběhlo štěně a skočilo mu do náruče. A i když Lucas ví,
že domů si štěně z mnoha důvodů vzít nesmí, udělá to…
Srdceryvný příběh pro všechny milovníky psů a zvláště
pak pro ty, kteří si zamilovali autorovy předchozí hity.
Přeložila Renáta Tetřevová. Brož., 304 stran, 12,5 x 20 cm

12
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PSÍ DOMOV

249,- 199,-

GX038959

Nezištná pomoc neznámé dívce
ohrozí překladatelův život…

W. Bruce Cameron

GX039325

obj. č.

GX040335

Charlotte Linková

ROZHODNUTÍ
Simon, německý překladatel
na dovolené, potká na pláži
mladou Francouzku Nathalii.
Vyhladovělá a zanedbaná
dívka mu vypráví o zlověstných
pronásledovatelích, kvůli nimž
uprchla z Paříže, a o tom, že
v sebeobraně zabila nějakého
muže. Simon neznámé dívce
nabídne pomoc. Brzy však
zjistí, že se tím ocitl v situaci
podobné tíživému snu…
Přeložila Zlata Kufnerová.
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX038971

399,-

299,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 42 a 43.
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John Green

JEDNA ŽELVA ZA DRUHOU
Poutavý příběh o lásce, vytrvalosti a síle
ryzího přátelství. Od autora bestselleru
Hvězdy nám nepřály. 232 stran
GX039630

299,- 239,-

Originální sonda
do duše těžce
nemocné dívky
Dlouho jsem měla problém otevřít se okolí
a mluvit o tom, jak se cítím. Vždycky jsem raději
předstírala, že mi je skvěle, abych nemusela nic
vysvětlovat. Když jsem se potom začala svěřovat,
řadu lidí to překvapilo, protože ve společnosti
působím jako extrovert s věčně dobrou náladou.
Ale psaní bylo upřímné, bylo to jako položit svou
duši na papír. Je to temná knížka s tématem,
které nemusí být pro každého. Ale pokud to
aspoň pár lidem přiblíží to, jak je lidem s depresí,
že to není jenom problém dospělosti, ale i dospívání a někdy i dětství, a že to může být pro mladého člověka stejně těžké, ne-li těžší, tak budu
ráda.
Anna Musilová

Anna Musilová

ČERNOOKÁ

LÁSKOU JI NESPOUTÁŠ
Sbírka veršů mladého autora, který si získal srdce půl milionu fanoušků na sociální
síti Instagram. 240 stran, čb. foto
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GX039823

349,- 279,-

GX039619

259,-

YOLI

Atticus

Viktorie je osmnáctiletá studentka, která žije
zdánlivě normální život. Chodí na střední
školu, řeší rozpory s kamarádkou a právě
prožívá první lásku. Skutečnost je však jiná, než se na první pohled zdá. Před lety zemřela Viktorii matka a ona
se s tím dosud nevyrovnala. Jednoho dne spatří v zrcadle záhadnou dívku – přízrak s černýma očima, který jí
začne podsouvat zvrácené myšlenky. Kdo je tahle nevypočitatelná Černooká? A dokáže ji Viktorie porazit?
Brož., 288 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

Lovestory
pro fanoušky
Johna Greena!
Jared Reck

JÁ A HOLKA ODVEDLE
Patnáctiletý Matt Wainwright má v hlavě
zmatek. Nedovede říct své nejlepší
kamarádce Tabby, co k ní cítí, v basketu
se mu vůbec nedaří a jediným místem,
kde si připadá v pohodě, jsou hodiny
angličtiny. Kdyby byl tohle film, Tabby
by se do něj zamilovala a všechno by
dobře dopadlo. Jenže takhle to bohužel
nefunguje… Přeložila K. Stupková.
Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX039256

259,-

199,-

Sledujte aktuální novinky ze světa knih na twitter.com/knizniklub.

Becky Albertalli

Neal Shusterman

JÁ, SIMON

SMRTKA

Simon ví, že je gay, ale ještě
není připravený sdělit to
světu. Jedinou výjimkou je
tajemný Blue, se kterým si
už několik měsíců vyměňuje
e-maily a jejich vzájemné
pouto sílí. Jenže pak korespondence padne do nesprávných rukou… Brož., 296 s.

Dva mladí lidé, Citra a Rowan, jsou vybráni, aby se
stali smrtkami – což je role,
po níž ani jeden z nich netouží. Okolnosti je navíc
postaví proti sobě a brzy je
jasné, že pokud jeden z nich
vyhraje, druhý musí zemřít…
Brož., 384 stran

GX039616

249,- 199,-

GX038841

299,- 229,-
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I ten nejlepší plán
se může zvrtnout,
když do hry
vstoupí láska!
Christi Caldwellová

Johanna Lindseyová

DAREBÁKOVA
SÁZKA

NÁDHERNÁ BOUŘE

Romány o lásce

Lord Robert Dennington, markýz
z Westfieldu, se příliš dlouho
vyhýbal své povinnosti dědice
panství – ovšem nemíní svou
svobodu a bezstarostnost zahodit jen tak. Helena Banburyová
je strážkyní sázek v pánském
klubu, schopná analyzovat čísla
a šance. Mezi hráči a celou
šedou společností na pomezí
gentlemanů a zločinců se cítí
jako doma. Ovšem přesto nehodlá žít celý život v kleci svého
původu. Když do její komnaty
náhodou vstoupí Robert, je to
impulz, který ji donutí stát se sama hráčkou –
a buď vyhrát a vystoupat vysoko, nebo prohrát a ztratit vše…
Přeložila Zuzana Hanešková. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GX039206
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299,-

Valerie Bowmanová

Valerie Bowmanová

NÁHODNĚ HRABĚNKOU

NEČEKANĚ VÉVODKYNÍ

V lásce se nikdy nic neděje
náhodou… 288 stran

Největším překvapením bývá
zamilovat se… 312 stran

GX038181

249,- 199,-

GX038180

249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

170,-

jen

328,2X VALERIE BOWMANOVÁ

14

obj. č.

GX040336

239,-

James Malory konečně zjistil, kdo stojí
za únosem jeho milované dcery do Karibiku. Přichází čas odplaty! 288 stran
GX039558

249,- 199,-

Kathleen E. Woodiwiss

LEOPARD A ORCHIDEJ
Shannu vyšle otec do Londýna, aby si
našla vznešeného manžela. Dívka to
ale nedokáže, a tak zvolí lest… 472 s.
GX038363

359,- 289,-

Sally MacKenzie

JAK SE ZASNOUBIT
S HRABĚTEM
Slečna Jane Wilkinsonová se konečně dočkala. Žádané místo v domě
pro svobodné dámy je její. Poprvé
po osmadvaceti letech se zbaví dohledu staršího bratra a bude si moct
dělat, co se jí zachce, nebude-li to
ovšem zahrnovat žádného muže.
V tom je ovšem malý problém, protože Jane myslí na jistého hraběte
častěji, než by počestná stará panna
měla. Hrabě by naopak sňatek uvítal, chce se už dlouho usadit. Chraň
Bůh, aby si však vybral za manželku
ženu tak panovačnou, jako je Jane!
Přeložila Renáta Tetřevová.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX039283

259,-

199,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 71.
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Některé křivdy jsou až příliš kruté,
než aby je bylo možné odpustit…
Mohlo by jít jen o tragický příběh lásky, a i tak by
to bylo dobré. Tím, že ale autorka zkombinovala
dvě roviny a doplnila válečnou tragédii o hledání
kořenů a snahu přijít na kloub minulosti jednoho
ztrápeného muže, povýšila knihu na výjimečné
a velmi povedené dílo. Kniha se četla skoro sama.
Byla napínavá, poetická a překvapivá.
Nina Hrčková, lektorka

Ella Careyová

DŮM NA JEZEŘE

219,-

NA

279,-
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Co skrývá úspěšná modelka
módního domu Dior?

AK

N

O

VI

N

KA

GX039368

Romány o lásce

Anna žije pokojným a spořádaným životem v americkém San Francisku.
Ví, že kořeny její rodiny sahají až do Německa, ale nikdy necítila nutkání
zjistit o nich víc. Její milovaný dědeček Max si jednoho dne náhodou
v novinách přečte článek o starém bytě v Paříži, který zůstal zamčený
a nedotčený od konce války, a příval vzpomínek naruší jeho křehký klid.
Pověří vnučku, aby se vypravila do sídla jeho rodu a přivezla odtud cenný
předmět, který tam kdysi musel zanechat. Anna nechápe, proč je to pro
Maxe tak důležité, ale jeho přání chce vyplnit. Příjezd do Německa ale
otevře rodinnou historii, na kterou všichni na sedmdesát let zapomněli.
Příběh lásky a zrady, který se zde odehrál, je mnohem složitější a tragičtější, než Anna čekala, a vrhá nové světlo na vše, co o své rodině věděla.
Přeložila Jaroslava Novotná. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

Danielle Steel

VYZNAMENÁNÍ
V roce 1940 obsadí německá armáda
Francii a šestnáctiletá Gaëlle se stává
svědkem válečných hrůz. Dívka se rozhodne pro nebezpečný krok a přidá se
k odbojovému Hnutí odporu. Kartami zamíchá německý velitel, který se ubytuje
v domě jejích rodičů a zatáhne ji do svých
tajných plánů. Spolupráce s Němcem
Gaëlle na dlouhé roky poznamená a coby
domnělá kolaborantka je po válce nucená
odejít do Paříže, kde se stane jednou
z prvních modelek úspěšného módního
domu Dior… Přeložila Š. Svobodová.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GX039501

299,-

239,-

Danielle Steel

Clare Swatmanová

ROZBOUŘENÉ VODY

NEŽ ODEJDEŠ

Mladíci Peter a Ben se rozhodli přečkat nebezpečný
hurikán v opuštěném domě.
Když hrozí, že se dům zřítí,
musí si vybrat, zda zůstanou, anebo se raději vrhnou
do rozbouřených vod…
304 stran

Jednoho obyčejného dne Zoe
řekne svému manželovi pár
zlostných slov… Toho dne,
který je jeho poslední. Zoe je
zlomená žalem a lítostí. Pak
ale dostane zázračnou šanci
postavit se s ním znovu
na začátek… 304 stran

GX039500

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 4 a 5.

299,- 239,-

GX038137

299,- 149,-
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Nicholas Sparks

VOLBA
Jak daleko se smí zajít, aby naděje na lásku zůstala živá? Román o lásce ztracené i nalezené
a o volbách, které jsou někdy
těžké jako život sám. 272 stran
GX037551

259,- 219,-

Nicholas Sparks

ÚTĚK DO SAMOTY
Když dobrovolný hasič Taylor
McAden přijíždí k havárii auta,
ještě netuší, že tato záchranná
akce je jiná než ostatní a bude
od něj vyžadovat mnohem víc
než odvahu a neohroženost…
336 stran

Romány o lásce

GX037333

299,- 249,-

Sally Thorneová

MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ
RÁD
Kolegové Lucy Huttonová a Joshua Templeman se nemají rádi.
Lucy nemůže vystát Joshuovu
upjatost a perfekcionismus, on
zas pohrdá jejím spontánním
přístupem a bláznivě barevným
oblečením. Když se navíc dozvědí, že jeden z nich má být
povýšen, bitva se rozhoří naplno… 368 stran

Catherine Bennettová

NECHCI LÁSKU NEBESKOU
Emma nemá zrovna šťastné období. Zjistí, že neplánovaně otěhotněla s přítelem,
který není právě ideální materiál na otce roku, z práce ji vyhodí, když je drzá na šéfa,
a ještě přijde o všechny úspory. Naštěstí zdědí starý dům na venkově, takže má aspoň
střechu nad hlavou. To ale netuší, že s novým domovem přijde velká spousta změn,
z nichž nejpřekvapivější (a nejvíc sexy) je nový nájemník, který se jedné noci neplánovaně octne na jejím gauči. Emmě se daří postupně se postavit zpět na nohy, jen jednu
věc si zásadně zakázala: Zamilovat se… Svižná romantická komedie britského střihu.
Přeložil Martin Urban. Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GX038644

379,-

299,-

GX038917

299,- 239,-

Alison Blissová

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Na takového fešáka, jako je
Sam Cooper, by si Lea nikdy
ani netroufla pomyslet, kdyby jí
ho drzá kamarádka nepřihrála
v baru rovnou do náruče. Jak
ale přesně došlo k tomu, že ho
před rodinou vydává za svého
snoubence? Jejich malá lež se
může brzy změnit v jednu velkou pohromu! 296 stran
GX038915

16

279,- 219,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2019 najdete na str. 62.
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Splní se cílevědomé
Alice její sen?
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Martina Málková

ZÁVITY ULIT
To nejlepší
teprve přijde!

PÍSEŇ ZÍTŘKA
Tom se do Alice zamiloval na první pohled. Okamžitě
věděl, že jeho místo je po jejím boku. A i když brzy zjistil, že tento vztah nebude jednoduchý, je odhodlán
udělat vše, aby to vyšlo. Protože Alice je jako přírodní
síla, záblesk slunce v jinak šedém životě.
Někteří by řekli, že Alice má vše, co si může mladá
dívka přát. Ale ona sama dobře ví, že její život není
obyčejný a už vůbec ne perfektní – musí čelit výzvám
a strachům, které si dokáže představit málokdo. Přesto
se rozhodne jít za svým snem. Udělat to, co jí říká její
srdce, a dál se uvidí… Přeložila Simona K. Kučerová.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GX039026

349,-

GX039875

279,-

199,-

PAULLINA SIMONSOVÁ se narodila v Petrohradu,
v deseti letech však s rodiči emigrovala do USA. Je
autorkou deseti románů, přičemž největšího úspěchu
dosáhla Měděným jezdcem (2001). Následovala jeho
pokračování Taťána a Alexandr (2013) a Letní zahrada (2013). Román Bellagrand (2015) celé trilogii
předchází a je příběhem Alexandrových rodičů.
Paullina Simonsová

Paullina Simonsová

MĚDĚNÝ JEZDEC

TAŤÁNA A ALEXANDR

408 stran
616 stran
GX039751 399,- 319,- GX039277 349,- 299,-

Arthur Golden

GEJŠA
Díky svému půvabu se Čijo
nestala obyčejnou prostitutkou, ale nastoupila nelehkou cestu k postavení
profesionální gejši. Všechny překážky i nástrahy své
sokyně nakonec překonala
a stala se z ní gejša Sajuri.
Zradilo ji však vlastní
srdce… 448 stran
GX039488

249,-

Romány o lásce

Alice Petersonová

Někdy to v životě
nevypadá nejlíp.
Zejména když vám
minulost připomíná
staré přešlapy. Místo
němčiny na gymplu
učíte značky v autoškole. Manželství
z rozumu má taky
svoje mouchy, zvlášť
když kolem pořád
krouží tchyně. Nemůžete se ale ustavičně jen bát a čekat
na další facku. Pozná to i Marta, když sebere zbytky odvahy
a práskne dveřmi za starým životem. Ale co dál v tom novém?
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

299,- 239,-

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

Paullina Simonsová

Paullina Simonsová

LETNÍ ZAHRADA

BELLAGRAND

632 stran
392 stran
GX039278 399,- 349,- GX037184 349,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

530,-

jen

966,-

obj. č.

GX040113

4X PAULLINA SIMONSOVÁ
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Penelope Douglasová

O

NÁDECH

N

Tate už se nechce nechat trápit klukem, kterého kdysi
měla ráda. Když se mu postaví, přepíše tím pravidla
a zjistí, že za jeho zlými slovy
se skrývá vlastní bolest. A jí
se přes všechnu nenávist
rozbuší srdce, jen co se přiblíží… 312 stran

Od autorky
bestselleru
Bez naděje

Colleen Hooverová

NÁMI TO
KONČÍ

Romány o lásce

Lily to neměla v životě vždycky jednoduché. Ušla ale
dlouhou cestu
a teď žije v Bostonu
a rozjíždí vlastní
business. K tomu
se ještě seznámila
s dokonalým a neskutečně přitažlivým neurochirurgem Rylem.
Vypadá to, že jí všechno vychází na jedničku. Ryle je
do Lily blázen, pronásledují ho ale traumata z minulosti, kvůli kterým se
jejich vztah záhy komplikuje. Když se navíc do Lilyina života vrátí její láska z dětství Atlas,
všechno, co si tak důkladně budovala, se začíná rozpadat… Přeložila Jana Jašová.
Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GX039390

299,-

Audrey Carlanová

CALENDAR GIRL 1

CALENDAR GIRL 2

Leden, únor, březen

Duben, květen, červen

Pokud Mia rychle nesežene
dost peněz, její otec zemře.
Rozhodne se proto stát
luxusní společnicí… 328 s.
GX038288 299,- 239,-

Kniha, která zvýší váš tep!
Mia další tři měsíce provází
bohaté muže a plní jejich
přání… 376 stran
GX038289 299,- 239,-

Audrey Carlanová

Audrey Carlanová

CALENDAR GIRL 3

CALENDAR GIRL 4

Červenec, srpen, září

Říjen, listopad, prosinec
Mia se vydává do luxusního horského střediska,
kde se dočká velkého
překvapení… 384 stran
GX038291

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

450,-

jen

746,4X AUDREY CARLANOVÁ
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299,- 229,-

Synovu lásku si vybojoval,
nyní musí přesvědčit soud!
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Audrey Carlanová

Během dalších tří žhavých
letních měsíců zamíří Mia
do Miami, Texasu a rodného Las Vegas.… 360 s.
GX038290 299,- 239,-

GX037861

obj. č.

GX039713

M. J. Summersová

ZLOMENÁ SRDCE
Jsou to už tři roky, co Trey opustil rodinný ranč v Coloradu, aby unikl výčitkám svědomí. Jeho krátký románek s bratrancovou přítelkyní Gabrielou naboural
vztahy v celé rodině a přivedl mu do života syna Tomase, na kterého nebyl připravený. Trey právě dokončuje studium, když se dovídá, že Gabriela zemřela.
Neváhá a vydává se do Brazílie, aby se stal otcem
na plný úvazek, i když nemá nejmenší představu, co
obnáší rodičovství. Získat tříletého Tomase do péče
ale nebude tak jednoduché, jak se zdálo, a chlapcův
osud, i osud jeho otce, se ocitají v cizích rukou.
Na své straně mají pouze chůvu Alessandru…
Přeložila A. Amchová. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GX039457

299,-

239,-

Hledáte knihu? Více než 60 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Před šéfem zločineckého
podsvětí se neukryjete
nikde na světě!
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Jasinda Wilderová
Vi Keelandová

OMEGA
Kyrie a Roth připravují svatbu a společně s nejbližšími odjíždějí na ostrov, kde chtějí prožít krásné chvíle. Když si však
znepřátelíte šéfa zločineckého podsvětí, nemůžete se ukrýt
před jeho zlostí nikde na světě. Najde vás. Našel Kyrii, našel
Rotha, a teď našel i Laylu. Rothův osobní strážce Harris se vydává na její záchranu, protože ani jemu není Layla úplně lhostejná… Přeložila R. Heitelová. Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GX039821

299,-

239,-

ŠÉF
Když Reese prvně potkala Chase Parkera, neudělala zrovna dobrý dojem.
Volala právě svojí kamarádce a prosila ji, aby ji vysvobodila z jednoho příšerného rande. Neměla ani ponětí, že za ní stojí pohledný neznámý a slyší každé
její slovo. Chase se neváhal do situace vložit a označit Reese za pěknou
mrchu. Pak si ale přisedl k jejímu stolu, předstíral, že se dávno znají, a začal
všem vyprávět ponižující historky z jejich smyšleného společného dětství.
Nepovedené rande se vmžiku stalo bizarně zábavným a Reese nemohla svého
charismatického zachránce ještě dlouho dostat z hlavy. Předpokládala, že se
už nikdy nepotkají. Koho by totiž napadlo, že se Chase o měsíc později stane
jejím novým sexy šéfem… Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GX039165

299,-

239,-

Vi Keelandová

ALFA SAMEC
Jasinda Wilderová

Jasinda Wilderová

ALFA

BETA

Pikantní erotický román!
328 stran

Když se z lovce stane
kořist… 272 stran

GX037789

299,- 249,-

GX038965

299,- 239,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

Emerie si tu noc, kdy poprvé potkala Drewa, myslela,
že se vloupal do její nové kanceláře na Park Avenue.
Než stihla zavolat 911, ukázalo se, že tenhle arogantní a pekelně pohledný chlapík je skutečným majitelem
kanceláře a ona jen naletěla podvodníkovi… 288 s.
GX039162

299,- 239,-
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Ničivý útok je srazil na kolena,
ale oni se mu dokázali postavit…
William R. Forstchen

ROK POTÉ
Spojené státy zasáhl výbuch bomby, který vyřadil veškeré elektrické přístroje a připravil obyvatele o dodávky proudu. Společnost i systém se zhroutily, po celém území
přežívají jen drobné skupinky a snaží se adaptovat na novou situaci, obnovit technologie, komunikaci, lékařskou péči – stejně je tomu i v blackmountainské komunitě
vedené Johnem Mathersonem. Avšak místní samospráva se brzy dostane do konfliktu se znovu se rodící centralizační vládou, která kvůli prosazení svých představ
o obnovení státní identity neváhá použít nejeden donucovací prostředek. A disponuje
pochopitelně armádními zbraněmi… Přeložil Pavel Pokorný.
Brož., 352 stran, 11,5 x 18,6 cm

GX039112

299,-

239,-

William R. Forstchen

VTEŘINU POTÉ
Kdo přežije v zemi, která se z blahobytu rychle propadá
do archaické společnosti? Strhující postapokalyptický román.
Brož., 416 stran
299,- 239,-

GX040028

Výhodný komplet
ušetříte

Sci-fi

200,-

jen

398,-

obj. č.

GX040337

Nejhorším nepřítelem
je jeho vlastní nitro!

N

O

VI

TO

N

P

KA

2X WILLIAM R. FORSTCHEN

George R. R. Martin, Gardner Dozois,
Daniel Abraham

HON NA LOVCE

Andy Weir

Sylvain Neuvel

ARTEMIS

PROBUZENÍ BOHOVÉ

Autor celosvětového hitu
Marťan se znovu hlásí o pozornost čtenářů: tentokrát
sci-fi thrillerem z blízké budoucnosti – napínavou noir
kriminálkou odehrávající se
na Měsíci. Jazz pracuje jako
kurýrka. Občas i nelegálního
zboží. Jednoho dne se však
zaplete do vysoké hry, v níž
jde o ovládnutí Artemidy…
280 stran

Celou svou vědeckou kariéru
věnovala Rose Franklinová
objasnění záhady, proč byly
všude po světě zakopány
části gigantického robota
neznámého původu. A pak
se zničehonic zhmotní další
robot. Když po něm začnou
na zeměkouli přistávat další
a další stroje, je jasné, že lidstvo čelí invazi z vesmíru…
Brož., 424 stran

GX039280

20

349,- 259,-

GX038603

299,- 239,-

Na útěku před chudobou a beznadějí
nastoupí Ramon Espejo na jednu z velkých vesmírných lodí záhadných, odpudivých Enyánců, ale nový život, který
nalezne na odlehlé planetě Sao Paulo,
není o nic lepší než ten, který odvrhl.
Když nad ním jedné noci zvítězí vztek
a přemíra alkoholu, následují chvíle
vražedného násilí, po nichž Ramon
musí prchnout do divočiny. V téměř
spokojeném osamění – daleko od hlučícího lidstva, které nesnáší – má
Ramon konečně možnost pátrat
po drahocenných rudách, které by ho
jednou provždy finančně zajistily.
Jenže místo vzácných kovů objeví zástupce vyspělé cizí rasy: zoufalé uprchlíky skrývající
se jako on v nehostinném prostředí cizí planety… Brož., 352 stran, 10,8 x 16,5 cm

GX040298

299,-

239,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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LONE THEILSOVÁ je novinářka, která 20 let
působila jako zahraniční korespondentka
ve Velké Británii. Do roku 2016 žila v Londýně, potom se přestěhovala zpátky domů
do Dánska, aby se věnovala už jenom beletrii.
Temný thriller Dívky z trajektu z roku 2015
se probojoval až na samotný vrchol žebříčku
dánských bestsellerů a byl také v užší nominaci na čtenářskou cenu dánského festivalu
detektivek a kriminální literatury.

Inspirováno
skutečnými
událostmi!

Novinářka
Nora Sandová
z Dívek
z trajektu
se vrací!

Napětí

Lone Theilsová

ŽENA, PO KTERÉ SE SLEHLA
ZEM
Nora Sandová stojí před největší výzvou své
kariéry. Slavný íránský básník a laureát Nobelovy ceny Manéš Ismail, který se řadu let
brání mediální pozornosti a nyní usiluje o azyl
v Dánsku, souhlasí s poskytnutím jednoho
jediného rozhovoru právě jí. Má ovšem požadavek: Nora musí najít jeho milovanou ženu
Aminu, která zmizela kdesi v Londýně během
útěku z Íránu. Pátrání po spisovatelově ženě
zavádí mladou novinářku do míst, jaká by si
nedokázala představit ani v tom nejhorším
snu… Přeložila Magdalena Jírková.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039596

349,-

279,-

Lone Theilsová

DÍVKY
Z TRAJEKTU
Vynikající temná
prvotina, která
hned po vydání
atakovala první
příčky dánského
žebříčku bestsellerů. 320 stran
GX038097
349,-

279,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Pokud milujete
thrillery, které se
čtou tzv. jedním
dechem, neváhejte a sáhněte
po této knize.
Řemeslně výborně napsaný
thriller vás vtáhne do děje hned od začátku. Hlavní hrdinové, Jude
a Uriah, jsou uvěřitelní, reální – navzdory nepředstavitelnému, co si prožili… Obzvláště Jude, která
na základě hrůzného zážitku nyní umí dokonale
prohlédnout zvrácené psychopaty…

Tess Gerritsenová

ZÁVĚJE
Podaří se bostonské soudní lékařce
Mauře Islesové vyřešit záhadné
zmizení obyvatel osady jménem
Říše věčné blaženosti? 288 stran
GX040030

279,- 219,-

Lucie Novotná, marketing

Anne Frasierová

NEJSEM MRTVÁ

Napětí

Detektiv oddělení vražd Jude si prošla peklem,
když strávila tři roky zavřená v temné podzemní
cele. Za tu dobu se naučila dokonale číst ve svém
sadistickém vězniteli, díky čemuž se jí nakonec
podařilo uprchnout. Jenomže návrat do normálního
světa je mnohem těžší, než si Jude představovala – její přítel si během
těch tří let našel novou ženu, kolegové z policejního sboru jí nevěří a všechny ostatní
bezmála děsí. Přesto nastoupí zpět do služby a vzápětí začne řešit případ utonulé mladé dívky.
Všichni ostatní včetně jejího nového parťáka si myslí, že se jedná o sebevraždu, kdežto Jude je
přesvědčená, že se jednalo o násilnou smrt. Nikdo se totiž nevyzná v duších zvrácených
psychopatů tak jako ona… Přeložila Jana Vlčková. Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039688
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299,-

239,-

John Grisham

KLIENT
Předtím než spáchá obhájce mafiánských hrdlořezů sebevraždu, prozradí
jedenáctiletému Markovi důležité
tajemství… 440 stran
GX039942

399,- 319,-

Ve Stockholmu řádí
vrah malých dětí!
Cilla & Rolf Börjlindovi

STÁLE VLÁDNE MRÁZ

Robin Cook

Robin Cook

KRITICKÝ BOD

ZÁKROK

Jsou náhlá úmrtí v luxusních klinikách skutečně
dílem náhody? 304 s.

Přinese odcizení ostatků
ze Svatopetrské katedrály
biblistovi slávu? 272 stran

GX039947 299,- 239,-

GX039948 299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

398,2X ROBIN COOK

22

obj. č.

GX040114

Jedné noci nalezne bezdomovkyně Muriel
v centru Stockholmu vyhublé a plačící
mladé děvče. Jmenuje se Folami a podobně
jako řada podobných dětí sem i ona přišla
na vlastní pěst, úplně sama. Tou dobou je
na venkově nalezeno tělo zavražděného
chlapce s podříznutým krkem. Komisařka
Olsäterová s vyšetřovatelkou Rönningovou
se brzy dostanou na stopu rumunské
zločinecké organizace a zjistí, že osud
Folami je se zavražděným chlapcem
spojen… Přeložil Radovan Zítko.
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039261
399,cena pro VIP členy

319,279,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 71.
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Cass Greenová

SAMA
V ČERNÉM LESE
Jednou pozdě v noci Neve
narazí na mostě Waterloo
na utrápenou ženu, jež se
jmenuje Isabelle. Isabelle
nejprve vnutí Neve nějaký
balíček a vzápětí skokem
do Temže spáchá sebevraždu. O dva týdny později
Neve spadne do klína
nečekané dědictví – chaloupka v malebném Cornwallu, kterou jí odkázala
Isabelle. Když tam ale Neve
dorazí, čeká ji zlověstně
vyhlížející přízemní domek s mřížemi v oknech. A vysněný domov se rychle
mění v noční můru… Přeložila Š. Kadlecová. Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

GX039741

239,-

Napětí

TO

P

299,-

James Swallow

Tom Rob Smith

EXIL

DÍTĚ ČÍSLO 44

Harlan Coben

Marc Dane, hrdina mezinárodního
bestselleru Nomád, svede boj s nemilosrdnými fanatiky… 544 stran

Zdařilý román vychází ze skutečného kriminálního případu sériového
vraha dětí Andreje Čikatila. 384 s.

NENECH TO BÝT

GX038877

399,- 319,-

299,- 249,-

GX036587

Paula Hawkins

DO VODY
416 stran
GX038934

379,- 299,-

Paula Hawkins

DÍVKA VE VLAKU
328 stran
GX036771

349,- 299,-

Detektiv Napoleon Nap Dumas se už patnáct let snaží nalézt odpověď
na dvě otázky – kdo zabil jeho bratra-dvojče Lea a jeho přítelkyni Dianu
a kam a proč zmizela jeho láska Maura. Teď se zdá, že natrefil na ty
správné stopy. V souvislosti s vyšetřováním vraždy byly objeveny Mauřiny
otisky prstů. S každým dalším krokem, který Nap učiní, se však vynořují
nové otázky – o ženě, kterou miloval, o přátelích z dětství, o nichž si
myslel, že je zná, o vojenské základně, poblíž které vyrůstal, a zejména
o Leovi a Dianě, jejichž smrt byla temnější a zlověstnější, než si Nap
vůbec dokázal představit. Přeložila Drahomíra Michnová.
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm

GX039590

379,-

cena pro VIP členy

299,265,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,obj. č.

jen

478,GX040338

2X PAULA HAWKINS

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2018.

Harlan Coben by mohl psaní psychothrillerů vyučovat – opakovaně se noří do
hlubin rodinných a přátelských vztahů, aby pokaždé překvapil tím, co v nich
objeví a obnaží. Na povrch vždycky vypluje skutečnost, kterou nikdo nečekal,
a to v podobě příběhu, který má spád a rozuzlení, jež vyráží dech.
Martina Bekešová, redaktorka
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„Dám ti mobil. Pokud ti zavolám,
zvedni ho. Kdykoli. Ve dne i v noci.
Neexistuje, že bych se nedovolal.
Prostě ten telefon vezmeš. A pak
uděláš přesně to, co ti řeknu…“
Miluju knížky, kde vám děj
ubíhá před očima jako film.
A když ten film na papíře
navíc nabídne tak sympatického hrdinu, jako je Nick, je
vyhráno. Druhý život Nicka Masona je knížka
pro chlapy, ale dámy, vám se bude rozhodně líbit
taky! Protože občas prostě musíte fandit i těm,
kdo nejsou úplně jako z čítanky.
Radek Blažek, copywriter

Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK

TO
P

Jedno tělo, šest obětí
Hrůzná, ale úžasná detektivka! 360 stran
GX038572 349,- 279,-

Steve Hamilton

DRUHÝ ŽIVOT
NICKA MASONA

Napětí

Nick byl odsouzen na 25 let do vězení
s nejvyšší ostrahou za zpackanou loupež,
při které zemřel člověk. Nick sice není
žádný svatoušek, ale do téhle šlamastyky
se namočit nechtěl. Věděl, že ten kšeft
brát nemá. Jenže se rozhodl neprásknout
kamarády. Jednoho dne však dostane
od mafiánského bosse, toho času obývajícího stejné nápravní zařízení, nabídku, která se neodmítá. Může být propuštěn bez záznamu
v trestním rejstříku, musí však být připraven splnit jakýkoliv úkol. Nick dobře ví, že má jen dvě možnosti – buď nabídku přijme, nebo zůstane v podstatě do konce života trčet ve vězení a ještě k tomu ohrozí svoji bývalou ženu a jejich dceru. Hned prvním rozkazem je zabít policajta… Přeložil M. Lžička. Váz., 280 s., 12,5 x 20 cm

GX039334
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299,-

239,-

Daniel Cole

LOUTKÁŘ
Seržantka Baxterová čelí
sérii nezvyklých vražd –
oběti mají na hrudi vyřezáno „NÁVNADA“! 352 s.
399,- 319,-

GX038573

Když se podezření
změní v posedlost…
Gillian McAllister

VŠECHNO, JEN NE
PRAVDA

Gillian Flynnová

Gillian Flynnová

OSTRÉ PŘEDMĚTY

ZMIZELÁ

Kontroverzní, znepokojivý
psychothriller úspěšné
americké spisovatelky,
podle kterého HBO natočila dramatickou minisérii.
Brož., 272 stran

Zdálo se to jako ideální
manželství. Zdání však může
vražedně klamat… Kriminální román oslovil i filmové
tvůrce: režie adaptace se ujal
D. Fincher. Brož., 528 stran

GX040178

24

259,- 199,-

GX037069

299,- 239,-

Rachel se s Jackem znají jen pár měsíců
a už spolu čekají dítě. Je to láska na první
pohled. Jednou v noci se ovšem Rachel
probudí a všimne si zářícího displeje
iPadu. Jackovi přišel e-mail a Rachel neodolá a podívá se. Druhý den však Jack
e-mail zapře, a pak už se nedá nic vzít
zpátky… Ale i Rachel leccos z minulosti
skrývá. Co se stane, až pravda o obou
vyjde najevo? Přeložila I. Nuhlíčková.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GX039357

349,-

279,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Jak chytit vraha,
který nezanechává stopy?

Angela Marsonsová

Případy Kim Stoneové

POKREVNÍ POUTA
Žena zabitá jediným přesným bodnutím do srdce – na první pohled to vypadá jako loupežné
přepadení, které se zvrtlo. Kdo by plánovaně
vraždil starostlivou a bezúhonnou sociální pracovnici? Ale inspektorce Kim Stoneové na téhle
smrti něco nesedí. Pár dní nato už si je jistá, že
tento zločin není náhoda. Počet obětí narůstá
a Kim se po krůčcích přibližuje k pachateli…
Přeložila Tatjana Jandourková.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

Louise Pennyová
Případy vrchního inspektora
Gamache

VRAŽEDNÝ CHLAD
Ve Three Pines se zase vraždí. A dokonce o Vánocích. Tentokrát se obětí
stala zlá, sobecká, panovačná žena,
která si v malebné kanadské vísce
koupila „prokletý dům“. Zdá se, že
její smrti nelituje vůbec nikdo včetně
nejbližší rodiny a že důvod zabít ji
měl tady snad každý. Navíc pachatel
zvolil naprosto originální způsob, jak ji
sprovodit ze světa – tak rafinovaný, že
dokázal pořádně zamotat hlavu nejen
místní policii, ale i vrchnímu inspektorovi Armandu Gamachovi z quebecké
Sûreté. Gamache však má oproti ostatním jednu velkou výhodu: dobře ví, že
aby našel pachatele, musí ho nejdřív
pochopit… 384 stran

349,-

279,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

TICHÁ MODLITBA
424 stran

Detektivky

GX038857 349,- 279,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

240,obj. č.

379,- 299,-

458,-

GX040339

P

2X ANGELA MARSONSOVÁ
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Joy Ellisová

TO

GX039829

GX039209
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*

N

SYN VRAŽEDKYNĚ
Dvacet let poté, co byli v anglickém Lincolnshire brutálně rozřezáni na kusy
farmář a jeho manželka, došlo k další
chladnokrevné vraždě: ve svém domě
je nalezena ubodaná žena. K tomuto
hrůznému činu se přizná novinář Daniel
Kinder, avšak detektivové Rowan Jackman a Marie Evansová zjišťují, že Daniel
není tím, kým se na první pohled zdá.
Trpí výpadky paměti a je posedlý nalezením pravdy o své skutečné matce. Navíc
poté, co Daniel zmizí, dojde k dalším záhadným úmrtím… Nová napínavá série
pro fanoušky Případů Kim Stoneové.
Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GX039878

299,-

239,-

Brian Freeman

J. P. Delaney

NOČNÍ PTÁK

TA PŘEDE MNOU

Sanfranciský detektiv Frost
Easton nevěří v náhody.
Sebevražda dvou žen v šíleném záchvatu, jedné skokem
z mostu, druhé kulkou na
svatbě přítelkyně, musí mít
něco společného… 336 s.

Temný psychologický thriller,
který byl ještě před vydáním
prodán do více než 30 zemí
po celém světě a jehož autorem je úspěšný spisovatel,
vystupující pod pseudonymem
J. P. Delaney. 344 stran
GX038430
349,- 279,-

GX039215

349,- 279,-

* Výhradně pro členy Knižního klubu PREMIUM po dobu platnosti tohoto katalogu.
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Vydejte se s Tonym po stopách
velkého podvodu s vínem a whisky!

Agatha Christie

Agatha Christie

ZAPOMENUTÁ VRAŽDA

3X HERCULE POIROT 4

Podaří se novomanželce Gwendě za pomocí
slečny Jane Marplové sestavit ze střípků
vědomí, zasutých hluboko v paměti, skládanku, která odhalí tajemství dávného zločinu?
240 stran

Slavný detektiv řeší trojici zapeklitých případů! V Temném cypřiši úmrtí bohaté paní Welmanové, ve Schůzce se smrtí tragickou smrt
despotické ženy a ve Zlu pod sluncem vraždu
nenáviděné paní Marshallové. 584 stran

279,- 219,-

GX039568

379,- 299,-

Detektivky
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GX039565

NÁŠ TIP
Vyberte si
ediční řadu,
kterou máte
rádi!

Dick Francis

GX039775

299,-

229,-

Dick Francis

MEZI KOLY
Freddieho firmě na přepravu
koní se daří a on doufá, že to
tak i zůstane. Náhodná smrt
stopaře v jednom z jeho aut
však spustí podivný koloběh
událostí, které vedou až
k vraždě. Podaří se Freddiemu
odhalit pachatele? 272 stran
GX039774

26

299,- 229,-

N
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N
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Obchodník Tony Beach se nedokáže vyrovnat s odkazem
svých předků, které provázela nezměrná statečnost
a odvaha, tedy vlastnosti, jichž si Tony velice váží a obdivuje je, ale sám u sebe je postrádá. A zcela nepřipraven
se ocitá v situaci, kdy by tyto vlastnosti tolik potřeboval.
Spolu se soukromým detektivem se totiž vydává po stopách velkého podvodu s vínem a whisky, byť od počátku
dobře ví, že aby pachatelé za sebou zametli všechny
stopy, nezastaví se ani před vraždou…
Přeložila Jaroslava Moserová-Davidová.
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm

KA

EXPERT

Agatha Christie

DETEKTIVNÍ HRY 2
Divadelní hra Černá káva (1930) sleduje
případ krádeže a vraždy točící se kolem
chemického vzorce výbušniny. Hra A pak už
tam nezbyl ani jeden (1941) vznikla adaptací stejnojmenného románu, známého
více pod názvem Deset malých černoušků.
V Posledním víkendu (1951) se Christie
rozhodla, že zločin může být (oproti románové verzi) objasněn i bez Poirota. Přeložily
H. Šilhánková, J. Ohnesorg, H. Petráková.
Váz., 288 stran, 12 x 20 cm

GX039569

279,-

219,-

Agatha Christie

DETEKTIVNÍ HRY 2
312 stran
GX039570

299,- 239,-

Nepropásněte objednací termín 10. října 2018!
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© Thron Ullberg
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KONEČNĚ TEN PRAVÝ NÁSTUPCE
STIEGA LARSSONA!
NDR RADIO (NĚMECKO)
Fabiana Riska jsem vytvořil už v roce 2009, kdy jsem začal
psát Oběť bez tváře. Chtěl jsem to stihnout do roka. Proto
se taky děj odehrává v roce 2010. Ale nakonec mi to zabralo celé čtyři roky, protože jsem musel pracovat na scénářích, abych měl střechu nad hlavou. Taky jsem dlouho
nemohl najít vydavatele. O tom, že by byl Fabian úspěšný po
celém světě, se mi tehdy zkrátka ani nesnilo. Dnes vydávám
knihy i v Česku a těším se, že se jednou setkám i se zdejšími
čtenáři. Právě jsem dopsal už čtvrtý díl této série, a tak doufám, že si ty knihy budete kupovat jako o závod.
Srdečně váš Stefan

Stefan Ahnhem

DEVÁTÝ HROB

OBĚŤ BEZ
TVÁŘE

GX039087

399,-

cena pro VIP členy

319,279,-
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Nový zářivý přírůstek do plejády
hvězd švédské
krimi – série
temných detektivek Stefana Ahnhema sklízí úspěchy v sedmadvaceti zemích. 496 stran
GX039086
399,- 319,-

Detektivky

Stefan Ahnhem

Švédský ministr spravedlnosti se vydal
do sněhové bouře – a zmizel. Téže noci
objevila manželka dánské celebrity a televizní hvězdy ve svém domě neznámého
muže – a setkání s ním nepřežila. V obou
zemích řádí dva vrazi. Jeden je chirurg
a své oběti pečlivě rozpitvává. Druhý je
brutální lovec zaměřující se na ženy. Stockholmské a kodaňské policejní pátrání se k sobě brzy přiblíží. Ale jak obloha temní a mrtvol přibývá, jejich vyšetřování se zamotává… Přeložila V. Nováková. Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm

Jay Formanová

JEDNOSMĚRNÁ
JÍZDENKA
Kamarád novinářky a cestovatelky
Lee Smithové skončil s vykloubeným
ramenem a několika zlomeninami
v nemocnici. Srazilo ho auto a on si
je jist, že útok souvisí se záhadnou
smrtí mladé dívky na berkshirské
internátní škole. Jack, protože je jejím
sponzorem a členem správní rady,
hodlal nešťastnou událost prošetřit
a o pomoc nyní žádá právě Lee. Té
se do celé věci zprvu vůbec nechce,
protože zná dívčinu matku, která ji
v mládí na stejné škole šikanovala.
Jenomže nejlepší kamarádi se neodmítají… Přeložil Ondřej Duha.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GX039860

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 71.

299,-

239,-

Jean-Luc Bannalec

Jean-Luc Bannalec

BRETAŇSKÝ PŘÍBOJ

BRETAŇSKÁ PÝCHA

Druhý případ komisaře Dupina okořeněný humorem,
venkovským koloritem a kulinářskými specialitami. 328 s.

Pátrání po vrahovi zavede
Dupina do legendami
opředených kopců Monts
d’Arrée. 360 stran

GX036862

299,- 249,-

GX038038

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

398,-

obj. č.

GX040340

2X JEAN-LUC BANNALEC
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Sebastian Niedlich

SMRT A JINÉ
VRCHOLY MÉHO
ŽIVOTA
Martin potká Smrt. Raduje se, že ji někdo vidí,
a je si jistá, že se mají
spřátelit. Hořká i laskavá
kniha plná nadsázky
a černého humoru. 296 s.
GX037827 299,- 249,-

Karel Čapek
Výhodný komplet

PUDLENKA

jen

ušetříte

398,-

200,-

obj. č.

GX040341

2X SEBASTIAN NIEDLICH

Sebastian Niedlich

A BŮH PRAVIL: BUDIŽ JONÁŠ

Humor

Někdy má člověk zkrátka špatný den. Někdy má
strašně špatný den. A někdy ho zamáčkne spadlá
špička kostelní věže. Přesně to se stane Jonášovi,
a tím by mohl vlastně celý příběh skončit. Ale Bůh
(starší z nás si pamatují, že je Všemohoucí) s ním
má jiné plány – neboť Jonáš je nový Mesiáš. A tak
vstane z mrtvých. Lékaři, média a stále rostoucí počet nadšených
věřících šílí. A Jonáš? Ten chce vlastně mít jen svůj klid. A v žádném případě netouží
dělat zázraky! Ale všechno dopadne úplně jinak… Černočerná komedie s trochou sentimentu a trochou
svatozáře. Přeložila Ivana Dirk Lukačovičová. Váz., 272 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GX039085
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299,-

239,-

Kočka drží vždycky s domem, ale
pes s pánem. Platnost tohoto
starého přísloví si Karel Čapek
mnohokrát ověřil v praxi. Psi
a kočky byli nedílnou součástí
domova velkého českého spisovatele. Humorná vyprávění o životě
se čtyřnohými přáteli, zařazená
do této knihy, vznikala nejdříve
ve formě fejetonů, sloupků a črt.
Některým je už více než 80 let,
přesto jim neublížil zub času
a jistě znovu potěší čtenáře a milovníky zvířat bez rozdílu věku.
Vtipné vyprávění doplňují fotografie a řada kreseb, jejichž autorem je kromě Karla Čapka i jeho
bratr Josef. 96 stran, černobílé
ilustrace a fotografie
GX034871

169,- 139,-

Humorná vyprávění
britského veterinárního
inspektora
Carter Langdale

ALIGÁTOR V KOUPELNĚ

James Bowen

James Bowen

KOCOUR BOB

SVĚT PODLE BOBA

Poutavý, autobiograficky
laděný příběh o přátelství
mezi mladým muzikantem
a kocourem. 248 stran

Autor doplňuje další příhody a zážitky a vypráví,
jak mu nečekaná popularita proměnila život. 240 s.

GX039545

279,- 239,-

GX037197

279,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

378,2X JAMES BOWEN

28

obj. č.

GX040342

Autor pracoval dlouhá léta jako inspektor u britské Královské společnosti pro
prevenci krutého zacházení se zvířaty
a v knize shrnuje nejvýraznější příběhy
ze své praxe, zasazené do malebných
venkovských kulis anglického hrabství
Yorkshire. Vedle psů, koček a koní
potkáváme i netradiční zvířata – od jezevců přes aligátora až po tuleně. Všem
příběhům je společný vkusný humor,
nadhled a láska ke zvířatům.
Přeložila Wanda Dobrovská.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX039706

299,-

239,-

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 4 a 5.
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Vtipné, chytré
a skvěle vypointované fejetony!
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Alena Damijo

MÉ ANGLICKÉ
SEZONY

ŽRANICE
Je začátek normalizace. 51. vojenský prapor potrubní dopravy
provedl povinné čistky a mezi suspendovanými je i prostořeký
štábní lékař Josef a prvotřídní kuchař útvaru Hans. Navzdory
politické nespolehlivosti jsou však nečekaně povoláni zpět
do služby. V bohem zapomenutém újezdu Krupice bude probíhat cvičení československých a sovětských vojsk za účasti
nejvyšších velitelů. Josef má zaručit nezávadnost stravy coby
ochutnávač a šéfkuchař musí osvědčit zkušenosti z přepychových hotelů… Nezaměnitelně ironické vyprávění autora „básnické“ hexalogie se vrací do těžké doby. I v ní se však chce
člověku aspoň za tmy volně dýchat a mluvit, přemoct samotu,
milovat a být milován… Váz., 144 stran, 14,5 x 20,6 cm

GX039850

199,-

159,-

GX039876

249,-

Karolina Mikšíková

M. Valentová, M. Veselovský

Alena Damijo

ŽIVOT, NA KTERÝ
METR NESTAČÍ

ODVRÁCENÁ STRANA
MATKY

ANGLICKÉ LISTÍ

Humorné příběhy z vesnice,
kam se autorka přestěhovala
s rodiči z Prahy. 192 s., čb. il.

Kniha časopisecky úspěšných
fejetonů, doplněná kresbami
autorčina manžela. 108 s., čb. il.

GX039333

249,- 199,-

GX038475

179,- 139,-

Fejetony prošpikované nesmírně vtipným komentováním
britského způsobu života
a zvyků. 168 stran
GX038933

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 70.

199,- 159,-

Humor

Ladislav Pecháček

Volné pokračování
fejetonového hitu
Anglické listí vás
tentokrát zavede
do současnosti. Každé období, každá
sezona, se zaměřuje
na nějaký aspekt
anglického života;
podzim je věnovaný
školství, předvánoční
období zběsilým nákupům a Santovi, jaro
jídlu atd. Nejkratší je
závěrečný oddíl léto,
protože to je tady
taky nejkratší…
Přestože jsou Mé
anglické sezony, jak
už název napovídá,
trochu osobnější než Anglické listí,
je i tady spousta informací o životě za kanálem
La Manche. A dočkáme se i Velkého britského kvízu, u něhož (pozorný)
čtenář některé získané poznatky zužitkuje. Je to tedy i trochu interaktivní a s netradičním závěrem. A to nemluvíme o tom, že je ještě v textu originální anglický recept!
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

Různých blogů najdete
na internetu tuny. Ty, které
píše Alena Damijo, mezi nimi
září jako drahokamy v hromadě oblázků, protože jsou
vtipné, chytré, skvěle vypointované. Navíc se z nich dozvíte o anglické mentalitě
podstatně víc než z jakékoli
odborné příručky.
Mé anglické sezony jsou možná ještě lepší než Anglické
listí, protože jsou sevřenější, rámované jedním školním
rokem. A hlavně ukazují neustálý střet myšlení české učitelky s etnicky i nábožensky pestrým světem malých anglických dětí, který vytváří neodolatelně zábavné a někdy až
neuvěřitelné situace.
Jiří Popiolek, lektor a redaktor
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Zábavná kniha
nejen pro studenty
Milí čtenáři,
kniha Deník pražského studenta je věnována všem lidem,
kteří už někdy v životě padli do spárů studia. Také všem
lidem, kteří umějí číst. Kapitoly o právě probíhající etapě
svého života jsem psal většinou střízlivý a s dobrým úmyslem. Myslím, že se v nich najdete, a pokud ne, rozhodně
získáte obrázek o životě ne vždy poctivého studenta. Přeji vám hezkou zábavu.
Věřím, že vám moje kniha zlepší den.
Pavel Kos (pražský student)

Pavel Kos

DENÍK PRAŽSKÉHO STUDENTA

Humor

Autor úspěšné facebookové stránky Deník pražského studenta vydává
stejnojmennou knihu, která s humorem glosuje, co znamená být jedním
ze skoro sto třiceti tisíc pražských studentů. Kromě přednášek je třeba chodit
na brigády, vydělané peníze utrácet po hospodách a nemít dlouhodobý
vztah, jak vám s chutí připomíná vaše babička. Studium samozřejmě zabere
nejméně času. Přečtěte si tuhle knihu, pokud jste na tom stejně jako pražský
student. Nebo jste byli a teď si to rádi připomenete, protože studenti potřebují peníze a koupí téhle knihy jednomu z nich přispějete na kebab…
Váz., 112 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GX039603

179,-

TO

P

229,-

Dominik Landsman

Michal Viewegh

Josef Fousek

František Nepil

František Nepil

DOVOLENÁ
S MODERNÍM FOTREM

MUŽ A ŽENA

ZKRÁTKA
BEZ POZLÁTKA

LIPOVÁ ALEJ

PO PRAZE CHODÍM

Soubor fejetonů, které zazněly v rozhlasových pořadech Dobré jitro, o domově,
rodném kraji a vlasti i Slovensku, doplnil autorův
přítel malíř Jiří Kalousek
krásnými ilustracemi. Z textů
i po letech dýchá autorův
láskyplný a odpovědný vztah
k domovu. 208 s., bar. il.

Půvabná knížka jednoho
z nejoblíbenějších českých
spisovatelů provází čtenáře
po pražských vinárnách,
některých už dávno zaniklých (Vikárka, U Tří Housliček, U Pavouka a mnoho
dalších). Texty provází černobílé ilustrace Pavla Lisého.
80 stran, čb. ilustrace

Dominik Landsman ve svých
knížkách vyčerpávajícím způsobem vysvětlil, že mateřská
dovolená není žádná dovolená. V nové knize čtenář
zjistí, že ani s letní dovolenou to není žádné terno,
zvlášť když máte dítě…
168 stran, černobílé ilustrace
GX039865

30

249,- 199,-

Nejznámější český spisovatel
se ve dvou novelách vrací
k tomu, co na něm jeho čtenáři oceňují nejvíce. Svůj humorně ironický pohled na
vztahy mezi muži a ženami
propůjčuje zkrachovalému
restauratérovi a krásné ženě,
která dokáže číst lidem myšlenky. 296 stran
GX039808

329,- 249,-

Výběr rozhlasových fejetonů
z let 2011 až 2016 – o životě, láskách, strastech, událostech smutných, ale i radostných –, napsaných s nezaměnitelným nadhledem
a citem pro výjimečnost okamžiku. 144 stran + 32 stran
barevné fotopřílohy
GX039105

259,- 199,-

GX036773

249,- 199,-

GX036756

199,-

179,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU
Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání díla a odměňuje jej
prémií 100 000 Kč. Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena. Do soutěže může každý přihlásit dosud
nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Práce
jsou hodnoceny odbornou porotou.
Zajímavosti z historie Literární ceny Knižního klubu včetně fotografií najdete na www.lckk.cz

MĚLA TO BÝT
JENOM HRA...

VÍTĚZ
23. ROČNÍKU
LCKK

Miloš Cajthaml

NA ODSTŘEL

GX040158

199,-

Vítěz literární ceny KK

Marek a Tom se setkávají náhodou – Marek je svědkem poněkud cynické
hry „na odstřel“, v níž je Tom šampionem. Ačkoli jsou ze sociálně odlišných rodin, brzy zjistí, že mají ledacos společného: oba jsou jedináčci,
co se snaží vypadat sebejistěji a zkušeněji, než ve skutečnosti jsou. A oba
mají silnou vazbu na své otce, ve kterých vidí ty pravé mužské vzory.
Jenže nic není tak dokonalé, jak se na první pohled zdá. Markův otec
přichází o práci, propadá sebelítosti, rodina se rozpadá a Marek se zavěsí
na svého o pár let staršího kamaráda z bohatých kruhů, který ho uvede
do oslnivého světa svých ještě starších přátel; do světa nočních klubů,
alkoholu, drog a holek, které Marka ochotně zasvětí…
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

159,-

Jiří Šulc

Dalibor Vácha

Hana Andronikova

DVA PROTI ŘÍŠI

ČERVENOBÍLÁ

Románové zpracování
atentátu na R. Heydricha.
Popisuje scénu domácího
odboje, exilovou vládu,
výcvik parašutistů v Anglii,
přípravu atentátu i situaci
po něm. 480 stran

Historický román líčí šest
let československých legií
v Rusku. V centru pozornosti je cesta čtvrtého
pluku a osudy spisovatele
a pozdějšího generála
Rudolfa Medka. 320 stran

ZVUK SLUNEČNÍCH
HODIN

GX039582 329,- 279,-

GX036879 299,- 249,-

Strhující příběh o milostném vztahu Tomáše
Kepplera a židovské dívky
Ráchel, viděný očima
jejich syna Daniela.
304 stran
GX036451 259,- 229,-

Euromedia Group vyhlašuje 24. ročník Literární ceny Knižního klubu!
Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu, které
nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKOPISY
DO 24. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. PROSINCE 2018
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, nebo pro-

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

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

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Svůj sen o kariéře si splnily.
Přesto je jejich život prázdný…

MĚSTO MEZI
ZELENÝMI KOPCI
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Antologie osmi originálních
povídek známých českých
autorů. Vedle povídky oblíbeného Michala Viewegha
zde najdeme například
i texty Aleny Mornštajnové,
Pavly Horákové a Ivany Myškové, silné trojice ženských
literárních hvězd. Povídky
se odehrávají v létě. V rozpáleném velkoměstě i na mořské
pláži, během revoluce v zahrádkářské kolonii nebo při
přepadení banky, v malířském ateliéru či na francouzském venkově. Tam všude
se odvíjejí příběhy, do nichž nahlédneme jen zběžně, jako cizinec na dovolené,
ale které s námi zůstanou jako písek na dně kapes. Váz., 120 s., 14 x 17,8 cm

Česká literatura

GX039458

199,-

159,-

Jiří Šulc
Sára Saudková

DÉŠŤ

Jiří Hanibal

HON NA MOTÝLY
Jsou mladé, bohaté, některé i krásné, a přesto nejsou šťastné.
Tak lze shrnout osud pěti žen, které jsou hrdinkami nového
románu Jiřího Hanibala. Spojuje je společný úděl: samota.
Měly o svém životě vysoké představy a nakonec jim nezbývá,
než aby poněkud slevily ze svých nároků nejen v lásce, ale
i ve své kariéře, která u nich dlouho stála na prvním místě.
Jak však dozrávají, mění se i jejich žebříček hodnot a pokoušejí
se na poslední chvíli chytit svého vysněného motýla – sňatek,
dítě, lásku… V současné Praze je jejich snažení někdy zábavné, někdy ale také tragické. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX039538

279,-

219,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

328,-

obj. č.

GX040343

2X JIŘÍ HANIBAL

Jiří Hanibal

SEVERSKÁ RAPSODIE
O lásce Bedřicha Smetany
264 stran
GX038720

32

249,- 199,-

Sára Saudková
se tentokrát
vydala na pole
temných sexuálních zločinů
a ještě temnějších pudů, které vládnou
Praze. 232 stran
GX039744

259,- 199,-

ZRÁDCI
V románu popisuje autor eskalaci mezinárodní
politiky i střety
henleinovců
s příslušníky
čs. ozbrojených složek v Sudetech před
Mnichovem a těsně po něm. 496 stran
GX039583

399,- 299,-

Hana Marie Körnerová

DŮM U TŘÍ BOROVIC
Francouzský venkov na konci 19. století.
Prostředí plné pověr, předsudků, klepů
a nedůvěry k „přivandrovalcům“. Zanedbaný statek, na němž bez nadšení hospodaří bývalý právník s hrstkou služebnictva
a postiženým synem. Tak vypadá místo, kam
se v tísni uchýlí mladá žena prchající z ohroženého domova. Alžběta zpočátku hledá
jen dočasný azyl, netouží zasahovat do života místních lidí, ale je natolik odlišná, že
se brzy stává terčem útoků. Má dost odvahy, aby se ubránila a zároveň tím zcela
změnila život lidí na statku. Napovrch však
vyplouvají stará tajemství, která záhy vyústí
v tragédii… 304 stran
GX040037

299,- 239,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Mrazivý
román
o důsledcích
lidské
lhostejnosti
Delphine de Vigan

Alicia Kopf

BRATR Z LEDU
Leitmotivem knihy je led ve všech podobách a asociacích – ledovce, mráz, zima, sníh, chlad, bělost.
Led současně funguje jako metafora mezilidských
vztahů. Netradiční román tvoří dva světy, svět
drsné reality a svět touhy, ale i odtažitosti: vnějšek
a vnitřek, a nerovnováhy mezi nimi. Propojení osobních, niterných a ryze subjektivních částí knihy psaných v ich-formě s pseudodokumentárními popisy
polárních dějin či citáty z encyklopedií působí neotřele
a originálně. Přeložila Lada Hazaiová.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX038973

299,-

239,-

Nový román u nás již
dobře známé spisovatelky nenechá nikoho
v klidu: každý z nás si
v něm najde strunu, kterou už slyšel znít nebo
která v něm stále zvučí
temnou ozvěnou. Silná,
intenzivní, temná kniha
se světýlkem naděje, jejímiž hrdiny jsou naši současníci, je svědectvím
o tom, že příčinou zla
a tragických osudů nebývají jen války, přírodní
katastrofy, nemoci a jiné, většinou
těžko ovlivnitelné zásahy „shora“, ale také lidé se
svou lhostejností, leností, sobectvím, slabostí či nepochopením…
Přeložila Alexandra Pflimpflová. Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GX039887

259,-

199,-

Carlos Ruiz Zafón

ANDĚLSKÁ HRA
V srdci magické Barcelony první poloviny
20. století – města,
které prochází modernistickým přerodem,
v němž staré čtvrti
a špinavá zákoutí
ustupují novým ulicím, čtvrtím, parkům
a po světových výstavách zůstávají technické vynálezy, města
které však zároveň
pod povrchem skrývá prastaré bludiště chodeb a kanálů, plné
duchů a stínů minulosti – se zrodila poutavá, fascinující variace
na faustovský motiv o pokušení a touze po nesmrtelnosti.
Přeložila Athena Alchazidu. Váz., 560 stran, 14,5 x 22,7 cm
GX039271

399,- 319,-

Carlos Ruiz Zafón

Erich Maria Remarque

Johannes Mario Simmel

STÍN VĚTRU
Stín větru, literární thriller

MILUJ BLIŽNÍHO
SVÉHO

A JIMMY
ŠEL ZA DUHOU

s prvky historického, gotického i detektivního románu, se
stal kultovním knižním fenoménem a celosvětovým bestsellerem. Získal celou řadu
ocenění a vyšel v milionových
nákladech. 528 stran

Jeden z nejangažovanějších
autorových románů vznikl
jako odezva na politické
události v Evropě třicátých
let, jako obžaloba nacistického totalitního režimu
v Německu. 320 stran

Strhující špionážní příběh
nás zavede do Vídně – města, které se pro svou polohu
i historickou zkušenost stalo
v poválečných letech rejdištěm všech světových výzvědných služeb. 712 stran

GX039270

399,- 319,-

Sledujte aktuální novinky ze světa knih na twitter.com/knizniklub.

GX039478

299,- 239,-

GX039507

449,- 349,-
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Světová literatura, Odeon
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Je možné
zapomenout
na minulost?
Julian Barnes

NEŽ POTKALA
MĚ

Světová literatura, Odeon

Profesor historie
Graham Hendrick se
na večírku u svého
přítele seznámí s vitální
a pohlednou Ann, bývalou filmovou herečkou, zamiluje se, obrátí svůj život naruby, ožení se s ní
a začnou mu „sladké časy“. Do jejich společného štěstí se však začnou vkrádat stíny v podobě Anniných dřívějších milenců a Grahama se zmocňují emoce,
jaké dosud nepoznal… Přeložil Jiří Hanuš. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GX039638

219,-

KRÁSA JE STIGMA
Vyprávění o indonésko-holandské prostitutce Dewi Ayu,
jejích dcerách, jejich nápadnících i manželích, potomcích i protivnících začíná fantaskním obrazem zmrtvýchvstání. Zvědavý čtenář je rychle vtažen do děje a než
se dozví odpovědi na všechny své otázky, vyposlechne
si rozvětvené dějiny celého rodu i jeho domovského
městečka Halimunda… Přeložil Libor Havránek.
Váz., 568 stran, 12,5 x 20 cm

GX038963

449,-

349,-
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279,-

Eka Kurniawan

Lev Nikolajevič Tolstoj

KREUTZEROVA
SONÁTA
Příběh, v němž v kritickém
okamžiku sehraje úlohu
Beethovenova Kreutzerova
sonáta, je pojat jako děsivá
analýza lásky a manželství,
jako tragický rozvrat mezi
dvěma lidmi, kteří se kdysi
hluboce milovali. Tolstého
„sexuální novela“, jak
bychom ji mohli nazvat,
je dodnes dílo vyhledávané
a čtenářsky přitažlivé.
Přeložil Jakub Šedivý. Váz., 144 stran, 12,5 x 20 cm

GX039110

34

259,-

199,-

Virginia Woolfová

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

K MAJÁKU

BRATŘI KARAMAZOVOVI

Kniha vyšla poprvé r. 1927 a brzy
se zařadila mezi nejlepší anglicky
psané romány 20. století. Obsahuje
mnoho autobiografických prvků
a Woolfová se v něm mj. zabývá
možností či nemožností poznání
lidí i světa kolem nás. 288 stran

Jeden z nejslavnějších románů
světového písemnictví vyšel poprvé
roku 1880. Drama o temných vrstvách paměti, o lidském svědomí,
vině a trestu bylo vedle divadelních
představení třikrát převedeno
na plátno. 984 stran

GX040036

329,- 279,-

GX040162

499,- 429,-

Hledáte knihu? Více než 60 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Ernest Hemingway

STAŘEC A MOŘE
Hemingwayova novela
se brzy po svém prvním
vydání roku 1952 stala
jedním ze zásadních
děl moderní americké
prózy. Z příběhu rybáře,
jenž se v nevelkém člunu pouští do zápasu s marlínem, a potom se žraloky,
dokázal spisovatel na malém prostoru vytvořit existenciální drama o hrdinství, vůli a vnitřní síle. 112 stran
GX036899

Gabriel García Márquez

199,- 169,-

OČI MODRÉHO PSA
120 stran
GX037963

199,- 159,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

298,-

150,obj. č.

Patrick Ryan

2X GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

JAK JSEM VYHRÁL
VÁLKU

Světová literatura, Odeon

Gabriel García Márquez

Nesmrtelný satirický
román z roku 1963
o válce, kde se zásady
vojenské taktiky uplatňují spíše než v boji
„za krále a vlast“ při
zápolení o zdroje alkoholického či erotického uspokojení. Kultovní a celosvětově oblíbená próza se v r. 1967
stala předlohou pro stejnojmenný britský film. 288 str.

DEVADESÁT DNŮ ZA ŽELEZNOU OPONOU
Málokdo ví, že se v 50. letech 20. století objevil García Márquez – tehdy nepříliš známý mladý
novinář – v komunistickém Československu… Byl původně pozván do Sovětského svazu na Světový festival mládeže, ale tuhle „cestu na Východ“ se mu podařilo rozšířit o návštěvu východního Německa, Polska, Maďarska a ČSSR. Tyto cestopisné eseje, v nichž Márquez vystupuje
jako velice přesný a originální pozorovatel, vycházejí česky poprvé. Přeložila Mariana Machová.
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

259,- 229,-

GX039438

249,-

199,-
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GX036074

GX040344

Kniha Jak nechutně zbohatnout
v rozvojové Asii jako dárek pro
prvních 500 členů KK PREMIUM,
kteří si koupí knihu Exit West.

Mohsin Hamid

EXIT WEST

Gabriel Chevallier

Jmenoval se Saíd a ona Nadja. Jednoho dne se seznámili a zamilovali se
do sebe. Mohla to být pěkná love story, jenomže… Jenže to všechno začalo
v nejmenované muslimské zemi, kde právě propukl ozbrojený konflikt
mezi vládou a militantními skupinami. Když se potvrdí, že existují záhadné
dveře, díky nimž se ocitnete na jiném místě planety, není proč s útěkem
otálet… Hamidův nejnovější román se v loňském roce dostal do nejužšího
výběru na Man Bookerovu cenu. Přeložila Markéta Musilová.
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

Děj skandální kroniky malého městečka v jihofrancouzském Beaujolais se točí
kolem zdánlivě okrajové
záležitosti – vybudování
obecního pisoáru. Satirický
román se dočkal mnoha vydání a řady divadelních i filmových adaptací. 320 stran

GX039641

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

249,-

199,-

ZVONOKOSY

GX037033

259,- 229,-
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David Suchet

POIROT A JÁ
Slavný herec vzpomíná, jak
seriál vznikal, a přemýšlí, co
pro něj detektiv znamenal.
296 s. + 16 s. bar. fotopříl.
299,- 249,-

AK
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EN

A

GX036995

Kultura

Exkluzivní
kniha
pro fanoušky
legendárního
filmu
Peter Cowie

KMOTR
Příběhy rodiny
dona Corleona
Luxusní vydání tří mistrovských thrillerů: Kmotr, Sicilián
a Corleone, vložené do pouzdra ve tvaru dárkové krabice
na whisky. Lacetka s mosazným nábojem. 952 s., bar. il.
GX037817

36

1969,- 1575,-

Film Kmotr se řadí mezi ty absolutně nejúspěšnější. Jak si vysvětlit
popularitu, která trvá již celá desetiletí? Renomovaný filmový historik
Peter Cowie se věnuje všem možným aspektům, které se musely
sladit, aby se Coppolův snímek
prosadil. V knize najdete mnoho
fotografií z archivu Paramountu,
které nebyly nikdy předtím publikovány. Dále také stránky originálního scénáře s poznámkami tvůrců, informace o dalších osudech
herců či zajímavosti ze zákulisí.
Cowie zkoumá proces natáčení,
stejně jako kritickou recepci filmu
po vydání.
Váz., 160 str., barevná publikace,
23 x 28 cm

GX039807

VYPRAVĚČ
Světoznámý autor špionážních románů vzpomíná
na svůj dobrodružný život.
320 stran, barevná fotopříloha
GX038057

KMOTR

Mario Puzo, Ed Falco

Frederick Forsyth

499,-

399,-

299,- 149,-

Virginia Vallejová

MILOVALA JSEM
PABLA, NENÁVIDĚLA
ESCOBARA
Vzpomínky kolumbijské
populární moderátorky.
408 s. + 8 s. bar. fotopříl.
GX038611

399,- 319,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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PODZIM 4/2018

199 Kč
Neobyčejné omalovánky

JEDNOROŽCI
a ještě mnohem víc
Omalovánky obsahují přes třicet obrázků
inspirovaných obrazci z barevných sklíček
v kaleidoskopu. Až je vybarvíš pastelovými
barvami a ozdobíš glitry, z každé stránky
se stane originální obraz, který zkrášlí tvůj
svět – ať už to budou nádherná vyobrazení
jednorožců, fantaskních květin či ornamentů.
Brož., 64 stran, 21 x 27,5 cm + čtyři fixy
a dva glitry

GX039740
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KA

249,-

Lena Katzenbergerová

Kreativní sešit

JEDNOROŽCI A KOUZELNÍ PONÍCI
Z DUHOVÉHO ÚDOLÍ
Hádanky, spojovačky, omalovánky, kreslení, rozdíly. Duhové údolí už na tebe čeká
a s ním svět nádherných jednorožců a kouzelných poníků. Vymaluj si mandalu,
nakresli si svého poníka, vylušti hádanku, najdi rozdíly v obrázcích. Objev úžasný
svět plný kreativity a tvořivých úkolů. Uvnitř najdeš 40 krásných samolepek!
Brož., 64 stran + 4 strany barevných samolepek, barevná publikace, 21 x 28 cm

GX039766

129,-

99 Kč
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199 Kč

Rebecca Gerlingsová

Svět kolem tebe

PŘÍBĚH UKRYTÝ V NOTÁCH

299 Kč

Čtvero ročních dob v jediném dni
Tato zvuková knížka je perfektním úvodem do klasické hudby pro nejmenší děti. Vyprávění o holčičce a jejím pejskovi, kteří v jediném zázračném dni prožijí jaro, léto, podzim i zimu, na každé stránce ožívá
melodiemi ze slavné skladby Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob.
Kniha obsahuje i biografii skladatele, slovníček hudebních pojmů
a poslední strana nabízí všechny hudební ukázky pohromadě s doprovodným komentářem. Ilustrovala Jessica Courtney-Tickleová.
Váz., 24 stran, barevná publikace, 30,4 x 26,5 cm

GX039855

Jak to, že i vysoké domy stojí rovně? Jak se pokládají cihly? Jak se stříhají
ovečky? Co dělá celý den ovčácký pes? Jak se sklízí obrovská úroda brambor?
Dva zvířecí kamarádi, kočka Lili a pejsek Max, provázejí děti na dobrodružné
výpravě dvěma knihami, které vypráví o tom, jak se staví dům a jak se žije
a pracuje na statku. Spousta drobných detailů, z nichž některé jsou ukryté pod
více než 40 odklápěcími okénky, poskytne zvídavým dětem zábavu i poučení.

STAVENIŠTĚ

FARMA

Barevné leporelo, 14 stran,
18,5 x 24,5 cm

Barevné leporelo, 14 stran,
18,5 x 24,5 cm

GX039547

249,-

GX039548

249,-

399,-

179 Kč
179 Kč

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
A PRACOVNÍ
STROJE
Váz., 10 s., bar. p.,
20 x 25 cm
+ 16 magnetů
GX039736
229,-

ZÁBAVNÉ MAGNETY
S pomocí 16 obrázkových magnetů si děti mohou vytvářet své
vlastní příběhy. Magnety lze používat opakovaně, a situace se
tak dají v magnetické knížce donekonečna libovolně obměňovat. Krátké texty u obrázků slouží jako nápověda, kam mohou
být magnety umístěny.

ZVÍŘÁTKA V ZOO
Váz., 10 s., bar. p.,
20 x 25 cm
+ 16 magnetů
GX039737
229,-
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NAHLÉDNĚTE DO KOUZELNÉHO POHÁDKOVÉHO SVĚTA!

Josef Brukner, Josef Lada

ČARODĚJ MORDYDY
Kniha přináší soubor méně známých lidových pohádek, které
převyprávěl Josef Brukner. Pohádky potěší děti, které mají rády,
když v příbězích vítězí dobro nad
zlem. Pohádkové texty jako Skleněný vrch, Modřínek, Zázračná
mošna, Zlatý střevíček, Chlapíček
a malíček a další doprovází ilustrace oblíbeného Josefa Lady.
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
16,4 x 19,5 cm

Zdeněk Miler, František Hrubín

KUŘÁTKO A OBILÍ
Oblíbená veršovaná a kreslená pohádka vynikajícího
básníka a známého ilustrátora potěší nejen nejmenší
děti, ale i předškoláky.

GX039765

Josef Kožíšek, Zdeněk Miler

199,-

POLÁMAL SE MRAVENEČEK
Veršovaný příběh o tom, jak polámaného mravenečka
nevyléčí prášky mravenčího doktora, ale soucit a porozumění dobrých přátel.
Sergej Michalkov, Zdeněk Miler

MOJE ŠTĚNĚ
Klasické leporelo o dobrodružství zvědavého, neposedného štěňátka. Veselé obrázky a srozumitelné verše
jsou vhodné pro děti od dvou let.
3x barevné leporelo, 3x 12 stran

159 Kč

GX040325
237,cena za 3 publikace 197,-

99 Kč
169 Kč

219 Kč

199 Kč

Moje
knihovnička

SLOVA

Zdeněk Miler

Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl

KRTEČEK

4X KRTEK

KRTEK A JEHO SVĚT

Krásná výuková leporela v dárkové
krabičce. Barevná leporela, 4x 14 stran,
rozměry krabičky: 9 x 9 x 7 cm

Učte děti pomocí veselých obrázků
a vtipných veršů! Ilustroval Z. Miler.
Váz., 120 s., bar. publ., 18,7 x 18,7 cm

Krásný kalendář
s obrázky
Krtečka.
12 s., 12 x 48 cm

Minileporela
s názornými
obrázky
seznámí děti
se základními
výrazy pro
nejběžnější
situace každodenního
života, ať už
jde o jídlo,
spaní, hraní, protiklady, oblečení či barvy.
8x bar. leporelo, 8x 12 s., 7 x 7 cm, kart. obal

GX036099

GX036093

GX315716

GX037382

Nástěnný
kalendář 2019

199,-

259,-

259,-
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OBJEVTE NEUVĚŘITELNÉ POZORUHODNOSTI NAŠÍ PLANETY!

319 Kč
VELMI
DŮLEŽITÁ
ENCYKLOPEDIE
Zvířata
Zvídavé děti se v této přehledné encyklopedii s bohatými ilustracemi dozvědí
vzrušující a velmi důležité
informace o světě zvířat,
která s námi obývají naši
planetu. Poznají nejen
zvířata žijící v různých
prostředích nebo dokonce
v extrémních podmínkách,
ale i zvířata používající
originální taktiky k přežití,
obraně či shánění potravy,
zvířata lecčím pozoruhodná, zvířata ohrožená… a vůbec
se dozvědí spoustu zajímavostí, které v jiných knihách
nenajdou. Váz., 224 s., barevná publikace, 21,3 x 25,5 cm

GX039864

E. Dziubaková
Objevuj s úsměvem

A. Nowicki, M. Brykczyński
Objevuj s úsměvem

DINOSAUŘI

AUTA

Fousáč a jeho kamarád šváb
se vydávají na cestu časem
do pravěku. Je to povedená
dvojice, která je z velkých
dinosauřích obrů celá paf.
Postupně se o těchto podivuhodných bytostech, které –
musí uznat – jsou docela sympatické, dozvídají spoustu zajímavých, úžasných poznatků.
Barevné leporelo, 30 stran,
20 x 28 cm

Vzdělání, humor, rýmované hádanky i interaktivní úkoly najdou děti v leporelu určeném
pro nejmladší fanoušky všeho,
co má kola! Nezřídka si děti
auta představují jako živé
bytosti, které se usmívají, diví,
rmoutí nebo zlobí. V leporelu
najdou auta osobní i nákladní,
bagr, sněžný pluh, kombajn
a mnoho dalších. Barevné
leporelo, 30 stran, 20 x 28 cm

GX039683

GX039684

259,-

259,-

159 Kč
Susanne Riha

399,-

HURÁ DO LESA
Bohatě ilustrovaná kniha
o přírodě provádí děti
jednotlivými ročními
obdobími. Seznámí se
s nejdůležitějšími zvířaty
a rostlinami našich lesů
a poprvé nahlédnou
do ekologické rovnováhy
přírody. Váz., 48 stran,
bar. publ., 23,8 x 30 cm
GX039665

159 Kč
319 Kč

ENCYKLOPEDIE VELMI DŮLEŽITÝCH VĚCÍ
Malí objevitelé od 4 do 7 let v encyklopedii naleznou informace o světě, který je obklopuje: o vesmíru, o minulosti
naší planety, o kontinentech, o přírodě, o vědě, objevech
či umění, ale také o lidech, kteří planetu obývají, o vlastním
těle… Váz., 224 stran, barevná publikace, 21,3 x 25,5 cm
GX038984

399,-

NEBOJÍM
SE PRVNÍ TŘÍDY
Ideální pomocník pro děti,
které se chystají do první
třídy. Téměř 150 stran zábavných aktivit, při nichž
se budoucí prvňáčci s humorem a lehkostí seznámí
s tím, co je čeká ve škole,
a překonají případný strach
z neznámého.
Brož., 144 stran, černobílé il.,
22 x 26 cm
GX039773

199,-

199,-
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159 Kč

Sarah Bosseová

Penzion pro zvířátka

POPLACH V PAVILONU
SLONŮ!
Zaměstnanci zoo jsou nervózní a zároveň
se moc těší. Sloní pavilon se má rozrůst
o sloní miminko! Těší se na ně i Flo a její
rodiče. Flo je ale jako vždycky na roztrhání. Při procházce lesem totiž najde se svou
kamarádkou Hannou postřelenou lišku.
Rána je hluboká a malé lišce dochází síly.
Přežije operaci? Holky čekají dlouhé hodiny v napětí. A aby toho nebylo málo,
slonice Marika začne předčasně rodit…
Ilustrovala Nina Dulleck.
Váz., 136 stran, čb. il., 12,5 x 19 cm

159 Kč
Penzion pro zvířátka

159 Kč

HLEDÁ SE MAMINKA!
Váz., 104 stran, čb. il.,12,5 x 19 cm
GX036976

199,-

ušetříte

220,-

jen

377,-

obj. č.

GX040326

3X SARAH BOSSEOVÁ

219 Kč

279 Kč

NO

VIN

KA

Váz., 112 stran, čb. il., 12,5 x 19 cm
GX039101
199,-

199,-

Výhodný komplet

Penzion pro zvířátka

I DELFÍNŮM SE OBČAS
STÝSKÁ!

GX039960

159 Kč

Josef Čapek

Eduard Petiška

Eduard Petiška

POVÍDEJME SI,
DĚTI!

MARTÍNKOVA ČÍTANKA
A DVĚ KLUBÍČKA POHÁDEK

ALENČINA ČÍTANKA

Veselé rozprávky, které poukazují na drobné dětské chyby
a nepěkné vlastnosti, jsou
dokladem autorova důvěrného
a laskavého vztahu k dětem
a jejich vnímání světa. Spisovatel a malíř si povídá s dětmi
o nejrůznějších věcech, s nimiž
se setkávají v okolním světě. Vyprávění pro děti vycházejí podle autentického znění, jak je
publikoval Josef Čapek v Lidových novinách v letech 1929–1933.
Váz., 72 stran, černobílé ilustrace, 16 x 21 cm

GX039934

199,-

Malý Martínek žije s maminkou
a tatínkem v domečku se zahrádkou. Děje se tu tolik zajímavých
věcí! Martínek s tatínkem sází
jabloňku, peče dort, nechá si
statečně spravit děravý zoubek…
Ilustrovala Helena Zmatlíková.
Váz., 288 s., bar. il., 20 x 25,5 cm

Půvabné barevné ilustrace
Heleny Zmatlíkové doprovázejí
Alenčiny veselé příběhy, úsměvné pohádky o zvířátkách a věcech, které Alenku obklopují.
Čtivá vyprávění jsou doplněna
krátkými říkadly a vtipnými
básničkami.
Váz., 144 s., bar. il., 20 x 25,5 cm

GX040227

GX038627

349,-

259,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

428,2X EDUARD PETIŠKA

obj. č.

GX040327
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129 Kč

Mike Barfield

TUHLE KNIHU
ZNIČ VE JMÉNU
VĚDY!
Verze Galileo
Tuhle knihu můžeš
opravdu zničit! Ale
pozor – ve jménu
vědy! Čeká tě v ní
totiž spousta fascinujících vědeckých pokusů, které se dají
hned vyzkoušet. V knize jsou vystřihovací modely, návody
na projekty, prostor pro čmárání, vybarvování a lepení.
U každého modelu se také dozvíš, jak funguje.
Brož., 56 stran, černobílé ilustrace, 21 x 29,5 cm
GX039405

159,-

129 Kč

Mike Barfield

Jiří Kahoun

TUHLE KNIHU
ZNIČ VE JMÉNU
VĚDY!

O MAŠINKÁCH
Pohádky na kolejích

149 Kč

Projeďte se s Kolozubkou
do dolu a mezi skřítky, s Křivoklátským expresem v historické
mašince z Prahy až na Křivoklát.
Nechte si vyprávět vánočním
vláčkem o báječném dárku
pod stromečkem. Milé příběhy
inspirované železnicí, vláčky
a kolejemi potěší malé milovníky vláčků a mašinek, kteří se dozvědí
i celou řadu zajímavostí. Ilustroval J. Fixl.
Váz., 64 stran, barevné il., 17 x 24 cm

GX039763

Verze Einstein
V této knize najdeš
spoustu vystřihovacích modelů. U každého modelu se navíc dozvíš, jaká věda se za ním vlastně
skrývá. Ať už jde o optické iluze, plovoucí papírové želvy či
píšťalky z tužky, o zábavu rozhodně nebude nouze. Samozřejmě opět nechybí prostor pro čmárání, vybarvování
a lepení. Brož., 56 stran, černobílé ilustrace, 21 x 29,5 cm
GX039364

159,-

199,-

119 Kč
ŠKOLNÍ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2018–2019
Školní kalendář 2 v 1, který můžete použít jako stolní
nebo ho pomocí háčku zavěsit na zeď.
Rozměry: 21 x 30 cm
GX315708
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NEMĚLO BY CHYBĚT V ŽÁDNÉ DĚTSKÉ KNIHOVNIČCE!

7

Antoine de Saint-Exupéry

MALÝ PRINC
Kapesní vydání
Nesmrtelný příběh havarovaného letce a Malého prince, plný fantazie, originálních ilustrací, neopakovatelné atmosféry, nádherných
obrazů i zajímavých myšlenek, opět ožívá, tentokrát ve vydání tak
malém, aby se vám vešlo přesně do kapsy.
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 11,7 x 17,8 cm

GX039868

169,-

VIN

KA

159 Kč

Hraj si a vybarvuj

NO

MALÝ PRINC
Knížka plná aktivit pro malé děti,
inspirovaná textem i ilustracemi
Antoina de Saint-Exupéryho.
Postavy a výjevy z knihy ožívají
v nejrůznějších úkolech, jako jsou
spojovačky, bludiště, hledání rozdílů, kvízy, zábavné otázky a další.
Navíc autoři využili některých
prvků k tomu, aby dětem předali
zajímavé informace – o přírodě,
vesmíru i naší planetě.
Brož., 96 s., čb. il., 24,5 x 24,5 cm

GX039799

199 Kč

199,-

Meg Cabotová
Holčičí pravidla 1

199 Kč

STĚHUJEME SE!
Váz., 232 stran, 12,5 x 19 cm
GX038062

259,-

Holčičí pravidla 2

199 Kč

NOVÁ HOLKA
Váz., 208 stran, 12,5 x 19 cm
GX038063

259,-

Holčičí pravidla 3

KLUCI K ZULÍBÁNÍ

199 Kč

Váz., 192 stran, 12,5 x 19 cm
GX038064

Váz., 208 stran, 12,5 x 19 cm
GX039778

jen

795,5X MEG CABOTOVÁ

obj. č.

GX040328

259,-

Holčičí pravidla 5

VELKÝ TŘPYTKOVÝ PODRAZ
Váz., 176 stran, 12,5 x 19 cm
GX036183

An Leysenová

BABA JAGA

HURÁ NA SCÉNU!

Výhodný komplet

500,-

259,-

Holčičí pravidla 4

199 Kč
ušetříte

159 Kč

259,-

V jedné daleké zemi žila holčička jménem
Olga. Bydlela se svým tatínkem v krásném
domě a byli tam spolu moc šťastní. Dokud
se tatínek nezamiloval. Jeho nová žena byla
falešná a zlá. A její sestra, která žila v temném
lese, byla ještě zlejší. Byla to opravdová ježibaba! Váz., 56 stran, bar. publ., 25 x 26 cm
GX038260

199,-
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Běla Gelná,
Irena Hladká,
Kateřina Korbařová

KDO VÍ,
ODPOVÍ,
KDO NEVÍ,
VYLUŠTÍ
Baví tě spojovačky,
sudoku, osmisměrky,
řetězovky, kvízy,
zkrátka každá dobrá
„luštěnina“? Tady
si přijdeš na své –
na každé stránce
na tebe čeká
parádní úkol, a ještě
se u toho můžeš něco dozvědět – o zvířatech, o dinosaurech,
o sportu, o jídle nebo třeba o historii. Pobavíš se a navíc se z tebe
stane chytrolín, ani se nenaděješ! Brož., 96 s., čb. il., 16,5 x 23 cm

GX039869

99,-

179 Kč
Liliana Fabisinská, Asia Gwis

249 Kč

HOUBY
Přijměte pozvání do úchvatného světa dosud neobjevených
organismů! Jsou všude… na souši, ve vodě, pod zemí,
na stromech, v našem trávicím traktu, v lednici i na
naší pokožce. Mohou být jedovaté i léčit, dosahovat
neuvěřitelných cen, svítit a vábit elfy – alespoň
podle některých pověstí. Houby jsou úžasné organismy,
a přitom o nich víme tak málo. Vyrábějí se z nich lampy, židle,
stavějí se z nich domy… A kdo ví, k čemu všemu je bude ještě
možné využít – vždyť dodnes se podařilo popsat asi jen
sedm procent druhů hub. Jsou to nejvíce podceňované,
avšak nejrozmanitější a nejzáhadnější organismy
na naší planetě. Ilustrovala Asia Gwis.
Váz., 96 stran, bar. publ.,
28 x 34 stran

Jiří Žáček

František Nepil

SEDMERO POHÁDEK

POHÁDKOVÝ SVĚT
FRANTIŠKA NEPILA

Roztomilé pohádky na dobrou
noc pro nejmenší čtenáře.
Ilustrovala Lucie Dvořáková.
Váz., 80 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

Ilustroval Adolf Born.
Váz., 224 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm

GX038377

GX037713

199,-

299,-

159 Kč

GX039662

239 Kč

379,-

Věra Provazníková, Olga Ptáčková

POŠLEM ANKU
PRO HÁDANKU
Váz., 72 stran, barevná publikace,
26 x 19,5 cm
GX039899
199,-

RODINNÝ PLÁNOVAČ
2019
Nástěnný kalendář, díky kterému už na nic nezapomenete.
Il. A. Tachezy. 24 s., 24 x 24 cm
GX324666
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199 Kč

159 Kč
Kreslení je zábava

ZVÍŘATA NA STATKU
Kroužková vazba, 32 stran, čb. il.,
14 x 13,5 cm + 12 pastelek
a mazacích gum ve tvaru zvířátek
GX039159
199,-

DENÍK PRO TVOJE NÁLADY
Oboustranný deníček se smajlíky – jedinečná příležitost, jak vyjádřit svoje emoce! Ať už máš radost
nebo vztek, přepadl tě nával štěstí nebo smutku,
neboj se a vyjádři je v téhle knížce. Stačí ji jen otočit podle nálady. Na 144 stránkách můžeš čmárat,
stříhat, trhat, psát, a přitom dát průchod svému
momentálnímu rozpoložení.
Brož., 144 stran, barevná publikace,
14 x 20,5 cm

GX039926

249,-

169 Kč
Ljuba Štíplová

KNÍŽKA PLNÁ HER
Ilustrovala Zdenka Krejčová.
Brož., 128 s., barevné ilustrace,
17,2 x 22,5 cm
199,-

NO

VIN

KA

GX036777

Andy Griffiths

ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ

149 Kč

39 pater

199 Kč

Pojďte se s námi podívat za Andym a Terrym
do jejich nově rozšířeného devětatřicetipatrového
domu na stromě! Čeká vás 13 zbrusu nových,
akčních poschodí. Najdete tu například nejděsivější horskou dráhu na světě, operní dům, buldozerové bitevní pole, diskotéku se světelnou
podlahou, arénu s boxovacím slonem, špičkově
vybavenou kancelář s opakovacími
poloautomatickými sešívačkami,
laserovými gumami
a katapultovacími
kancelářskými
křesly. Tak na co
čekáte? Čtěte!
Váz., 352 stran,
čb. ilustrace,
15,7 x 21,5 cm

GX313085
249,-

Hanka Jelínková

KOUZELNÁ ABECEDA
Ve veselých říkankách děti uslyší spoustu slov,
která začínají na dané písmenko. Na protější
straně pak najdou obrázky dalších věcí a zvířátek, jež mohou samy pojmenovat a procvičit
si tak stejné písmenko, které se právě naučily
díky básničce. Zábavná knížka je vhodná domů
i na cesty. K snadnému zapamatování abecedy
slouží také přiložené písmenkové pexeso.
Váz., 60 stran, bar. il., 17,3 x 24,7 cm + pexeso
GX276374

189,-
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Cílem výukové metody STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) je povzbudit děti zejména mladšího školního věku k zájmu o technické
obory. Tento přístup, velice populární v anglosaském prostředí, předkládá
technické vědy srozumitelně, živě a hlavně zábavně, jako prostor pro hravé
aktivity a vzrušující objevy, a činí tak s pomocí dynamické grafiky a nejmodernějších metod výuky. Knihy této nové řady děti přesvědčí o tom, že matematika, technika a vůbec věda nejsou ani trochu suchopárné, ba naopak!

159 Kč

169 Kč

MŮJ ATLAS SVĚTA

Colin Stuart

MATEMATIKA NÁS BAVÍ!
Brož., 80 stran, barevná publikace, 21,6 x 27 cm

GX039726

V nádherné barevné encyklopedii najdete mnoho
informací, odklápěcí okénka i zábavné úkoly.
Váz., 24 stran, barevná publikace, 23 x 27 cm
GX037887

199,-

199,-

Colin Stuart

PŘÍRODNÍ VĚDY NÁS BAVÍ!
Brož., 80 stran, barevná publikace, 21,6 x 27 cm

GX039728

199,-

159 Kč

Nick Arnold

TECHNIKA NÁS BAVÍ!
Brož., 80 stran, barevná publikace,
21,6 x 27 cm

GX039727

199,-

Martin Velíšek

MŮJ STÁT
Zábavná a poučná knížka seznamuje čtenáře
se symboly české státnosti, jako jsou například
vlajka, hymna, pečeť či státní znak. Zabývá
se jejich původem a významem či využitím
a nabízí i další souvislosti, třeba s poštovními
známkami. Ilustroval Milan Starý.
Flexivazba, 108 s., barevná publikace, 22 x 22 cm

159 Kč

GX038025

199,-

159 Kč

159 Kč
Martin Velíšek

MŮJ STÁT
Putování za českými patrony
Český lev v této knize seznamuje děti s Cyrilem
a Metodějem, se svatou Ludmilou, svatým
Václavem a mnoha dalšími význačnými postavami. Ilustroval Milan Starý.
Flexivazba, 92 s., barevná publikace, 22 x 22 cm
GX039247

199,-
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199 Kč

99 Kč

179 Kč

Roald Dahl

KOUZELNÝ PRST
Víte, jak to vypadá, když jedna obyčejná
člověčí rodinka bydlí v ptačím hnízdě?
Il. Q. Blake. Váz., 72 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

Zuzana Kopečková

GX039680

STRÁŽCE MÝTŮ
Hlavní hrdina Martin, obyčejný třináctiletý kluk,
tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce.
Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde
musí následovat praotce Čecha do zaslíbené
země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství
a nebezpečí. Autorka čerpá námět ze slovanské
mytologie, především z pověstí, jak je ve své kronice popsal Kosmas před téměř devíti sty lety. Jednu
z nejstarších legend vypráví strhujícím způsobem,
zcela po svém. Váz., 208 stran, 17,8 x 22,8 cm

Roald Dahl

GX321389

GX039648

149,-

KLUK
Příběhy z dětství
Představte si, že se plavíte na palubě
úžasné lodi. Ochutnáváte čokoládu
pro výrobce té nejlepší čokošky. Vydáte se
do Afriky. Nebo se pomstíte jedné odporné babizně, která si
vážně zasloužila trochu zavařit! Jako malého kluka potkalo Roalda Dahla
mnoho neuvěřitelných příhod. Zážitky malého chlapce jsou ohromující, podivuhodné a někdy i děsivé. Všechny jsou ale zaručeně pravdivé a báječné! Il. Q. Blake. Váz., 216 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

249,-

229,-

239 Kč
179 Kč

239 Kč

Honza Smolík

Frank a Katrin Heckerovi

Bear Grylls

INSPEKTOR HOPKINS
ZASAHUJE

PRŮVODCE
PŘÍRODOU PRO DĚTI

Dějiny mohly proběhnout
úplně jinak! Vyzkoušejte si
svůj postřeh a důvtip při řešení více než 40 detektivních příběhů z nejrůznějších
historických období. Určitě
se pobavíte a dozvíte se
věci, o kterých jste neměli
ani tušení. Váz., 104 stran,
bar. publ., 19,5 x 28,5 cm

Přehledná i zábavná příručka s hezkou grafickou úpravou se hodí do terénu jako
průvodce při rodinném
výletu do přírody, ale také
do školy. Obsahuje 200 druhů zvířat a rostlin, které
doplňují krásné fotografie.
Brož., 256 stran, bar. publ.,
11,5 x 19 cm

PŘÍRUČKA
PRO ZAČÍNAJÍCÍ
DOBRODRUHY
Knihy populárního britského
moderátora, spisovatele a dobrodruha nabízejí praktické rady,
tipy a triky, jak přežít v divoké
přírodě, a spoustu užitečných
znalostí a dovedností, které patří
do výbavy začínajícího zálesáka.
Flexivazba, 192 stran, bar. publ.,
13,5 x 18,5 cm

GX039835

GX038834

GX039435

229,-

229 Kč

299,-

299,-

Raquel J. Palaciová

(NE)OBYČEJNÝ KLUK
Auggie Pullman se narodil s deformovaným obličejem,
a tak první čtyři roky školní docházky studoval doma.
Teď je ale všechno jinak. Podaří se mu ve škole přesvědčit spolužáky, že je navzdory svému vzhledu stejný jako
oni? Na motivy tohoto románu byl natočen film.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm
GX039768

299,-
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Alex Bellos, Ben Lyttleton

FOTBALOVÁ ŠKOLA
1. sezóna
Dá se hrát fotbal i na Marsu? A co
když se chce fotbalistovi během
hry čurat? Dokážeš si představit,
že bys chodil do fotbalové školy?
V téhle úžasné knize plné fotbalového hýření, žebříčků, výsledků,
překvapujících faktů a zajímavostí
se dozvíš spoustu neuvěřitelných
informací o fotbale, které ti vyrazí
dech, a zažiješ spoustu zábavy.
Jestli si myslíš, že se vyhneš matice, přírodovědě, ekonomii a dalším předmětům, musíme tě
zklamat. Jedno je ale jisté, určitě
nebudeš chtít, aby tyhle předměty
někdy skončily! Fotbalová škola
je prostě úžasná! Kniha pro děti
a všechny fotbalové fanoušky,
kteří zůstali duší dětmi!
Váz., 208 stran, 19,2 x 29,5 cm

GX039667

279,-

199 Kč
MOJE NEJLEPŠÍ JÁ
Osobní doplňovací
deník
Naplánuj si budoucnost, zapiš si
zajímavé myšlenky, nápady a sny.
V okouzlujícím zápisníku tě čeká nejen
krásně vyzdobený prostor pro zapisování
každodenních zážitků nebo pocitů, ale taky
nejrůznější testy i spousta inspirace a dobrých tipů.
Brož., 128 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

GX039790

VESMÍR
Tato dětská obrazová encyklopedie čtenářům od 10 let odhalí
vše, co se touží dozvědět o vesmíru. Více než 800 úchvatných
ilustrací spolu s názornými popisky je přenese do jeho hlubin.
Váz., 256 stran, barevná publikace,
21,6 x 27,6 cm
GX039645

229 Kč

NO

VIN

KA

399 Kč

249,-

499,-

159 Kč

Frédérique Corre, Astrid Morice

HOLKY / KLUCI

Clive Gifford, Paul Boston

Jak to funguje?
Vtipně ilustrovaná kniha, která je
na jedné straně pro holky a na druhé pro kluky, protože holky a kluci
řeší různé věci. Najdeš v ní odpovědi na otázky týkající se toho, co
se ti děje v těle i v hlavě, a rady, jak
se zachovat v náročných situacích.
Brož., 112 s., bar. il., 17 x 22,9 cm

ZMĚŘ SI SVĚT

GX039546

199,-

Víš, že nejvyšší strom na světě, mamutí sekvoje vždyzelená, má zhruba stejnou výšku jako budova o 26 patrech? Že velryba
je dlouhá asi jako 19 plavců, kdybychom je seřadili za sebou? Nebo že Měsíc je v průměru jen o maličko užší než Austrálie? Velká kniha srovnání je plná úžasných informací,
které tobě i tvým kamarádům vyrazí dech, a hlavně si s ní užiješ spoustu zábavy.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 25 x 29,7 cm

GX039560

299,-

VI
N

KA
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Marie Terezie se chovala
k synům stejně jako k dcerám. Věnovala jim mateřskou péči, lásku a přízeň.
Dostali ovšem důkladnější
výchovu, protože se měli
připravovat na postavení
panovníků… 160 stran
GX038970

N

SYNOVÉ
MARIE TEREZIE

O

Friedrich Weissensteiner

Nahlédněte do zákulisí
britského dvora!

249,- 199,-

Ingrid Sewardová

MŮJ
MANŽEL
A JÁ

FRANTIŠEK JOSEF
A JEHO RODINA
Sigrid-Maria Größingová,
odbornice na dějiny habsburského rodu, necharakterizuje Františka Josefa I.
a jeho éru z historické
perspektivy, nýbrž tím, že
dává slovo samotnému
císaři… 176 stran, čb. foto
GX039011

229,- 179,-

Libor Budinský

JEDENÁCT
PREZIDENTŮ
Od r. 1918 se na Pražském
hradě vystřídalo v nejvyšší
státní funkci již 11 mužů.
Autor si všímá období dětství všech státníků a sleduje
jejich pohnuté osudy v profesní i soukromé sféře.
320 stran, čb. fotografie
GX039732

Manželství anglické panovnice
a prince Philipa
trvá už přes sedmdesát let a o jejich
vzájemné náklonnosti a respektu
nemůže být
pochyb. Historii
dnes už téměř
legendárního královského manželství nám přibližuje
biografie z pera
autorky, která zná
členy panovnické
rodiny osobně,
a má tedy možnost nejen zasvěceně
rekapitulovat nejdůležitější události z jejich
života, ale dodat i zajímavosti ohledně protokolu a britských
zvyklostí. Váz., 328 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

GX039739

Biografie

Sigrid-Maria Größingová

359,-

279,-

259,- 199,-

David Glockner, Dušan Spáčil

CÍSAŘŮV
PREZIDENT
Autoři se vydali po stopách
Masarykova biologického
otce, aby odhalili nádherné tajemství nádherného
muže, neuvěřitelný příběh,
který stojí za to číst.
296 stran, čb. fotografie
GX035844

299,- 249,-

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

OKUPACE 1968

Slavné osmičky

Kniha je věnována jedné z klíčových
událostí našich národních dějin, okupaci země vojenskými jednotkami
pěti států Varšavské smlouvy v srpnu
1968. Slovníkovou formou jsou zachycena všechna krajská a okresní města
a významnější vojenské posádky českých zemí, všechny útvary Čs. lidové
armády a biografie jejich nejvýznamnějších představitelů. U všech správních středisek a vojenských posádek
jsou uvedeny konkrétní okupační
jednotky, které dané místo obsadily.
Okupační vojska jsou rovněž představena formou hesel, a to do úrovně
divizí pozemního vojska a vojenského
letectva, jež doplňují biografie velitelů.
Hesla jsou doplněna fotografiemi
a mapami. První ucelenou práci, která
v úplnosti zachycuje vojenský aspekt
akce, jistě ocení všichni příznivci
moderních vojenských dějin.

Váz., 224 stran, černobílé fotografie, 14,8 x 21 cm

GX040089

N
O

VI

TO

N

P

KA

299,-

239,-

Martin Pitro, Petr Vokáč

PRŮVODCE TŘICETILETOU
VÁLKOU
České země na pokraji zkázy
144 stran, černobílé ilustrace
GX039769

249,- 199,-

Pavel Kosatík, Vojtěch Šeda

PRAŽSKÁ DEFENESTRACE
23. května 1618 (a co bylo dál…)
120 stran, barevná publikace
GX039296

299,- 229,-

Detailní sonda do života
F. Kriegla a G. Husáka
a do zákulisí pražského
jara 1968
Ivan Fíla

MUŽ, KTERÝ STÁL
V CESTĚ
Vladimír Mertlík

Petr Macek

LVÍ SILOU, VZLETEM
SOKOLÍM

1968 OČIMA 50
SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ

První republika – mýtus
a realita
Čtivá kniha nabízí široké
veřejnosti dosud nezveřejněné informace a kriticky
je konfrontuje s dosavadním výkladem dějin.
272 str. + 16 str. černobílé
fotopřílohy

Zbrusu nové, exkluzivní rozhovory a otevřené zpovědi.
Jan Pirk, Kamila Moučková,
Jiřina Bohdalová, Rudolf Hrušínský, Naďa Urbánková, Eva
Pilarová, Petr Janda a mnozí
a mnozí další – co jméno, to
jiný osud a unikátní příběh.
312 stran, barevné fotografie

GX039605

38

299,-

239,-

GX039656

399,- 299,-

Kniha popisuje události předcházející osudné noci z 20. na 21. srpna
1968, pozadí únosu šesti československých stranických a vládních
představitelů do Moskvy. Odhalí
vám mnoho dosud veřejnosti neznámých faktů o jedné z nejtemnějších událostí, která se kdy odehrála
v dějinách Československa, a svým
negativním dopadem je srovnatelná jen s Mnichovem 1938.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX039655

299,-

239,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 71.
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Jedinečné dárkové
publikace pro zájemce
o válečné konflikty

Jaakov Katz,
Amir Bochbot

ZÁZRAČNÉ
ZBRANĚ

GX039130

349,-

279,-

Militaria, osudy

Izrael už od svého
vzniku čelil útokům ze všech
stran – je to země,
která musí svou
existenci stále
obhajovat a bránit. Proto mnoho
svých zdrojů
investuje do zbraní, do armády,
do obrany. Izrael by dnes neexistoval, kdyby jeho technologie, pokud jde
o zbrojní průmysl, nebyly neustále pár kroků před protivníkem. Novináři
Jaakov Katz a Amir Bochbot, kteří patří k předním vojenským reportérům
v zemi, vyprávějí fascinující příběh o tom, jak se Izrael stal vojenskou velmocí uprostřed nekonečného konfliktu a navzdory veškerému očekávání.
Počínaje vývojem bezpilotních letounů z letadélek na hraní a konče
kybernetickou válkou proti Íránu. Zázračné zbraně nejsou jen fascinujícím
příběhem izraelské armády a jejích zbraní, ale nabízejí především pozoruhodný vhled do dějin Izraele z nezvyklého úhlu.
Váz., 280 stran, černobílé fotografie, 12,5 x 20 cm
R. G. Grant

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Unikátní obrazový průvodce
Reprezentativní publikace doprovázená živými ilustracemi vychází
u příležitosti 100. výročí od konce první světové války. Detailně zobrazuje jednotlivé konflikty na souši, na moři i na nebi. Komplexně se věnuje válečnému boji po všech stránkách – s výpověďmi očitých svědků
či profily klíčových vůdců. Kniha také zahrnuje mapy, časové osy a fotografie, které přivedou válku a její dramatický průběh do života.
Váz., 360 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GX039301

699,-

599,-

Richard Holmes

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
R. D. Rosen

Blaine Harden

DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY

ÚTĚK Z TÁBORA 14

Na osudech tří židovských dívek,
z Polska, Holandska a Francie, autor
otevírá téma židovských dětí, které
přežily 2. světovou válku v úkrytech.
Kniha se věnuje i vlivu traumatu
prožitého v dětství na pozdější život
v dospělosti. 312 s. + 16 s. čb. foto

Pracovní tábory pro politické vězně
existují v Severní Koreji dvakrát déle
než ruské gulagy. Podle odhadů v nich
žije přes dvě stě tisíc lidí. Kniha nabízí
autentické svědectví chlapce, kterému
se podařilo z jednoho z nich uniknout.
208 stran + 8 stran barevné fotopřílohy

GX037715

299,- 249,-

GX040064

299,- 239,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 42 a 43.

Encyklopedie přibližuje jednotlivá dějství
války, konkrétní bitvy a tažení. Podrobně
se věnuje všem rozhodujícím aktérům
a jejich klíčovému významu pro válku.
Ohromující množství faktů spolu s tragickými osobními výpověďmi přímých účastníků kreslí pravdivý obraz toho, co se
skutečně odehrálo ve válce, která změnila
svět. 372 stran, barevná publikace
GX038230

699,- 559,-
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Aktualizované
vydání publikace
vhodné
pro výuku
středoškoláků

Martyn Ford, Peter Legon

PRAVÝM BRITEM SNADNO
A RYCHLE 2
Rozšiřte si snadno slovní zásobu!
Kroužková vazba, 68 stran, barevná publikace
199,- 159,-

GX039140

Jan Halada

OSUDY MOUDRÝCH

Vzdělávání, zábava

Publikace představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména filozofii nejen jako lásku
k moudrosti, ale nabízí jim zároveň
i osudy mnoha nejvýznamnějších představitelů evropského myšlení, jako byli
Pýthagorás, Sókratés, Giordano Bruno,
Francis Bacon, Voltaire a další. Poutavým způsobem přibližuje dvacet pět
století otázek po základu a smyslu
života a světa i hledání odpovědí
na ně, a vše dokresluje soukromým
a občanským životem hrdinů této
dlouhé cesty plné tápání, velkých zápasů, vítězství
i proher. Publikace oslovuje především studenty a učitele středních škol spolu
se všemi zájemci o dějiny lidského myšlení. Vychází již v sedmém vydání a je vybavena bohatým obrazovým
dokumentačním materiálem, malou galerií slavných filozofů, chronologickým přehledem světové historie,
ale i těmi nejslavnějšími a nejzajímavějšími aforismy, sentencemi a výroky známých myslitelů.
Váz., 208 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 20,6 cm

GX039940

P
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PROCVIČUJEME MOZEK

J. Čermák, K. Čermáková

Magnetky, domino, ohrádky,
šipky, paprsky, filomino, hikori,
lodě, osmisměrky, sudoku…
S touto velkou knihou rébusů
a luštěnek v několika stupních
obtížnosti se nejen pobavíte, ale
také si procvičíte logické myšlení
a paměť. Brož., 304 s., bar. publ.

SLOVNÍK LATINSKÝCH
CITÁTŮ

GX039380

40

ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO
Komplexní průvodce anglickou gramatikou.
Díky barevným ilustracím a srozumitelným
vysvětlením si snadno zapamatujete i složitější gramatické jevy. Kniha je vhodná pro
všechny jazykové úrovně. 360 s., bar. publ.
499,- 399,-

GX039428

199,-

KA

259,-

Diane Hall, Susan Barduhn

299,- 239,-

Kniha obsahuje dosud
nejširší publikovaný výběr
latinských citátů, rčení
a pořekadel, a to v latinské
podobě i v českém překladu.
544 stran
GX037436

279,- 239,-

Procvičte si
své mozkové
závity!
VELKÁ KNIHA
KŘÍŽOVEK
A OSMISMĚREK
Tři sta křížovek a téměř
dvě stě osmisměrek
pro každého milovníka
luštění. Brož., 400 stran,
21 x 29,7 cm

GX039788
249,-

199,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 71.

MAPY MĚST
Knížka vás prostřednictvím více
než 70 nádherně ilustrovaných
městských plánů a map seznámí
s hlavními centry lidské civilizace
– od starověké metropole Říma
po současný městský kolos, jakým
je New York. Plány provází velmi
zajímavé příběhy spojené s tvůrci
map. 256 stran, bar. publikace

Nádherná obrazová publikace
o historii Říše středu

599,- 479,-

Kolektiv autorů

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

AK
ČN
ÍC

EN
A

GX038826
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GX038472

Obrazové publikace

Texty fundovaných odborníků
a bohatý obrazový doprovod provázejí čtenáře dlouhým příběhem
našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem ho seznamují
s klíčovými událostmi, politickými
změnami, sociálním a kulturním
prostředím i s významnými osobnostmi. 432 stran, bar. publikace
599,- 299,-

Steve Parker

LIDSKÉ TĚLO
Ilustrovaný průvodce jeho
strukturou, fungováním
a poruchami
Tato kniha je vhodná pro profesionální zdravotníky i širokou veřejnost. Ukazuje do detailu lidské
tělo a jeho stavbu tak, jak jsme
je dosud ještě nikdy neviděli.
288 stran, barevná publikace
GX037989

499,- 399,-

Wang Ťien, Fang Siao-jen

ČÍNA
Stručné ilustrované dějiny
Čína se díky své dlouhé historii řadí mezi nejvýznamnější státní celky lidských
dějin. Kniha nabízí stručný a přitom komplexní přehled jejího více než 5 000 let
dlouhého rozvoje. Kulturní vývoj, umění, vynálezy, náboženství, technologie –
všechna klíčová témata doprovázejí autentické fotografie.
Brož., 128 stran, barevná publikace, 18,5 x 26 cm

GX039902

V prodeji od 6. září 2018

299,-

229,-

TECHNIKY MALBY
Kniha vás provede od základů
malby až po práci s vodovými,
akrylovými a olejovými barvami.
Naučíte se vše, co potřebujete
znát o tónech, barvách, texturách
a práci se štětci, abyste sebevědomě vytvořili vlastní mistrovské
dílo. 304 stran, barevná publikace
GX038953

499,- 399,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 70.
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89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Miroslava Besserová

E. Craftová, S. Olsenová

CHLAPI NA ODSTŘEL RŮŽE PRO
I NA LÁSKU
CHARLOTTE
Soubor povídek o mužích. 160 stran
GX037334

Život s VIP není vůbec
snadný! Brož., 264 s.

199,- GX037658

249,-

Knihy se slevou

Jakub a Blanka
Kardovi

KUBLANKA VAŘÍ DOMA
Užijte si společné rodinné vaření a potom vše
s láskou snězte! 168 stran, barevná publikace
GX038966

299,-

David Duchovny

Dan Ephron

Andreas Gminder

KRÁVA NEBESKÁ

ZABITÍ KRÁLE

URČUJEME HOUBY

Humorné vyprávění
o krávách a jejich cestě
do Indie. 184 s., čb. il.

Vražda Jicchaka
Rabina
304 stran

340 druhů
středoevropských
hub Brož., 400 s., bar. p.

NAROZENINOVÁ PŘÁNÍ Z PAPÍRU

GX037358

GX038306

GX037648

GX038591

199,-

349,-

399,-

Ellen
Giggenbachová
20 kartiček, 20 jmenovek, 7 dárkových minikrabiček a více než 200 samolepek! Brož., 64 s., bar. p.
169,-

John Grisham

Agatha Christie

Renée Knight

KAPSA PLNÁ ŽITA

Lucia Jangová,
Susan McClellandová

Kat Kaufmann

PLATANOVÁ ALEJ

SUPERPOZICE

Skvělý román legendy
právnických thrillerů.
552 stran

Po stopách vraha se
pouští bystrá slečna
Marplová. 248 stran

HVĚZDY MEZI
SLUNCEM
A MĚSÍCEM 256 s.

Poutavý román o dceři
ruskožidovských emigrantů. 248 stran

DOKONALÝ
CIZINEC

GX036776

GX037211

GX037907

GX038318

399,-

279,-

249,-

249,-

Náš tip pro fanoušky
Zmizelé. 256 stran
GX037161

299,-

Karla Kubíková

Lawrence H. Levy

Laura Lane McNealová

Jonathan Moore

František Nepil

QUICHE A KOLÁČE

Alena Peisertová

SPÁLENÁ KŘÍDLA

POLICEJNÍ STANICE
BROOKLYN

CUKROVÁ
PANENKA

TEMNÁ KOMORA

PODÍVÁNKY

Působivý debut evokující Černobílý svět. 352 s.

Knížku pro malé čtenáře ilustroval M. Jágr.
52 stran, barevné il.

KOZA LÍZA
A JEJÍ KAMARÁDI

Rafinovaný příběh s důvtipnou hrdinkou. 288 s.

Odhalí inspektor Gavin
Cain pachatele brutálních zločinů? 336 stran

Jednoduché,
chutné a typicky
francouzské
160 stran, bar. publ.

GX037996

GX037656

GX038549

GX037843

GX037888

Rodinná sága zahrnující
téměř celé 20. století.
408 stran
GX038647

299,-

279,-

299,-

299,-

179,-

Ilustrace L. Dvořáková.
88 stran, barevné il.
299,-

GX038537

199,-

Maitreyi D. Piontek

Wilhelm Schmid

Cheryl Strayedová

Genevieve Taylorová

Ivan S. Turgeněv

J. Hinrich von Borstel

Frances Whitingová

ABECEDA NOVÉ
ŽENSKOSTI

UMĚNÍ STÁRNOUT

VELKÁ CESTA
K SOBĚ SAMÉMU

LUŠTĚNINY

JARNÍ VODY
Velký milostný příběh
světové literatury.
176 stran

ŽIVOT
NA TRAMPOLÍNĚ

Od autorky bestselleru
Divočina. 384 stran

100 neodolatelných
receptů pro celou
rodinu. 144 s., bar. publ.

BUŠENÍ SRDCE
SE NEZBAVÍME
Vše o nejdůležitějším
orgánu. 280 s., čb. il.

Během okamžiku se jí
zhroutil celý svět. 392 s.

GX038172

GX037381

GX036538

GX038066

GX037716

Rady pro šťastnější
život. 336 stran
GX038755

42

299,-

Jak dosáhnout
životní moudrosti
120 stran
GX038367

169,-

299,-

259,-

269,-

279,-

299,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Sean Bartram
Intenzivní

J. Buckley Jr., D. Bailey

Joe Colella

INTERVALOVÝ
TRÉNINK pro ženy
Brož., 224 s., bar. publ.

50 fascinujících
žebříčků 10 nej!
Brož., 208 stran, bar. p.

ZDRAVĚ BEZ
HLADOVĚNÍ

NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÝLETY
LANOVKOU

Viet Anh Doan

PLANETA ZEMĚ

Hubněte bez jednoduchých cukrů! 272 stran

Tipy na 40 výletů.
168 stran, bar. publ.

60 neodolatelných
receptů! 152 s., bar. p.

GX037737

GX038596

GX037438

GX037431

249,-

289,-

299,-

GX038579

279,-

Emma Donoghue

Nina Engelsová

Ernest Hemingway

Ernest Hemingway

Peter Holeinone

Pascale Michelonová

Joel Levy

ZÁZRAK

ZELENÉ PEČENÍ

SMRT ODPOLEDNE

Vynikající psychologický
román od autorky
bestselleru Pokoj. 304 s.

Zelenina zdaleka
nepatří jen do salátů!
96 stran, bar. publikace

KOMU ZVONÍ
HRANA

POHÁDKOVÉ
PŘÍBĚHY
Z CELÉHO SVĚTA

ZDOKONALTE SI
PAMĚŤ

ZDOKONALTE SI
MOZEK

Přes 200 cvičení!
Brož., 192 stran, bar. p.

Více než 300 rébusů!
Brož., 192 stran, bar. p.

GX038447

GX038894

GX035942

GX037077

299,-

199,-

Autorův nejobsáhlejší
román. 520 stran

Román zasvěceně
přibližuje býčí zápasy.
360 stran

GX036896

GX036900

399,-

349,-

480 stran, bar. publikace
GX038333
499,-

299,-

299,-

Elizabeth Chadwicková

Elizabeth Chadwicková

Agatha Christie

Mary Louise Kellyová

Brynley Kingová

Kimberly McCreight

Haruki Murakami

PODZIMNÍ TRŮN

ZIMNÍ KORUNA

3X VRAŽDY

KULKA

PŘÍPAD AMELIA

Závěrečný díl trilogie
o nejmocnější panovnici
středověku. 400 stran

Druhý díl historické
trilogie o Eleonoře
Akvitánské. 400 stran

Trojice výjimečných
detektivek pro obdivovatele A. Christie. 568 s.

Někdy je lepší nechat
minulost minulostí…
336 stran

ZÁZRAČNÁ
SUPERPOTRAVINA
KOKOS

Skočila patnáctiletá
Amelia ze střechy, nebo
ji někdo shodil? 408 s.

BEZBARVÝ
CUKURU TAZAKI
A JEHO LÉTA
PUTOVÁNÍ 280 stran

GX038485

GX037200

GX036499

GX037969

GX036590

GX036856

349,-

349,-

399,-

349,-

Leila Meachamová

Leila Meachamová

Leila Meachamová

Leila Meachamová

POSELSTVÍ RŮŽÍ

SEN
O SOMERSETU

TITÁNI

DLOUHÉ STÍNY

Volné pokračování
Poselství růží. 496 stran

Strhující vyprávění o lásce, bolestných ztrátách
i zradách. 480 stran

Bestseller úspěšné
americké spisovatelky.
400 stran

GX036806

GX038147

GX035827

První díl romantické
ságy odehrávající se
v Texasu. 496 stran
GX038145

369,-

359,-

379,-

359,-

Brož., 144 str., bar. publ.
GX038850
299,-

299,-

Ondřej Sekora

MALÉ A ŠIKOVNÉ
DEKORACE
PRO VÁŠ DOMOV

MOJE
NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY

Brož., 96 stran,
barevná publikace
GX038762
199,-

Ilustrovala F. Kuhnová.
128 stran, barevné il.

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

GX038128

299,-

199,-

MALÍŘSKÉ
KOUSKY BROUKA
PYTLÍKA
80 stran, barevné il.
GX034439
179,-

43

Knihy se slevou

299,-

VIETNAMSKÁ
KUCHYNĚ
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Sue Quinnová

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO PLECHU

Kuchařky

Jeden plech na pečení, jedno kompletní
jídlo – žádný zmatek a minimum špinavého nádobí! Příprava jídla v jednom
pekáči je ještě lepší než vaření v jednom
hrnci: je to ten nejrychlejší způsob, jak
rychle připravit chutné jídlo. V jednom
plechu můžete chystat pokrmy pro celou
rodinu už od rána, začít můžete ovesnou
kaší zapečenou s jablky, pokračovat
kuřecím fajitas k obědu a přes lahodné
koláče k svačině přejít třeba k pikantní
zelenině s cizrnou k večeři. A protože
nemusíte mýt tolik nádobí, můžete si
po večeři dát ještě karamelové brownies! Sue Quinnová je kouzelnice
v přípravě jednoduchých, ekonomicky
nenáročných jídel. Srozumitelně psané
recepty doplňuje užitečnými tipy, jak
co nejlépe využít suroviny a pokrmy dochutit. Váz., 160 stran,
bar. publ., 17,5 x 22,5 cm

GX039653
299,-

Kate McMillanová

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO HRNCE
Ideální kniha pro všechny, kteří chtějí
snadno připravit lahodná jídla pro
celou rodinu. 160 stran, bar. publikace
GX038142

Kateřina Kuranova

239,-

ČESKÉ SMOOTHIE
Kuchařka s duší
Připravte si jednoduchá smoothie
z dostupných surovin!160 s., bar. publ.
GX038281

279,- 229,-
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Rychlokurz
pro začátečníky

299,- 239,-

Joy Manningová

CO BY MĚL KUCHAŘ
DOBŘE ZNÁT

JAK FUNGUJE JÍDLO

Lindy Wildsmithová

Graficky poutavě upravená publikace
pokrývá širokou škálu témat, od diet
k nesnášenlivosti lepku, a vyvrací
řadu běžných mýtů o jídle. Vysvětluje,
jaké jsou zásady dobré výživy, co
znamená doporučené datum spotřeby, co jsou to antioxidanty a mnoho
dalšího. 256 stran, bar. publ.

S touto knížkou si snadno připravíte sirupy, vína, pivo, mošty, likéry,
citronovo-ječnou šťávu a zázvorové
pivo i různé čaje a naučíte se kombinovat přísady pro sváteční punč
či vytříbené koktejly. 200 s., bar. p.

GX039409

44

399,- 319,-

DOMÁCÍ NÁPOJE
S ALKOHOLEM I BEZ NĚJ

GX037108

399,- 349,-

K tomu, abyste se stali skvělými
kuchaři, nepotřebujete drahé
vychytávky, špičkové nože nebo
poličku plnou exotického koření.
Stačí vám nadčasová moudrost,
kterou najdete v této knize.
Naučíte se například převádět
míry, řezat a krájet nožem,
nabrousit nože, snížit množství
odpadu, starat se o litinu a mnoho dalších užitečných věcí.
Váz., 144 s., čb. il., 8,8 x 14,6 cm

GX039487

179,-

139,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 71.
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Michael Koch

VAŘÍME
POCTIVĚ
PO
DOMÁCKU

Jsme dvě sestry odmalička milující jídlo, a tak jsme napsaly kuchařku svých nejoblíbenějších receptů plnou poctivých jídel, ve které zároveň najdete také návod
na to, jak si užít život. V dnešní době kuchařek, které se často věnují receptům
bez cukru, mouky nebo tuku, ukazujeme, že i jídla vařená z tradičních surovin
jsou vlastně nejen velmi chutná, ale taky zdravá. Tak to vyzkoušejte!
Vaše Aneta a Dita

Nakládání, zavařování, sušení, uzení…
Také vás to chytlo?
Poctivé domácí
vaření a vytváření
chutných zásob je
užitečná zábava,
která se může změnit v opravdovou
vášeň. V knize najdete recepty na sekanou, bylinkové
octy a oleje, kysané
zelí, křupavé louhové preclíky, bylinkové máslo nebo pikantní marmeládu, šťávy,
likéry, sušenky a mnoho dalšího. Váz., 168 s., barevná publikace, 17,8 x 24 cm

GX039593

239,Kuchařky

299,-

M. Abrahámová,
G. Čechovičová

Dita Janíková, Aneta Beyrová

MAKOVÁ
KUCHAŘKA
V knize najdete
recepty na slané
i sladké makové
pokrmy a mnoho zajímavých informací o historii
pěstování různých odrůd máku. 224 stran, bar. p.
299,- 239,-

GX038708

HOLKY, JEZTE ZASE VDOLKY!
HRNÍČKOVÁ KUCHAŘKA
Stolní kalendář, týdenní, 60 stran,
17,5 x 22,6 cm
GX321593
65,-

OHNIVÝ KUŘE 1

Dvě sestry, které milují společné vaření, sepsaly svoji vlastní kuchařku. Takovou, kterou lze jen tak listovat s šálkem čaje u snídaně
a která navodí pocit pohody. Ne, nenajdete v ní žádné „moderní"
recepty typu řepná buchta, které jsou zdravé, ale s chutí sušeného
sena. Najdete v ní jejich nejoblíbenější a milionkrát vyzkoušené
recepty z poctivých surovin.
Váz., 240 stran, barevná publikace, 24 x 22 cm

GX039784

359,-

279,-

Osmdesát originálních receptů,
které znáte z oblíbeného
gastronomického seriálu.
Brož., 184 s., barevná publikace
GX038471

249,- 199,-

OHNIVÝ KUŘE 2
Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

298,OHNIVÝ KUŘE 1 a 2

obj. č.

GX040345

Vyberte si z dalších osmdesáti
skvělých receptů české a také
mezinárodní kuchyně, které
vaří protagonisté slavného
seriálu vysílaného na Primě!
Brož., 184 s., barevná publikace
GX038625

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2018.

249,- 199,-
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Vítám každou povedenou knížku o stravování. Zejména
pak ty, které připomínají, že nejlíp svému tělu prospějeme,
když budeme jíst přirozené základní potraviny, namísto
chemických výrobků z továren. Pokud se o sebe chcete
starat dobře, začněte tím, že budete jíst správně. Tahle
knížka vám v tom pomůže.
Alexandra Fraisová, manažerka PR

Florian a Andrea Überallovi

PROJEZTE SE
K TRVALÉMU ZDRAVÍ

Diety, zdraví

Páteční odpoledne v hypermarketu vyvolává
dojem, že je na spadnutí hladomor; tak napěchované jsou nákupní vozíky. Ale co si v nich vozíme?
Je to jedlé? Budeme z toho nemocní? Vyvolává
nám to alergii? Nebo dokonce přivodí smrt? Tyto
a podobné otázky si autoři knihy kladou a jejich
odpovědi vycházejí jak ze základů učení tibetské
medicíny o energiích lidského těla, tak z vědecké
logiky. Vždy ve smyslu hesla: Uchovat staré a vyvinout z něj nové. Kniha Projezte se k trvalému
zdraví otevírá novou kapitolu světa výživy. Přináší
praktická doporučení a vysvětluje jednoduché
strategie, jak přežít v každodenní džungli výživového šílenství. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GX039742

199,-

PROJEZTE SE
KE ZDRAVÍ
Naslouchejte svému tělu
a naučte se rozpoznat, který
druh stravy je pro vás nejvhodnější! 208 stran
GX038182

199,- 159,-
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249,-

Florian a Andrea Überallovi

Susanne Hühnová

MEDITACÍ
K IDEÁLNÍ
VÁZE
Wolf Funfack
Metabolic Balance®

W. Funfack, M. Riederová
Metabolic Balance®

(NE)DIETA

KUCHAŘKA

Snižte svou hmotnost bez
hladovění! Tato metoda
se obejde bez léků, jde
o navození hormonální
rovnováhy, díky které
tělo pracuje efektivně.
Brož., 168 s., bar. publ.

Chutné recepty, informace
o nejdůležitějších skupinách potravin a praktická
doporučení dělají z této
knihy ideálního průvodce
metodou Metabolic Balance®. Brož., 144 s., bar.

GX038904 279,- 219,-

GX038905 279,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

190,-

jen

368,2X WOLF FUNFACK

46

obj. č.

GX039525

Elisabeth Langeová

ZBAVTE SE
PÁLENÍ ŽÁHY
Autorka jednoduše a srozumitelně ukazuje, jak dochází k pálení žáhy a k refluxu.
Zve vás na velmi informativní cestu trávicím traktem,
počínaje ústní dutinou přes
jícen až do střeva. Tak nejlépe pochopíte, jak pálení
žáhy vzniká a jaké přírodní
prostředky slibují vyléčení.
V knize nechybí ani recepty
na chutná jídla. 168 stran
GX039382

199,- 159,-

Co dělat, pokud
stále zvažujeme, zda
jíst, anebo nejíst?
Možná bojujeme se
špatným svědomím
nebo jsme nespokojení se svou vizáží?
Zkušená terapeutka
Susanne Hühnová už
léta úspěšně radí těm, kteří se potýkají s tímto problémem. Zná
totiž řešení. Doporučuje meditace, které pomohou navázat kontakt
s vlastním nitrem a tělem. Když zjistíme, co skutečně potřebujeme,
je pro nás mnohem snadnější odlehčit se i fyzicky a nastartovat
pozitivní změny. Váz., 160 stran, 14,5 x 20,6 cm

GX038523

249,-

199,-

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

N

O

VI
N

KY

46 a 47 diety, budte IN.qxp_Sestava 1 20.08.18 16:36 Stránka 3

Megan Hess

Margret Greinerová

OSVOBOZENÁ MÓDA
Fascinující život módní
návrhářky Emilie Flögeové,
mimořádné ženy, která se
stala múzou G. Klimta.
288 str. + 4 str. bar. foto
GX038986

Knihy
plné inspirace

299,- 239,-

NEW YORK PRO MILOVNÍKY MÓDY
Nechte se provést New Yorkem, jedním z nejrespektovanějších módních měst světa. Mezinárodně uznávaná
ilustrátorka Megan Hess vám ukáže svá oblíbená místa na nakupování, zábavu a odpočinek. Nechybí ani
restaurace, kde si po celém dni procházení můžete
dát něco dobrého. Vše je ilustrováno autorčiným jedinečným elegantním stylem.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 14,7 x 21,7 cm

GX039626

399,-

319,-

Megan Hess

PAŘÍŽ PRO
MILOVNÍKY MÓDY

ÚČESY Z DLOUHÝCH
VLASŮ
Klasické i moderní copy,
ohony a uzly
Vyberte si z více než osmdesáti
nádherných účesů!
192 stran, barevná publikace
GX036875

299,- 249,-

GX039625

399,-

Buďte in

Christina Butcherová

Paříž je epicentrem stylu a elegance. Neodmyslitelně si ji spojujeme s krásou a luxusem, a je
tedy vysněnou cílovou destinací
každého milovníka módy. Kam
se ale v tomto úžasném městě
vydat? Megan Hess vás provede
svými oblíbenými obchody,
hotely, restauracemi a místy
k relaxaci. Od dechberoucích
výhledů z Eiffelovy věže až
po koktejly v hotelu Ritz – autorčiny nepřekonatelné ilustrace
vám odhalí Paříž tak, jak jste ji
ještě nikdy neviděli!
Váz., 208 stran, barevná publ.,
14,7 x 21,7 cm

319,-

Megan Hess

Megan Hess

COCO CHANEL

ŠATY

Slavná fotografka, ilustrátorka,
autorka a zakladatelka vlivného
módního blogu napsala knihu,
která vám o stylu řekne všechno.
272 stran, barevná publikace

Tato kniha je ilustrovaným
příběhem života Coco
Chanel. Nahlíží do jejího
magického světa, na ikonické návrhy, které vytvořila, a do říše slavného
módního domu.
208 stran, barevná publ.

Jen několik věcí z oblasti
módy dokáže vystihnout
ducha celé generace. Tato
kniha je oslavou všech
šatů, které v posledních
desetiletích formovaly
směr luxusní módy.
224 str., barevná publikace

399,- 319,-

GX038535 399,- 319,-

GX038536 399,- 319,-

Garance Doré

LOVE × STYLE × LIFE

GX038403

Nepropásněte objednací termín 10. října 2018!
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Oliver Gralla

ŠTĚSTÍ
OD PASU DOLŮ
Všichni se často řídíme heslem: Co přišlo samo od sebe,
samo zase zmizí. Hlavně
o tom nemluvit. Přitom poruchy erekce, předčasný výron
semene a problémy s prostatou patří ke klasickým urologickým tématům, která
zbytečně zatěžují partnerský
vztah. Dnes přece existuje
nepřeberná hojnost terapeutických možností! V tomto
vtipném urologickém rádci
plném mnohdy neuvěřitelných popisů případů z urologické praxe doktora
Grally naleznete také témata týkající se ženské urologie, mužské a ženské
antikoncepce a neplodnosti. Brož., 184 stran, 12,5 x 20 cm

GX038987

159,-

Rodina, zdraví

199,-

DOMÁCÍ PRVNÍ POMOC DĚTEM
Drobná poranění a lehké nemoci jsou součástí dětství, vážnější úrazy
a choroby jsou naštěstí jen vzácné. Ať ale dojde k jakékoliv nehodě, je důležité poskytnout tu nejlepší možnou první pomoc. To může nejen zachránit život, ale pravděpodobně to také zmírní případné následky a přispěje
k lepšímu průběhu zotavení. Publikace přináší nejnovější zásady poskytování první pomoci v případech ohrožení života, stejně jako rady, jak se
vypořádat s méně závažnými zraněními a nemocemi. Názorné fotografie
a ilustrace krok za krokem přibližují každou fázi péče, takže si snadno
poradíte se vším, od pořezání a odřenin až k dušení či otravě dítěte.
Stránky jsou navíc barevně označené, takže v případě potřeby rychle
najdete, jak řešit právě ten problém, kterému zrovna čelíte.
Brož., 128 stran, barevná publikace, 18,3 x 23,3 cm

GX039539

249,-

199,-

Allan a Barbara Peasovi

Allan a Barbara Peasovi

PROČ MUŽI LŽOU
A ŽENY PLÁČOU

PROČ MUŽI CHTĚJÍ SEX
A ŽENY POTŘEBUJÍ LÁSKU

Humorný pohled na záhady týkající
se obou pohlaví. Brož., 360 stran

Vysvětlení a rady podané se štiplavou
nadsázkou. Brož., 320 stran, čb. il.

GX039250

259,- 219,-

GX037228

259,- 219,-

Blanche Ebbutt

CO NEMÁ MANŽELKA NIKDY
DĚLAT
Knížka provází čtenáře vším, čeho se
mají vdané ženy vystříhat. Brož., 84 s.

CO NEMÁ MANŽEL NIKDY
DĚLAT
Kniha je pojatá s typickým anglickým
humorem a v mnoha uvedených
situacích se určitě najdete. Brož., 84 s.
GX039191 158,-

cena za obě publikace

48

118,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 70.
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Mám doma puberťačku, jejíž společenský život závisí
na posílání zpráv.
Neustále chatuje,
prohlíží fotky na
Instagramu a Facebooku, sjíždí videa
na YouTube. Dostat teenagera od obrazovky jakéhokoliv přístroje je náročné a přiznejme si, téměř nemožné. Přivítala
jsem tedy publikaci, která mi poskytuje rozmanité nápady,
jak dceru „odpojit“. Lákavě vypadá například hra Retro pro
teenagery, nebo Třicetidenní fotografická výzva…
Petra Řičánková, marketing

Liat Hughes Joshiová

Elle Mendenhallová

HOLČIČKA / CHLAPEČEK
Moje první vzpomínky
96 stran, barevné publikace
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GX039128
GX039127

holčička 349,- 299,chlapeček 349,- 299,-

Kniha nabízí různé aktivity, jak v dnešní přetechnizované době trávit volný čas jinak než před obrazovkou, ať už jsou to mobilní telefony, notebooky,
tablety či televize. Nápaditá publikace uvádí nepřeberné množství možností, jak děti „odpojit“ a co jim
nabídnout jako náhradu, která by je natolik zaujala,
aby aspoň občas žily v reálném světě. Uváděné aktivity většinou vyžadují
minimální finanční náklady. Váz., 128 stran, 10,5 x 14,7 cm

GX039379

199,-

159,-

Pomozte svému
dítěti překonat
období vzdoru!
Susanne Mierau

NE! JÁ NECHCI!
Mnoho rodičů bývá zaskočeno, když jejich dítě
najednou začne prosazovat svou vůli. To ale
souvisí s důležitou fází jejich vývoje: s počátkem jejich osamostatňování. Jenže v tu chvíli
se z původně rozkošného děťátka stává řvoucí
uvztekaný uzlík. Odkud se ta vzpoura bere?
Má jeho chování vůbec nějaký smysl? Je nejvyšší čas zamést s překonanými představami
o fázi osamostatňování. Dítě s vámi nehraje
přetahovanou o moc, ale vyžaduje naplnění
svých základních potřeb. Když rodiče tohle
pochopí, pomůže jim to překonat i řadu obtížných situací. Autorka, matka tří dětí, ukazuje,
jak mohou rodiče smysluplně jednat v běžných
situacích a jak mohou své děti láskyplně
a s pochopením provázet turbulentním obdobím vzdoru. Váz., 144 s., bar. p., 16,4 x 20 cm

GX039886

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

299,-

239,-

Chusita Fashion Fever

TOHLE NENÍ JEN KNIHA O SEXU
Pojďme spolu mluvit na rovinu…
V tomto podrobném necenzurovaném
ilustrovaném průvodci se mladí lidé dozví
všechno o sexualitě, přístupu k vlastnímu
tělu i tělu toho druhého – otevřeně
a bez vytáček. Kniha plná informací,
odborných názorů i postřehů vrstevníků
a kvízů je určena těm, kteří se chystají
sexuálně žít, ale i těm, kteří už sexuálně
žijí. Průvodce je plný úžasných kreseb
a komiksových stripů.
Brož., 160 stran, barevné ilustrace
GX038878

279,- 219,-

49

Rodina, výchova

ODPOJTE SVÉ DÍTĚ OD SÍTĚ
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Pevné hýždě
za měsíc?
Je to možné!

Brigitte Engammareová

PEVNÉ BŘICHO
ZA 30 DNÍ
Ucelený tréninkový program
pro každodenní cvičení.
Brož., 96 stran, barevná publ.
GX039082

199,- 159,-

Brigitte Engammareová

PEVNÝ ZADEK ZA 30 DNÍ

Fitness, sport

Kniha je ideální pro ty, kdo nemají čas
chodit do tělocvičen a posiloven a hledají ucelený tréninkový program. Každý
týden vám nabídne nové cviky, které
jsou určené pro zpevnění a posílení
hýždí v rekordní době. Je dostupný
pro všechny, jednotlivé lekce zvládne
opravdu každý. S ohledem na svaly
a klouby začíná cvičení zahřátím a končí
protahováním, které podpoří vaši ohebnost a pružnost. A konečně jednoduché
a příjemné techniky automasáže vám pomohou bojovat s celulitidou a zbavit se každodenního napětí.
Brož., 104 stran, barevná publikace, 16,5 x 22,5 cm

GX039900

159,-

KRÁSNÉ NOHY
ZA 30 DNÍ
Nemáte čas chodit do posilovny? Cvičte doma!
Brož., 112 stran, barevná publ.
GX039081

199,- 159,-
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199,-

Brigitte Engammareová

Ingo Froböse

E. Browerová, E. Jagová

POSILOVÁNÍ
BEZ NÁŘADÍ

JÓGA

Přes 100 velice účinných
cviků bez nářadí
Perfektní cviky pro zlepšení
kondice a vytvarování těla.
Brož., 160 stran, bar. publikace
GX037437

50

299,- 149,-

Jean Drouin, Denis Pedneault,
Roberto Poirier

Kniha, která vás změní, probudí,
rozsvítí vaše světlo a poskytne
životní sílu. Něžně vás uvede
do jógové praxe, osvěží mysl,
otevře srdce a pohladí duši.
Brož., 232 stran, bar. publikace
GX037155

399,- 349,-

J. Langendoen, K. Sertelová

CVIKY, KTERÉ LÉČÍ

TEJPOVÁNÍ
JAKO SAMOLÉČBA

Kniha obsahuje spoustu cvičebních sestav dokonale přizpůsobených vašemu zdravotnímu stavu.
Vaše cesta za uzdravením právě
začíná… Brož., 256 s., bar. publ.

Všechny tejpy od hlavy
k patě
Přes 70 tejpů ke zmírnění
nebo odstranění 160 zdravotních potíží. Brož., 248 s., bar. p.

GX038006

399,- 299,-

GX036803

399,- 329,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 71.
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Jana LeBlanc, Martina Pavlová

ZÁPISNÍK BĚŽKYNĚ
Tento skvělý tréninkový deník vám může
zásadně zlepšit běžecký život!
288 stran, barevná publikace
GX039287

299,- 239,-

EXKLUZIVNÍ KNIHA
NEJEN PRO FANOUŠKY
FOTBALU
Raphael Honigstein

JÜRGEN KLOPP
Když diváci bouří

BĚŽ A NEPŘESTÁVEJ!
Evangelium pohybu
Kniha významného českého ultramaratonce
a zakladatele běžecké školy a jeho kolegy.
216 stran, barevná publikace
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GX039748

GX039697

Sport

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

Jürgen Klopp je velká osobnost. Jeho
trenérské schopnosti a přístup k fotbalu z něj dělají jednoho z nejlepších
koučů na světě. V týmech, kde působil, začalo žít fotbalem celé město,
všichni lidé v klubu najednou táhli
za jeden provaz. S touto knihou nahlédnete do zákulisí Mohuče, Borussie Dortmund i Liverpoolu. Dozvíte
se i o Kloppově dětství, hráčské
kariéře a inspirativnímu přístupu
k trenérské práci. Váz., 296 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm
379,-

cena pro VIP členy

279,- 219,-

299,265,-

Vtipná kniha
o nejpopulárnějším
sportu naší planety
Luciano Wernicke

PROČ SE HRAJE
FOTBAL JEDENÁCT
NA JEDENÁCT
Je nejlepším střelcem historie opravdu Pelé? Jak se mohlo stát, že za národní tým nastoupil fanoušek a ještě
dal gól? V knize naleznete odpovědi
na sto otázek z pravidel a historie
fotbalu, kuriozity a rekordy.
Váz., 248 stran, čb. il., 14,5 x 20 cm

GX039797

279,-

219,-

Theodore Dimon, Jr.

M. Moravec, G. Koukalová

ANATOMIE TĚLA
V POHYBU

JINÁ
GABRIELA KOUKALOVÁ

Ucelený soubor přednášek se
zaměřením na kosti, svaly
a klouby lidského těla seznamuje čtenáře se základním
anatomickým názvoslovím.
Brož., 264 stran, čb. ilustrace

Sportovní i osobní zpověď
nejlepší biatlonistky naší
historie. Součástí knihy jsou
také dosud nezveřejněné
fotografie.
308 stran + 32 stran bar. foto

GX038704

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 70.

259,- 199,-

GX314396

399,- 319,-
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Eckhart Tolle

TICHO PROMLOUVÁ
Když se spojíme s tichem ve svém nitru, tak překročíme hranice své aktivní mysli a objevíme hloubku klidu a spokojenosti. S tímto poselstvím se seznámili čtenáři na celém světě v Tolleově první knize Moc přítomného okamžiku.
Ve své další knize nám Eckhart Tolle vysvětluje esenci svého učení jednodušším způsobem určeným pro každého.
Váz., 104 stran, 12,5 x 20 cm

GX040047

199,-

159,-

Eckhart Tolle

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
Pracovní kniha
Tato publikace skvěle doplňuje knihu Moc přítomného okamžiku, jeden z nejznámějších a nejprodávanějších titulů duchovní literatury za posledních několik
let. Přítomný okamžik je to jediné opravdové, co
v životě můžeme prožívat, a proto bychom se měli
naučit ho správně uchopit a na tomto základě
budovat svůj život.
Váz., 112 stran, 12,5 x 20 cm

GX039939

199,-

159,-

Eckhart Tolle

Životní styl

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
184 stran
GX038717
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Změňte svůj život!
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249,- 199,-

VISHEN LAKHIANI
Zakladatel a generální ředitel úspěšné
firmy Mindvalley, v současnosti jeden
z předních představitelů oboru „osobní
rozvoj”.

Vishen Lakhiani

KÓD K VÝJIMEČNOSTI
10 nekonvenčních zákonů, jak změnit svůj
život a uspět podle vlastních představ
Tato kniha, zaměřená na dosažení úspěchu a štěstí v životě,
se právem rychle stala bestsellerem New York Times. Autor
v ní bourá konvenční přístup ke světu. Spojuje vlastní zkušenosti s poznatky východních tradic, ale i západní vědy. Inspiroval se příkladem nejúspěšnějších podnikatelů a naučí vás
myslet způsobem, který je vlastní největším nekonformním
mozkům. Ukáže, jak si klást otázky a stanovovat výzvy, bořit
zažitá pravidla a vytvářet si nová tak, abyste dosáhli svých
životních cílů. Váz., 312 stran, čb. ilustrace, 14,5 x 22,7 cm

GX038659

52

349,-

279,-

Signe Johansenová

HYGGE
Hygge, to je severský fenomén útulna, pocit pohodlí,
tepla a pohostinnosti. Známá kuchařka a spisovatelka
S. Johansenová napsala
svěží, 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! 208 stran, bar. publ.
GX038706

299,- 149,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 42 a 43.
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Nalezněte snadnou cestu
ke spokojenému životu!
Harriet Griffeyová

CHCI ŽÍT ŠŤASTNĚ
Kniha je plná praktických informací, nápadů a inspirace. Nabízí rady, co můžete udělat pro
to, abyste dosáhli pocitu štěstí, a díky několika malým změnám prožili spokojený a radostný
život. Boj s negativními myšlenkami a stresem, pohyb, bezproblémové skloubení rodiny
a práce a zdravá strava mohou váš život významně zlepšit. Vaše spokojenost leží ve vašich
rukách. Máte ji na dosah! Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 12 x 15,5 cm

GX039884

249,-

199,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

596,-

400,-

obj. č.

GX040346

Harriet Griffeyová

Harriet Griffeyová

Harriet Griffeyová

CHCI SPÁT

CHCI SI
ZORGANIZOVAT
ŽIVOT

CHCI ŽÍT
BEZ STRESU

Přečtěte si, jak spánkové fáze, návyky,
fyzická aktivita,
stravování a celkový
životní styl přispívá
k příjemnému nočnímu odpočinku… 144 stran, barevné ilustrace
249,- 199,-

249,- 199,-

GX038995

Kniha vysvětluje, jak
vnést klid do okolního prostředí a vztahů, abychom se
zbavili stresu a lépe
se soustředili. 144 stran, barevné ilustrace
249,- 199,-

GX038996
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GX038994

Kniha plná praktických řešení, tipů
a inspirace vám
umožní omezit nepořádek, chaos a stres. 144 stran, barevné ilustrace

Dárkové publikace

4X HARRIET GRIFFEYOVÁ

Paulo Coelho

CESTY
Diář 2019
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího autora
naší doby Paula Coelha má tentokrát
za hlavní téma
„cesty“. Obsahuje
originální, půvabně
vyjádřené a hluboce
pravdivé myšlenky,
které pronášejí postavy jeho četných románů, včetně toho nejnovějšího, ale také autor sám ve svých fejetonech.
Flexivazba, 264 stran, barevná publikace, 13 x 20,5 cm

GX039704

299,-

239,-

Paulo Coelho

Paulo Coelho

Paulo Coelho

JAKO ŘEKA, JEŽ PLYNE

ŽIVOT

LÁSKA

Vyprávění z let
1998–2005
Soubor vyprávění, úvah
a myšlenek představuje
příčný řez literárním dílem
proslulého brazilského
autora Paula Coelha
a odráží šíři jeho tvorby.
192 stran

Vybrané citáty
Inspirativní výbor z citátů.
128 stran, barevné ilustrace

Vybrané citáty
Od autora Alchymisty.
128 stran, barevné ilustrace

GX035977

199,- 179,-

Sledujte aktuální novinky ze světa knih na twitter.com/knizniklub.

GX037435

289,- 249,-

GX037434 289,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

150,-

jen

428,-

obj. č.

GX037508

ŽIVOT a LÁSKA

53
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Probuďte v sobě dobro
prostřednictvím vize
a hodnot!
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Louise L. Hay

POZNEJTE
DOBRO
V SOBĚ
Jak se naučit
používat
afirmace
V této nádherné knize
vám Louise L. Hay
ukáže tajemství a sílu
afirmací a především
správný způsob, jak
je používat. Podle
autorky se tak dostaneme do nejhlubšího podvědomí a dokážeme vyléčit veškeré neduhy. A to jak
fyzické, tak psychické. Kniha se zaměřuje na široké pole problémů, které nás
v životě trápí. Po jejím přečtení dokážete správně zacházet se svými emocemi,
zbavíte se zbytečného strachu a vyrovnáte svůj život do polohy, kdy pro vás
každý den bude zážitkem. Váz., 120 stran, 15 x 17 cm

GX039608

199,-

159,-

Rádce

Louise L. Hay

UZDRAV SVÉ TĚLO
Průběh choroby může být obrácen prostou změnou našeho myšlení. Když se choroba vrací znovu a znovu, je to
kvůli tomu, že pacient nezměnil své myšlenkové návyky,
a proto u něj znovu propukla tatáž nemoc. Změníme-li
své myšlení, které nemoc způsobilo, nebudeme už další
lékařskou pomoc potřebovat. 88 stran
GX039506

KA

Shari Arison

GX039403

259,-

199,-

Shari, vaše dílo ovlivnilo svět hluboce pozitivním způsobem, neboť se díky
vaší neutuchající snaze proměnit ho v lepší místo dotklo životů lidí všude
na Zemi.
BILL CLINTON, bývalý americký prezident

54

O
N

Shari Arison, slavná americko-izraelská podnikatelka a filantropka,
představuje v této knize svůj podnikatelský model založený na soustavě třinácti hodnot, který lze aplikovat ve firmách a organizacích
tak, aby sloužily pro dobro všech. Na konkrétních příkladech
ze svých společností ukazuje, že v podnikání lze vytvářet zisk a zároveň myslet na lidi i planetu. Hodnoty jako Finanční svoboda, Udržitelnost, Vitalita či Dobrovolnictví jistě osloví každého, komu záleží
nejen na osobním blahu, ale i přínosu pro celé lidstvo. Vize této
ženy je proto výzvou pro všechny podnikatele, lídry a zaměstnance
po celém světě, aby se stali iniciátory změny.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

VI

N

MODEL KONÁNÍ DOBRA

179,- 139,-

David J. Schwartz, Ph.D.

MYSLETE
VELKORYSE
Miliony lidí po celém světě
zlepšily svůj život pomocí jednoduchého návodu „myslete
velkoryse“. Od finančního
experta D. J. Schwartze se
k vám dostanou rady a návody k tomu, jak lépe prodávat, jak vydělávat více peněz
a především, jak se ve světě
financí cítit pohodlně a bez
stresu. Nejedná se o prázdné
sliby, nýbrž o plnohodnotné
poučky pro každého, kdo chce
mít ve financích pořádek.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GX039536

249,-

199,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 71.
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Získejte příliv vitality!
Inka Jochumová

NOVÁ ŽIVOTNÍ ENERGIE
Staré čínské metody: pět zásadních cviků
Má-li být člověk zdravý a plný síly, především v něm musí dostatečně
proudit vnitřní energie neboli čchi. Mistr Č’Čchang Li názorně vysvětluje
pět zásadních cviků k energetickému posílení a harmonizaci těla.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 13 x 19 cm
149,-

119,-

Rádce

GX038657

Inka Jochumová

Inka Jochumová

DEJTE SBOHEM ÚNAVĚ

UZDRAVTE SI OČI

Naučte se získávat a posilovat čchi!
64 stran, barevná publikace

Díky energii vysílané do očí se mnohým
zlepšil zrak! 56 stran, barevná publikace

149,- 119,-

GX038658

149,- 119,-

N

EN
ČN

ÍC

Tanya Goodinová
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GX038656

Na digitální zařízení saháme asi
2617krát denně, ťukáme, posunujeme nebo klikáme. Trávíme víc času
online než spánkem. Při tolika způsobech, jak zůstat stále připojeni,
jak věci odkládat a rozptylovat se,
není snadné se toho všeho vzdát.
Tato knížka vám pomůže se odpojit
a probrat se, zmírnit stres a získat
víc času. Vychutnejte si skutečné
zážitky, opravdové vztahy a pocit
štěstí. Nastavte si hranice propracovanými cvičeními, moudrými slovy
a novým pohledem Tanyi Goodinové, odbornice na digitální detox.
Flexivazba, 112 stran, barevné foto,
10,5 x 14,7 cm

Hal Elrod

Andreas Winter

ZÁZRAČNÉ RÁNO

JAK SE VYLÉČIT
BEZ LÉKŮ

GX039677

GX038340

199,-

159,-

Využijte neomezený potenciál, který dřímá v každém
z nás! V knize naleznete
návod, jak se dostat na vyšší
úroveň, kde vaše osobní
i pracovní úspěchy daleko
přesáhnou všechno, co jste
dokázali v minulosti. 200 s.

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 4 a 5.

229,- 129,-

Příčinou mnoha onemocnění
není fyzický, ale emocionální
stav. Alergii, migrénu, poruchy spánku, ale i rakovinu
je možné zahnat na ústup
odhalením duševní příčiny
a její reinterpretací. 176 stran
GX039604

249,- 199,-

55

ÚSPĚCH NENÍ
NÁHODA,
JE TO OTÁZKA
VAŠEHO
ROZHODNUTÍ!

Většina vašich problémů se
dá snadno vyřešit. Nevěříte?
Přečtěte si tyto knihy!
N

O
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John C. Parkin

DO PR****,
BERTE ŽIVOT
TAKOVÝ,
JAKÝ JE

Rádce

Také máte pocit, že
je velký rozdíl mezi
tím, jak byste chtěli,
aby věci vypadaly,
a tím, jak doopravdy
vypadají? Je to
vcelku běžné jádro
bolesti a pocitu neštěstí pro většinu
lidí. Anglické slovíčko
f**k, v tomto textu
užívané jako „s**te
na to“, umí podle
autora Johna C. Parkina tento rozdíl
smazat. Jak na to?
To se dočtete v další
jeho knize, která umí
řešit spoustu problémů jednodušším způsobem, než by vás vůbec napadlo. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GX039903

249,-

199,-

David Taylor

CHCETE ÚSPĚCH? VĚŘTE SI!
Všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli
něčeho dosáhnout, už máte v sobě – právě teď.
Tato kniha vám otvírá nové možnosti; přeprogramuje váš mentální software tak, abyste dokázali
odstranit svoje obavy a omezující přesvědčení.
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm

GX038937

John C. Parkin

DO PR****,
DĚLEJTE,
CO MÁTE RÁDI

John C. Parkin,
Gaia Pollini

CESTOU FAK* IT
Kniha plná inspirace.
216 s., čb. ilustrace

Jen Sincero

GX038754

GX039111

Skvělá motivační knížka
pro každého, kdo zoufale
touží po lepším životě,
ale nechce se zruinovat
jeho hledáním. Vezměte
si na pomoc Sílu a konečně udělejte díru
do světa! 280 stran

199,- 159,-

Výhodný komplet

270,-

199,-

264 stran, čb. ilustrace
249,- 199,-

ušetříte

249,-

jen

427,3X JOHN C. PARKIN

obj. č.

GX040347

JSI PROSTĚ BOREC

GX037994 299,- 229,-

56

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Tato kniha nepředkládá jistotu.
Úvahy představují spíše náznak
hlubších rozhovorů. S některými náměty se možná ztotožníte, s jinými
ne. Můžete s mými závěry souhlasit
nebo nesouhlasit. Některé myšlenky
jsou možná hluboce znepokojivé,
jiné vám snad budou připadat naivní
a nedomyšlené. V tom spočívá zázrak
a jedinečnost našich cest a krása
dialogu a vztahu.
Wm. Paul Young

Jeho Svatost dalajlama

JAK ŠÍŘIT LÁSKU

199,- 169,-

LŽI O BOHU, KTERÝM
VĚŘÍME
Slavný bestsellerový romanopisec
v této knize představuje 28 běžně
užívaných společenských názorů
o Bohu, které považuje za nesprávné a které nás podle něj
od jeho podstaty oddalují. S osobitým humorem a anekdotami
z vlastního života zde znovu otevírá známá témata, jako jsou víra,
hřích, lidská práva, politika a jiné
a pomáhá nám objevit hloubku
Boha skrze odlišnou perspektivu.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GX039417

259,-

199,-
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GX037419

William Paul Young

Duchovní literatura

Aby na celém světě láska rozpustila
nesnášenlivost, moudrost zvítězila
nad nevědomostí, koordinovaný
aktivismus nahradil pasivní přijímání
a zoufalství, dialog vystřídal výčitky,
spravedlnost odstranila pomstychtivost a to vše vedlo k uznání univerzálních práv… To je poselství
myšlenek jedné z nejuznávanějších
filozofických osobností naší planety.
Jedině dlouhodobé odhodlané úsilí
může překonat opevněné síly hlouposti a chtivosti. Doufám, že tato
kniha o lásce, v níž Jeho Svatost
dalajlama čerpá z dlouhé tradice
tibetských technik k transformaci
mysli a srdce, přispěje k tomu, co
tak nutně potřebujeme – ke vzrůstu
vzájemné lásky a soucitu. 128 stran

Rady
od slavné
odbornice
na anděly
Doreen Virtue, Robert Reeves

ANDĚLSKÁ OČISTA
Zbavte se spousty fyzických
i psychických neduhů ve svém
těle! V knize naleznete sedmidenní plán na protikuřáckou
a protialkoholovou očistu
a mnoho jiných rad, které se
týkají například zdravé stravy.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GX039472

299,-

239,-

Doreen Virtue

MARIE,
KRÁLOVNA ANDĚLŮ
Kniha popisuje mnoho nejrůznějších příběhů a dechberoucích osobních setkání,
v nichž se dokládají zázračná uzdravení, mariánská
zjevení a setkání s Pannou
Marií. 200 stran
GX039675

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

199,- 159,-

Lorna Byrneová

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
48 stran, barevná publikace

ANDĚLSKÉ ZAMYŠLENÍ
48 stran, barevná publikace
GX039186
198,-

cena za obě publikace

158,-
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pomocí toltécké
moudrosti!

Reinhard Stengel

ŽÍT
VE VNITŘNÍ
HARMONII

Ezoterika

Žít v harmonii se světem i sám se sebou –
kdo by si to nepřál?
Reinhard Stengel,
zvaný „Rainbowman“,
působil dlouho
v managementu, ale
už řadu let pracuje
jako velice úspěšný
léčitel a šaman. V této
knize představuje tři
účinné metody: očistu
aury a čaker, duchovní práci
s kruhy a energetické konstelace. Tím očistíte své
energetické pole, odstraníte blokády i cizí vlivy a nepochybně se ozdravíte fyzicky i psychicky. Váz., 96 stran, barevná publikace, 10,5 x 16,5 cm

GX038524

179,-

Jiří Černák

Renata Herber

Don Miguel Ruiz, ml.

ČÍNSKÉ HOROSKOPY

POSELSTVÍ RUN

MISTREM SÁM SOBĚ

Odhalte své pravé já
Zájemce nejen pozná své
„zvíře“, ale dozví se také,
jak si osobně nastavit dvanáct důležitých životních
oblastí tak, aby dosáhl
celkové životní rovnováhy.
168 stran, čb. ilustrace

Publikace se věnuje významu jednotlivých znaků a typům věštění, ale obsahuje
i základy severské mytologie
a uvádí využití run v lidovém
léčitelství. Knihu doplňuje
překrásně barevně provedená sada karet. 144 s. + karty

Dávní Toltékové věřili, že
život, jak ho vnímáme, je
sen. Kniha Mistrem sám
sobě vysvětluje, jak člověk
může procitnout, osvobodit
se od iluzí příběhů a žít
v souladu se svou opravdovou podstatou. 176 stran

GX038473

58

159,- 129,-

GX038630

399,- 299,-

GX038307

249,- 199,-

Don Miguel Ruiz

ČTYŘI DOHODY
Autor odhaluje zdroj špatných životních návyků, které nás připravují o radost a vedou
ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené
na staré toltécké moudrosti, nabízejí nový
přístup k vlastnímu nitru, abychom dokázali
proměnit svůj život v prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Tato edice ve velmi hezkém grafickém provedení vyšla k patnáctému
výročí prvního vydání dnes už světoznámého
titulu. 176 stran, barevná publikace

139,-

229,- 179,-

GX040320

Dr. T. Späth, Shi Yan Bao

Dr. T. Späth, Shi Yan Bao

ŠAOLIN

ŠAOLIN

Osm kroků k získání
energie a vnitřní rovnováhy
Brož., 160 stran, bar. publ.

Tajemství vnitřní síly
Brož., 160 stran, barevná
publikace

GX038045

249,- 199,-

GX037870

249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

170,-

jen

328,-

obj. č.

GX040122

2X ŠAOLIN

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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Vneste do svého
života čerstvou
energii!
Barry Eaton

TAJEMSTVÍ ŽIVOTA PO SMRTI

Georg Huber

Mimořádná knížka přinášející naději.
264 stran

ENERGETICKÁ OČISTA
DOMOVA

299,- 239,-

Chcete mít krásně čistý domov, ale
nevíte, jak na to? Tato knížka, která
se zabývá energetizací domu či bytu,
vám dodá sílu a odhodlání k vytvoření pozitivní atmosféry domova.
Seznámíte se s hlavními zásadami
při využívání čtyř základních elementů,
vůní a zvuků, energetických symbolů,
fialového plamene, vykuřovadel
a energetických sprejů. Naučíte se
provádět jednoduchý očistný rituál
a používat potřebné přísady.
Váz., 96 stran, barevná publikace,
10,5 x 16,5 cm

Cassandra Easonová

KAMENY
a jak jim rozumět
128 stran, černobílé ilustrace
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GX038450

GX038525

169,-

Ezoterika, záhady

GX039601

129,-

199,- 149,-

Naslouchejte
vnitřnímu hlasu
s rozumem!
Matthias Hammer

NEPŘÍTEL V MÉ
HLAVĚ
Znáte ten vnitřní hlas, který vás
nemilosrdně kritizuje a z každé
maličkosti dělá katastrofu?
Všichni máme v sobě vnitřní sabotéry, kteří nám komplikují život.
Je třeba jim naslouchat, ale naučit
se s nimi zacházet tak, aby byli
užiteční. Proslulý psycholog vám
poskytne vynikající rady, díky nimž
budete k sobě přátelštější a najdete sílu splnit si životní přání.
Váz., 160 str., barevná publikace,
16 x 21,4 cm

GX038614

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 71.

349,-

279,-

Erich von Däniken

Erich von Däniken

VZPOMÍNKY
NA BUDOUCNOST

CESTA NA KIRIBATI

Odkud se vzaly technicky
dokonalé monumenty, které
bychom ani dnes, vyzbrojení
poznatky moderní vědy,
nepostavili? Co znamenají
staré kresby podobné kosmonautům? Byli to „bohové“, či mimozemšťané?
168 stran + 16 stran bar. foto
GX039780

249,- 199,-

Brilantní cestopisné dílo,
ve kterém nás světoznámý
badatel a archeolog zavede
na ostrovy Kiribati, kde byl
objeven skvěle fungující kamenný kompas a další podivuhodné megalitické stavby.
Autor v knize předkládá
množství otázek, na něž
odpoví až budoucnost. 264 s.
GX039686

259,- 199,-
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MANDARÍNSKÉ KACHNIČKY
Přívěsek na klíče
Podpořte svůj partnerský vztah! Mandarínské kachny symbolizují podle feng-šuej
dobré a trvalé partnerství. Přívěsek lze
rozdělit na dvě části.
GX323603

99,-

AROMALAMPA S MINCÍ HOJNOSTI
Replika tradiční čínské mince na aromalampě přináší
do života hojnost a prosperitu. Je nepostradatelným
aktivátorem finanční energie, úspěchu a dobrého
pracovního postavení. Aroma šířící se prostorem očišťuje
a aktivuje energie. Výška aromalampy cca 7 cm. Materiál: keramika, kov.
GX323605 bílá aromalampa
99,GX323606 černá aromalampa
99,-

BA GUA
Přívěsek na klíče
Ba gua je tradiční čínský symbol ochrany
a rovnováhy. Přívěsek můžete rozdělit
na dvě části.

99,-

Dárkové zboží

GX323604

HRNKY S MOTIVEM LEVANDULE, 2 ks

HODINY S MOTIVEM LEVANDULE

Rozměry hrnku: výška cca 8 cm, průměr cca 9 cm. Objem 360 ml. Materiál: keramika.
Vhodné do myčky i mikrovlnky.

119,-

GX248647

Nástěnné hodiny s motivem levandule. Průměr 30 cm.
Baterie AA do hodinového strojku nejsou součástí balení.

169,-

GX323552

Vonné esence
pro váš útulný
domov
VONNÁ DEKORACE
LEVANDULE A VANILKA
Dvě dárkové krabičky s jíly.
Jedna ve tvaru srdíček s vůní
levandule (10 ks), druhá
ve tvaru lišek s vůní vanilky
(4 ks). Vonné esence krásně
provoní vaše skříně i auto.
GX040198

60

99,-

VĚNEC ZDOBENÝ VELKÝ

VĚNEC ZDOBENÝ MALÝ

Věnec zdobený hnědozlatou poinsettií.
Průměr 30 cm. Materiál: plast, textil, kov,
přírodniny.

Věnec zdobený cesmínou
a bobulemi. Průměr 20 cm.
Materiál: plast, textil.

GX324790

99,-

GX324791

89,-

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!
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TERMOLÁHEV
SOVIČKA
Skvělý a ověřený pomocník,
který zahřeje a uleví od bolesti. Využijete ho při bolestech zad, ledvin, bederní
a krční páteře, svalů, kloubů,
při nachlazení nebo na prohřátí studené postele. Láhev
je možné plnit i studenou
vodou a použít k chlazení.
Termofor má příjemný pletený, pratelný obal. Objem:
2 litry. Materiál: pryž, bavlna.
Rozměry: 21 cm x 34 cm.
GX323534 lila
285,GX323537 šedá
285,-

MASÁŽNÍ VÁLEC
Jedinečný masážní válec vhodný na celé tělo. Slouží
k relaxaci svalů, zmírňuje svalové napětí, ztuhlost
a přispívá ke zlepšení krevního a lymfatického oběhu.
Je ideální také pro masáž krku, svalů končetin i pro
reflexní terapii chodidel. Využijete ho i na problematické partie postižené celulitidou. Rozměry: průměr míčků
9 cm, délka válce 43,2 cm. Materiál: PVC a polystyren.

459,-

GX323539

BYLINNÉ KAPKY
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
S RAKYTNÍKOVÝM
OLEJEM (120 kapslí)
Nejsilnější hlíva na trhu
s deklarovaným obsahem
betaglukanů (236,4 mg
v denní dávce). Rakytník
podporuje imunitu. Hlíva
pochází z certifikovaných
pěstíren. Bez chemických
příměsí a konzervačních
látek. Výhodné dvouměsíční
balení.
GX282965

Antistres a Oči, zrak
Doplněk stravy. Bylinné kapky
Antistres (50 ml) obsahují pět
výjimečných bylin pro podporu
duševního zdraví, relaxaci a zmírnění stresu: maral, eleuterokok,
gotu kolu, mučenku a dobromysl.
Bylinné kapky Oči, zrak (50 ml)
obsahují světlík lékařský. Jsou
vhodné pro osoby pracující s počítačem či řídící vozidlo na delší
vzdálenosti.
GX323268

Dárkové zboží

Terezia

155,-

399,-

LÁVOVÝ NÁRAMEK
S AMETYSTEM
Lávové kameny napomáhají
správné cirkulaci krve a navozují úžasný pocit dokonalé
harmonie a jednoty. Ametyst
zvyšuje vnitřní sílu, intuici,
zlepšuje osobní auru, posiluje
věrnost a podporuje imunitní systém.
Délka náramku 19 cm, průměr korálků 0,8 cm.
Korálky jsou navlečené na gumičce.
GX324802

169,-

ČAKROVÝ NÁRAMEK
S AKVAMARÍNEM
Čakrový náramek posiluje hlavní
čakry, harmonizuje tělo a dobíjí energii. Chrání nositele
před negativními vlivy okolí
a stresem. Akvamarín mírní
bolesti a zbavuje strachu.
Délka náramku 19 cm,
průměr korálků 0,8 cm.
GX324794

169,-

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM A KRÉM NA RUCE S MERUŇKOVÝM OLEJEM
Zvláčňující krém na obličej a tělo (200 ml) s panthenolem a vitamínem E pro každodenní
použití. Posiluje přirozenou ochrannou bariéru pokožky a chrání pleť před nepříznivými
vlivy prostředí. Krém na ruce (100 ml) omezuje lámavost nehtů a tvorbu záděrek.
Meruňkový olej je díky své lehké konzistenci vhodný pro všechny typy pleti. Obsahuje
nenasycené mastné kyseliny, vitamíny A a E, podporuje regeneraci a hydrataci pokožky
bez nadměrného pocitu mastnoty. Navíc uklidňuje podrážděnou pleť, zjemňuje a je
vhodný i pro velmi suchou nebo alergickou pokožku.
GX324331

Hledáte knihu? Více než 60 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.

115,-
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Krásné kalendáře na rok 2019
2

1

3

4

5

6
4

1 IVA HÜTTNEROVÁ

Kalendáře

měsíční, 13 stran, 24,5 x 34,5 cm
GX323080

249,-

169,-

měsíční, 12 stran, 33 x 52,5 cm
GX315753

3

169,-

6 LUNÁRNÍ KALENDÁŘ
NAŠICH BABIČEK

PROVENCE

měsíční, 14 stran, 31,5 x 52,5 cm
GX321671

149,-

5 JOSEF LADA

2 ALFONS MUCHA
měsíční, 12 stran, 33 x 52 cm
GX315759

ROMANTIC CORNERS

měsíční, 14 stran, 31,5 x 52 cm
GX321667

149,-

týdenní, 60 stran, 15 x 30 cm + dvě publikace
GX326497
239,-

Stolní kalendáře na rok 2019
7 KOČKY /
MAČKY
týdenní, 60 stran,
18 x 23,2 cm
GX315610 69,-

8 PSI / PSY
týdenní, 60 stran,
18 x 23,2 cm
GX315609 69,-

9 BYLINKY &
ČAJE
týdenní, 60 stran,
18 x 23,2 cm
GX315622

69,-

10 ČESKÁ
KUCHYNĚ

11 TIPY
NA VÝLETY

12

týdenní, 60 stran,
17,5 x 22,6 cm
GX321598 65,-

týdenní, 60 stran,
18 x 23,2 cm
GX315633 69,-

týdenní, 60 stran,
18 x 23,2 cm
GX315623
69,-

ZAHRÁDKÁŘ

Stolní kalendáře obsahují i nová jména. Dětské kalendáře nabízí Klubko.
62

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!

Václav Postránecký

RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ
Listujte, čtěte a objevujte vyzkoušené a neotřelé nápady z oblíbeného
televizního magazínu pro pěstitele,
chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo se nebojí své originální návrhy poskytnout ostatním. Knihou
vás provede moderátor pořadu Václav Postránecký. 144 stran, bar. publ.

Krásný a zdravý
trávník po celý rok

259,- 199,-

J. Höhne, Paul Gerhard Wilhelm
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GX039786
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DVANÁCT MĚSÍCŮ
V ZAHRADĚ
Ideální průvodce pro každého majitele rodinného domku a zahrady či
zahrádky, chataře nebo chalupáře.
Měsíc za měsícem radí, kdy a jaké
práce při tvorbě zahrádky, pěstování
květin, okrasných rostlin, ovoce
nebo zeleniny je nejvhodnější provádět. 352 stran + 32 stran bar. foto
299,- 99,-

Příroda

GX037145

Margot Spohnová a kolektiv

CO TU KVETE?
Kniha nabízí nejen podrobný
popis jednotlivých rostlin i s výstižnými ilustracemi, ale také
základní informace o biotopech
a uvádí přehledné tabulky a náčrty ilustrující botanické termíny,
jako jsou typy květenství, plodů,
stonků či postavení listů.
496 stran, barevná publikace
GX037538

499,- 399,-

Christa Lungová

DOKONALÝ TRÁVNÍK
Praktická příručka o pěstování trávníku nabízí rady a tipy pro zahrádkáře.
Podrobně popisuje, jak připravit půdu a upravit plochu, jaké vybrat osivo, jak ho
zapracovat, zalévat, jak pokládat trávníkové koberce na rovině i ve svahu či založit
přírodní louku. Samostatné kapitoly se věnují celoroční péči a řešení problémů,
jako jsou choroby a škůdci, krtci, hraboši, plevel, prosychající místa či náhrada poškozených trávníkových ploch. Váz., 120 stran, barevná publikace, 14,8 x 20,8 cm

GX039781

259,-

199,-

Alethea Morrisonová

VČELAŘENÍ KROK
ZA KROKEM
Nápaditě upravená kniha o včelách čtivě a názorně popisuje, jak
si má počínat začínající včelař od
nákupu včelstva až po první sklizeň medu. Autorka uvádí praktické rady, jaké jsou typy úlů, kam
je umístit, jak je zabezpečit, čistit
a mnoho dalšího. 152 s., bar. publ.
GX036293

299,- 249,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Vyzkoušejte tradiční
recepty prověřené
staletími!
Paola Franconeriová

AROMATICKÉ ROSTLINY
Nápaditě zpracovaná příručka o aromatických
léčivých rostlinách přibližuje řadu tradičních
i méně tradičních bylinek, včetně vzácných koření, a ukazuje, kdy a jak je sbírat, jak je používat a jaké jsou jejich hlavní účinky. V knize
naleznete rovněž postupy na přípravu tinktur,
krémů či pomád a nechybí ani osvědčené
recepty na chutné a voňavé pochoutky.
Váz., 136 s., barevná publikace, 13 x 21 cm

GX039491

HERBÁŘ
288 stran, barevná publikace
GX038929
399,- 319,-

199,-

Příroda

259,-

G. Tedeschiová, U. Raiserová
Přírodní lékárna

MYSLIVECKÝ KALENDÁŘ

69,-
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týdenní, 62 stran, 14,5 x 23,1 cm
GX315620

David Haskell

UTAJENÝ LES

Gill Daviesová

Aleš Dostál

KOŘENÍ

PYTLÁCKÉ POVÍDKY

Kniha obsahuje podrobné informace a mnoho překvapivých
zajímavostí o více než šedesáti
druzích koření. Zabývá se také
historií koření, jeho pěstováním
i využitím v medicíně a v kuchyni. 192 stran, bar. publikace
GX038312

64

299,- 149,-

Známý spisovatel své zážitky z role profesionálního
lesníka a myslivce vtělil
do povídkových příběhů,
které jsou spjaty s konkrétními hrdiny a krajinou.
160 stran, čb. ilustrace
GX038723

199,- 159,-

Tato originální kniha se věnuje dění
v přírodě, přibližuje nám les a jeho obyvatele, popisuje vztahy nejrůznějších
organismů mezi sebou a sleduje změny
v přírodě v průběhu celého roku. Autor
čtivým, poetickým a hlavně srozumitelným jazykem popisuje často velmi složité děje v přírodě a na základě svých
konkrétních pozorování se věnuje
obecnějším biologickým a ekologickým
problémům. O kvalitě knihy svědčí i to,
že za ni byl autor nominován na Pulitzerovu cenu.
Váz., 280 s. + 8 s. bar. foto, 14 x 20,5 cm

GX039531

299,-

239,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 71.
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Elwyn Hartley Edwards

VELKÁ ENCYKLOPEDIE KONÍ

599,- 479,-

GX038968

Heiko Bellmann

HMYZ
Výstižné barevné fotografie, přehledné popisky a podrobné texty
podávají mnoho zajímavostí a přibližují hlavní
poznávací znaky jednotlivých druhů hmyzu
(stavba těla a vývoj, výživa, velikost aj.). 256 s., bar. p.
299,- 249,-

CO MÁ KOČKA
NA MYSLI
Kočky dokážou plánovat a vytvořit
si představu o tom, co přijde. Mají
výbornou paměť – to, co je potřebné nebo příjemné, se rychle naučí.
Mimoto umí porovnávat některé
nové úkoly s tím, co už znají.
A hodně se toho dokážou naučit
napodobováním. Autorka pomocí
výstižných fotografií zaznamenává kočičí gesta a chování
a vysvětluje, co znamenají.
Brož., 96 stran, bar. publ.,
16 x 22 cm

GX039393
199,-

159,-
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GX037143

Brigitte Rauth–Widmannová

Příroda

V encyklopedii naleznete informace o vybraných
zástupcích jednotlivých plemen a správné péči
o koně i údaje o závodním jezdectví, drezúře, westernovém ježdění, úloze koní v pólu či býčích zápasech a mnoho dalšího. 360 stran, bar. publikace

Kristina Ziemer-Falkeová,
Jörg Ziemer

VÝCVIK ŠTĚNĚTE
Přehledná příručka uvádí
vše podstatné, co je potřeba
znát, když si poprvé pořizujete štěně: od zdravotní
péče, výživy, návyku na obojek a výcviku základních
povelů až po řešení problémového chování, výběr nejpraktičtějších tréninkových pomůcek
či tipy na zábavné i rozvíjející hry. Brož., 144 stran, barevná publikace, 23 x 24 cm

GX039663

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2018.

299,-

239,-

Liane Rauchová

Abigail Tuckerová

VÝCVIK BEZE SLOV

LEV V OBÝVÁKU

Vynikající příručka o moderním
tréninku vašeho psa technikou
tzv. prázdné ruky, která spojuje
prvky cvičení a hry. Metoda je
vhodná i pro trénink handicapovaných či neurotických zvířat.
Brož., 96 stran, barevná publikace

Autorka zkoumá soužití lidí
a koček. Její čtivá a zábavná
kniha je plná pozoruhodných
faktů. Po přečtení této publikace se už na svou kočku
nikdy nebudete dívat stejně!
264 stran

GX039092

199,- 159,-

GX038760

259,- 199,-
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N

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ
Praktický průvodce
technikami šití
Chcete se naučit šít sukně,
halenky, nebo i saka a kabáty?
Díky této publikaci se naučíte
připravovat střihy na míru
i opravovat obnošené či poškozené oděvy. 320 stran, bar. publ.
GX037362

499,- 399,-

Jaroslava Dovcová

ŽAKÁROVÉ PLETACÍ
VZORY
Pletení žakárových vzorů působí
na první pohled složitě, jakmile
však poznáte základní pravidla,
zvládnete snadno i náročnější
projekty! 136 stran, bar. publ.
249,- 199,-

Hobby

GX038729

Stephanie Thiesová

HÁČKOVANÉ ČTVERCE
V knize najdete 46 babiččiných
čtverců, od nejjednodušších
až po složité vzory s plastickým
efektem, a skvělé nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky.
Brož., 96 stran, bar. publ.
GX037608

Anja Lammová

Carolin Schwarbergová

MODERNÍ DOPLŇKY

POHODOVÉ PLETENÍ

V knize najdete návody na pletené doplňky, motivační citáty, relaxační cviky,
jógové pozice i hudební inspiraci. Užasnete, jak rychle vám pletené doplňky
porostou pod rukama. Díky jednoduchým postupům můžete při jejich výrobě
klidně sledovat oblíbený seriál. Ať už si
vyberete měkkou čepici, XXL šál nebo
palčáky z barevných bloků!
Flexivazba, 144 s., bar. p., 18,5 x 24,2 cm

V knize najdete projekty na pletení,
které dodají vašemu domovu i šatníku
neskutečný šmrnc! Nekomplikované
střihy, měkounké příze, snadné návody –
to jsou vlastnoručně vyrobené kousky,
které si na první pohled zamilujete.
Navíc jsou projekty proloženy recepty
a relaxačními cvičeními, díky nimž bude
váš víkend dokonalá pohoda.
Flexivazba, 144 s., bar. p., 18,5 x 24,2 cm

GX039956

66

329,-

259,-

GX039946

329,-

259,-

199,- 169,-

Veronika Hugová

KNOOKING
Vyzkoušejte knooking čili
pletení na háčku! Kniha plná
přehledných a inspirativních
návodů a fotografií vás zasvětí
do tajů této zajímavé techniky.
Brož., 64 stran, bar. publikace
GX037982

129,- 99,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 42 a 43.
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Vyškrabávací obrázky

KOUZELNÉ ZAHRADY
Brož., 28 stran, 21 x 26 cm,
barevná publikace
GX039188
199,- 159,-

Přírodou inspirovaná
aranžmá z čerstvých
i sušených květin
a rostlin
Autorky svým tvůrčím, svěžím a moderním způsobem překonávají tradiční přístup k vázání věnců a naučí vás, jak
vytvořit nápaditě krásné a neokoukané
přírodní ozdoby vhodné pro váš interiér
nebo jako originální dárek – od sušených či čerstvých věnců po ohromující
závěsné girlandy nebo lustry. S jejich
pomocí objevíte radost z nových květinových kombinací a zvládnete umění vazby
ze sezonních materiálů a surovin z divoké přírody. Brož., 144 s., 20,2 x 25,3 cm
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GX316378

349,-

279,-

Vyškrabávací
obrázky

FANTASTICKÉ
MANDALY
Nechte se okouzlit fantastickými vzory a krásnými barvami
dvanácti mandal ukrytých pod tajemnou
černou vrstvou. Tato originální umělecká díla můžete odhalit pomocí přiloženého dřevěného škrabátka. Jaký styl zvolíte, je jen na vás – odkryjte
všechny plochy, vyberte jen několik detailů nebo
popusťte uzdu své fantazii a vyškrabávejte vlastní
vzory, linie a plošky. Zábava zaručena!
Brož., 28 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

GX039853

199,-

Hobby

VĚNCE A PŘÍRODNÍ
DEKORACE

159,Emily Wallisová

Vytvořte si
unikátní obraz
z papíru!
ČÍNSKÝ QUILLING
Quilling je speciální výtvarná
technika využívající proužků
papíru, které jsou stáčeny a formovány do požadovaného tvaru.
V této knize najdete kromě
základního navíjení, tvarování
a lepení i nový jedinečný styl,
který propojuje západní tvorbu
a tradiční čínské umění.
Brož., 160 stran, barevná publ.,
18,5 x 26 cm

GX039891

Nepropásněte objednací termín 10. října 2018!

299,-

239,-

ANTISTRESOVÉ
SPOJOVAČKY
Brož., 96 stran, čb. ilustrace
GX038197
199,- 159,-

BÁJEČNÉ
SPOJOVAČKY
Odhalte, co se skrývá za tečkami! Brož., 96 stran, čb. il.
199,- 159,-

GX038520

ÚŽASNÉ
SPOJOVAČKY
80 skvělých spojovaček!
Brož., 96 stran, čb. ilustrace
GX038521

199,- 159,-

Výhodný komplet
ušetříte

240,obj. č.

jen

357,GX040348

3X SPOJOVAČKY
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RUDÁ VOLAVKA
V mezinárodním špionážním
thrilleru je bývalá baletka
Dominika donucena nastoupit do školy pro „volavky”,
která je součástí přísně tajného vládního programu,
a ocitá se tak v ohnisku
nebezpečné špionážní hry
mezi Ruskem a CIA.
Hrají: J. Lawrence, J. Edgerton, M. Schoenaerts, J. Irons,
N. O'Neill, S. Polunin a další.
GX326423 DVD

DVD, CD

Filmová kolekce

299,-

JÁRA CIMRMAN

BYLI JEDNOU
DVA PÍSAŘI

Nejistá sezóna a Jára Cimrman,
ležící, spící. Režie: L. Smoljak.

Legendární komediální seriál
v remasterované verzi.

GX322769

2 DVD

149,-

GX322400

2 DVD

MADAM SLUŽEBNÁ

TÁTOVA VOLHA

DUKLA 61

Láska je silnější než společenské
postavení! Hrají: Toni Collette,
Harvey Keitel, Michael Smiley aj.

Skvělá komedie Jiřího Vejdělka. Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, E. Holubová a další.

Televizní film o osudech rodiny
havíře na pozadí jedné z největších důlních katastrof.

GX312783

99,-

DVD

HRA BEZ PRAVIDEL

319,-

Temná akční kriminálka natočená v roce 1967 slavným
režisérem Jindřichem Polákem.
GX304484

DVD

99,-

GX326425

DVD

220,-

Hrají: J. Dornan, D. Johnson,
E. Johnson, A. Kebbel a další.
DVD

DVD

265,-

MAMMA MIA!

PADESÁT ODSTÍNŮ
SVOBODY

GX326421

GX325059

299,-

Edice k 10. výročí
Užijte si neodolatelně půvabný
film plný hudby!
GX326420

2 DVD

220,-

KRÁLÍČEK PETR

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Kolekce

SKANDINÁVIE

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Tento kouzelný a zábavný
rodinný film byl natočen
na motivy knihy B. Potterové.

Tajemství ohně a ledu
Pokračování oblíbené animované série je opět plné humoru.

VÁLKA

5 filmů edice Nejkrásnější místa světa: Norsko, Švédsko, Finsko, Island a Norské Laponsko.

Dokumentární filmy edice
Nejkrásnější místa světa
a Na cestách kolem světa.

GX326424

DVD

299,-

GX326422

DVD

220,-

Povinnost a čest, Boj a A jitra
jsou zde tichá.
GX320214

3 DVD

199,-

GX244560

5 DVD

99,-

GX258214

5 DVD

99,-

Václav Čtvrtek

Winx Club

MRŇOUSKOVÉ 3

Ondřej Sekora

František Nepil

O MAKOVÉ PANENCE

V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
+ MAGICKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Úžasně zábavná parodie
lidského světa, která pobaví
nejen děti, ale i dospělé.

FERDA, BERUŠKA
A PYTLÍK & FERDA
SPORTY VŠEHO DRUHU

HURVÍNKOVY PŘÍHODY 2

Dobrodružné příběhy makové
panenky a motýla Emanuela.
GX322643

68

DVD

180,-

GX268458

2 DVD

99,-

GX223971

DVD

99,-

GX317789 CD (mp3)

212,-

Další méně známé Hurvínkovy
příběhy z rozhlasového archivu.
GX321311

CD

219,-

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

Katapult

Štefan Margita

James Blunt

Marek Ztracený

TA PRAVÁ

ESSENTIAL

MAPA LÁSKY

ALL THE LOST SOULS

VLASTNÍ SVĚT

Atraktivní kolekce světových
evergreenů i novějších písní,
výtečně padnoucích do současného Gottova repertoáru.

Zlatá kolekce
Nejkompletnější výběr hitů
kapely Katapult. 48 kapelových úspěchů z let 1976–2018.

Pod pařížským nebem, Máma,
Mapa lásky, Odyssea, Láska
v Saint Jean, Slova, Být ráno sám
je hřích, Lásku mít a nic víc…

One Of The Brightest Stars,
I'll Take Everything, Same
Mistake, Carry You Home,
Give Me Some Love, Annie…

Jedenáct nových písní a speciální
booklet, kam přispělo různými
vzkazy více než dvě stě Markových fanoušků.

GX326493 CD + DVD 167,-

GX324244

PÍSNIČKY FILMOVÝCH
PRINCEZEN

Míša Růžičková

Tři oříšky, Miluju a maluju,
Kdyby se v komnatách, Kráska
a zvíře, O šípkových růžích,
Svítí slunce nad hlavou…

Andílek, Žofík, Tiše už spí,
Broučci, Čáp, Na mou duši,
Kamarád, Dobrý přítel,
Ukolébavka, Hou Hou…

CD

372,-

GX322633

3 CD

425,-

351,-

CD

GX322795

THE BEST OF
ELVIS PRESLEY

Giacomo Puccini

VIOLIN MASTER

TOSCA

Hound Dog, Blue Suede
Shoes, That's All Right, Heartbreak Hotel, Mystery Train,
Blue Moon, I Got A Woman…

Ha Piu Forte Sapore La Conquista Violenta, Ed Or Fra
Noi Parliam Da Buoni Amici,
È Buona La Mia Tosca…

Quartet N. 2 In D Major, Quartet N. 12 Op. 96 In F Major
American, Quartet N. 1
In E Flat Major, Symphonie
Espagnole Op. 21…

GX326419

3 CD

299,-

GX326494

2 CD

129,-

GX326495

4 CD

157,-

GX321807

2 CD

265,-

351,-

CD

PÍSNIČKY PŘED SPANÍM

GX305785

CD

239,-

Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK

Hana Whitton

Dominik Landsman

Michal Viewegh

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA

DOVOLENÁ
S MODERNÍM FOTREM

MUŽ A ŽENA

Poutavý historický román
o poslední české Přemyslovně,
manželce Jana Lucemburského,
čte Jitka Ježková.
GX298712 CD (mp3)

349,-

Když jste moderní fotr, ani
s letní dovolenou to není
žádné terno…
GX323675 CD (mp3)

269,-

Dvě novely (Family Frost a Čarodějka z Křemelky) známého
českého spisovatele čtou
M. Finger, M. Krátká a I. Bareš.
GX323251 CD (mp3)

329,-

Před čtyřmi lety vzal
detektiv William „Wolf“
Fawkes spravedlnost
do svých rukou – nedokázal se smířit s tím, že
soud osvobodil podle
něj jednoznačného pachatele. Wolfa postavili mimo službu a poslali do psychiatrické
léčebny. Teď se vrací do práce a zdá se, že rovnou k velkému případu: mrtvole sešité z částí šesti těl jako hadrový panák…
GX040274

2 CD (mp3)

299,-

Shari Lapena

MANŽELÉ
ODVEDLE

Miloš Kratochvíl

Jerome Klapka Jerome

Shari Lapena

INSPEKTOR VOGO

ONI A JÁ

NĚKDO CIZÍ V DOMĚ

Vtipný příběh o malém chlapci
Oskarovi Bendovi, který se
rozhodl stát policistou, čte
Borek Kapitančik.

Slavný román o dospívajících
dětech a rodičích, plný anglického humoru, čte skvělý
Martin Dejdar.

Thriller od autorky bestselleru
Manželé odvedle je plný tajemství a nečekaných zvratů.
Čtou: M. Hudečková a L. Hruška.

GX039339 CD (mp3) 159,-

GX298725 CD (mp3)

299,-

GX039730

CD (mp3)

239,-

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

Vaše sousedka nechce,
abyste vzali své dítě
na slavnostní večeři.
Nic osobního, ale rušilo
by. Váš manžel prohlásí,
že to nevadí. Bydlíte
přece hned vedle. Zapnete chůvičku a každou půlhodinu ho přijdete
zkontrolovat. Dcerka spala, když jste ji viděli naposledy. Teď vcházíte
do mrtvolně tichého domu a vaše nejhorší noční můry se naplnily…
GX039731

CD (mp3)

239,-

69

DVD, CD

GX323452
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Podmínky účasti v programu PREMIUM
1. Jako členové Knižního klubu PREMIUM nakupujete knihy až
o 30 % levněji než ti, kdo členy KK PREMIUM nejsou.
2. 5x ročně vám doručíme klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek.
3. Abyste mohli využívat všechny výhody členství, stačí si zakoupit alespoň jeden titul v období platnosti každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí
objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte nakoupit do objednacího termínu (uveden vždy na titulní
straně katalogu), zašleme vám další katalog – Výběr, v němž
vám doporučíme top tituly. Jestliže ani pak nezaznamenáme
vaši objednávku, pošleme vám námi vybranou atraktivní
knihu z aktuální nabídky Knižního klubu PREMIUM –
tzv. hlavní nabídku. Pokud se vám nebude tato kniha líbit,
můžete ji do 14 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové
kategorii).
4. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od prvního nákupu v Knižním klubu PREMIUM
(písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte dále každý rok.
5. Každý člen Knižního klubu PREMIUM, který ve stanoveném
období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč, nebo
který pravidelně nakupuje z každého katalogu v době jeho
platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP
programu. VIP člen získává k členské slevě (činící
cca 20 %) navíc 10% slevu na tituly označené v katalogu
jako VIP (tj. celkem cca 30% slevu z běžné ceny) a dále výhodnější poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu platnosti
katalogu.

Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní
nabídky (viz bod č. 3). Členem klubu PREMIUM se může stát
pouze osoba starší 18 let.

a příjmení) a kontaktní údaje (kontaktní adresa). Více informací
o ochraně osobních údajů v rámci Knižního klubu PREMIUM
naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

Reklamace

Ochrana soukromí
Od 25. 5. 2018 vešlo v České republice v platnost nové nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném zájmu,
aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP, a. s., v souladu
s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny i podle
nového nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech
a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se
zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

Předplatné časopisů
Knižní klub PREMIUM nabízí svým členům ve spolupráci se společností Business Media, s.r.o., čtvrtletní předplatné časopisů Můj
dům, Moderní byt, anebo Automobil revue jako dárek. Časopis
obdrží členové, kteří si zakoupí na www.knizniklub.cz zboží
v hodnotě nad 399 Kč a projeví zájem o předplatné. Nabídka platí
pouze do vyčerpání zásob (Můj dům 1 500 kusů, Moderní byt
500 kusů, Automobil revue 500 kusů). Společnost Business
Media, s. r. o., se tak stane správcem osobních údajů těch členů
Knižního klubu PREMIUM, kteří projeví zájem o předplatné (přičemž tím nejsou dotčeny práva a povinnosti Euromedia Group,
a. s., jako správce ve vztahu k osobním údajům zákazníků Knižního klubu PREMIUM). Společnost Business Media, s. r. o., se stane správcem těchto osobních údajů: identifikační údaje (jméno

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

Prodejny
l

Brno: Knihkupectví Luxor,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

l

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

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

l

l

l

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

Praha 1: Knihkupectví Luxor,
OC Quadrio, Spálená 2121/22,
tel.: 296 110 700-1

l

l

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

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

l

l

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

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

l

l

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

Praha 4: Knihkupectví Luxor,
Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,
tel.: 296 110 750-3

l

Praha 4: Knihkupectví Luxor,
Novodvorská Plaza,
Novodvorská 1800/136,
tel.: 296 110 455-6

l

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

l

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

l

l

l

l

l
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Mladá Boleslav: Knihkupectví Luxor,
Bondy Centrum, tř. Václava
Klementa 1459, tel.: 326 509 970-1
Olomouc: Knihkupectví Luxor,
Galerie Moritz, 8. května 465/24,
tel.: 587 301 830-1
Opava: Knihkupectví Luxor,
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10,
tel.: 558 889 820-1
Ostrava: Knihkupectví Luxor,
OC Laso, Masarykovo nám. 3090/15,
tel.: 597 490 990-1
Ostrava: Knihkupectví Luxor,
Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
tel.: 597 490 995-6

l

Praha 4: Knihkupectví Luxor,
OC DBK, Budějovická 1667/64,
tel.: 296 110 450-1

l

Praha 5: Knihkupectví Luxor,
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8,
tel.: 296 110 411

l

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

l

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

l

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

l

Zlín: Knihkupectví Luxor,
Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro,
tel.: 576 201 901

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.
Po přihlášení se vám nákup započte na váš účet.

Každý týden nová soutěž
facebook.com/knizniklub

Skvělé trailery ke knihám
www.knizniklub.cz/youtube
Krásné fotky knižních novinek
instagram.com/knizniklub
Sledujte aktuální novinky ze světa knih!
twitter.com/knizniklub

Z katalogu PODZIM 4/2018 je výhodné objednat do 10. října 2018.
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Jsme tu pro vás 24 hodin denně!
Jak objednat?
SMS objednávka

www.knizniklub.cz
Přihlaste se jako člen Knižního klubu PREMIUM svým
zákaznickým číslem nebo e-mailovou adresou a jednoduše
vybírejte z více než 60 000 knih!

Napište si objednací kódy vybraných knih, audioknih, CD, DVD či zboží z tištěného katalogu nebo z webu, které chcete objednat, a napište SMS na telefonní číslo 604 249 161
ve tvaru: členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Prosím nedělejte žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem Geis Parcel a platbu předem:
12345678-GX023456,GX124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem Geis Parcel a platbu dobírkou:
12345678-GX023456,GX124578-GP
Pro doručení Českou poštou a platbu předem:
12345678-GX023456,GX124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou:
12345678-GX023456,GX124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem:
12345678-GX023456,GX124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou:
12345678-GX023456,GX124578-IT

Telefonická objednávka
Napište si objednací kódy vybraných knih, audioknih,
CD, DVD či zboží z tištěného katalogu nebo z webu
a zavolejte na náš zákaznický servis na telefonní číslo:

296 536 660
Uveďte své zákaznické číslo, které naleznete na své
členské kartě. Urychlíte tím vyřízení své objednávky.
Operátor objednávku obratem zapíše do objednacího
systému a při platbě předem vám nadiktuje platební
údaje.

Objednací lístek v tištěném katalogu

Po odeslání zprávy od nás obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky.
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka vám bude doručena podle zvoleného dopravce.

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

Kolik zaplatíte za dopravu?
Výdejní místa Zásilkovny

Česká pošta

Kurýr Geis Parcel

IN TIME KURÝR

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

telefonická objednávka

l

telefonická objednávka

l

telefonická objednávka

l

telefonická objednávka

l

SMS objednávka

l

SMS objednávka

l

SMS objednávka

l

objednací lístek v tištěném katalogu

l

objednací lístek v tištěném katalogu

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

59 Kč

99 Kč

29 Kč

39 Kč

65 Kč

95 Kč

59 Kč

59 Kč

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě
předem

nákup nad 1000 Kč
(pro VIP členy nad 700 Kč)

• Ostatní druhy dopravy
(včetně Zásilkovny při dobírce)

nákup nad 1500 Kč
(pro VIP členy nad 1300 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 deseti dnů od objednávky, bude vaše objednávka zrušena. V případě dotazů se obracejte na náš zákaznický servis nebo
na www.knizniklub.cz/kontakty.

Přihlaste se k odběru novinek
na www.knizniklub.cz/email
a využijte výhod i aktuálních slev
Knižního klubu PREMIUM naplno!
V pravidelných newsletterech vás budeme
informovat o aktuálních knižních novinkách,
soutěžích a slevových akcích, které nejsou
uvedeny v běžném katalogu. Představíme vám
zajímavé recenze, ukázky z knih a nejprodávanější tituly v Knižním klubu PREMIUM. Z odběru novinek se můžete samozřejmě kdykoli
odhlásit.

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme. Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek:
296 536 660

Opravy a změny v objednávce:
296 536 665

Informace:
296 536 662

Reklamace:
296 536 661

Přihlášky:
296 536 663

Po–Pá 8–20 hod. Mimo stanovené časy je možno zprávu s objednávkou zanechat na čísle 296 536 660 na záznamníku.
E-mail: info@knizniklub.cz. Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5.

Katalog VÁNOCE 5/2018 budeme rozesílat začátkem listopadu 2018.
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To, na co právě
myslíte, vytváří
váš budoucí život…
Rhonda Byrne

Rhonda Byrne

JAK MI TAJEMSTVÍ ZMĚNILO ŽIVOT
Poslední desetiletí ovládl žebříčky nejprodávanějších knih fenomén Tajemství
Rhondy Byrne, který ovlivnil miliony čtenářů na celém světě. Nyní poprvé
Rhonda Byrne představuje soubor těch nejsilnějších a nejvíc povzbuzujících
příběhů ze života, které ukazují, jaké má Tajemství moc. Příběhy vybrala
z příspěvků přicházejících celé desetiletí od lidí, jako jste právě vy. Jak mi
Tajemství změnilo život vypráví o tom, jak se docela obyčejným lidem změnil
od základů život v oblasti financí, zdraví, vztahů, lásky, rodiny i kariéry, a to
tím, že začali uplatňovat učení Tajemství – a ukazuje, jak i vy můžete díky
tomuto nejmocnějšímu zákonu vesmíru změnit celý svůj život k lepšímu.
Váz., 272 stran, 14 x 17,8 cm

GX039588

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

333,-

259,-

Rhonda Byrne

TAJEMSTVÍ
Tajemství se stalo fenoménem
po celém světě (existuje i stejnojmenný film), práva se prodala téměř do čtyřiceti zemí
a celkový náklad dosahuje
přes devět milionů výtisků.
216 stran, barevná publikace
GX040091

329,- 259,-
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