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Milí členové Knižního klubu,
především bych ráda využila této příležitosti a popřála vám do nového roku hodně zdraví, klidu
a rodinné pohody. I letos pro vás připravujeme mnoho zajímavých knižních novinek.
Na co se můžete těšit v tomto katalogu? Pro milovníky romantických příběhů Jojo Moyesové
mám skvělou zprávu! Vyšel nový román Jako hvězdy v temné noci (s. 5). Kdo by chtěl spíše
trochu napětí, doporučuji konspirační thriller Jacka Carra Na seznamu smrti (s. 6). Fanoušky
detektivek jistě potěší oblíbená autorka Angela Marsonsová se svým novým případem svérázné
inspektorky Kim Stoneové Mrtvé vzpomínky (s. 11). Přehlédnout byste určitě neměli ani knihu
Celeste NG Ohníčky všude kolem (s. 13), podle které byl natočen seriál s oblíbenou herečkou
Reese Witherspoonovou v hlavní roli. Historii, záhady i tajemno najdete v novém románu
Olivera Pötzsche Kejklíř (s. 15). Dětem doporučuji čtvrtý díl komiksu o hrdinovi s psí hlavou –
Dogman a Superkotě (s. 39). Nezapomněli jsme samozřejmě ani na příznivce jógy a posilování. Milovníky zdravého životního
stylu jistě potěší i kniha Do formy s pilates (s. 50).
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Akční cena platí pro členy
Knižního klubu PREMIUM, kteří
si jednorázově objednají či zakoupí
další tituly z tohoto katalogu
v celkové hodnotě nad 499 Kč.
Ostatní zájemci si mohou objednat
či zakoupit publikaci za plnou
klubovou cenu 399 Kč.
Akce platí do 31. března 2021.

Objednací číslo při akční ceně:

DA042110

OSVĚDČENÉ
RECEPTY
NA SUŠENKY,
KOLÁČE, DORTY
A DALŠÍ
DOBROTY
Dominique Ansel

PÉCT DOKÁŽE KAŽDÝ
Dominique Ansel je tvůrce inovativních a lahodných
receptů, jako je například Cronut, kombinace
croissantu a koblihy. Mluví se o něm jako o nejlepším cukráři světa. Ale i mistři začínají u základů.
Proto v této kuchařce uvádí jednoduché, podrobné
recepty, podle kterých dokáže péct každý. Díky
jeho radám a různým tipům zvládnou i začínající
cukráři „stavební kameny” dezertů, které pak
mohou mnoha různými způsoby kombinovat.
Je to kuchařka, která čtenáře inspiruje k tomu,
aby pekli stejně vynalézavě jako sám mistr cukrář.
Váz., 352 stran, barevná publikace, 21,3 x 27,6 cm

DA042110
EK042110

akční cena

499,AKČNÍ CENA

249,-

249,499,- 399,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2021.
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Nový psychothriller
mistra švédské
krimi vás nenechá
usnout!
Anders de la Motte

JARNÍ OBĚŤ

Bestsellery

Valpuržina noc, rok 1986. Magické oslavy nástupu jara
v lesích kolem zámku Bokelund v jižním cípu Švédska vydaly svou oběť – šestnáctiletou Elitu Svartovou, zabitou
na rituálním místě. Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze
stopy. Třiatřicet let poté se do téhož zámku nastěhuje
doktorka Thea Lindová. Fascinována dávnou tragédií
i místními legendami o divokém lesním muži postupně
odhaluje až příliš podobností mezi vlastní bouřlivou
minulostí a Elitiným životem. Pravda o její smrti nevyšla
nikdy najevo. A jaro 1986 se s jednou mrtvolou nespokojí… Přeložila Helena Matocha.
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

EK040776

399,-

319,-

V prodeji od 13. ledna 2021

Poslední díl volné série
Čtvero ročních období
a opět pecka! Autor tentokrát šikovně pracuje
s magickou Valpuržinou
nocí, kdy se hranice mezi
naším světem a světem
nadpřirozena stírá. Před
lety došlo k vraždě a teď
se po letech zlo zase probouzí! Mimochodem, můžete číst
v libovolném pořadí, v každém ročním období vystupují úplně
jiné postavy.
Radek Blažek, Social Media Manager & Copywriter
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Anders de la Motte

Anders de la Motte

Anders de la Motte

KONEC LÉTA

PODZIMNÍ PŘÍPAD

ZIMNÍ OHEŇ

Jednička mezi švédskými
bestsellery. Přes sto tisíc
prodaných výtisků! 352 s.

V zatopeném lomu dojde
k děsivé tragédii. Nebo
úkladné vraždě? 464 stran

EK038874 299,- 239,-

EK038875 399,- 319,-

V městečku na jihu Švédska řádí žhář. Podaří se
ho zastavit? 416 stran
EK040775 399,-

319,-

Výhodný komplet
ušetříte

550,-

jen

946,-

obj. č.

EK048195

4x Anders de la Motte

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Hvězdný román Jojo Moyesové
Po náročných posledních měsících
nejednoho čtenáře potěší milá
a skvěle napsaná kniha. Právě
pro tyto čtenáře je tu novinka
Jojo Moyesové. Autorka mi opět
ukázala, že dokáže přijít s novým
příběhem, který nemohu odložit,
který mě dojme a který si po přečtení chci ihned přečíst znovu.
Prostě skvělé!
Karolína Skácelová, marketing

Jojo Moyesová

JAKO HVĚZDY V TEMNÉ NOCI

EK041579

399,-

Bestsellery

Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému
životu v Anglii. Jenže ani její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak si představovala.
Nadšeně tedy uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice
do projektu takzvané Koňské knihovny, který má za úkol
šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských hor. Alici, Margery a tři další odvážné ženy čeká
cestování na koních nebezpečnou divokou krajinou, boj
s předsudky místních lidí vůči ženám, přistěhovalcům
i lidem jiné barvy pleti, ale také nádherné ženské přátelství, soudržnost i láska… Přeložila Lucie Mikolajková.
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

299,-

Výhodný komplet
ušetříte

600,-

jen

956,-

obj. č.

EK048196

4x Jojo Moyesová

Jojo Moyesová
Jojo Moyesová

DÍVKA, JIŽ JSI TU
ZANECHAL

STŘÍBRNÁ
ZÁTOKA

Poutavý román od autorky světových bestsellerů Než jsem tě
poznala a Poslední dopis od tvé lásky. 432 s.

I když je Mike Dormer
přesně ten typ člověka, kterého by měla
Lisa McCullenová nenávidět, zamiluje se
do něj… 368 stran

EK041785

EK041784

399,- 319,-

Nepropásněte objednací termín 17. února 2021!

379,- 299,-

Jojo Moyesová

SCHOVEJ MĚ
V DEŠTI
Shledání s příbuznou
na irském venkově
vyvolá v Sabine touhu
odhalit dávná rodinná
tajemství… 376 stran
EK041578
379,- 299,-
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Jack Carr

NA SEZNAMU SMRTI

Napětí

EK040181
399,cena pro VIP členy

Andrew Mayne

TEMNÝ VZOREC
Profesor Cray dokáže pomocí matematických metod vypátrat sériové vrahy. Dokáže
vypátrat vraha i na základě intuice? 304 s.
EK041903

379,- 299,-

TO
P

Poručík elitních jednotek Navy
SEAL James Reece byl na jedné
z tajných misí se svým týmem přepaden a jako jediný tento útok
přežil. Po návratu domů je plný
protichůdných vzpomínek a otázek, jak k něčemu takovému
mohlo dojít. Když však zjistí, že
smrt členů jeho týmu nezavinil
nepřítel, ale jsou za ni zodpovědná nejvyšší patra moci (tedy ti
samí lidé, kteří ho poslali do boje),
tak se úplně sám, bez podpory
a zázemí, pustí do nemilosrdné
odvety… Konspirační politický
thriller je prvotinou Jacka Carra,
bývalého snipera amerického námořnictva, a podle této předlohy
se chystá seriál s Chrisem Prattem
v hlavní roli. Přeložil S. Tumis.
Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

319,279,C. J. Tudor

TI DRUZÍ
Fran zná pravdu. Ví, co se skutečně stalo
Izzy. Kdo za to může. A co udělají ti druzí,
když ji a Alici dostihnou… 336 stran
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EK041435

399,- 319,-

PRAVDA SE LEHKO
PŘEHLÉDNE, I KDYŽ
JI MÁME PŘÍMO
PŘED OČIMA…
Charlie Donlea

DLOUHÉ STÍNY

Samantha M. Bailey

Lesley Kara

NA POKRAJI SIL

KDO O TOM VÍ?

Ve zlomku vteřiny se Morganin život obrátí vzhůru
nohama. Neznámá žena
jí vloží do náruče své dítě
a pak skočí pod rozjetý
vlak… 240 stran

Astrid se snaží vypořádat se
svou minulostí. Někdo však
ví o jejím dřívějším životě
víc, než by si přála, a chce,
aby zaplatila za své hříchy…

EK040749
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299,- 239,-

280 stran
EK041043

379,- 299,-

Rory Mooreová má zvláštní schopnost
najít a poskládat detaily, které ostatním
unikají. Proto je velmi úspěšná při řešení
vychladlých případů násilných trestných
činů. Při vyklízení právnické kanceláře
svého zesnulého otce narazí na případ
starý desítky let, který dosud nebyl uzavřen. Roku 1979 v Chicagu beze stopy
zmizelo pět žen… Přeložila J. Vlčková.
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK040876

299,-

239,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66.
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Stina Jackson

PUSTINA
Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, jezera s křišťálově
čistou vodou a malebné červené
domy na smaragdových pasekách…
320 stran
EK040686

359,- 279,-

Fenomenální právnický thriller
z pera vašeho oblíbeného autora
Autor je skvělý vypravěč a opět
to potvrzuje. Jeho nový thriller
je stejně napínavý jako šokující,
plný zvratů, které dopředu
neodhadnete. Prostě lahůdka
pro všechny milovníky napětí!
Helena Frantová, PR manažerka

John Grisham

OCHRÁNCI

MRAZIVÉ ECHO
Psycholog Harry je přivolán k hrůznému nálezu v lese. Záhy vyjde najevo, že obětí je jeho bývalý kamarád, a na světlo se začnou dostávat
dávní kostlivci ze skříní… 272 stran
EK041559

329,- 259,-

Napětí

C. J. Carver

Za vraždu mladého právníka
Keitha Russa je na základě vykonstruovaných důkazů na doživotí odsouzen mladý černoch
Quincy Miller. Po dvaadvaceti
letech ve vězení se rozhodne požádat o pomoc Ochránce, nevelkou
organizaci bojující za nespravedlivě
odsouzené, založenou advokátem
a knězem Cullenem Postem. Ten
přijímá klienty, kterým se ostatní
obloukem vyhýbají, aby se pokusil
napravit křivdy spáchané na nevinných. V případu Quincyho Millera
však uvízne hlouběji, než čekal.
Vraždu Keitha Russa mají na svědomí mocní, nemilosrdní lidé. Před
lety zabili jednoho právníka a dnes
jsou připraveni zabít dalšího… Přeložil David Petrů.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

EK041765

359,-

299,-

Dominic Nolan

ŽENA BEZ MINULOSTI
Abigail Boonová trpí amnézií. Rozhodne se proto znovu otevřít záhadný případ, při jehož vyšetřování přišla
o paměť: zmizení mladičké Sáry…
320 stran
EK039813

359,- 279,-

John Grisham

John Grisham

John Grisham

PŘIZNÁNÍ

POHLEDÁVKA

ZÚČTOVÁNÍ

Tento román je dalším Grishamovým protestem proti justiční praxi
a zejména trestu smrti. Brož., 416 s.

Čtveřice studentů práv se stala
obětí podvodu. Tři z nich se rozhodnou pomstít… 336 stran

Tentokrát se děj románu odehrává
na americkém Jihu, spoutaném
rasovou segregací. 440 stran

EK041764

EK039944

329,- 259,-

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

379,- 299,-

EK040808

399,- 319,-
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Melanie Golding

ZLATÍČKA

Napětí

Každý Lauren Tranterové
říká, že je vyčerpaná a potřebuje si odpočinout.
A mají pravdu; nikdy se
necítila tak unavená jako
teď, když se jí narodila
dvojčata Morgan a Riley.
Ale ona ví, co viděla: té
noci, v nemocničním pokoji, se jí neznámá žena
pokusila ukrást děti a vyměnit je za své vlastní…
tvory. Všichni, od doktora
po jejího manžela, jsou
přesvědčeni, že se jí jen
něco zdálo. Uběhnou měsíce a jednoho slunečného
letního rána Laureniny děti
zmizí v parku. Když se najdou, zdají se jiné. Sice vypadají jako Morgan a Riley, ale Lauren cítí, že je
něco špatně, a začne panikařit: Tohle nejsou její děti!
Odhodlaná získat své děti zpět, je Lauren
schopna riskovat cokoli… Přeložil Roman Švidrnoch.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK041032

399,-
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cena pro VIP členy

Renée Knight

OSOBNÍ ASISTENTKA
Osobní asistentce Christine
bylo od začátku jasné, co
se od ní čeká. Absolutní
diskrétnost. Místo odměny
se ale dočkala kruté nespravedlnosti. Ovšem Christine
není radno podceňovat…
328 stran
EK040825
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359,- 279,-

319,279,-

Sheryl Browneová

VZORNÁ CHŮVA
Mark a Melissa jsou nadšení, že našli chůvu, která to
s jejich dětmi skvěle umí. Mark ale brzy zjistí, že se v jejich domě děje něco špatného. A když chůva ukáže svou
pravou tvář, nestačí se divit… 368 stran
299,- 239,-

EK040367

Lucinda Berry

ANDÍLEK
Hannah pracuje jako
zdravotní sestra, její
manžel Christopher se
specializuje na ortopedii.
Ke štěstí jim chybí pouze
dítě. Rozhodnou se proto pro adopci. Dítě, jež
mělo být poutem, však
rodinu rozvrátí… 360 s.
EK041555 399,- 299,-

Lisa Gardnerová

HLEDEJ MĚ
D. D. Warrenová a Flora Daneová vyšetřují
případ několikanásobné vraždy. Všechny
oběti jsou členové jediné domácnosti. Masakr přežila pouze šestnáctiletá dívka, která
se však pohřešuje. Měla štěstí a podařilo se
jí uniknout, nebo je její zmizení důkazem
něčeho děsivého? D. D. Warrenová a Flora
Daneová se tentokrát pouští do pátrání
společně… Přeložila Irena Steinerová.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK041212

399,-

319,-

V prodeji od 8. ledna 2021
Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

498,2x Lisa Gardnerová

obj. č.

EK048197

Lisa Gardnerová

NAJDI JI
Policistka Warrenová při vyšetřování vraždy zjistí, že
do případu je zapletená
kdysi unesená dívka Flora.
Jakou roli v případu hraje?
Je Flora oběť, nebo spolupachatel? 416 stran
EK039747

399,- 319,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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Eliza Maxwell

VE VLASTNÍM STÍNU

EK041151

359,-

Napětí

Cílevědomá autorka Graye Templetonová udělá cokoli, aby
unikla vzpomínkám na děsivý zločin z dětství. Po tom, co léta
žila ve stínech, přijímá novou práci jako chráněnka Laury Westové, vlivné knižní blogerky a ženy uznávaného spisovatele.
Lauřiny kontakty by mohly Graye splnit její autorské sny. Laura
ale také nemá tak dokonalý život, jak se na první pohled zdá.
Zatímco si tyto dvě ženy tvoří pouto, vyplouvají na povrch dávno pohřbená tajemství a hranice mezi přátelstvím a posedlostí
je čím dál tenčí… Přeložil Stanislav Pavlíček.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

279,Erik Axl Sund

DŮM PANENEK

Tess Gerritsenová

Charlie Gallagher

TEMNÝ STÍN NOCI

SLEDUJE TĚ

Ve snaze uniknout minulosti
hledá Ava útočiště v domě
u moře. Klid, po kterém touží, však naruší setkání s přízrakem… 256 stran

V kontejneru na odlehlém
místě leží mladá žena. Vrah
ji pozoruje přes kameru.
Je jen otázkou času, kdy se
k ní vrátí… 320 stran

EK041673

299,- 239,-

EK041271

359,- 279,-

Napínavý thriller o sociálních vrstvách, jejichž
existenci většina společnosti raději ignoruje.
Tento mezinárodní bestseller vás zavede do světa
obchodování s lidmi a erotického průmyslu.
Šestnáctileté dívky Nova a Mercy sedí v ukradeném autě a uhání pryč z místa, z něhož se už
jedna mladá dívka nevrátila. Někdo je ale pronásleduje. Možná už od prvního dne…
Detektiv Jonsson dostane na starost nový případ.
Musí najít někoho, kdo si říká Puppet Master –
osobu, jež využívá falešné identity, aby od mladých dívek získala jejich fotky a nahrávky. Vyšetřování vede k Nově a Mercy, ale také ho nutí čelit
vlastní minulosti… Přeložil Jaroslav Bojanovský.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK037289
V prodeji od 13. ledna 2021

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.

399,-

299,-

Erik Axl Sund

SKLENĚNÁ TĚLA
Napínavý příběh o tom, čeho
všeho je člověk schopen kvůli
umění a jak extrémní prostředky je ochoten k tomu použít.
320 stran
EK041570

399,- 299,-

9

KA
Louise Pennyová

Agatha Christie

Případy vrchního
inspektora
Gamache

POSLEDNÍ SEANCE

VYSOKÝ ÚČET
Když se v bistru ve Three
Pines najde ve stěně sto
let stará, ručně nakreslená
mapa, nejdřív se zdá, že
jde o pouhou kuriozitu,
ale čím důkladněji ji obyvatelé vesnice zkoumají, tím podivnější jim připadá. Armanda
Gamache, který ji dostane jako dárek v nové práci, mapa fascinuje. Netuší, k jakým hrozným tajemstvím ho nakonec zavede. Na akademii
Sûreté dojde k vraždě a v pokoji s mrtvolou se objeví kopie právě oné staré mapy…
Přeložila Lenka Uhlířová. Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

Detektivky

VI
N

Když otevřete
novou knihu
L. Pennyové,
připadá vám,
jako byste se sešli se starými
přáteli u zapáleného krbu
a ucítili vůni kanadských borovic. Můžete se nechat okouzlit
vlídným prostředím, zajímavými
lidmi a konejšivou pospolitostí
vesničky Three Pines – a přitom
se taky ponořit jak do minulosti
toho místa, tak do temnějších,
skrytých hlubin lidské povahy.
A doufat, že se Armandu Gamachovi i na policejní akademii
podaří nalézt v druhých i v sobě to dobré a čelit tomu zlému.
Petra Diestlerová,
zástupce ředitele
nakladatelství Euromedia

O

Co skrývá sto let
stará mapa?
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EK041522

399,-

Pro všechny milovníky historek, z nichž na vás
sáhne hrůza, děs a strašidelno, vznikl tento soubor
povídek z pera spisovatelky mnoha talentů. Znepokojivé vidiny, přízraky vystupující ze stínů, boží zásahy i okultní dýchánky a muž žijící v těle kočky –
buďte si jisti, že po přečtení této kolekce se budete
bát zhasnout světlo! Fanoušci slavné autorky detektivek pak ocení zařazení dosud nevydané Ženy
Kénijce. Přeložily V. Volhejnová, E. Němcová, L. Uhlířová, V. Šťovíčková-Heroldová a H. Petráková.
Váz., 392 stran, 13 x 21 cm

EK041348

399,-

cena pro VIP členy

319,-

Agatha Christie
Louise Pennyová

Louise Pennyová

Louise Pennyová

BŘICHO NESTVŮRY

DLOUHÁ CESTA
DOMŮ

KUDY VCHÁZÍ SVĚTLO

Armand Gamache, bývalý
šéf oddělení vražd Sûreté
du Québec, řeší další zapeklitý případ. 464 stran
EK041521
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399,- 319,-

Desátá kniha z úspěšné
série s vrchním inspektorem
Gamachem. 424 stran

Tentokrát autorka radikálně
zamíchala osudy známých
postav a vystavila je spleti
lží a pomluv… 504 stran

EK040209

EK040208

399,- 319,-

319,279,-

399,- 319,-

SMYSLUPLNÁ
VRAŽDA
Detektivní román klade před
slečnu Marplovou neobvyklý úkol – odhalit zločince
se schopností být na dvou
místech současně. 216 stran
EK040588

259,- 199,-

Agatha Christie
Hercule Poirot

PRVNÍ A POSLEDNÍ
PŘÍPAD
Speciální edice spojující
první a poslední příběh
se slavným belgickým detektivem. 472 stran + dopis
EK041723

599,- 479,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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PĚT ČERVENÝCH
SVÍČEK NA DORTU.
SPOUSTA OČEKÁVÁNÍ.
A PAK SE TO STALO…
Anders Roslund

MINULOSTI NEUTEČEŠ

HADROVÝ PANÁK +
LOUTKÁŘ + KONEC HRY
Celosvětový knižní hit zasáhne i vás!
Začalo to hrůzným Hadrovým panákem, případem mrtvoly sešité z částí
různých těl. Debut Daniela Colea vyšel ve více než třiceti jazycích. Pokračovalo to neméně úspěšným Loutkářem a vyvrcholilo to Koncem hry,
kde se vražedný kruh případů týmu
kontroverzního detektiva Williama
Fawkese a jeho kolegyně Emily Baxterové originálně uzavřel. Prozatím…
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Dárkový box: 3x brož., 360 stran +
352 stran + 320 stran
EK042117
799,- 599,-

EK041266

399,-

Detektivky

Daniel Cole
Hadrový panák /1–3

Když Ewert Grens vejde do stockholmského bytu, udeří ho do nosu zápach
vařeného jídla a něčeho mnohem horšího. Na to, co spatří, nebude moct ještě
dlouhá léta zapomenout. Uběhnou
téměř dvě dekády a on se v onom bytě
ocitá znovu. Někdo se vrátil a pátrá
po Zaně. Grens je nucen svést závod
s časem, aby ji našel jako první…
Mrazivý thriller sleduje ikonické duo
Grense a Hoffmanna, kteří se znovu
shledávají, aby společně po dobu tří dnů
čelili světu, který se otřásá v základech,
a minulosti, jež se neúprosně vrací.
Přeložila Karolína Kloučková.
Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm

319,-

Zničila jim život.
Teď se oni chystají
zničit ten její…
Angela Marsonsová

Případy Kim Stoneové

MRTVÉ VZPOMÍNKY
Smrt dvou mladých narkomanů v bytě
na sídlišti na první pohled vypadá
jako nešťastná náhoda, ale inspektorce Kim Stoneové připomene hrůznou událost z dětství. Ačkoli si to
zprvu nechce připustit, z dalšího
nálezu mrtvol je jasné, že tentokrát
hledá vyšinutého jedince, který zná
její traumata z minulosti. A zdá se, že
jako poslední na seznamu jeho obětí
figuruje ona… Přeložila Jana Kunová.
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK041545

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!

399,-

319,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

Peter James

OSUDNÝ SLIB

Když se Red Westwoodová
seznámí s okouzlujícím a bohatým Brycem, okamžitě se
do něj zamiluje. Jak se ale
jejich láska rozvíjí, začne
vyplouvat na povrch temná
stránka jeho osobnosti.
Začíná se chovat násilnicky
a má v úmyslu zničit vše,
co má ráda… 400 stran

Kim Stoneová tentokrát čelí
sériovému vrahovi! 368 stran
EK040765

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,obj. č.

jen

498,EK048198

2x Angela Marsonsová

CHCI TVOU SMRT

EK041592

399,- 319,-
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Don Winslow

JEDNOTKA

Detektivky

Denny Malone touží po jediném:
být dobrý policajt. Již osmnáct let
se dennodenně setkává s bolestí,
mrtvými, oběťmi i pachateli. Jeho
život patří ulicím okrsku Manhattan-sever. Dnes je z něj mnoha poctami ověnčený detektiv a šéf elitní
jednotky, jejímž posláním je bojovat proti gangům a vyčistit ulice
od drog a zbraní. Je připravený
všemi dostupnými prostředky chránit svoje město, postavené na ctižádosti a korupci, město, ve kterém
nikdo nemá čisté svědomí – dokonce ani Malone. Jednotka je strhující příběh o hamižnosti a násilí,
o nerovnosti a diskriminaci, o zločinech a nespravedlnosti, o pomstě
a vykoupení. Poodhaluje nám zdánlivě nepřekonatelné napětí mezi
newyorskou policií a rozličnými skupinami obyvatel, jimž slouží.
Přeložil David Petrů.
Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK040035

459,-

359,-

J. P. Delaney

TA PŘEDE MNOU
Napínavý román, který byl ještě před
vydáním prodán do více než třiceti
zemí po celém světě. 344 stran
EK038430

Felix Francis

TROJKORUNA
Z agentury zabývající se korupcí
ve sportu někdo vynáší důvěrné
informace. Podaří se pachatele
dopadnout? 280 stran
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EK038935

N

349,- 279,-

299,-

239,-

Co se děje za zdmi
staleté usedlosti?
Martin Goffa

SEKTA

Pátrání po vrahovi zavede
Oldřišku a její mordpartu
nejen k cizojazyčné mafii,
ale i tam, kde se točí velké
peníze – do nadnárodních
právnických firem… 464 s.

Pátrání, které začalo dopisem
v prosté bílé obálce, končí bojem
o život na samotě v italských horách. Novinář Terence se vydává
hledat pohřešovaného mladíka
a netuší, že ho stopy dovedou
až do kolonie podivínů nazvané
Mentis puritatem…
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

EK041747

EK041648

Sára Saudková

TICHO

12

399,- 319,-

259,-

199,-

Martin Goffa

SEKTA
Původní česká detektivka. Audioknihu
čte herec Jan Maxián. Délka nahrávky:
6 hodin 7 minut.
EK042182 CD (mp3)

349,-

299,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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Říct, že miluju tuhle knihu, by bylo
podhodnocené. Dohnalo mě to k slzám.
Reese Witherspoon

Kolektiv autorů
Povídka je kočka s devíti
životy. Přežila Terezín,
Osvětim, přežije i koronavirus. Mám rád tento
žánr. A vy?
Pavel Brycz

Á
RI
SE

219,-

TO

279,-

P

EK042279

L

Jak čeští povídkáři prozaicky zhodnocují
stav nouze? Jak se karanténa, izolace
a nečekaná absolutní proměna životů lidí
zrcadlí v jejich tvorbě? Soubor sedmnácti
povídek o různých aspektech, projevech důsledků pandemie a jiných
výjimečností všední každodennosti.
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

Světová literatura, Odeon

OBJEKTY V ZRCADLE JSOU
BLÍŽ, NEŽ SE ZDAJÍ BÝT

Celeste Ng

OHNÍČKY VŠUDE KOLEM
V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, dbají lidé na to,
aby měli všechno přesně podle šablony – stejné trávníky, stejné
domy – a také aby žili stejné životy. Elena Richardsonová, matka
čtyř dětí, ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké středostavovské
rodinky devadesátých let naprosto dokonale. Jednoho dne manželé
Richardsonovi pronajmou byt nekonformní chudé fotografce Mie,
která má dospívající dceru. Záhy se jejich odlišné světy střetnou…
Přeložila Jana Kunová. Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EK042171
Anna Bolavá

Sofi Oksanen

PŘED POVODNÍ

PSÍ PARK

Vilu na břehu řečovické řeky
navštěvuje neznámý host.
Přichází studnou a nepatří
do suchozemského světa.
Řeka si žije vlastním životem,
hladina se zvedá a vrací obyvatelům to, co do ní během
zimy naházeli… 248 stran

Finská spisovatelka ohromila
svět svým románem Očista.
Téma silných ženských hrdinek neopouští ani v nejnovějším díle. Protagonistka
románu nás zavádí do světa
byznysu s dárcovstvím vajíček… 416 stran

EK042063

EK041540

299,- 239,-

299,-

239,-

399,- 299,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 39–48.
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PĚTIDÍLNÁ SÁGA O CÍSAŘI BARBAROSSOVI
Sabine Ebertová

Meč a Koruna

SRDCE Z KAMENE
Fridrich zvaný Barbarossa je přesvědčený, že je na vrcholu
své moci. Korunovaný císař, kterého si předcházejí králové,
si troufá dokonce i na papeže. Milánští konzulové ho ale provokují a urážejí, v mladém synovi krále Konráda mu vyrůstá
rival o trůn a stále více knížat přechází znovu do opozice
proti jeho příteli a bratranci Jindřichovi. Navíc Fridrich naléhavě potřebuje dědice… Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK041603

399,-

319,-

Sabine Ebertová

MISTR MYSTIFIKACE
První díl středověké ságy. 456 stran
399,- 319,-

EK039189

MLADÝ SOKOL
Kdo usedne po smrti krále na trůn? 504 stran
399,- 319,-

EK040058

ČAS ZRADY

Historické romány

Třetí svazek velkého eposu o Barbarossovi. 528 stran
449,- 359,-

EK040753

Výhodný komplet
ušetříte

600,-

jen

1046,-

obj. č.

EK048199
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4x Sabine Ebertová

Naplní se
zneklidňující
věštba?
David Glockner

PROKLETÍ
RODU AUERSPERGŮ
Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

Marie Lacrosse

KAVÁRNA U ANDĚLA

V bouřlivých časech
Weissenburg v Alsasku roku
1870. Vztahu chudé Ireny
a Franze, syna bohatého
obchodníka, nestojí v cestě
jen společenské rozdíly a rodinné intriky. Nad Evropou
se stahují temná mračna: vypukne hrozná válka… 496 s.

Osudová léta
Pokračování rodinné ságy.
Wiesbaden, rok 1951. Kavárnu čekají bouřlivé časy.
Vedle tradičního podniku
rodiny Kochových vzbudí pozornost konkurent se smyslem pro modernost… 392 s.
EK041129
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399,- 319,-

VINAŘSTVÍ

EK040906

449,- 359,-

Historicko-dobrodružný román plný
napětí a nepředvídatelných událostí
se odehrává na rodovém panství
Auerspergů ve Slatiňanech a ve Žlebech. Kněžna Vilemína se jednoho
dne setkává s hadačkou z ruky, která
jí prorokuje, že se seznámí s mužem,
jenž jí přinese štěstí, ale také smrt.
Kněžna nepřikládá kletbě žádný význam, ale to se má brzy změnit…
Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm

EK041890

399,-

319,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 64 a 65.
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Ken Follett

EK041799

Dobrodružný román
o doktoru Faustovi

O

Den D druhé světové války
se blíží. Felicity, špičkovou
agentku britské tajné služby,
čeká akce klíčového významu – musí zničit telefonní
ústřednu, která spojuje německá vojska s nejvyšším
velením v Berlíně… 480 s.

N

KAVKY

459,- 359,-

V prodeji od 8. 1. 2021

Oliver Pötzsch

KEJKLÍŘ

ČERNÝ OHEŇ
Z BYZANCE
Stavitel varhan Thomas cestuje z pověření královny Alžběty I. do Konstantinopole,
aby předal sultánu Mehmedovi dar – samočinně hrající
varhany. Předání daru je však
pouhou zástěrkou pro tajné
pátrání… 384 stran
EK041464

399,- 319,-

Jaromír Jindra
Zajatec osudů

DCERA MAGISTRA
KELLEYHO
V příběhu plném intrik,
vášně a dramatických zvratů
je zachycena magická atmosféra rudolfínské Prahy, ale
zároveň také složité politické vztahy tehdejší Evropy.
376 stran
EK041432

359,- 279,-

EK040897

N
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Historická kronika z doby
Lucemburků o pánech pětilisté růže se skládá ze dvou
knih (Pán stříbrné růže a Válka růží) spojených do jednoho svazku. Osudy těchto
Vítkovců jsou bezprostředně
ovlivněny Janem Lucemburským a Karlem IV. 512 stran
EK507763

379,-

VI

Ludmila Vaňková

ČAS RŮŽÍ

479,-

Historické romány

Dirk Husemann

Léta Páně 1486.
Knittlingen platí
za klidné místo
v hornaté oblasti
Kraichgau do té
doby, než do
města vkročí komedianti. Pak se
najednou začnou
v okolí ztrácet
děti. Johann
Georg, zvaný
„Faustus“, Šťastlivec, to nevnímá.
Jeho zajímá jen
kejklíř a mág
Tonio del Moravia, který mu
předpovídá velkou budoucnost.
Johann se k záhadnému společníkovi připojí
a společně táhnou zemí. Mladík
lačně vstřebává vše, co ho Tonio učí. Avšak v jeho
ponaučeních se tají netušené nebezpečí a Johanna se zanedlouho zmocní pocit, že
Mistr je ve spojení s temnými mocnostmi. Ďábelskými silami, jež začnou určovat jeho
další život… O. Pötzsch se nechal historickou postavou doktora Fausta inspirovat
k jedinečnému dobrodružnému románu, který představuje úžasný čtenářský zážitek.
Pokračování tohoto románu – Mistr – vyjde již v červnu 2021. Přeložil R. Řežábek.
Váz., 568 stran, 14,5 x 22,7 cm

499,- 399,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2021.

Oliver Pötzsch

KATOVA DCERA A RADA DVANÁCTI
Jakob Kuisl cestuje v únoru roku 1672 na setkání katů do Mnichova. Poprvé dostal pozvání od Rady dvanácti a je to pro něj
velká čest. Doufá, že mezi členy Rady najde ženicha pro svou
dceru Barbaru. V Mnichově je Jakob požádán o pomoc při vyšetřování vražd několika mladých dívek… 480 stran
EK039410

399,-

319,-
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Dramatický
generační román
sleduje osudy členů
rodu Hardacrů
od viktoriánských
dob až do 50. let
20. století
C. L. Skelton

SÁGA RODU HARDACRŮ

Historické romány

Zatímco v okolním světě probíhaly důležité historické události,
Hardacrové se od skromných počátků vypracovali až k obrovskému bohatství. Tři děti zakladatele rodu a jejich potomci poznají lásku, nenávist, vášeň i neštěstí, jejich životy ovlivní búrská
válka, první světová válka, pád burzy na Wall Street, Hitlerovo
Německo, druhá světová válka i bombardování Londýna.
Přeložila Marie Macháčková.
Váz., 568 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK040090

499,-
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cena pro VIP členy

399,349,-

Od autorky bestselleru
Poselství růží
Leila Meachamová

VÁŽKA

Cynthia Harrod-Eagles

Luca Di Fulvio

CESTA BEZ KONCE

SEN, KTERÝ SE
NAPLNIL

Za války, 1917
Volné pokračování epické
rodinné ságy nabízí pohled
na další osudy statečné
rodiny Hunterových a jejich
služebnictva. Jednotliví členové původně semknuté
rodiny se od sebe stále více
vzdalují… 344 stran
EK041527
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359,- 279,-

Tato velkolepá barvitá freska
se odehrává v rozmanitém
prostředí. Společně s hrdiny
nahlédnete do židovské vesnice v Rusku, chudinské
čtvrti v Buenos Aires, noblesních paláců, ale i nočních
podniků a nevěstinců. 520 s.
EK040215

449,- 359,-

Během druhé světové války je
pětice mladých Američanů
povolána OSS, aby infiltrovala
nacisty obsazenou Paříž. Patří
mezi ně atlet z Texasu s německými kořeny, půvabná šermířka
nebo osiřelá módní návrhářka.
Každý pochází ze zcela odlišného prostředí, společně ale
tvoří skupinu, která si přezdívá
Vážka. Pod falešnými identitami
se vydávají splnit mise. Jednoho
dne je však jeden ze členů odhalen… Přeložila M. Burock.
Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK041433

479,-

359,-

V prodeji od 15. ledna 2021

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Dvě ženy. Dva osudy.
Jedno těžké rozhodnutí…

Olivia Hawker

NA HRANĚ NOCI
Strhující příběh podle skutečných událostí o muži, který zradil své blízké, ale
přesto našel novou rodinu i odvahu
postavit se tomu největšímu zlu.
399,-

319,-

Historické romány

352 stran
EK041236

Caroline Montague

TAJEMSTVÍ ITALSKÉ VILY
Alessandra se vydává s dcerou z Londýna do Toskánska, kde zdědila sídlo.
Před blížící se válkou se vila stává domovem její rodině a přátelům a poté
i všem, kteří se potřebují ukrýt. 448 s.
EK040983

399,- 319,-

Lisa Wingate

KNIHA ZTRACENÝCH
PŘÁTEL

Lizzie Page

NOVÝ DOMOV
Na samém začátku druhé světové
války byly poslány stovky dětí z Londýna na venkov, aby byly uchráněny
hrůz náletů. Bezpečí bylo ale vykoupeno odtržením od blízkých… 368 s.
EK041519

359,- 279,-

Bývalá otrokyně Hannie Gossettová má
velký sen – ráda by se znovu setkala se svou
matkou a sourozenci, kteří byli za americké
občanské války rozprodáni po celém Jihu.
Zbyla jí pouze malá farma a nyní hrozí, že
přijde i o tu, pokud se ovšem nevydá na nebezpečnou pouť za ztracenými dokumenty.
Cestou však Hannie musí čelit těžkým rozhodnutím, která zásadně změní její život.
Zasáhnou i Benny Silvovou, louisianskou
učitelku, která o dvě stě let později pátrá
po osudu Hannie a její rodiny.
Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK041796

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

399,-

319,-

Lisa Wingate

NEŽ JSME BYLY
TVOJE
Rill žije chudý, ale spokojený život v obytném
člunu na Mississippi.
Jednoho dne se však
stane součástí krutého
obchodu s dětmi… Příběh inspirovaný skutečnými událostmi. 352 s.
EK039981 359,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

458,-

obj. č.

EK048200

2x Lisa Wingate
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Donna Douglasová

SESTŘIČKY A JEJICH TAJNÁ PŘÁNÍ
Blíží se Vánoce 1938 a každý v nemocnici Nightingale má své tajné přání.
Sestra Wallaceová doufá, že již neprožije žádnou další válku. Helen Dawsonová touží po smrti svého milovaného manžela Charlieho znovu najít
štěstí. Přinese jí ho tajemný cizinec? Vrchní sestra Kathleen Foxová se
snaží mezi svými sestrami udržet morálku, protože to vypadá, že nemocnice bude v nejbližších dnech evakuovaná. Zatímco se všichni strachují
o budoucnost Nightingale, Kathleen má obavy především o tu svou. Celá
země se připravuje na válku a jedno je jisté – o příštích Vánocích už nic
nebude tak jako dřív… Přeložila Petra Klůfová.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

EK041714

V prodeji od 13. ledna 2021

329,-

249,-

Donna Douglasová

SESTŘIČKY NA PŘÍJMU
Příběhy studentek Dory a Lucy pokračují! A jak se bude dařit
novým budoucím sestřičkám Jess a Effie? 400 stran
299,- 239,-

Společenské romány

EK040805

Donna Douglasová

SESTŘIČKY VE VÍRU OSUDU
Zvládnou Helen, Dora a Millie náročné studium v prestižní londýnské nemocnici? 392 stran
299,- 239,-

EK039789

Donna Douglasová

SESTŘIČKY V NESNÁZÍCH
Se studentkami ošetřovatelství v nemocnici Nightingale se život
nemazlí… 376 stran
299,- 239,-
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EK039452

Beth Morreyová

Patricia Harmanová

MILOSTNÝ PŘÍBĚH
JEDNOHO ŽIVOTA

PORODNÍ BÁBOU
NAVŽDY

Missy zůstala sama ve velkém domě. A tak vzpomíná
na léta, kdy byla šťastná,
milovaná a obklopená rodinou… 328 stran

Volné pokračování úspěšné
série sleduje pohnuté osudy
porodní báby Patience Hesterové, její rodiny a přátel.
416 stran

EK040920

18

399,- 319,-

EK040077

399,- 319,-

Melanie Cantorová

SMRT A DALŠÍ ŠŤASTNÉ
KONCE
Jennifer Coleová se právě dozvěděla, že jí
zbývají jen tři měsíce života. Přesně devadesát dní na to, aby dala své záležitosti
do pořádku. Zatímco se Jennifer vyrovnává
s realitou, která je krutá a zcela nečekaná,
uvědomí si jednu zásadní věc. V životě doopravdy lituje jen svých nevydařených vztahů. Rozhodne se proto napsat dopisy třem
lidem, kteří pro ni byli v životě nejdůležitější,
a povědět jim všechno, co se doposud bála
vyslovit. První dopis pošle své sobecké sestře, druhý záletnickému exmanželovi a třetí
bývalému příteli… Přeložila N. Špetláková.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EK040371

359,-

279,-

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

Společenské romány
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Susan Lewis

O MINUTU POZDĚJI
Vivienne Shegerová má vše, o čem snila – skvělou práci, perfektní byt a přátele, jejichž životy jsou stejně dokonalé jako ten její.
Život prostě nemá chybu. Až do osudového odpoledne jejích
sedmadvacátých narozenin. Stačí minuta, nejdelší minuta jejího
života a… infarkt. Vivienne stojí znovu na začátku a život se jí
scvrkl na malé přímořské městečko, kde vyrůstala. Než jí zcela
vyprší čas, ráda by odhalila tajemství, které skrývá její minulost.
Zdá se však, že některá tajemství je lepší nechat spát…
Přeložila Markéta Jansová.
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

EK041445

299,-

239,-

Colleen Hooverová

NELITUJU NIČEHO

W. Bruce Cameron

Nicholas Sparks

PSÍ SLIB

SPŘÍZNĚNÁ DUŠE

Pokračování bestselleru Psí
poslání. Brož., 376 stran

Od autora bestselleru Zápisník jedné lásky. 312 stran

EK041456

EK040605

299,- 239,-

299,- 239,-

Morgan si nepřeje nic jiného, než aby její šestnáctiletá dcera Clara
neopakovala tytéž chyby, kterých se v mládí dopustila ona. Vdávala se příliš mladá a otěhotněla velmi brzy. Své sny musela odložit na neurčito a pro Claru si
přeje jiný život. Jenže Clara má svou vlastní hlavu a její vztah s mámou je přinejmenším komplikovaný. Rodinné neshody usměrňuje Chris – manžel, otec a hlava
rodiny. Jenže pak dojde za pohnutých okolností k tragické nehodě a životy všech
zúčastněných se změní k nepoznání… Zatímco se obě ženy vyrovnávají s následky, Morgan nachází oporu v tom posledním člověku, který by ji kdy napadl,
a Clara se sblíží s mladíkem, kterého má zakázáno vídat… Přeložila J. Jašová.
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EK041643

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

349,-

279,19
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I taková může
být mateřská
láska…
Kelly Rimmerová

UTAJENÁ DCERA

Společenské romány

„Adoptovali jsme tě.“ Tato krátká věta
obrátila Sabině život naruby. Najednou se
svět rozdělil na Před a Po. Sabině je právě
37 let a je těhotná. Zdá se jí nepochopitelné, jak by nějaká matka mohla dát své
dítě k adopci. A proč jí o tom rodiče již
dávno neřekli? Rozhodne se, že musí
za každou cenu najít ženu, která ji dala
pryč. To, co zjistí, nakonec změní nejen ji,
ale především dvě ženy, které ji po celá
ta léta hluboce milovaly…
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm
299,-

239,-

MATČINO VYZNÁNÍ
Olivie a její tchyně skrývají
děsivé tajemství o muži,
kterého milovaly… 392 stran
EK040891

399,- 319,-
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EK040892

Kelly Rimmerová

Lucinda Riley

SEDM
SESTER

Kate Mortonová

Kerry Fisherová

Sandra Brown

ŠEPOT VZDÁLENÝCH
CHVIL

MLČENLIVÉ ŽENY

STŘEMHLAVÝ PÁD

Dvě ženy, Maggie a Lara,
spolu zdánlivě nemají skoro
nic společného. Svedla je
dohromady rodinná pouta:
obě jsou druhými manželkami dvou okouzlujících
bratrů, Massima a Nica,
kteří skrývají temná tajemství. V síti lží si dvě odlišné
ženy musí naučit důvěřovat,
protože nikdo jiný tu není…
304 stran

Když Rye, zkušený pilot, dosedne na zem po zásahu
laserem, ukáže se, že s černou schránkou, kterou měl
narychlo dopravit zákazníkovi, jsou spjaté velmi podivné okolnosti. Stejně jako
s velmi půvabnou mladou
lékařkou Brynn, odhodlanou
podat pacientovi zatím neschválený lék na závažnou
nemoc… 392 stran

Sestry Blytheovy jsou dvojčata a většinu svého života
zasvětily péči o nejmladší
sestru Juniper, která se nikdy
nevzpamatovala z psychického šoku, který utrpěla
v roce 1941. V kamenných
zdech chátrajícího sídla,
kde žijí, se však skrývají ještě
mnohem větší tajemství…
496 stran
EK041880

20

399,- 319,-

EK039636

359,- 279,-

EK041101

399,- 299,-

Na luxusní sídlo
na soukromém
poloostrově ženevského jezera
se sjíždí z různých koutů světa šest mladých
žen, které přivedla domů
smutná událost:
smrt jejich adoptivního otce. Každá ze sester dostává
jako dědictví i dopis s údaji, podle nichž může najít svou
biologickou rodinu. Nejstarší ze sester, půvabná překladatelka Maia, odjíždí do Brazílie… Přeložila Jana Jašová.
Váz., 464 stran, 14 x 20,6 cm

EK269137

349,-

279,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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Autorka bestselleru Všechno, co máme
přichází s poutavým příběhem
dávno pohřbených tajemství,
síly odpuštění a léčivé moci návratu domů.

Barbara Erskinová

KROK DO JINÉHO ČASU
Kniha obsahuje nejen nové povídky, ale také výběr těch nejlepších
povídek, které už česky vyšly
ve sbírkách Vzdálené hlasy, Písky
času a Stíny na ostrově. 328 stran

399,- 319,-

Společenské romány

EK041879

Jodi Picoultová

ZÁBLESK ŽIVOTA
Zachrání policejní vyjednavač rukojmí
gynekologické kliniky? Jedním z nich
je i jeho dcera… 352 stran
EK040432

379,- 299,-

Kerry Lonsdaleová

VŠECHNY VLNY OCEÁNU

Rainer M. Schröder

DÁMA MĚSÍČNÍHO SVITU
Román odehrávající se ve Virginii
ve dvacátých letech 20. století.
512 stran
EK040057

Po tragickém incidentu, který zničil její rodinu, opustila Molly Brennanová muže, kterého nade všechno
milovala, a utekla co nejdál od domova. Chyby, které napáchala, nechala daleko za sebou. O dvanáct let
později žije Molly nový život se svou dcerkou. Dělá vše pro to, aby její dcera vyrostla v láskyplném prostředí, které ona nikdy nepoznala. Když ji ale začnou sužovat děsivé vize a noční můry, Molly je nucena
vrátit se na místo, kterému se chtěla navždy vyhnout – domů do Pacific Grove… Přeložila Hana Láryšová.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

EK040394

359,-

279,-

399,- 319,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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Získá
kapitán
srdce lady
a pomstí
její rodinu?
Valerie Bowmanová

EK041227

22

299,-

Danielle Steel

V NEMILOSTI

JAKO V POHÁDCE

312 stran
EK041228

272 stran
EK040263

299,- 239,-

239,-

KA

299,-

239,-

Danielle Steel

299,- 239,-

EK041337

N

Sybil a Blake Gregoryovi vedou spolu s dětmi spokojený život
na Manhattanu. Jednoho dne obdrží Blake pracovní nabídku,
která se neodmítá, a celá rodina se přestěhuje do San Franciska. Když tam Blake hledá nový dům, padne mu do oka krásné
sídlo a impulzivně ho koupí. Dům ale stále obývají Butterfieldovi, prominentní bankéřská rodina, která v domě žila před celým stoletím. Mezi rodinami se začne vytvářet vzájemné pouto
plné respektu, náklonnosti a přátelství… Přeložila J. Stárková.
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

VI

ČAS PŘEDMINULÝ

O

Danielle Steel

Lady Daphne Swiftová celý život obdivovala své dva bratry sloužící Koruně. Byla
nade vše přesvědčená, že i jako žena může být své zemi nápomocná. Ve svém
odhodlání zašla tak daleko, že se tajně provdala za špióna, kapitána Rafea Cavendishe. Viděla v tom šanci vzít si muže, po kterém léta toužila, a rovněž přispět
k válečnému úsilí své vlasti. Daphne se mylně domnívala, že kapitán její city opětuje. Po první společné misi si však uvědomila, že pro Rafea není jejich sňatek nic
než obyčejná dohoda a požádala o jeho anulování. Daphne má teď nový cíl – co
nejrychleji se provdat a na Rafea dočista zapomenout… Přeložila Z. Zvěřinová.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

N

Romány o lásce

NEODOLATELNÝ NIČEMA

Jana Bernášková

Carol Masonová

Christina Laurenová

JAK PŘEŽÍT SVÉHO
MUŽE

KDYŽ JSME SE
VIDĚLI NAPOSLED

Herečka Lucie se po mateřské dovolené setkává
s běžnými strastmi svobodných matek a zamotává se
také do bláznivých situací
při hledání lásky. 352 stran

Pohledy Celine a Patricka
se střetnou a oni spolu
prožijí čtyři nádherné dny.
Oba cítí, že tohle je ta
pravá láska. Krutá realita
je ale rozdělí… 288 stran

MOJE
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
JEDNORÁZOVKA

EK042024

EK041326

359,- 279,-

329,- 259,-

Millie si pod falešným jménem vytvoří fiktivní profil
na seznamce. A záhy zjišťuje, že se v nové roli cítí
dobře… 256 stran
EK507432

348,-

278,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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Colleen Hooverová

Colleen Hooverová

ODVRÁCENÁ TVÁŘ
LÁSKY

TO NEJLEPŠÍ V NÁS
Quinn potkala osudovou
lásku v nejhorší den svého
života. Záhy se ukázalo, že
jsou jako stvoření jeden
pro druhého. O sedm let
později je ale jejich manželství v troskách. To, co je
doposud drželo pohromadě,
je od sebe odděluje. Zpočátku dokonalá láska je ohrožena tisíci nedokonalostmi
jejich společného života…

Vysokoškolačka Tate a pilot
Miles si fyzicky dokonale
vyhovují. Oboustranná domluva zní jasně: on o lásku
nestojí, ona na ni nemá čas,
takže zůstanou jen u sexu.
Jenže Tate brzy zjišťuje, že
chce se záhadným Milesem
prožít mnohem víc. Že chce
porušit jeho pravidla: neptat
se na minulost a nepočítat
s budoucností… 288 stran
EK042197

299,-

Jiskřivá erotická romance

Brož., 288 stran
EK041150
299,- 239,-

239,-

Erotické romány

Výhodný komplet
jen

ušetříte

378,-

220,-

obj. č.

EK048201

2x Colleen Hooverová

Vi Keelandová

BEZ ZÁVAZKŮ
S Hunterem jsme to vzali od konce. Potkali jsme se na svatbě. Celou svatební
hostinu jsme po sobě pokukovali. Jiskřilo to mezi námi. Pak jsem chytila kytici
a on podvazek. Když mě konečně vyzval k tanci, mezi řečí navrhnul, abychom
dali průchod naší vzájemné přitažlivosti. Skončili jsme spolu na hotelu. Příštího
rána jsem odletěla zpátky do New Yorku. O rok později mi oznámil, že letí
do New Yorku řešit pracovní zakázku, a navrhnul, abychom těch osm týdnů
v jednom městě strávili oddáváním se vzájemným sexuálním hrátkám. Třeba se
nám tak konečně podaří dostat jeden druhého z hlavy. Osm týdnů skvělého
sexu bez závazků? Co jsem mohla ztratit? Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EK040717
Julia Quinnová

Mary Jo Putneyová

FALEŠNÁ MANŽELKA

LADY V PŘESTROJENÍ

Cecilie se náhle ocitá v nelehké situaci. Její bratr je
těžce zraněn ve válce v koloniích a ona se o sebe musí
postarat sama. Zdá se, že
má jen dvě volby: stát se
starou pannou, nebo se výhodně vdát. Cecilie si překvapivě vybírá třetí možnost –
vydává se hledat bratra…

Lady Lawfordová je během
cesty do Londýna přepadena
skupinkou pašeráků. Jejím
zachráncem se stane Damian
Mackenzie, muž s velmi rozporuplnou minulostí. Když
se lady vydá do Damianova
klubu, aby mu poděkovala
za záchranu, dozví se o plánovaném únosu princezny…

312 stran
EK040012

384 stran
EK040357

279,- 199,-

299,- 239,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2021.

V prodeji od 15. ledna 2021

299,-

239,-

Vi Keelandová

SEXY PROFESOR
Poprvé jsem Caina Westa uviděla v baru. Všiml si, že
koukám jeho směrem, a vyložil si to jako můj zájem. To
byl samozřejmě nesmysl. Moc dobře jsem věděla, co je
zač, a chystala jsem se mu to pěkně od plic povědět.
Tenhle podrazák svedl moji nejlepší kámošku a zapomněl se přitom zmínit, že je ženatý. Jenže pak se ukázalo, že kluk, na kterého jsem právě vyjela, nebyl tím,
kým jsem myslela. Raději jsem zmizela bez omluvy. Nepočítala jsem s tím, že ho ještě někdy potkám… 280 s.
EK040716

299,- 239,-
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Pro fanoušky Johna Greena
a Becky Albertalli

Neal Shusterman

Neal Shusterman,
Jarrod Shusterman

BEZ ŠANCE
Fascinující dystopie ze světa,
kde společnost zavedla nový
zákon: Každé dítě má právo
na život od chvíle početí až
do třinácti let. Mezi třinácti
a osmnácti je ale na rodičích,
jestli ho vychovají až do dospělosti, nebo ho pošlou rozpojit…
Brož., 304 stran
EK042022

299,- 239,-

SUCHO
Zemi postihlo extrémní sucho.
Život se proměnil v nekonečný
seznam zákazů: nezalévejte
zahrady, nebuďte příliš dlouho
ve sprše… Jenže teď už žádná voda nezbývá, pomoc je
v nedohlednu a lidé začínají
umírat… Brož., 384 stran
EK040184

299,- 239,-

Erin A. Craigová

YOLI

DŮM SOLI A SMUTKU
Annaleigh žije se sestrami, otcem a nevlastní matkou v panství Highmoore
na břehu moře. Sester bývalo dvanáct,
čtyři z nich však zemřely. K tomu všemu
její zbylé sestry každou noc navštěvují
tajemný bál, kde tančí až do úsvitu
v blyštivých střevíčcích a okouzlujících
šatech… Brož., 400 stran
379,- 299,-

EK041537

Preston Norton

NEANDERTÁLEC OTEVÍRÁ DVEŘE DO VESMÍRU
Cliff Hubbard si připadá jako ten největší lůzr na planetě. Ve škole nemá kamarády a doma to taky není žádný med. Spíš naopak. Od té doby, co jeho starší
bratr udělal tu zcela nepochopitelnou věc, jde všechno z kopce. Spolužáci mu
říkají Neandertálec, protože měří skoro dva metry a váží přes sto kilo. Na celé
střední škole se nenajde nikdo, koho by Cliff nesnášel víc než oblíbeného quarterbacka Aarona Zimmermana. Jenže letošní rok má všechno změnit. Aaron se
vážně zraní a z nemocnice se vrátí s naprosto šílenou historkou. Tvrdí, že v okamžiku blízkém smrti spatřil Boha, který mu předal seznam věcí, jež je třeba
na střední škole Štastné údolí radikálně změnit k lepšímu. A ten jediný spolužák,
který mu s tím může pomoct, je Neandertálec. Ten ke svému vlastnímu překvapení souhlasí, a jak společně postupují seznamem, Cliff má poprvé po velmi
dlouhé době pocit, že je něčeho součástí… Přeložila Kateřina Bínová.
Brož., 376 stran, 12,5 x 20 cm

EK040684

24

359,-

279,-

Anna Musilová

Barbora Škovierová

TAMAŘINO
SOUHVĚZDÍ

JAKO KOLIBŘÍK

Devatenáctiletá Liv potká
v kavárně o několik let starší
Tamaru, která ji zároveň fascinuje i děsí… Brož., 320 s.
EK041105

299,- 239,-

Kniha o přátelství, lásce
a porozumění – a o tom,
že když to nejméně čekáte,
může se stát něco úžasného.
Brož., 136 stran
EK040508

199,- 159,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Amy Reedová

HOLKY
ODNIKUD
B. Albertalli, A. Silvera

DVA TAJEMSTVÍ
NEUDRŽÍ

CO KDYŽ
JSME TO MY

Od autorky světového
bestselleru Jeden z nás
lže. Brož., 312 stran

Společný román vašich
oblíbených autorů.
Brož., 344 stran

EK040766

299,- 239,-

EK040453

299,- 239,-

Anna Todd

AFTER /1–5
Romantická
série After
spisovatelky
A. Todd vycházela nejprve
na knižním
webu Wattpad. Oblíbená série se
pyšní více
než miliardou
přečtení online. První dvě knihy také byly úspěšně zfilmovány.
Dárkový box: 5x brož., 528 s. + 608 s. + 728 s. + 432 s. + 304 s.
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EK042112

1111,- 888,-

Grace Salterová je
ve městě nová.
Krátce poté, co se
s rodinou nastěhuje
do nového domu,
začne odkrývat
smutný příběh předchozí nájemnice.
Lucy Moynihanová –
stejně stará dívka –
byla i s rodinou
vyhnána z města,
protože osočila skupinu místních kluků
ze znásilnění. Grace
je událostmi otřesená. Lucy si nevymýšlela, tak jak je
možné, že se nedobrala spravedlnosti? Se skupinou nových
kamarádek Grace založí tajný spolek Holky odnikud, v němž
děvčata sdílí své mnohdy brutální životní příběhy. Společně v sobě nacházejí sílu čelit
překážkám, které jim osud a společnost kladou do cesty… Přeložila Magdaléna Farnesi.
Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm

EK041717

V prodeji od 8. ledna 2021

359,-

YOLI

Karen M. McManusová

279,-

Rainbow Rowellová

NEZDÁRNÝ SYN
Baz a Simon si mysleli, že vítězství nad Zlořádem Pletichou všechno spraví. Jenže brát
tohle vítězství jako konec byla chyba. Žádný
konec není. Dějou se zlé věci, pak se přestanou dít, ale v hlavě dělají lidem paseku dál.
Když Baz, Simon a Penny odjedou na prázdniny do Ameriky, doufají, že změna prostředí
jim prospěje. Penny se setká se svým klukem,
Simon se projede kabrioletem po nekonečné
dálnici a Baz, ten chce jen vidět Simona znovu
šťastného a neshořet na tom zatraceném slunci. A možná při tom i všichni zachrání Agátu,
která už je zřejmě zase v nesnázích. Jenomže
Simon už není nejmocnější kouzelník. Záchranná výprava se tak rychle může proměnit v boj
o holý život… Přeložila Jana Kunová.
Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm

EK041666

Nepropásněte objednací termín 17. února 2021!

329,-

259,-

Rainbow Rowellová

Kolektiv autorů

ELEANOR A PARK

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK

Ona je obyčejná, on nenápadný kluk s částečně asijskými předky. Jejich zvolna
se vyvíjející vztah překvapí
je samotné a je líčený tak,
že když se poprvé vezmou
za ruku, připraví to o dech
je i čtenáře… Brož., 328 s.

Soubor dvanácti young adult
povídek českých autorů spojených obdobím vánočních
svátků. Kdy jindy než o Vánocích můžeme doufat ve šťastné konce? Začtěte se do příběhů o skutečném kouzlu
Vánoc… 232 stran, bar. il.

EK041938

299,- 239,-

EK041937

319,- 249,-
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TEMNÁ
LEGENDA
OŽÍVÁ…
Sergej Kuzněcov

METRO UNIVERSE
2033
Mramorový ráj

Sci-fi

Fantazie D. Glukhovského zrodila
kultovní román Metro 2033
a inspirovala vznik literární školy
jeho následovatelů. Román Mramorový ráj patří k nejoceňovanějším…
Sergej, jeho žena a syn a průvodce
Max se musí dostat po postapokalyptické katastrofě po povrchu
do Moskvy a metra. Na cestě čeká
hrdiny mnoho nebezpečných dobrodružství, která zavedou čtenáře
do prostředí, kterému se Glukhovsky vyhýbal – do radioaktivního
okolí Moskvy, kde nečeká žádný
spasitel, ale zato fascinující příběh
obyčejných lidí, kteří poznávají své hranice a přinášejí
do tragického světa doušek optimismu… Přeložil Rudolf Řežábek.
Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm

EK041677
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Vítejte ve světě,
kde vládnou
sociální sítě!
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299,-

Roger Levy

William R. Forstchen

POSLEDNÍ DEN
Poslední den uzavírá sérii postapokalyptických
příběhů Vteřinu poté a Rok poté. Je to už více
než dva roky od chvíle, kdy útok elektromagnetickým pulzem připravil Spojené státy
o elektřinu a přinesl tmu, hlad a umírání. Komunita horského městečka začíná zprovozňovat dřívější technologie… Přeložil P. Pokorný.
Brož., 408 stran, 11,5 x 18,6 cm

EK041352

379,-

299,-

Přežije
posádka
23 let
ve vesmíru?
Temi Oh

PLOŠINA

SNÍŠ O DRUHÉ
ZEMI?

Lidstvo se po zničení Země zabydlelo na mnoha teraformovaných planetách. Všechny je
propojuje Píseň, informační superdálnice, a drží pospolu program AfterLife. Každý člověk má
při narození šanci na implantaci
aktivní neuridy – organického
čipu zaznamenávajícího váš
život. Když zemřete na nevyléčitelnou nemoc, umístí vás do stáze, než vynaleznou lék. Miliardy lidí napříč Systémem si váš příběh, zaznamenaný neuridou, přečtou, a pak odhlasují, zda si zasloužíte vyléčit… Přeložil J. Jaňák.
Váz., 456 stran, 14,3 x 20,5 cm

Vědci staletí uvažovali o existenci
obyvatelné planety v sousedním
hvězdném systému. Dnes deset
astronautů opustí Zemi, aby
na ni doletěli. Čtyři z nich jsou
veteráni vesmírného závodu
20. století. Ostatní jsou dospívající absolventi Daltonovy akademie, kteří se na tuto misi připravovali po velkou část svého života. Dvacet tři let stráví v uzavřené lodi. Bez možnosti
záchrany, kdyby se něco pokazilo… Přeložila Mirka Palkosková.
Váz., 440 stran, 14,3 x 20,5 cm

EK041024

EK040490

26

499,-

399,-

399,-

319,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 66.
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Geniální komiks z pera
bestsellerového autora
Nathana W. Pylea přichází
konečně do Česka!
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Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek

Opona se zatahuje

DIVNÁ PLANETA

Přichází další zima a ztráty na obou stranách se sčítají. Král Šumavy tvrdě
platí za svou pověst nepolapitelného agenta-chodce a okolo kapitána
Fišera se začíná stahovat síť podezřívání a strachu. Vrcholící stalinismus
drtí Československo a jeho ozvuky doléhají i do bavorského příhraničí.
Závěrečný díl komiksové trilogie inspirované románovým bestsellerem
D. J. Žáka směřuje k velkému špionážnímu finále, které nás tentokrát zavede do noirového světa poválečných velkoměst. Otázkou zůstává, kdo
z nesmiřitelného souboje dvou mužů ve službách znepřátelených zpravodajských služeb vyjde jako vítěz… Inspirováno skutečnými událostmi.
Brož., 264 stran, černobílé ilustrace, 19 x 25 cm

Rozhlédněte se po rozkošném růžovém, modrém, zeleném a fialovém
vesmíru, který autorovým specifickým
humorem ukazuje celý životní cyklus
obyvatel jedné planety. Té naší. Prožijte situace jako vítání nového člena
rodiny, návštěvu dětského hřiště, hraní
karet, oslavu narozenin, vysávání, cestování nebo sportování. Nepřijde vám na nich nic podivného? Tak se na všechny zkuste podívat
očima mimozemšťanů. Bez emocí, čistě tak, jak jsou…
Přeložila Michala Marková.
Váz., 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 16,5 cm

EK041832

299,-

EK042161

399,-

Komiksy

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY
Nathan W. Pyle

319,-

239,-

Martin Nekola, Jakub Dušek

DO ŠVESTEK JSME DOMA
Příběh poúnorového exilu
Jaké nástrahy číhaly na uprchlíky po únoru 1948, jak těžký byl pobyt v uprchlických táborech, cesta na druhý konec
světa a zvykání si na neznámé prostředí?
To vše se čtenáři dozví v příběhu fiktivní
rodiny Novákových, který je však postaven na reálných základech. Autor scénáře
je historik, který se exilovou problematikou zabývá řadu let. 64 stran, bar. publ.
EK039950

299,- 239,-

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

Karel Osoha, Ondřej Kavalír,
Vojtěch Mašek

Karel Osoha, Ondřej Kavalír,
Vojtěch Mašek

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY

Agent-chodec

Na čáře
Brož., 160 stran, čb. ilustrace

Brož., 216 stran, čb. ilustrace
EK041312
359,- 279,-

EK040483

299,- 239,-
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N

N

O

VI
N

KA

28 a 29 ceska.qxp_Sestava 1 18.12.20 13:15 Stránka 2

MY
Z ULICE

Znáte z televize!

První český
každodenní
seriál Ulice
slaví 15 let
a vy máte
možnost
zavzpomínat
na všechny
důležité momenty a postavy. V knize
se vám postupně představí jednotlivé
rodiny, které z pohledu jejich členů vypráví své příběhy.
Ty jsou doplněny fotografiemi a komentáři herců, kteří se rozepsali o svých postavách a samotném hraní v seriálu. V další části knihy můžete nahlédnout do zákulisí natáčení a vůbec poprvé se dozvědět, jak se takový seriál píše. Nechybí ani
fakta a zajímavosti o Ulici, opět doplněné fotografiemi.
Váz., 200 stran, barevná publikace, 19 x 25 cm

EK042100

329,-

René Decastelo

SLUNEČNÁ 2
Přeneste se zpět na váš oblíbený statek s oblíbenými
hrdiny a užijte si jejich další životní příhody!
Váz., 296 stran + 16 stran bar. fotopřílohy, 15 x 20,5 cm

EK042254

359,-

279,-

V prodeji od 15. ledna 2021

259,-

René Decastelo

SLUNEČNÁ
MODRÝ KÓD

28

Jste zpět na urgentu a začíná boj o život! Vraťte se do nemocnice Rubava a využijte jedinečné možnosti podívat se
na pokračování případů, které se už do seriálu nevešly.
Přemýšleli jste nad tím, jak to s některými pacienty dopadlo? V této knize se dozvíte, co se jim dělo dále, a to jak
ze zdravotního hlediska, tak i v osobním životě. V knize
také najdete příručku první pomoci od Českého červeného
kříže, díky které si budete umět poradit v každé situaci.

Statek na Slunečné je
místo, kde rodina Popelkových dělá ten nejlepší
kozí sýr a provozuje penzion a hospodu. Po smrti otce Popelky se mezi sestrami, Týnou
a Sylvou, rozhoří boj o rodinné dědictví. Louky kolem statku
jsou ideální pro elektrárnu, což je navíc důvod statek prodat.
Zatímco Týna chce rodinný statek zachovat, vypočítavá Sylva
by raději shrábla peníze a vrátila se zpátky do Prahy…

216 stran, barevné fotografie
EK040534

376 stran + 16 stran barevné fotopřílohy
EK042129

299,- 239,-

349,- 279,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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Petra Š. Jirglová

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, ANNO

FALEŠNÝ POHŘEB
Ema se tentokrát musí vyrovnávat s rozvodem, zvykat si na osamělý život a obstarat
si vlastní obživu… 392 stran
EK041800

399,- 319,-

EK042089
399,cena pro VIP členy

319,279,-

Česká literatura, humor

Magdalena Mintová

Anna je zvyklá, že jí okolí servíruje všechno
na stříbrném podnose. Tedy až do jejích
devětadvacátých narozenin, kdy místo
vysněného zásnubního prstýnku dostane
od života pořádnou facku a ocitne se najednou v situaci, kterou už dlouho, pokud
kdy vůbec, nezažila: musí se postarat sama
o sebe. Rychlý sled nečekaných událostí
a také její tvrdohlavost ji zavedou do Velké Británie, kde začíná úplně novou kariéru
a nový život. Na zapadlém anglickém venkově jsou její klientelou coby novopečené
au-pair dvě nezvládnutelné dospívající
dívky, pár stejně nezvladatelných psů, hejno
slepic a zuřivý kohout, který nebohou dívku
zjevně nenávidí…
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

Michal Viewegh

BÁJEČNÁ LÉTA
POD PSA
Satiricky pojatá rodinná kronika zachycuje
období od 50. let přes roky nejtužší normalizace až k sametové revoluci. 264 stran
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ, ANNO
Audioknihu čte Adéla Kubačáková.

329,- 249,-

299,- 249,-
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EK040185

Petra Jirglová

HANOPIS
Dominik Landsman & TMBK

NĚKDO MĚ MÁ RÁD
Jiří Ovčáček se v prvním a jediném autorizovaném hanopisu rozpovídal o svém
dětství za komunismu, dospívání v devadesátých letech, kdy neměl žádné
kamarády, a později i o svém působení
po boku Miloše Zemana, kdy stále nemá
žádné kamarády, zato už má Twitter.
Kniha, u které se budete dojímat, budete
u ní plakat, ale společně s Jiřím Ovčáčkem se budete i radovat z maličkostí života, jako je například do komínků precizně srovnané prádlo.
Brož., 248 s., bar. fotokoláže, 13 x 19 cm

EK041990

359,-

279,-

Dominik Landsman & TMBK

Hana Hřebejková

TOVÁRNA
NA DEBILNO

AŤ ŽIJÍ PADESÁTNICE

Skandálně nekorektní politická satira od autora
Deníčků moderního fotra
a mistra koláží TMBK. Představte si, že Miloš Zeman
zemřel. Co by se asi stalo?
Brož., 232 str., bar. fotokoláže
EK040570
349,- 279,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.

Hana Hřebejková nabízí
ve sbírce povídek humorný
pohled na zdánlivě všední
problémy, v nichž se leckdo
pozná. Snad i proto, že inspirací k jejich napsání byl sám
život, který by se neměl brát
tak vážně. 128 stran
EK041934

199,- 159,-
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Originální
prózy
známého
básníka
Daniel Hradecký

TŘI KAPITOLY

Marek Eben

Česká literatura

Pokud se první prozaický text básníka Daniela Hradeckého nazýval
Trosky jednoho deníku (2016), jeho
nová kniha by mohla směle navazovat podtitulem Trosky jednoho
románu. Trojici jazykově vybroušených, kratších próz naplňuje svědectví o souboji jedince s existencí
na okraji, a to nejen společenského
vyloučení, ale i oné ontologické
propasti. Oč vypravěčův svět zužují
socioekonomické okolnosti, o to
širší záběr má jeho mysl při ironické
analýze okolního světa. Alkohol,
rodinné patologie, severní Čechy,
ale také neoblomná vůle – to jsou
součástky teleskopu namířeného
do chladné temnoty všehomíra.
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

EK041453

229,-

179,-

MYŠLENKY ZA VOLANTEM
Kniha představuje soubor sloupků
a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020.
Kroužková vazba, 168 stran
EK042106
299,- 239,-

Pavel Kohout

PŘÍTOKY ROMÁNŮ
Povídky provází originální malby.
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400 stran, barevné ilustrace
EK042005
499,- 399,-

Splněný sen se změní
v noční můru
Michal Šefara

TANEČNICE

A. Mornštajnová, P. Šabach,
A. Geislerová, B. Bellová,
P. Koucká, J. Rudiš,
P. Dvořáková, M. Epstein

SOUKROMÁ
TAJEMSTVÍ
Osm poutavých povídek.
136 stran, čb. ilustrace
EK042092

30

259,- 199,-

Jan Svěrák

BOHEMIA
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se
srdcem floutka, rodinou
na krku a hlavou v oblacích
sní o tom, že natočí film
v Hollywoodu… 216 stran
EK041198

299,- 239,-

Tara je talentovaná ukrajinská tanečnice,
která má před sebou zářivou kariéru. Nechybí jí zápal pro věc ani vytrvalost. Poté
co se z Doněcka stane válečná zóna, musí
uprchnout do České republiky a živit se
tam za nelidských podmínek v bezútěšném prostředí jako dělnice. Jejím vysvobozením z tohoto pekla a cestou za splněním snu – tancem – se může stát malý
leták nabízející v nedalekém baru místo
barmanky a tanečnice…
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

EK041610

399,-

319,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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MEZZACORONA
VÁM ZLEPŠÍ
NÁLADU!
Marta Kučíková

Z MÉHO
SEVEROITALSKÉHO
DENÍKU

VĚCI, NA KTERÉ NASTAL ČAS
Život nelze naplánovat ani se na něj nedá
dopředu připravit. A cokoliv se stane v rodině
jednomu, poznamená všechny…
Váz., 368 stran, 13,7 x 20,6 cm

EK501353

389,-

309,-

Josef Fousek

BEZSTAROSTNÉ
CESTY
Další kniha J. Fouska tentokrát obsahuje autorovy příběhy z tuláckých
cest křivoklátským
krajem. 248 stran +
32 stran čb. foto
EK041757

EK042220

279,-

Česká literatura

Petra Soukupová

Jak prožila koronavirovou pandemii v Itálii roku 2020 česká rodina
v dolomitském podhůří? Co znamená mít „mezzacoronu“ a proč
vám výrazně zlepší náladu? I přes
velké psychické a fyzické vypětí si
autorka zapisovala každodenně
dva měsíce svého života den po
dni. Věrně, bez příkras, s jemným
humorem a všeobjímající italsko-českou laskavostí popisuje, co se
v té době událo. Její postřehy
a zážitky jsou psány zejména
z prostředí za pultem podhorského krámku, který se stal po dobu
několikaměsíčního zákazu vycházení, mimo lékáren a nemocnice,
jediným centrem dění.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

219,-
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349,- 279,-

Co všechno udrží
člověka při životě?
Jakuba Katalpa

ZUZANIN DECH
Zuzana Liebeskindová je dcera cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí životem
lehce, obklopena láskou. Třicátá léta
dvacátého století v malém městečku
Holašovice jsou sladká. Teprve během
německé okupace začne Zuzana dospívat. Bolestně vrůstá do dějin a dějiny
se vpisují do ní. Protože má židovský
původ, je její osud předem daný. Transport. Koncentrák. Po skončení války se
Zuzana vrací z koncentračního tábora,
ztráty jsou ale větší, než čekala…
Váz., 309 stran, 13,8 x 20,7 cm

EK375207

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!

369,-

299,-

Hana Marie Körnerová

Patrik Hartl

DŮM U TŘÍ BOROVIC

PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL

Zanedbaný statek, na němž
hospodaří bývalý právník
s hrstkou služebnictva a postiženým synem. Tak vypadá
místo, kam se v tísni uchýlí
mladá žena prchající z domova… 304 stran
EK040037

299,- 239,-

První román populárního
autora vychází po 8 letech
s filmovou obálkou! Obálka
a vnitřní strany knihy skrývají
fotografie z natáčení stejnojmenného filmu. 248 s., čb. il.
EK506537

299,- 239,-
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Jsem technik tělem i duší.
Kdybych se ještě jednou
narodil, tak bych chtěl být
zase strojní inženýr.
MIROSLAV GRÉGR
Miroslav Grégr, Jiří Hroník

ATOMOVÝ DĚDEK MIROSLAV GRÉGR

Biografie

Prostřednictvím otázek Jiřího Hroníka nás nechává Miroslav Grégr nahlédnout do svého života plného zvratů, který mapuje téměř všechna důležitá
období československých a českých dějin 20. století. Objasňuje, jak to bylo
počátkem devadesátých let s privatizací mladoboleslavské automobilky Škoda, na níž se podílel z pozice ministra strojírenství a elektrotechniky. Popisuje, s čím vším se musela vyrovnávat vláda Miloše Zemana, kde ve funkci
ministra průmyslu a obchodu prosadil dostavbu jaderné elektrárny Temelín.
Nikdy nezveřejněnou skutečností je, že na něj jeden ze členů jednobarevné
vlády sociální demokracie podal vykonstruované obvinění Skupině pro odhalování korupce. Prozrazuje také, že se v létě 2004 schylovalo k návratu Miloše Zemana do čela české vlády a on byl požádán o zprostředkování
komunikace mezi oběma klíčovými aktéry tohoto plánu.
Váz., 304 stran + 24 stran čb. i barevné fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm

EK042078

379,-

299,-

Richard Gunderman

Ruth Sheppardová

Petr Macek

Michelle Marly

Yvette Tulip Hlaváčová

TESLA

FREUD

IVA JANŽUROVÁ

Člověk, vynálezce a věk
elektřiny
Teslův příběh je skutečnou bájí
o Prometheovi. Stejně jako Prometheus se Tesla snažil vyrvat
blesky nebesům… V knize je
shrnut jeho život. Poutavá publikace obsahuje i ukázky z jeho
deníků a také poznámek či fotografie ze soukromého rodinného
archivu. 160 stran, barevná publ.

Člověk,vědec a zrození
psychoanalýzy
Při čtení této jedinečné knihy
získáte dojem, že se nacházíte
ve Freudově pracovně. Unikátní
kniha přibližuje jeho život i základní objevy na poli psychologie
a neurologie. Součástí knihy jsou
ukázky z jeho deníků a poznámek
před smrtí či fotografie z rodinného archivu. 176 str., barevná publ.

Biografie jedné z našich nejpopulárnějších hereček přibližuje neotřelým a zasvěceným způsobem její osobní
i profesní život. Knihu doprovázejí unikátní fotografie
z divadelních i filmových
archivů, cenný je soupis
divadelních a filmových rolí
a přehled všech ocenění.

MADAME PIAF
A PÍSEŇ LÁSKY

ODSOUZENÁ
TALENTEM

Édith Piaf žila na ulici, přišla
o dítě, poznala mnoho temných propastí. Když navíc
byla po osvobození Paříže
obviněna z kolaborace, dopadla na samé dno. Naštěstí
poznala Yvese Montanda,
mladého zpěváka, který sice
postrádal styl, ale měl velký
talent… 344 stran

Jak lze dosáhnout uznání,
ale přitom neztratit sebe
sama? A kde byste měli
začít, pokud chcete vydláždit svou vlastní cestu
k úspěchu a spokojenosti?
Nejen těmito otázkami
se zabývá slavná světová
rekordmanka v plavání.

EK041468

EK041947

EK041440

32

399,- 319,-

EK041439

399,- 319,-

272 str. + 32 s. bar. i čb. foto
379,- 299,EK041853

379,- 299,-

144 stran + 8 stran bar. foto
249,- 199,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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HRDINKY

359,- 279,-

EK040797

Michael Kocáb

VABANK
M. Kocáb popisuje všechna
zásadní jednání s komunistickými vládci, s generalitou
československé i sovětské
armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB,
která vedl či se jich účastnil
v roce 1989 za iniciativu
MOST nebo OF. 592 s., bar. p.
EK041199

499,- 399,-

Josef Škvorecký

ÚTĚKY
Lída Baarová
Vzpomínky talentované,
obdivované, ale i nenáviděné herečky, která se proslavila nejen svou krásou a filmovými rolemi, ale i vztahem
s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. 312 str. + 8 str. čb. foto
EK041396

349,- 279,-

Lenka Klicperová,
Markéta Kutilová

S LÉKAŘI
V PRVNÍ
LINII
Březen 2020. Česko
ochromila pandemie nového koronaviru z Číny. Hranice se uzavírají.
Reportérka Lenka
Klicperová se nemůže přesunout
nikam – ani do válkou zmítané Sýrie,
ani do Somálska.
Frontová linie se
však najednou rýsuje jasně zcela
jinde – v českých
nemocnicích. Jak si
čeští lékaři poradili
s pandemií, která
zasáhla celý svět?
Klicperová, ke které
se později připojila
i její parťačka ze Sýrie Markéta Kutilová, začala
objíždět covidová centra českých nemocnic. Obě reportérky jezdily
společně s týmem odběrové sanity, účastnily se operací, trávily
s lékaři a sestrami čas na odděleních. Načerpaly mnoho informací,
během denních i nočních služeb zpovídaly lékaře, sestry, záchranáře, pracovníky domovů pro seniory i pracovníky laboratoří.
Na bedrech zdravotníků ležela hlavní tíha boje s novým koronavirem. A čeští zdravotníci v tomto boji obstáli skvěle.
Brož., 296 stran, barevná publikace, 16,5 x 22 cm

EK042131

349,-

Biografie, osudy

Lékařky, spisovatelky, političky, řeholnice, podnikatelky,
panovnice a sportovkyně ožívají v poutavém vyprávění Kateřiny Tučkové a jejích
spolupracovnic
i v originálních portrétech studentů plzeňské Sutnarky.
Mnohdy svými příběhy berou dech. 168 stran, barevná publ.

Výhodný komplet
jen

ušetříte

498,-

250,obj. č.

EK048202

2x L. Klicperová, M. Kutilová

279,-

Marie Valtrová

KRONIKA RODU
HRUŠÍNSKÝCH
Příběh jednoho z nejstarších
českých hereckých rodů,
jehož zakladatelem se stal
v polovině devatenáctého
století O. Červíček, odchovanec J. K. Tyla. Jádrem knihy
je osobnost velkého českého
herce Rudolfa Hrušínského.
384 stran + 56 stran bar. foto
EK041529
399,- 319,-

Většina mé a Markétiny práce
zahrnuje daleké a neklidné
regiony. Nyní dorazil neklid
do Česka. A tak bylo naše místo přirozeně zase v té pomyslné
první linii, i když tentokrát v naší zemi. Touto knihou bychom
chtěly poděkovat všem zdravotníkům. V době, kdy nikdo nevěděl, co se
bude dít a jak se bude pandemie vyvíjet, projevili odvahu a otevřenost.
Jsou přesně takoví, jak si záchranáře, lékaře i sestry představujeme.
Lenka Klicperová

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 39–48.

L. Klicperová, M. Kutilová

VE VÁLCE
Příběhy obyčejných lidí,
kterým vstoupila do života
válka. 304 stran, bar. publ.
EK040152

399,- 319,-
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Exkluzivní
rozhovory
s pamětníky
Vladimír Mertlík

MAŠÍNOVI
Ve stínu šibenice

Dějiny, militaria, osudy

Téma bratří Mašínů stále
rozděluje společnost. Lépe
pochopit tehdejší situaci
čtenářům pomohou intimní
rozhovory Vladimíra Mertlíka s Josefem Mašínem,
Zdenou Mašínovou a dalšími žijícími pamětníky,
které zasáhl teror komunismu po odchodu skupiny
bratří Mašínů do Berlína.
Kniha obsahuje desítky
dosud nezveřejněných
fotografií z rodinných alb.
Váz., 184 str., bar. i čb. foto,
14,5 x 20,6 cm

EK041640

299,-

239,-

Helga Hošková-Weissová

NIKDO NÁS NEČEKAL
Autobiografie akademické malířky, přeživší
holocaust, Helgy Hoškové-Weissové je
vpravdě fascinující čtení. Vzpomíná na své
idylické dětství v předválečné Praze, na rodiče, prarodiče a širší rodinu. Vypráví příběhy těch, kteří se již nikdy nevrátili z nacistických táborů a pochodů smrti. Ve druhé části knihy popisuje atmosféru v poválečném Československu, údiv sousedů
z návratu přeživších a nepochopení jejich
příběhu, toho, čím prošli. Pro své děti,
vnuky, pravnuky a všechny ty, kdo chtějí
naslouchat, teď vypráví svůj příběh.
Váz., 176 stran, 17 x 23,6 cm

EK507429

348,-

278,-

Fang Fang

Martin Nekola

Debbie Cenziper

Dita Krausová

Colin Rushton

DENÍK Z WU-CHANU

NA CESTĚ
ZA SVOBODOU

OBČAN 865

ODLOŽENÝ ŽIVOT

SABOTÉR Z OSVĚTIMI

Kniha popisuje vleklé úsilí
amerického Úřadu pro zvláštní vyšetřování (OSI) najít,
zbavit amerického občanství
a vyhostit bývalé nacisty.

Skutečný příběh
osvětimské knihovnice
Biografie pražské rodačky,
která v mládí prošla Osvětimí a Bergen-Belsenem.

320 str. + 8 str. bar. i čb. foto
EK041795
359,- 279,-

Příběh vojáka uvězněného
v osvětimském zajateckém
táboře. A. Dodd líčí krutosti,
jichž se nacisté dopouštěli,
ale zachycuje i solidaritu
mezi zajatci. 256 stran

EK039286

Čínská spisovatelka a novinářka popisuje, co se ve Wu-Chanu dělo po prvních
dnech uzavření města a jak
lidé a státní aparát na tuto
situaci reagovali. 352 stran
EK041950

34

379,- 299,-

Češi v uprchlických
táborech po únoru 1948
Publikace přibližuje, jak
vypadal každodenní život
v táborech. 192 str., čb. foto
EK041407

399,- 319,-

336 s. + 24 s. bar. i čb. foto
359,- 279,-

EK041787

299,- 239,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 64 a 65.
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OBJEVNÁ ENCYKLOPEDIE NEJEN
PRO VŠECHNY BÝVALÉ VOJÁKY ČSLA

Jiří Fidler

LEXIKON ČSLA
Svazy a svazky

ARMÁDA DUCHŮ
Gerry a Janet Souterovi měli možnost z první ruky vyslechnout vyprávění válečných veteránů a také dostali k dispozici nově odtajněné záznamy. Vyprávějí nám působivé
příběhy o podfucích a kouzlech zděděných od lstivých
Britů. Ti vyvinuli všemožné metody klamání nepřítele, počínaje atrapami železničních tratí, čerpacích stanic a maket
tanků mizejících v poušti až po akustické klamy nasazené
ve Středomoří – a k tomu ještě dvě imaginární armády.
Váz., 256 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 22,7 cm
299,-

239,-

EK042162

399,-

319,-
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EK041340

Dějiny, militaria

Gerry a Janet Souterovi

Tento lexikon se jako první
snaží nabídnout základní
informace o jedné z nejdůležitějších vojenských
sfér: o organizaci a dislokaci na úrovni svazů
a svazků. Časově je zaměřen na dobu od ledna 1951
do března 1990, obsahově
na vojenské okruhy, armády, sbory, divize, brigády
a jim na roveň postavená
velitelství. Zahrnuje tři
druhy hesel: jednotky, dislokační místa těchto jednotek a jejich vybrané
velitele. Téměř šest stovek
hesel je doplněno více než
250 fotografiemi a pěti desítkami map.
Tuto objevnou publikaci nepochybně přivítají nejen všichni bývalí vojáci ČSLA, ale
neměla by chybět v knihovně žádného zájemce o moderní vojenské dějiny naší země.
Váz., 320 stran, černobílé fotografie a mapy, 21,6 x 25,4 cm

Pětasedmdesátka slaví pětačtyřicátiny!

OBRAZOVÁ PUBLIKACE
K VÝROČÍ ZBRANĚ, KTEROU
NÁM ZÁVIDÍ CELÝ SVĚT
David Pazdera

CZ 75
Příběh české legendy
Tato bohatě ilustrovaná kniha přináší dosud nejúplnější shrnutí
poznatků o příběhu pistole CZ 75. Největší pozornost je věnována vývoji a začátkům výroby, nechybí však ani životopis
konstruktéra či přehled dalších osudů tohoto přelomového modelu. Samostatná kapitola pojednává o zdobených jubilejních
sériích, které se těší stále větší oblibě a z nichž zatím poslední
byla představena u příležitosti 45. výročí pětasedmdesátky.
Váz., 176 stran, barevná publikace, 16,5 x 23,5 cm

EK042104

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2021.

299,-

239,-

Jaroslav V. Mareš

ŠTĚCHOVICKÝ
POKLAD
Konec legend
Odhrňme spolu nános legend, vymyšlených nacisty
i samotnými hledači. Odhalme skutečný příběh
štěchovického pokladu!
288 stran, černobílé fotografie
EK042002
359,- 279,-
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Poznejte krásy
naší republiky
Vladimír Soukup, Petr David

ČESKÝ RÁJ ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
Český ráj, malebný kraj při Jizeře a horní Cidlině, nemá svou pestrostí, členitostí
a romantičností u nás obdoby. Proto se stal jakýmsi symbolem české krajiny. Lidé
sem jezdí především za nádherou pískovcových skal, seskupených do řady větších
i menších skalních měst, za malebností roubené lidové architektury, za majestátností hradů, často vytesaných do pískovcových bloků, za půvaby zámků i za dechberoucími výhledy. Vzdor rostoucímu cestovnímu ruchu tu stále najdeme tichá
a odlehlá místa, lákající k odpočinku. Není divu, že zdejší nezaměnitelnou krajinu
a její památky často využívají filmaři. Nikde jinde nenajdeme na tak relativně
malém prostoru tolik krásy…
Váz., 248 stran, barevná publikace, 16,2 x 24,4 cm

EK041550

359,-

Cestování

ŠUMAVA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ 248 stran
EK039050

BRDY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 208 stran
EK038378

279,-

299,- 239,-

299,- 239,-

KRUŠNÉ HORY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 224 stran

349,- 279,-

EK041549

KRKONOŠE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 224 stran

349,- 279,-
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EK040881

Obrazový příběh vzniku
nejvýznamnějšího
vodního díla
vltavské kaskády
Josef Fryš

SPOUTANÁ ŘEKA

Lucie Výborná

ZÁPISNÍK Z CEST

MEZI SVĚTY

Cestovní deník pro vaše jedinečné zážitky a důležité
informace. Zaznamenejte si
mimořádné události, tipy
na restaurace, adresy na přátele, nalepte fotografie…
96 stran, barevná publikace

Výběr z deníků, v nichž nás
autorka zavede z rozhlasového studia do Antarktidy,
na vrcholky hor, mezi vojáky
do Afghánistánu či na Havaj.
312 stran, barevná publikace
EK042212
495,- 395,-

36

EK038768

199,- 159,-

Výpravná publikace prostřednictvím mnoha unikátních fotografií
přibližuje příběh orlické přehrady.
Kniha začíná mapováním prvotních úvah o přehrazení Vltavy,
podrobně popisuje samotnou
výstavbu od přípravy zázemí až
po její dokončení, ale věnuje se
také katastrofické povodni roku
2002 a následným opravám.
Váz., 144 s., bar. publ., 21 x 28 cm

EK042093

299,-

239,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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KNIHA PSYCHOLOGIE

KNIHA EKOLOGIE

Kniha srozumitelně vysvětluje
všechny velké myšlenky tohoto
fascinujícího oboru. Provází nás
vývojem psychologie a seznamuje
s nejvýznačnějšími psychology
a jejich teoriemi. Knihu doplňují
vtipné ilustrace. 352 str., bar. publ.

Další titul ze série přehledových
oborových publikací představuje
zasvěcený úvod do oboru ekologie a nepochybně osloví všechny,
kteří se chtějí dozvědět víc o životním prostředí a ochraně přírody. 352 stran, barevná publikace
EK041534

679,- 539,-

A

679,- 539,-

100 PERLIČEK
PRO (NE)MILOVNÍKY
ČEŠTINY

Ervín Hrych

Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb, které Češi dělají.

Druhé doplněné vydání unikátní
encyklopedie zachycující dějiny
Evropy od pádu Říma v roce 476
našeho letopočtu do současnosti.

Brož., 160 stran, černobílé ilustrace
EK041984
259,- 199,-

700 stran
EK253973

VELKÁ KNIHA
EVROPSKÝCH PANOVNÍKŮ

299,- 149,-

Jeremy Black

HISTORIE SVĚTA
Po celé věky projevovali lidé neobyčejnou schopnost přizpůsobit se prostředí,
v němž žili. Zakládáním rozsáhlých měst, budováním velkolepých civilizací
a rozvojem nových způsobů komunikace jsme dokázali dosáhnout pozoruhodných úspěchů. Naproti tomu války, útlak a chudoba odhalily zase temnější
stránky lidské povahy. Profesor Jeremy Black nás v této knize vezme na vzrušující výpravu minulostí člověka od pravěku až po moderní dobu a křížem krážem
procestuje celou planetu. Nenechá přitom kámen na kameni a rozehraje fascinující příběh o tom, jak jsme se stali těmi, kterými jsme dnes.
Váz., 256 stran, barevná publikace, 22,5 x 28 cm

EK041403

Ladislav Čech

Jan Bauer

ANGLIČTINA PRO LAMY

VÁLKY BOŽÍCH
BOJOVNÍKŮ

Angličtinář s mnohaletou praxí
napsal knížku o anglickém jazyce,
která je vtipná i poučná. Oslovit
může nejen věčné začátečníky,
ale i studenty, kteří mají potíže
s tradičními učebnicemi. 184 stran
EK037917

199,- 169,-

Vzdělávání, encyklopedie
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EK040862

OD NEJSTARŠÍCH DOB
PO SOUČASNOST

479,cena pro VIP členy 419,599,-

Kniha nás provází složitým a neklidným obdobím husitských válek. Nechybí portréty nejvýznamnějších osobností a stručný popis
bitev. 272 s. + 16 s. bar. a čb. il.
EK040634

299,- 239,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Tim Dedopulos

Vyškrabávací zábava

HÁDANKY A HLAVOLAMY
PŘÍPADŮ JACKA ROZPAROVAČE

V knihách na vás čeká tajemství
ukryté pod černou vrstvou, ale
také krásný příběh s omalovánkami. Vyškrábejte úžasné obrázky
a odhalte kouzelné duhové vzory.
Pak vezměte nejzářivější pastelky
a vybarvěte si magický příběh…

Vyřešte sérii zapeklitých vražd! Čtenáři v roli
detektiva mají možnost rozlousknout záhadné případy, jejichž pachatel dosud uniká
spravedlnosti. 224 stran, barevná publikace
EK041583

379,- 299,-

JEDNOROŽCI
Kroužková vazba, 32 stran,
barevné ilustrace,17 x 21 cm

EK042073

259,-

199,-

Pro celou rodinu

V prodeji od 12. ledna 2021

DINOSAUŘI
Pro radost i relaxaci.
Kroužková vazba, 32 stran,
barevné ilustrace,17 x 21 cm

EK042074

259,-

HÁDANKY A HLAVOLAMY
SHERLOCKA HOLMESE

199,-

V prodeji od 12. ledna 2021

Nové případy
Jedinečná kolekce hádanek s ojedinělou
dobovou úpravou potrénuje vaši schopnost
dedukce. 224 stran, barevná publikace
379,- 299,-
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EK041584

Lucie a Matěj Pospíšilovi

SAMI DOMA

Petra Davídková

ŠITÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Autorčiny precizně vypracované střihy
a podrobné návody nemají chybu.
Šít se podle nich naučí každý. V knize
se také například dočtete, co všechno
je k šití potřeba, jak pracovat se střihem či jak si vybírat látky i šicí stroje.
304 stran, bar. publ. + střihová příloha
EK042006

38

599,- 479,-

Barbora Kurcová

52 PROJEKTŮ
Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Výzva pro každý týden v roce
Nechte se inspirovat touto knihou a zkombinujte svou lásku
k přírodě s vyráběním domácích
dekorací!
Brož., 144 stran, barevné ilustrace
EK041716

299,- 239,-

Spojovat, luštit, šrafovat a vybarvovat mohou všichni bez
ohledu na věk. Vyplňte čas
doma kreativním luštěním –
potřebujete pouze psací potřeby a otevřenou mysl. Bavte
se u 20 obrázků, které s lehkostí a nadsázkou odrážejí epidemiologickou situaci v Česku.
A jako bonus zde najdete i recept na domácí chleba!
Brož., 48 str., bar. i čb. ilustrace,
20,5 x 28 cm

EK042299

199,-

159,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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ZIMA 1/2021

239 Kč
Dav Pilkey

DOGMAN A SUPERKOTĚ
Hrdina s psí hlavou a nejlepší psolicajt na světě se stal miláčkem davů. Ale protože zlo nikdy nespí, ani Dogman neusnul
na vavřínech. Opět se zjevuje na scéně – a tentokrát není sám!
Má nového chlupatého a ušatého parťáka – Superkotě. A hned
musí společně vyřešit jednu záhadu. Když po nástupu kočičí
chůvy zmizí nadějná filmová hvězda, Dogman a Superkotě se
vydávají po horké stopě, aby přišli zmizení na kloub. Podaří se
jim to, nebo jim plány na záchranu světa překazí zlotřilý Péťa?
Váz., 256 stran, barevná publikace, 14 x 21 cm

EK041626

V prodeji od 15. ledna 2021

299,-

239 Kč
Dav Pilkey

DOGMAN
Nová série od slavného tvůrce
komiksových příběhů!
Váz., 240 str., bar. publ., 14 x 21 cm
EK040245

Dav Pilkey

299,-

239 Kč

DOGMAN
Utržený ze řetězu
Mstitel pes-práví opět v akci!
Váz., 224 s., bar. publ., 14 x 21 cm
EK040246

299,-

Dav Pilkey

DOGMAN

239 Kč

Peťulka čili Život kotěte
Když si lotr Péťa místo klonu vyrobí roztomilé kotě, je tady dvojí
problém. A pro Dogmana, nejlepšího policajta všech dob, dvakrát
tolik práce…
Váz., 256 stran, bar. p., 14 x 21 cm
EK040247

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 67.

299,-
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NO

159 Kč
239 Kč

Sam Lomanová, Sam Williams

Maluj si a hraj si

ROZTOMILÁ MLÁĎÁTKA
Tato knížka je plná rozkošných štěňátek, načechraných kuřátek a skvělých, zábavných aktivit. Najdi cestu bludištěm, vylušti zašifrované
zprávy a vyřeš zapeklité hádanky – to všechno
ve společnosti roztomilých zvířecích mazlíčků!
Připrav si tužku a pastelky a pusť se do toho!
Nádherně ilustrovaný kreativní sešit je určen
všem chytrým hlavičkám a milovníkům zvířat.
Brož., 96 stran, barevná publikace, 23 x 26 cm

EK041563

Josef Lada, Karel Plicka, František Volf

U MAMINKY
Špalíček českých říkadel
a pohádek
Klasické i méně známé lidové pohádky, písně, hry, říkadla a hádanky
pro nejmenší děti, ilustrované malířem
Josefem Ladou, vyprávějí o životě obyčejných lidí, o jejich radostech i strastech, o domácích zvířátkách i o práci.
Váz., 136 str., barevné il., 21 x 27,5 cm

199,-

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

EK042111

299,-

129 Kč

Anne Suessová

ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?

Zdeněk Miler

Zdeněk Miler

NAROZENINY

NA ZAHRÁDCE

Malé leporelo se čtrnácti
ilustracemi. Při popisu
obrázků rozvíjí dítě základní slovní zásobu.

Krtek, myška, ježek a zajíček se
vydají pracovat na zahrádku.
Děti se naučí poznávat některé
druhy zeleniny a ovoce.

2x barevné leporelo, 2x 14 stran, 8 x 9 cm
EK048203
128,- cena za 2 publikace

40

118 Kč

Velká kniha povolání
Doktorka, cukrář, kadeřnice, hasič,
zdravotní sestřička, popelář… Co
tyto a další profese obnáší, zjistí
děti v tomto bohatě ilustrovaném
leporelu. Strany jsou plné drobných
detailů a také otázek a her na rozvoj logiky. Holčičky a kluci se tak
mohou zábavnou formou naučit
mnoho zajímavých věcí.
Bar. leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm
EK041593

159,-

Zdeněk Miler, Josef Kožíšek

Josef Kainar, Zdeněk Miler

POLÁMAL SE
MRAVENEČEK

POSMÍVAL SE
KONIPÁSEK

Veršovaný příběh o tom, jak polámaného mravenečka nevyléčí
prášky mravenčího doktora, ale
soucit a porozumění přátel.

Verše o lidech a zvířátkách,
plné hravého humoru, doplnil
půvabnými ilustracemi „otec“
Krtečka Zdeněk Miler.
2x barevné leporelo, 10 stran + 12 stran, 23,8 x 16 cm
EK048204

158,-

cena za 2 publikace

148 Kč

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 67.
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239 Kč

Martina Kolmanová
Logopedie s úsměvem: UČÍME SE HLÁSKU Ř
Kniha přináší více než sto úkolů zaměřených na hlásku Ř: určování
hlásky ve slově (rozdělování slov na slabiky, vytleskávání, procvičování výslovnosti ve větách), tvoření množného čísla, rozlišování nadřazených pojmů, rýmu, používání předložek… Ilustrovala V. Kašovská.
Brož., 144 stran, barevná publikace, 29,7 x 21 cm
EK041869

199 Kč

299,-

VELKÁ KNIHA HER
PRO MALÉ BADATELE

Zábavné magnety

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
A PRACOVNÍ STROJE

Figurky, žetony a hrací kostka
jsou součástí knihy!
Barevné leporelo, 22 stran,
27 x 36 cm

Váz., 10 stran, bar. publikace,
20 x 25 cm + 16 magnetů

EK041878

EK039736

299,-

229,-

299 Kč

Susanna Isernová

VELKÁ KNIHA
SUPERSCHOPNOSTÍ

239 Kč

VELKÁ KNIHA HER
PRO DĚTI

Příběh ukrytý v notách

Kniha obsahuje osm herních
polí, figurky, žetony a kostku.
Barevné leporelo, 22 stran,
27 x 36 cm

Zvukové knížky z této edice
jsou perfektním úvodem
do klasické hudby.
Váz., 24 s., b. p., 30,4 x 26,5 cm

EK041759

EK041829

LOUSKÁČEK

299,-

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

179 Kč

239 Kč

399,-

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 66.

Marek nosí kouzelné brýle, kterými vidí sklenici
vždycky z půlky plnou. Daniel je expert na to, jak
zachovat klid, a složitým situacím čelí s chladnou hlavou.
Lukáš zase není z těch, kdo nedotahují věci do konce. Když je
třeba, zdolá hory, i kdyby sahaly třeba až do oblak. Maruška nedá dopustit
na svoje housle. Když na ně hraje, poletují noty vzduchem jako ptáci a kreslí
na tváře úsměvy. Optimismus, trpělivost, vytrvalost, hudba. Všichni máme nějakou
neuvěřitelnou superschopnost. Superschopnosti z nás dělají jedinečné a neopakovatelné bytosti. Jaká je ta tvoje? Ilustroval Rocio Bonilla.
Váz., 48 stran, barevná publikace, 22,3 x 28,4 cm

EK041408

259,-
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179 Kč

NO

239 Kč

Monika Utniková-Strugałová

Ondřej Sekora

POTMĚ
ANEB CO SE DĚJE
V NOCI

FERDA CVIČÍ
MRAVENIŠTĚ

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Co všechno se děje, když večer
usneme ve svých postýlkách? Zatímco většina z nás odpočívá, lékaři,
hasiči a záchranáři drží pohotovost,
pekaři pilně připravují pečivo. Čilý
ruch panuje také pod zemí – v dolech, a dokonce i v metru. A ani příroda nezahálí. Lesem se rozléhají
myriády zvuků, vzduchem víří netopýři, pod rouškou tmy rozkvétají
některé druhy rostlin. O speciálních
nocích slaví lidé rozličné svátky.
Chcete se dozvědět, co ještě se děje
potmě? K čemu je důležitý spánek
a co je to polární noc? Tak se zachumlejte do peřin a poslouchejte!
Ilustrovala Malgosia Piatkowská.
Váz., 64 str., bar. publ., 24 x 30 cm

EK041231

Slavná kniha od známého ilustrátora, karikaturisty a spisovatele.
Váz., 144 stran, bar. il.,
16 x 23,3 cm
EK041632

229,-

159 Kč
Ondřej Sekora

FERDA
V MRAVENIŠTI
Ferda se vrhá do vymýšlení všelijakých zlepšováků, ať už při lovu mšic
nebo čištění chodeb…
Váz., 80 str., barevné il.,
16 x 23,3 cm
EK041634

199,-

299,-

159 Kč
Roald Dahl

ŽIRAFA,
PELLY A JÁ
Promění Billy starý
dům v překrásný obchod s cukrovinkami?
Váz., 40 str., bar. publ.,
19,6 x 25,5 cm

NO

S DOBRÝM KAMARÁDEM PO BOKU
SE DÁ ZVLÁDNOUT VŠECHNO!

VIN

159 Kč

199,-

KA

EK040626

Lucie Šavlíková

STRACH MÁ VELKÉ UŠI

159 Kč

Klárka má hlavu plnou otázek.
Jednoho dne se za jejím oknem
objeví létající velryba a vezme ji
na fantastickou cestu. Společně
proplouvají oblohou a přibližují
se velkým životním otázkám…
Váz., 32 str., bar. p., 24,4 x 24,6 cm

Každý z nás se něčeho bojí. I když to často
nechceme přiznat, strach nás někdy dokáže pořádně
ochromit. Ani netopýr Otík a sýček Ríša na tom nejsou
jinak. Jednoho dne se potkají na větvi, pěkně hlavou
dolů, a zjišťují, že když se jako noční létající živočichové
bojíte tmy nebo výšek, nemáte to vůbec jednoduché.
Ve dvou se to ale naštěstí lépe táhne a s dobrým kamarádem po boku se dá nakonec zvládnout úplně všechno! Ilustrovala Komára.
Váz., 32 stran, barevná publikace, 19 x 22 cm

EK041629

EK041790

R. Guggerová, S. Röthlisberger

KLÁRKA A LÉTAJÍCÍ
VELRYBA

42

199,-

199,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2021.

VIN

KA
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199 Kč
W. Bruce Cameron
Psí poslání

PŘÍBĚH ELLIE
Napínavá dobrodružství statečné fenky
Ellie z bestselleru
Psí poslání tentokrát
pro malé čtenáře!
Ilustroval R. Cowdrey.
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm
EK041442

259,-

159 Kč
Eva Bešťáková

ZTRACENÉ
POHÁDKY

199 Kč

EK041145

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

V pohádkách se čtenáři seznámí nejen
s devíti zajímavými
řemesly a moudrými
pořekadly, ale prožijí
i mnoho veselých
dobrodružství. Každá
pohádka je doplněna zábavnými otázkami a úkoly.
Brož., 96 stran, barevné ilustrace, 20 x 29 cm
199,-

Tereza Pařízková

149 Kč

STELA V ZEMI
TUČŇÁKŮ

Jiří Kahoun

O MAŠINKÁCH
Milé příběhy inspirované železnicí, vláčky
a kolejemi potěší
všechny malé milovníky vláčků a mašinek, kteří se dozvědí
i celou řadu zajímavostí. Pohádky provází krásné ilustrace Jiřího Fixla.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm
EK039763

Josef Čapek

POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI
A KOČIČCE

199,-

159 Kč

Budu vám vyprávět příběh,
který vás zavede přes nejrozbouřenější moře až
na kontinent, který nikomu nepatří. Ocitnete se
na opačném konci světa,
kde vás z nekonečných ledových plání začnou pálit oči a kde pochopíte, že
příroda má vše dobře vymyšlené. Jmenuju se
Stela, je mi už jedenáct a moje dobrodružství
jenom tak nekončí. To, že můj táta je mašér
a na Aljašce si splnil svůj dávný sen, už nejspíš
víte. Je však načase vzít vás zpátky do Osmihorek a vypovědět vám příběh dalšího člena mojí
rodiny… Ilustrovala Ivona Knechtlová.
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 20 x 21 cm

EK041604

259,-

199 Kč
Tereza Pařízková

STELA
A 16 HUSKYŮ
Knihu provází ilustrace
Ivony Knechtlové.
Váz., 96 str., barevné il.,
20 x 21 cm
EK040731

259,-

Veselá vyprávění
o dvou nerozlučných
kamarádech. Jak pejsek a kočička myli
podlahu, jak pekli
dort nebo o tom, jak
si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou… Váz., 120 stran, čb. i barevné il., 18,5 x 25 cm
EK039752

199,-

JSME TU PRO VÁS – ZÁKAZNICKÝ SERVIS. VÍCE NA STR. 67.
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179 Kč

279 Kč

Alice Rossi

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

DĚTI Z NAŠÍ VILY
Jmenuju se Adinka a budu vám vyprávět příběh svojí rodiny a jednoho velkého domu, který je tím nejbáječnějším místem na světě.
Říká se mu Villa. Bydlí tady moji rodiče a taky rodiče mých kamarádů
– Fídi, Laurinky, Leontýnky, Vincenta a Alfréda. Povím vám, jak si
ve venkovní kuchyňce vaříme ty nejlepší dobroty, jak chodíme do letního kina přímo na naší zahradě a jak tam máme postavené i stanové městečko, jak na podzim dlabeme dýně, jaký mumraj je u nás
o Vánocích a spoustu dalších věcí, které tu zažíváme. Být Villekulanem je prostě paráda! Ilustrovala Iva Beranová.
Váz., 248 stran, barevné ilustrace, 17 x 25 cm

EK041922

359,-

Daniela Krolupperová

TADY STRAŠÍ NAŠI

44

Anetka bydlí v Novém Strašecí, chodí
do první třidy a moc se jí stýská po babičce, která odjela na dlouhou dovolenou. Každý den ji vyhlíží. Když se jednoho dne babička konečně vrátí, je Anetka
nejšťastnější holčička na celém světě.
To ještě netuší, že její babička není jen
tak obyčejná babička. Je totiž kouzelná!
A kdyby jenom babička! Anetka zjišťuje,
že má velkou rodinu plnou strašidel!
Kniha je vhodná pro čtení genetickou
metodou. Ilustrovala Lucie Dvořáková.
Váz., 40 stran, barevné ilustrace,
20 x 21 cm

Vtipné a napínavé vyprávění
o tom, co se děje v našem těle,
když jsme nemocní. Poutavou
knížku provází krásné barevné
ilustrace Jitky Petrové.
Brož., 120 stran, barevné ilustrace,
21 x 21 cm

EK041581

EK039798

229,-

199 Kč
Daniela Krolupperová

179 Kč

219 Kč

JAK BACIT BACILA?

279,-

Anna Vovsová

Igor Nosov

ZVÍŘATA A DETEKTIVOVÉ

NEZNÁLEK
V KAMENNÉM MĚSTĚ

Napínavý příběh o nevážných
věcech, ale i jedné vážné, ilustrovala Galina Miklínová.
Váz., 88 stran, bar. il., 16 x 20 cm

Ilustrovala M. Walterová.
Váz., 128 stran, barevné il.,
20 x 27,5 cm

EK041027

EK039238

229,-

259,-

V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY VŠECH ŽÁNRŮ!
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Pavel Brycz

Emil a upíři

ŠELMY SE PLÍŽÍ TMOU,
NIKOHO NEČAPNOU!

219 Kč

VODOPÁD
Seznamte se s Vodopádem. Před páníčkem, slavným youtuberem, se tváří
jako roztomilý retrívr, sotva ale za Vláďou Kadlecem zaklapnou dveře, stává
se z něj neohrožený psí agent a vůdce
psího komanda. Z tajné základny se
špičkovým vybavením řídí záchranné
operace. A v té nejnovější misi jde
opravdu o hodně – záhadný pes jménem Brut má totiž v úmyslu s pomocí
mocného artefaktu ovládnout celé
lidstvo a předat moc do rukou zvířat.
Statečný agent Vodopád se tomu rozhodne zabránit. Podaří se mu spolu
s chrtem Skippym, věčně hladovým
Hugem, hackerkou Chloe a kocourem
Klavírem zatnout Brutovi tipec? Ilustroval Martin Hanschild.
Váz., 128 stran, barevné il., 14 x 20 cm

199,-

159 Kč
Pavel Brycz
Emil a upíři

ČESNEK ÚTOČÍ, SE VŠÍM ZATOČÍ!
Malé upírky Ela a Hela začaly chodit do stejné školy jako
Emil. Boj na život a na smrt začíná! Ilustrovala Komára.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm

279,-

NO

VIN

KA

EK041981

EK041918

EK041100

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Vláďa Kadlec

Víte, co se stane, když mladí česnektariáni tráví prázdniny na hřbitově? No
jasně, zažijí neuvěřitelné dobrodružství!
Tentokrát se tvrdý boj mezi lidmi a upíry přenese zpátky mezi hroby a ani
jedna strana tu druhou rozhodně nešetří. Do boje se zapojí nejen pan učitel
Komár proměněný v upíra, ale také dvě
paní učitelky, které ani netuší, v jaké
šlamastyce se ocitly. Zachrání je naši
upírobijci, nebo se obě ocitnou na straně zla? Ilustrovala Komára.
Váz., 96 str., barevné il., 16,5 x 21 cm

159 Kč

199,-

199 Kč

159 Kč
Bear Grylls

159 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ
V POUŠTI

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 17. ÚNORA 2021!

Sofii se na letním táboře ohromně líbí – až
na všechnu tu havěť. Chvíle ve stanu s tiplicí je pro ni hotová hrůza a při pohledu
na pavouka piští. Připadá si tak trapně!
Pak ji ale tajemný kompas přenese do rozpálené pouště, kde na ni čeká její zkušený
průvodce Bear Grylls. Spolu musejí za žhavého vedra putovat, aby našli vodu a překonali nebezpečí číhající v dunách… Najde
Sofie dost odvahy k přežití? Postaví se tváří
v tvář svému strachu? Il. E. McCannová.
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

Co bys dělal, kdybys potkal
ducha dívky, která se chce
pomstít? A co kdyby ses zamotal do sítí obřího pavouka? Příběhy pro nebojácné
čtenáře ilustroval X. Bonet.
Váz., 232 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm

Dobrodružství dvou dětí – dvojčat Alfa a Alfredy, které pomáhají rodičům v psím hotelu –
právě začíná! Il. D. Meimonová.
Váz., 72 stran, barevné ilustrace,
14,6 x 19 cm

EK041662

EK041786

EK039831

199,-

Michael Dahl

DĚSIVÉ HISTORKY 3

259,-

Shelley Swansonová Saterenová
Dobrodružství
v psím hotelu

FREDÍK SE NEBOJÍ

199,-
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TŘETÍ DÍL NAPÍNAVÉ SÉRIE
S NÁDECHEM MAGIE POTĚŠÍ
VŠECHNY MILOVNICE ZVÍŘAT
Antje Szillatová

Báječná Florentýna

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

PO STOPÁCH VLKA

Na statku se objeví přívěs.
Florentýna nevěří vlastním
očím, když v něm najdou
zanedbaného poníka…
Váz., 136 stran, čb. ilustrace,
14,5 x 20,6 cm

EK041713

EK041712

Antje Szillatová
Báječná Florentýna

159 Kč

ZÁHADNÝ PONÍK

199,-

199,-

199 Kč

NO

VIN

KA

159 Kč

Pes a kocour pod jednou střechou? Ani
náhodou! Mluvící kocour Paulo z Panamy je pěkně zaskočený, když se jednoho
dne na statku Štístko objeví starý zraněný pes. Florentýna ho našla cestou
ze školy a dělá si o něj starosti. Ubohý
vyhladovělý vlčák? Kdepak, je to zákeřný vlk! varuje Paulo svoji Florentýnku,
ale ona mu nevěří. Když údajný pes
později beze stopy zmizí, vydá se ho
Florentýna k Paulově velké nelibosti
hledat. Navzdory zvěstem, že se v okolí
potuluje zdivočelý vlk… Il. A. Glöklerová.
Váz., 120 stran, čb. il., 14,5 x 20,6 cm

Jeff Kinney

Deník malého
poseroutky

219 Kč

179 Kč

Petra Braunová

Hanna Schottová

EMA A KOUZELNÁ KNIHA

FANY BYLA PŘI TOM

V den desátých narozenin se má
Ema vydat na výlet do Města,
které je schované za vysokou zdí.
Tím začíná velké dobrodružství,
které změní život nejen Emy, ale
všech ostatních dětí ze Sirotčince.
Svoji velkou roli v něm sehraje
jedna kouzelná kniha z antikvariátu… Ilustrovala E. Chupíková.
Váz., 136 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

Fany se stává svědkem událostí
bouřlivého podzimu roku 1989,
a když se otevřou hranice do západního Německa, vydává se
s rodinou na cestu… Výjimečný
příběh odrážející události roku
1989 v Německu, ale i v jiných
zemích. Na motivy románu byl
natočen animovaný film.
Váz., 88 s., bar. il., 16,5 x 21,5 cm

EK040159

EK040323

46

279,-

229,-

SAMÁ VODA
Greg Heffley a jeho rodiče se
vydávají na výlet a hodlají si
ho pořádně užít! Vysněný letní
ráj ale vezme brzy za své, když
se zaseknou v kempu. Do toho
se přiženou mraky a začne
pořádný slejvák, který rodině
na náladě moc nepřidá. Dají
se tyhle prázdniny ještě zachránit, nebo budou mít vody
za chvíli až po krk?
Váz., 224 stran, čb. ilustrace,
13,7 x 21,2 cm

EK507754

249,-

NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH LUXOR PO CELÉ ČR! VÍCE NA STR. 66.
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199 Kč
Láďa Hruška

PRŮŠVIHY DRZÉHO (ZÁ)ŠKOLÁKA
Prázdniny skoro na rok
Škola se zavírá! Žádný záškolák by si nemohl
přát nic lepšího! Jenže karanténa má i svoje
nevýhody… Váz., 152 stran, čb. il., 15 x 19 cm
EK041965

259,-

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

239 Kč

219 Kč

Sam Copeland

KARLÍK SE MĚNÍ V T-REXE

Lukáš Pavlásek

Naučí se Karlík konečně ovládat svou superschopnost? Ilustrovala Sarah Horneová.
Váz., 296 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

NEUVĚŘITELNĚ
ŠÍLENÉ PŘÍBĚHY

EK040033

Tohle jsou ty nejvíc neuvěřitelné a nejbláznivější příběhy,
jaké se kdy na světě staly.
A možná nestaly. A možná jsem si je
sám vymyslel, protože jsem strašný pohádkář, vymýšleč a sedmilhář. Každopádně většina z toho, co vám povím, je pravda. Tedy
skoro pravda. Ale skoro pravda je téměř
úplná pravda, tak se v tom radši nebudeme
moc šťourat a půjdeme rovnou na to! Už
jste slyšeli o psovi, který se stal ředitelem
školy? O šestiletém prezidentovi, který zavedl spoustu praštěných zákonů a nařízení?
O tom, jak se Bedřich Smraďoch stal papouškem? O Marcelovi, který se nikomu a ničemu
nevyhýbal, až obešel úplně celou zeměkouli?
Nebo o tom, jak křeček vyhrál mistrovství
v boxu? Že ne? Tak se pusťte do čtení! Ilustroval Lukáš Fibrich.
Váz., 152 stran, barevné il., 15 x 21 cm

299,-

199 Kč

Roald Dahl

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Přijměte pozvání do světa neuvěřitelných
čokoládových dobrodružství!
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm
EK040809

249,-

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

EK042070

279,-

249 Kč
Lukáš Pavlásek

NEUVĚŘITELNĚ ŠÍLENÉ PŘÍBĚHY
Délka nahrávky: 2 hodiny 57 minut.
EK042087

CD (mp3)

299,-
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279 Kč

J. K. Rowlingová

PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY

IKABOG
Království jménem Přehršlánie kdysi bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo spoustami
zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních dobrotách lidé tančili blahem.
Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle legendy strašlivý Ikabog. Všichni věděli, že jsou
to povídačky, ale ty někdy začnou žít vlastním životem. Co když se taková legenda rozhodne srazit království na kolena a unést dvě děti ve víru dobrodružství, o které ani za mák
nestály? Napínavý pohádkový příběh provází ilustrace českých dětí.
Váz., 312 stran, 13 x 20 cm
EK505577

349,-

Jack London, Jules Verne, Karel May,
Harriet Beecher Stoweová, Daniel Defoe a další

199 Kč

VELKÁ KNIHA SLAVNÝCH
DOBRODRUŽNÝCH PŘÍBĚHŮ

279 Kč
Lucy a Stephen
Hawkingovi

Klára Smolíková

ZAČAROVANÝ
HVOZD

JIRKA
A MODRÝ
MĚSÍC

Příběh dětí
z Končiny
Kouzelný fantasy příběh
ilustrovala Ester Kuchynková.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 18 x 24 cm

Vydejte se
s Aničkou
a Jirkou na další báječné dobrodružství!
Váz., 320 stran, čb. ilustrace, 15,3 x 21,6 cm

EK041301

EK040505

259,-

129 Kč

359,-

159 Kč

Antoine de
Saint-Exupéry

EK041152

399,-

LASSIE
SE VRACÍ

Nesmrtelný
příběh havarovaného letce
a Malého prince, plný fantazie i zajímavých myšlenek.
Váz., 112 stran, barevné il., 11,7 x 17,8 cm

Dojemné vyprávění o přátelství
malého skotského chlapce
a odvážné kolie Lassie. Znáte z kina!
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

EK039868

EK039647

48

Knížka představuje antologii slavných dobrodružných příběhů
klasické světové literatury, od Jacka Londona a jeho Lásky k životu, v níž autor popisuje příběh zlatokopa bojujícího o život
s hladem a nebezpečími drsného kanadského severu, přes
Chaloupku strýčka Toma americké spisovatelky Harriet Beecher
Stoweové, která výrazně ovlivnila anglosaský svět v boji proti
otroctví, až k notoricky známému příběhu osamělého trosečníka
Robinsona Crusoea. Zastoupeno je i dílo Julese Verna, Breta Harteho, Karla Maye či Rudyarda Kiplinga. Příběhy přeložil, upravil
a převyprávěl Vladimír Hulpach. Texty jsou doprovázeny ilustracemi Zdeňka Buriana, jež jsou ve čtenářském povědomí s literaturou romanticky dobrodružného žánru neodmyslitelně spjaty.
Váz., 296 stran, barevné i čb. ilustrace, 16 x 24 cm

Eric Knight

MALÝ PRINC

169,-

319 Kč

199,-

NAVŠTIVTE NAŠI LITERÁRNÍ KAVÁRNU NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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Rady pro rodiče, jak dobře
zvládnout pohybový vývoj dítěte
od narození do jednoho roku

Kateřina Juríková, Jana Knězová

NEJLEPŠÍ KNIHA
O MIMINKU…

PROČ MUŽI CHTĚJÍ SEX
A ŽENY POTŘEBUJÍ LÁSKU
Autoři ve své vtipné příručce převádějí řeč
vědy do zábavného čtení. Brož., 320 stran
EK041486

299,- 239,-

Ruby Ashby-Orr, Kenny Pittock

STO A JEDNA VĚC CO DĚLAT,
KDYŽ WIFI NEFUNGUJE
Rodinná příručka přežití
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 16 x 16 cm
199,- 159,-

Odložte na chvíli knihu a podívejte se
na své ruce. Něžně, klidně a pevně do nich
vezměte své miminko. Nikdo vaše dlaně
umění dotyku neučil, přesto přesně vědí,
co mají dělat. Nejlepší knihou o vašem miminku je a vždy bude vaše miminko samo.
Žádná publikace nemůže nahradit signály,
které vám vaše děťátko od narození vysílá.
Sledujte ho a naučte se jeho signály správně číst. Váš úkol je jediný – milovat své dítě
a vytvářet takové prostředí, které mu pomůže v jeho přirozeném vývoji. Tato kniha
vás chce inspirovat k tomu, abyste si se
svým děťátkem v jednotlivých fázích vývoje
přirozeně hráli.
Váz., 80 stran, barevná publikace,
16 x 24 cm

EK042065

259,-

199,-
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EK041936

Praktické rady pro rozvoj
vašeho dítěte do 1 roku

Rodina

Allan a Barbara Peasovi

Daniela Kovářová, Max Kašparů

JAK PŘEŽÍT KRIZI
V RODINĚ
Manželství, nebo život na psí
knížku? Jak se rychle rozvést? Jak
vysoudit styk se synem či s dcerou? Jak se domoct výživného?
Musí mě dítě poslechnout? Kdo
po kom může a musí dědit? Jak
se smířit s nevěrou či neúspěchem? V knize naleznete deset
problematických právních situací
v deseti příbězích a odborných
pohledech známé advokátky
a bývalé ministryně spravedlnosti
a neméně známého psychiatra.
Váz., 224 stran, 14 x 21 cm

EK042136

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!

299,-

239,-

Anna Bykova

NAŠE DĚŤÁTKO

LÍNÁ MÁMA

Nejkrásnější vzpomínky
na první rok života
Tato kniha je plná roztomilých ilustrací
a originálních dětských říkanek, nechybí
samozřejmě také místo na fotografie
a spousta otázek k vyplnění. Obálka slouží
zároveň jako fotorámeček, do kterého si
můžete vložit vlastní fotku a vytvořit si tak
jedinečnou knihu na všechny vzpomínky
z prvního roku vašeho děťátka. 46 s., bar. p.

Jak rozvíjet dítě hrou
Na rozvoj není vždycky zapotřebí speciálních pomůcek.
Bohatě stačí přítomnost dospělého člověka. Hrajte si se
svými dětmi a ukazujte jim,
jak věci fungují – je to nejlepší škola, jakou jim můžete
poskytnout. 264 stran, čb. il.
EK041063

299,- 239,-

EK041258

359,- 279,-

49

PRO ZDRAVÉ TĚLO
A ÚSMĚV NA TVÁŘI

Fitness, sport
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Kassandra Reinhardtová

JÓGA

JIN JÓGA

Kniha obsahuje třicet krátkých
dynamických sestav a čtyři delší
sestavy na přiloženém DVD.

Vědomé protahování
Objevte více než padesát účinných
ásan, vysvětlených krok za krokem.

144 stran, barevná publikace + DVD
EK040202
359,- 279,-

Brož., 192 stran, barevná publikace
379,- 299,EK040842

N. Diamond-Walkerová

E. Brabon-Hamesová, Ch. Brabon

501 NEJLEPŠÍCH
POSILOVACÍCH CVIKŮ

8 TÝDNŮ K NOVÉMU JÁ

Publikace nabízí pestrou škálu
cvičení pro začátečníky i pokročilé.

Lynne Robinsonová

DO FORMY S PILATES
Cviky popsané krok za krokem a doplněné fotografiemi jsou uspořádány
do čtyřtýdenních programů různé délky, takže si jednoduše vyberete program podle vlastních potřeb. Navíc zde najdete rady, jaké cviky jsou vhodné
pro konkrétní problematické partie, jako je pas, bříško, hýždě, stehna, paže
a záda, a také tipy, jak zařadit cvičení do každodenního života, jak pilates
prospívá duševnímu zdraví a pohodě a jak zlepšit jídelníček. Zlepšujte svoji
formu, posilujte a hubněte, ať máte zdravé tělo a úsměv na tváři!
Brož., 224 stran, barevná publikace, 21 x 25 cm

EK041897

Amiena Zyllaová

399,-

Brož., 192 stran, barevná publikace
EK041147
399,- 319,-

EK041143

399,- 299,-

319,-

J. Drouin, D. Pedneault, R. Poirier

Max a Liz Lowensteinovi

CVIKY, KTERÉ LÉČÍ

JÓGA PRO LEPŠÍ
FLEXIBILITU

Kniha obsahuje spoustu cvičebních
sestav dokonale přizpůsobených
vašemu zdravotnímu stavu.
Brož., 256 stran, barevná publikace
EK038006

50

V knize vám trenéři elitních sportovců představí stravovací a fitness
režim, který vám pomůže k vysněné postavě. Brož., 224 s., bar. publ.

399,- 299,-

Autoři v knize představují řadu
pozic, které může zvládnout kdokoli. Brož., 160 stran, barevná publ.
EK041257

359,- 279,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 64 a 65.
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DESET
EFEKTIVNÍCH
STRATEGIÍ
Øyvind Torp

JAK UTÉCT RAKOVINĚ

OD PRAMENE
ČÍNSKÉ MEDICÍNY
320 stran, barevné fotografie
EK038123
329,- 289,-

Petr Hoffmann

NA FREKVENCI
ČÍNSKÉ MEDICÍNY
240 stran, barevné fotografie
EK037418
279,- 229,-

Výhodný komplet
ušetříte

190,obj. č.

jen

418,EK038192

2x Petr Hoffmann
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EK041788

259,-

Zdraví

Petr Hoffmann

Jednoho dne seděl doktor Øyvind Torp ve své
ambulanci a nevěřícně hleděl na své snímky
z magnetické rezonance. Z doktora se najednou
stal pacient. Přemýšlel o jediném – je něco, co by
mohl on sám udělat, aby zvýšil své šance na přežití? Po mnoha vyšetřeních, operaci a další léčbě
se jeho tělo zase začalo dávat dohromady a jeho
vůle bojovat vzrůstala. Pustil se do studia a našel
nejrůznější opatření, velká i malá, která jednotlivě
i společně mohou být účinná proti rakovině, aniž
by narušovala či nahrazovala standardní léčbu.
Tato kniha detailně vysvětluje, jak se mohou
pacienti na základě posledních vědeckých
poznatků zapojit do boje proti rakovině. Autor
stanovil 10 efektivních strategií, které spolu se
standardní léčbou přispějí k zahnání nemoci
na ústup. Zjistil, že změny v jídelníčku a životním
stylu mohou účinně odzbrojit nádorové buňky a oslabit je, takže jsou méně
odolné vůči léčbě. Zároveň může dieta a fyzická aktivita stimulovat imunitní systém k tomu, aby sám
proti chorobě účinněji bojoval. Kniha poskytuje také rady, jak můžeme nemoci předcházet.
Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

Osvědčené
rady a postupy
Ladislav Hanousek

MAMINKO, NENÍ MI
DOBŘE
V knize naleznete přehled typických
infekčních nemocí i odpovědi na otázky
týkající se vývoje dítěte, výchovy a běžných problémů dětského věku – od angíny a bradavic přes chrapot a kašel až
po rýmu a zácpu. S pomocí této knihy
se také můžete naučit rozhodnout, kdy
je možné dítě léčit doma a kdy už je
potřeba navštívit lékaře.
Váz., 352 stran, 29 x 17,4 cm

EK368391

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2021.

499,-

399,-

Martina Freiová

Andrea Christiansen

ZÁZRAČNÉ
MEDICÍNSKÉ PŘÍPADY

JÓGA PRO OČI

S erudicí a smyslem pro humor představuje lékařka
a novinářka Martina Freiová
ve svých příbězích plejádu
kuriózních zranění, chybných
diagnóz a překvapivých
uzdravení. 280 stran
EK040773

299,- 239,-

Renomovaná autorka nabízí
vynikající a jemná cvičení,
která zmírňují individuální
potíže, a dokonce je odstraňují. Každý je může jednoduše zvládat v rámci běžného pracovního dne.
144 stran, barevné ilustrace
EK041291
199,- 159,-

51
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Alena Steinbach

ZVĚŘINA
Objevte kouzlo zvěřiny a jejího zpracování
v kuchyni! Zjistíte, že zvěřinové recepty nejsou jen ty klasické, ale mohou být i moderní
a kreativní. Vyzkoušejte třeba burger z divočáka, srnčí chilli con carne nebo lahodnou
vánoční husu na divoko. V naší kuchařce
najdete polévky, menší jídla, rychlé večeře
i klasické nedělní hostiny. Alena Steinbach
je zkušená myslivkyně a vášnivá kuchařka,
která si cení udržitelného přístupu k přírodě
a zdravého životního stylu, jehož neodmyslitelnou součástí je konzumace zdravých
surovin včetně masa. A maso ze zvěře žijící
ve volné přírodě považuje za to nejvíc bio!
Váz., 192 stran, bar. foto, 21,8 x 27,3 cm

Kuchařky

EK510160

599,-

K. Allinsonová, K. Featherstonová

DALŠÍ ŠPETKA CHUTI
Sto receptů, podle kterých uvaříte
během třiceti minut lahodné pokrmy. 272 stran, barevná publikace
449,- 359,-

EK041921

479,-

Martina Slajerova

KETO NA CELÝ DEN
Lákavé recepty na pestré snídaně, svačiny, obědy i večeře, nápoje a dezerty. Brož., 176 s., b. p.
399,- 299,-
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EK041827

Susie Theodorou

Martin Legeza

STŘEDOMOŘSKÁ
KUCHAŘKA

12 MĚSÍCŮ V ČESKÉ
KUCHYNI

V knížce najdete chutné recepty i tipy, jak nakrmit víc přátel
menším množstvím jídla a jíst
sezónně. Udělejte z běžného
jídla hostinu! Brož., 192 s., b. p.
EK040812

52

399,- 319,-

Mladý kuchař vybral svoje
nejlepší recepty (včetně
tipů pro vegetariány) a sestavil je podle jednotlivých
sezon. 208 stran, bar. publ.
EK040916

399,- 319,-

JAK JÍME ZDRAVĚ
V ZIMĚ
Další ze série originálních kuchařek
propojujících sezónnost se zdravým
stravováním. Pomocí kuchařky si
sestavíte jídelníček nebo plán na vaření pro celou rodinu tak, aby byla
vaše strava pestrá a opravdu vyvážená. Kniha obsahuje více než
90 jednoduchých sezónních receptů
i tipy a návody, jak jíst zdravě. Připravte si variace slaných i sladkých
granol, zapečené kaše, krémové
polévky, zapečená jídla z jednoho
hrnce či pekáče, odlehčenou klasickou českou kuchyni…
Váz., 224 stran, 14,3 x 25,7 cm

EK508516

549,-

439,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Upečte si doma zdravé,
lehké a chutné pečivo!

Karolína Fourová

JEDINÁ KNIHA O JÍDLE, KTEROU POTŘEBUJETE
Vaše oblíbená kniha nyní s novým názvem! Kniha odbornice
na výživu a kvalitu potravin vám pomůže pochopit základní
principy stravování, představí jednotlivé složky výživy a jejich
úkol v lidském organismu. Naučíte se správně nakupovat
a dostanete odpověď na většinu otázek o jídle a potravinách,
které vás kdy napadly. 200 stran, barevná publikace
EK042306

359,-

279,-

Kateřina Kuranova

ČESKÉ SMOOTHIE

EK038281

Kuchařky

Kuchařka s duší
Kniha známé foodblogerky
Kateřiny Kuranovy z blogu
Smoothcooking.cz ukazuje,
jak si jednoduše připravit
smoothie ze sezónních,
snadno dostupných surovin.
Brož., 160 stran, bar. publ.
279,- 229,-

Lindy Wildsmithová

DOMÁCÍ NÁPOJE
S ALKOHOLEM
I BEZ NĚJ
Připravte si sirupy, vína, pivo,
mošty, likéry, citronovo-ječnou šťávu a zázvorové pivo
i čaje a naučte se kombinovat přísady pro punč či koktejly! 200 str., barevná publ.
EK037108

399,- 349,-

Sue Quinnová

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO PLECHU
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! 160 stran, bar. publ.
EK039653

299,-

239,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Güldane Altekrügerová

CHLÉB A KOLÁČE PRO ŠTÍHLOU POSTAVU
Recepty pro každého, kdo se snaží zhubnout a mění proto jídelníček, zároveň se nechce
obejít bez chleba, koláčů a jiného pečiva. Jednoduché a rychlé recepty jsou ideální nejen
pro začátečníky, ale i pro pokročilé pekaře. Kombinací zdravých, nízkokalorických přísad
s vysokým obsahem vlákniny a bílkovin vzniká zdravé, lehké a chutné pečivo.
Váz., 128 stran, barevná publikace, 21,1 x 21,1 cm

EK042064

V prodeji od 8. ledna 2021

299,-

239,53
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Táňa Havlíčková

MÓDA MÁ DUŠI
aneb Metoda osmi stylových typů
OCTO CODES
184 stran, barevná publikace

Juliet Erickson

EK041385

329,- 259,-

VLASTNOSTI
SILNÉ ŽENY

Rádce

V této knize si každá žena najde, jak
se z hlediska požadavků dnešní doby
zlepšovat v různých profesních aspektech. Jak vypadat v práci sebevědomě,
jak pracovat s očním kontaktem, jak
v klidu odrážet argumentační výpady
v konverzaci a jak být celkově sebevědomější. Po přečtení této hezky graficky znázorněné knihy zjistíte, kam
až vaše možnosti mohou na základě
tohoto chování vést.
Brož., 176 stran, barevné ilustrace,
16,5 x 21,5 cm
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EK041729

349,-

279,-

Martin Perry

JAK POSILOVAT SEBEDŮVĚRU
Jednoduchý a efektivní plán na to, jak budovat svou sebedůvěru. Brož., 144 s., čb. il.
EK040795

279,- 219,-

Naším nejcennějším
darem je náš mozek.
Jim Kwik
Jim Kwik

NESPOUTANÁ MYSL
Louise L. Hay

Louise L. Hay

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

JÁ TO DOKÁŽU

Své tělo můžete uzdravit tak,
že vydáte pozitivní energii
při práci se svou myslí! 248 s.

Kniha vás naučí, jak používat
pozitivní výroky k tomu, abyste zlepšili svůj život. 104 stran

EK042188

259,- 199,-

EK039289

169,- 129,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

248,2x Louise L. Hay

54

obj. č.

EK048205

Mezinárodně uznávaný odborník na zlepšování funkcí mozku, paměti a rychlého
učení během posledních dvaceti pěti let
pomáhal špičkovým sportovcům, politikům či celebritám se zlepšením fungování
funkcí mozku a tak i celého těla. Zabývá
se také osvětou kolem Alzheimerovy choroby. Ve své knize vám představuje metody, jak zdokonalit svůj mozek, zlepšit
paměť, soustředění, rychleji se učit a také
rozhodovat.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

EK041935

349,-

279,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Novinka
od autorky
bestselleru
Jsi prostě
borec!
Jen Sincero
Ken Blanchard

JSI FAKT BOREC

VEDENÍ NA VYŠŠÍ ÚROVNI

Umíš vydělat
prachy

Veďte lidi k velikosti, zatímco budujete vysoce výkonné
organizace, díky kterým je život každého z nás lepší.
Tato kniha vás povede, bude vás inspirovat. Ken Blanchard a jeho kolegové vám nabízejí rady, jak vybudovat
firmu, v níž panuje vysoká důvěra, lidé spolupracují
v zájmu vysoké produktivity a na organizační úrovni
dosahují úspěchů díky mentoringu a leadershipu.
Váz., 416 stran, 15,2 x 22,9 cm

EK041972

359,-

EK041057
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449,-

David J. Schwartz, Ph.D.

MYSLETE VELKORYSE
Miliony lidí zlepšily svůj život pomocí
jednoduchého návodu! Odhalte
tajemství k úspěchu a dopřejte si to,
co jste vždycky chtěli… 256 stran
EK039536

249,- 199,-

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

299,-

Rádce

Od autorky světového bestselleru Jsi prostě borec nyní
můžete získat návod, který
vám změní život a naučí vás vydělat tolik peněz, že se
vám o tom ani nesnilo. Změňte svůj život a konečně si dopřejte blahobyt podle svých představ!
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

Kathryn Nicolai

NEDĚJE SE NIC ZVLÁŠTNÍHO
Unavená mysl potřebuje chvíle odpočinku. Ať už máte
problém s usínáním, probouzíte se uprostřed noci, nebo
jste úzkostliví a vynervovaní z celého dne, kniha K. Nicolai
nabízí příjemný způsob, jak před spaním uklidnit mysl
milými příběhy. Vyvolají ve vás pocit příjemné nostalgie,
klidu, tepla a vy tak budete usínat s čistou hlavou. Prožijte
drobné sladké okamžiky radosti a relaxace ve všech ročních obdobích. Na jaře přivoňte k omamným šeříkům,
v létě pozorujte z terasy světlušky, na podzim navštivte
moštárnu a zimních krás si užívejte v parku s přáteli u rozsvěcení vánočního stromu. Kniha laskavých příběhů je doplněna milými ilustracemi, recepty a meditacemi. Autorka
využívá svých mnohaletých zkušeností učitelky meditace
a jógy a vytváří svět, který je bohatý na smyslové prožitky,
jež tiše učí bdělosti a soucitu se sebou samým, zklidňují
nervy a budují pevné spánkové návyky.
Váz., 288 stran, barevné ilustrace, 14 x 19 cm

EK041852

299,-

239,55
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Don Jose Ruiz

ŠAMANSKÝ VÁČEK
Ve své nové knize přináší don Jose Ruiz,
syn světoznámého autora Čtyř dohod,
rady k využití osobního „léčivého váčku“ pro vlastní cestu proměny neboli
stezku transformace. Bez ohledu na to,
jaký způsob si zvolíte, zda navštívíte nějaké duchovní místo, budete se věnovat
například meditaci v chůzi nebo si začnete vizualizovat nový vývoj, takové putování vás posílí a může se stát jednou
z nejdůležitějších praktik proměňujících
celý život. Pokud ochotně a s otevřeností provádíme rituály a obřady, uctíváme přírodní přirozený svět a vytváříme
posvátný prostor, očistíme své srdce
a jsme schopni uzdravovat sami sebe.
Váz., 184 stran, 13 x 19 cm

Ezoterika, náboženství

EK041639

259,-

199,-

Don Jose Ruiz

MOUDROST ŠAMANŮ
Jak nás mohou dávní mistři
poučit o životě? Po celé generace předávají toltéčtí šamani svou moudrost ostatním. V souladu s jejich učením don Jose Ruiz v knize
přibližuje čtenářům několik
tradičních příběhů a doplňuje je výkladem. 144 stran
249,- 199,-

EK039980

Výhodný komplet
jen

ušetříte

298,-

210,-

obj. č.

EK048206

2x don Jose Ruiz

Lorna Byrneová

Lorna Byrneová

NEBESKÁ LÁSKA

MODLITBY
OD SRDCE

V tomto díle poskytuje
L. Byrneová jedinečný pohled na lásku a její význam
v životě člověka. 144 stran
EK041189

259,-

199,-

Prosby o pomoc
a požehnání, modlitby
díků a lásky 216 stran
EK040271

259,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

298,2x Lorna Byrneová

56

obj. č.

EK048207

Cassandra Easonová

Olga Krumlovská

Anita Moorjani, Angie DeMuro

RUNY A JAK JIM
ROZUMĚT

HOROSKOPY 2021

LÁSKA

Horoskopy slavné české
astroložky a spisovatelky
jsou vypracovány nejen
pro dvanáct znamení, ale
i pro tzv. dekany, jimiž
autorka rozděluje každé
znamení na tři „podznamení“, takže jednotlivé
předpovědi jsou mnohem
přesnější. 304 stran

Anita Moorjani, slavná autorka
bestsellerů Musela jsem zemřít
a Co když je to nebe, připravila
ve spolupráci s ilustrátorkou
Angie DeMuro překrásnou knihu, jejímž tématem je energie,
láska a tolerance. Publikace je
určena především dětem, radost však udělá celé rodině.
40 stran, barevná publikace

Runy jsou znaky, které vypovídají o mnohém, co nás
zajímá. Umožňují vyložit si
aktuální stav v životě i budoucnost. Lze je použít pro
věštění a meditaci, vytvářet
jimi magické talismany síly
či ochrany a dokážou také
posílit kouzla! 128 s., čb. il.
EK041285

199,- 149,-

EK041469

299,- 239,-

EK041341

199,- 159,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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Jiří Křivánek

Alistair Griffiths, Matt Keightley

LOVECKÁ
VZPOMÍNÁNÍ

ZAHRADA
PRO DOBROU POHODU

Soubor mysliveckých povídek. Žádný z více než třiceti příběhů není smyšlený,
všechny postavy jsou skutečné. 256 stran, bar. publ.

Kniha ukazuje, jak naplánovat
zahradu tak, aby byla nejen
okrasná a užitková, ale sloužila i k relaxaci a byla úsporná
na provoz. 224 stran, bar. il.

299,- 239,-

EK041888

499,- 399,-

Miroslav Bobek

Ursula Löckenhoffová

SUPI V HOTELU
CONTINENTAL

PŘIROZENÝ VÝCVIK
PSA

a další zápisky
ředitele zoo
Fejetony s unikátními fotografiemi. 288 s., bar. foto

Uznávaná psí fyzioterapeutka
uvádí příhody z praxe a návody, jak výchovu psa zvládat
s přehledem. 192 s., bar. publ.

EK042028

359,- 279,-

EK039492

379,- 299,-

Příroda

EK041886

Jaký typ
je můj pes?
Jeanette Przygoda

NA PROCHÁZCE SE PSEM

Joseph Scheppach

Sara Rittershausenová

Jaký typ je můj pes? Jak rozpoznat jeho osobnost
a reakci na stres? Jak zvládat každodenní situace?
Ani sebevětší zahrada nenahradí psovi procházku.
Aby se mohl přirozeně rozvíjet, potřebuje nejen
pohyb, ale doslova si očichat nové prostředí, pohrát
si a potkávat se s různými psy a cizími lidmi. Naučit
psa „procházkové etiketě“ je tedy nezbytným předpokladem pro jeho zdravý vývoj. Kniha nabízí přehled charakteristického chování, podle něhož poznáte, jaký procházkový typ psa máte doma,
a na základě toho zvolíte nejlepší strategii a cviky.
Příručka obsahuje řadu dobrých rad pro každodenní použití a je ideální i pro začínající majitele.
Brož., 96 stran, barevná publikace, 17 x 21,3 cm

TAJEMNÉ VĚDOMÍ
ROSTLIN

ZDRAVÉ ORCHIDEJE

EK041916

Autor prezentuje senzační
poznatky ze světa rostlin
a odkrývá nám jejich život.
280 stran + 8 stran bar. foto
EK039402 299,- 239,-

299,-

239,-

Nápaditá obrazová publikace
se věnuje pěstování orchidejí
a všemu, co byste měli vědět,
aby vám tyto exotické krásky
prospívaly. 144 s., bar. publ.
EK040784

299,- 239,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2021.
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SVAČINOVÁ TAŠKA
Krásná neoprenová taška je vhodná nejen na svačiny, ale také
na krabičkové obědy, které udrží déle teplé. Rozměry tašky:
30 x 27 x 18 cm.
349,- 279,349,- 279,349,- 279,-

EK400046 Kočka
EK400048 Tropical
EK400047 Dívka

TRITANOVÁ LÁHEV
Designová lahev z vysoce odolného materiálu je vhodná pro
studené i horké nápoje a díky širokému hrdlu se snadno čistí.
Objem 700 ml. Rozměry: výška 24,5 cm, průměr dna 7,5 cm.
Květiny
Srdíčko a pruhy
Kočka a slečna
Kolibříci
Jednorožec
Kočka a srdíčka

Dárkové zboží

EK400450
EK400457
EK400455
EK400451
EK400453
EK400458

249,- 199,249,- 199,249,- 199,249,- 199,249,- 199,249,- 199,-

PRO
RADOST
I POHODU

BYLINNÝ ČAJ SONNENTOR
Lehčí než pírko
Ideální doplněk očistné kúry! Díky vyvážené
kombinaci kopřivy dvoudomé, květu černého
bezu, citronové trávy, zeleného ovsa, maté,
kontryhele, okvětních plátků růže, slunečnice a zázvoru je tento bylinný čaj velmi
osvěžující. Balení obsahuje osmnáct nálevových sáčků.
EK512328

89,-

HRNEK
Vychutnejte si opravdu pořádnou dávku kávy nebo
čaje z velkého hrnku kolekce Morning Cat. Hrnek
o objemu 500 ml potěší nápaditým motivačním
heslem pro všední dny. Materiál: keramika. Výška
10,5 cm, průměr 12 cm. Lze mýt v myčce na nádobí.

POVLAK NA POLŠTÁŘ
EK367979 Kočky
EK511910 Kočka

58

249,- 199,249,- 199,-

EK401631
EK401632
EK401633
EK401634

Kočka s rybou
Kočka na koloběžce
Kočka s kávou
Kočka s miskou

199,- 169,199,- 169,199,- 169,199,- 169,-

Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob!
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LAMPIČKA DO KNÍŽKY
ZÁLOŽKA DO KNIHY

Ideální vychytávka, když váš partner chce spát
a vy si chcete číst. Lampičku s LED světlem
jednoduše připnete na knihu. Je lehká, tenká,
s náklonem světla až 90 stupňů. Baterie je
součástí balení. Délka lampičky 12,5 cm.

Originální 3D záložka značky Metalmorphose v dárkovém balení udělá radost
každému vášnivému čtenáři. Délka záložky
13 cm, materiál: slitina zinku, kartáčovaná
ocel.
Kačenka
Slunečnice
Zajíček
Šálek

EK511071
EK511072
EK511070
EK511068

249,- 199,249,- 199,249,- 199,249,- 199,-

Šedá
Růžová
Modrá
Mint

239,- 199,239,- 199,239,- 199,239,- 199,-

Dárkové zboží

EK511913
EK511914
EK511919
EK511925

Provoňte svůj domov
a relaxujte se
svíčkami a difuzéry
Candlelight
SVÍČKA CANDLELIGHT
Rozměry svíčky se 2 knoty: výška 8 cm, průměr 10 cm;
26 hodin hoření. Rozměry svíčky s 1 knotem: výška 11 cm,
průměr 9 cm; 28 hodin hoření.
EK401501
EK401503
EK401504
EK401506

Levandule s vanilkou (2 knoty)
Levandule s vanilkou (1 knot)
Zelený čaj (2 knoty)
Zelený čaj (1 knot)

399,- 229,349,- 199,399,- 229,349,- 199,-

DIFUZÉRY CANDLELIGHT
Výška difuzéru 23,5 cm, objem 150 ml.
EK401502 Levandule s vanilkou
EK401505 Zelený čaj

499,- 249,499,- 249,-

POKLADNIČKY
Plechová pokladnička s vtipným potiskem pro různé
příležitosti. Odnímatelné víko s otvorem na mince.
Rozměry pokladničky: 8,5 x 8,5 x 10 cm.
EK401257 Mincožrout
EK401258 Kouzelná
EK401259 Pivní fond

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.

99,- 89,99,- 89,99,- 89,-

EK401261
EK401265
EK401262
EK401260
EK401266
EK401263
EK401264

Na pokuty
První milion
Fitness
Na společnou budoucnost
Tajné sny
Na dovolenou
Doupě

99,- 89,99,- 89,99,- 89,99,- 89,99,- 89,99,- 89,99,- 89,-
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TIMELINE
Česko
Mohl si dát Bedřich Smetana na oslavu dokončení cyklu Má vlast plzeňský ležák? A dokončil
tento cyklus ještě před požárem Národního divadla? Byla katedrála sv. Víta dokončena ještě
před vznikem Československa? Ve hře zvítězí
hráč, který jako první správně umístí všechny
své karty na časovou osu! Balení obsahuje
55 karet v praktické plechové krabičce. Hra je
vhodná pro děti od 8 let.
249,- 199,-

EK509269

DOBBLE
Česko
50 různých symbolů, 55 karet, 8 symbolů na kartě a každé dvě karty spolu
mají společný pouze jeden! Populární postřehová hra nyní s motivy z českého prostředí a historie. Balení obsahuje: 55 karet v dárkové krabičce.
Hra je vhodná pro děti od 6 let.
349,- 299,-

Hry

EK509268

COOL GAMES
Seňor Pepper
Tato jednoduchá a svižná hra jen tak neomrzí. V každém kole otočí všichni hráči vždy
jednu kartu ze svého balíčku. Kolik žlutých, červených a zelených Pepperů je celkem
na obrázcích? Figurku barvy s největším počtem obrázků musíte co nejdříve chytit. Ale
pozor, počítejte pořádně! Pokud je ve hře stejně Pepperů od více barev, nesmíte vzít
ze stolu žádnou figurku. Budete nejrychlejší? Pokud ano, vyhráváte kolo. Hra je vhodná
pro děti od 7 let. Balení obsahuje: 9 figurek, 40 karet a 24 žetonů.
EK371319

499,- 349,-

KOSTKY JSOU (S)VRŽENY
S touto rychlou a zábavnou party hrou vám společný čas neuteče, ale rovnou
uletí. Vítězí ten, komu se jako prvnímu podaří díky házení správných kombinací
vyplnit šestimístnou číselnou řadu nebo využít všechny barvy kostek. Balení
obsahuje: 24 bodových kostek v 6 barvách, 125 dřevěných kostiček, 4 kartonové tabulky a pravidla. Hra je vhodná pro děti od 8 let.
449,- 299,-

EK512459

LOUPEŽNÍCI, TŘESTE SE!
Loupežníci se vrátili na Královskou
stezku. Ovšem proti strážcům zákona
nemají šanci! Kdo z vás jich pochytá
nejvíc? Balení obsahuje: herní plán,
6 figurek, 36 karet, hrací kostku
a návod. Hra je vhodná pro děti
od 5 let.
EK237715

239,- 169,-

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Zavítejte do kouzelného světa, kde se ukrývá zlatý poklad. Na cestě za ním vás
potkají nejrůznější nástrahy a překvapení, jako je divotvorný meč, ježibaba nebo
třeba zlatá rybka. Hrací set byl vyroben v ČR a je vhodný pro děti od 5 let. Balení
obsahuje: herní plán, 6 kartonových figurek, 6 plastových stojánků, hrací kostku
a pravidla.
EK282264

60

299,- 199,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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PLYŠOVÝ PENÁL
Heboučký penál na zip. Rozměry: 22 x 11 x 5 cm. Materiál: polyester.
EK401465 Ovečka
EK401464 Zajíček
EK401463 Jednorožec

VODOVÁ OMALOVÁNKA

199,- 169,199,- 169,199,- 169,-

Hry, hračky

Blok obsahuje 24 kouzelných obrázků (velikost A4), k jejichž vybarvení
dětem stačí pouze štětec a pár kapek vody.
EK371403 Ledové království II
149,- 119,EK341391 Prasátko Peppa
149,- 119,EK513554 Tlapková patrola
149,- 119,EK341392 Dinosauři
149,- 119,-

3D PUZZLE COLOUR THERAPY

LITTLE BRIAN PAINT STICKS
Je to jednoduché, je to kouzelné. Už žádný štětec, už žádná voda. Kreslíte
jako s pastelkou, ale vypadá to, jako byste použili vodovky. Kdo to nevyzkoušel, neuvěří!
EK512107 Základní barvy
249,- 199,EK512108 Metalické barvy
249,- 199,-

Unikátní puzzle s 3D brýlemi. Složte puzzle, vybarvěte ho podle své fantazie pastelkami,
fixami, akrylovými či temperovými barvami, nasaďte si brýle a obdivujte výsledek! Balení
obsahuje: 500 dílků puzzle a 3D brýle. Rozměry složeného puzzle: cca 49 x 36 cm. Puzzle
je vhodné pro děti od 8 let.
EK504521 Lev
349,- 259,EK504508 Sova
349,- 259,EK504522 Mandala
349,- 259,-

ULTRA
PLASTELÍNA

MEGASLIZOUN
Vyrob si sliz svítící ve tmě! Sada obsahuje: 100 ml fialového
lepidla, 100 ml aktivátoru, 1,5 g svítícího prášku, špachtličku
na míchání a misku s uzávěrem pro ukládání slizu.
EK374872

189,- 159,-

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!

Unikátní hmota s výjimečnými fyzikálními
vlastnostmi. Skvěle se
tvaruje, skáče jako
hopík, můžete ji natáhnout jako žvýkačku,
roztrhnout jako papír
a funguje také jako
skvělá antistresová
pomůcka. Navíc obsahuje kuličku s barevným
LED světlem, které
při pohybu svítí a bliká.
Hračka je vhodná
pro děti od 3 let. Mix
6 barev. Barvu nelze
vybrat.
EK513538 249,- 199,-
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Nový sběratelský fenomén WOW PODS nyní dostupný i v České republice!
WOW PODS
Unikátní koncept, kdy jednotlivé šestihranné PODS jednoduše uchytíte k sobě. Budujte svoji jedinečnou armádu hrdinů a hrdinek! Pohybem PODS aktivujete světlo, které vám
odhalí další tajemství pomocí UV technologie. PODS také můžete zavěsit na zeď, nebo postavit na poličku. Rozměry: 15 x 15 x 5,3 cm. Materiál: plast, kov. Baterie (3x AAA)
jsou součástí balení.
EK513113

Harry Potter

EK513114

Hermiona

EK513115

Snape

EK513116

Dobby

EK513117

Loki

EK513118

Iron Man

EK513119

Spider-Man

EK513120

Black Widow

EK513121

Groot

EK513122

Hulk
449,-

399,-

Dárkové zboží k filmům

Cena za kus

SADA MAGNETEK
Ledové království
Roztomilé magnetky
udělají radost každé
malé holčičce. Balení
obsahuje 18 magnetek.

HRNEK MICKEY
Materiál: keramika.
Objem hrnku 410 ml,
výška 10,5 cm.

EK513157
159,- 119,-

EK507151 219,- 199,-

LÁHEV BATMAN
Materiál: plast. Objem láhve 850 ml,
výška 24,5 cm.
EK507190

249,- 179,-

LÁHEV HARRY POTTER
Materiál: hliník. Objem láhve 710 ml,
výška 24 cm.
EK507183

62

299,- 199,-

DÁRKOVÝ SET V PLECHOVCE QUEEN

DÁRKOVÝ SET V PLECHOVCE CUTEST IN THE GALAXY

Keramický hrnek (objem 370 ml, výška 13,5 cm) s podtáckem.
EK507309

399,- 269,-

Keramický hrnek (objem 370 ml, výška 14 cm) s podtáckem.
EK507304

399,- 269,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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ŠARLATÁN

HAVEL

TROLLOVÉ

TENET

Aneta Langerová

Radůza, SOČR

Jaromír Nohavica

Strhující životopisné
drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi.

Celovečerní film přináší
příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie – předního českého
dramatika, disidenta
a prezidenta V. Havla.

Světové turné
Vydejte se s trollí královnou Poppy, Větvíkem a jejich kamarády
za dalším hudebním
dobrodružstvím!

V temném světě mezinárodní špionáže bojuje
hlavní hrdina o záchranu celého světa. Hrají:
J. D. Washington, R. Pattinson, M. Caine a další.

DVĚ SLUNCE

KUPŘEDU PLOUT

Radost z tvorby Anety
Langerové pokračuje třinácti písněmi, které opět
vznikaly v blízké spolupráci s Jakubem Zitkem.

Unikátní spojení a silné
písně! Dílo napsané
na objednávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

MÁMA MI NA KRK
DALA KLÍČ

179,-

EK512264 DVD

179,-

EK512744 DVD

259,-

EK512750 DVD

259,-

399,-

EK511483 CD

EK509004 CD

329,-

EK510056 CD

299,-

MIG 21

Mandrage

Ewa Farna

TOP20.CZ

Michal Horáček

André Rieu

Ennio Morricone

HITY A RARITY

BEST OF
2007–2020

SINGLES
AND SPECIALS

SRDCE JAKO
KNÍŽE ROHAN

JOLLY HOLIDAY

MORRICONE
SEGRETO

Výběr nejslavnějších
písní jedné z nejžádanějších koncertních
kapel u nás.

Výběr hitů a mimořádných live vystoupení
charismatické české
zpěvačky.

20 + 20
Dvacet nejhranějších
českých a slovenských
hitů a dvacet světových
hitů z druhé poloviny
roku 2020.

EK511972 2 CD 339,-

EK511973 3 CD 359,-

EK511970 CD

EK511975 2 CD 269,-

EK511971 3 CD

COUNTRY
VANDRBÁL

Luděk Sobota

Michelle Obamová

HOLÉ A TRAPNÉ
DÝCHÁNÍ

MŮJ PŘÍBĚH

30 KLASICKÝCH
POHÁDEK

Jiřina Bohdalová
a Miroslav Donutil

Dvě CD s hity české
country. Legendární
album z počátku devadesátých let se konečně dočkalo reedice!

80 NEJOBLÍBENĚJŠÍCH NEJKRÁSNĚJŠÍ
DĚTSKÝCH
PÍSNIČKY
PÍSNIČEK
Z POHÁDEK
Dvacet dva nejkrásnějších českých písniček
z nejkrásnějších českých
pohádek.

Populární herec a komik
vypráví momentky z mozaiky svého života.

Životní příběh bývalé
první dámy Spojených
států amerických čte
Zuzana Stivínová.

České národní pohádky
v podání O. Kaisera,
H. Maciuchové, V. Zawadské a dalších.

POHÁDKY

Národní, lidové a dětské
písničky pro děti předškolního i školního věku,
ale i jejich rodiče.

EK504554

EK506960

EK504552 2 CD

EK513537 2 CD 149,-

EK511639

EK511969 2 CD 269,-

CD (mp3)

Julian Barnes

Pavel Brycz

Marek Eben

Pavel Hrdlička

Stephen Chbosky

Kolektiv autorů

Tereza Pařízková

JEDINÝ PŘÍBĚH

EMIL A UPÍŘI /1–5

Milostný román čte Viktor Preiss. Délka nahrávky: 9 hodin 23 minut.
Hudba: B. Hlavenková.

Neobyčejný příběh o neobyčejném chlapci čte
Kamil Halbich. Hudba:
Jan Titlbach.

MYŠLENKY
ZA VOLANTEM

KDO S OHNĚM
ZACHÁZÍ

IMAGINÁRNÍ
PŘÍTEL

SOUKROMÁ
TAJEMSTVÍ

Soubor sloupků a fejetonů, které vycházely
časopisecky.

Volné pokračování
historické detektivky
Smrt nosí rudé škorně.

Napínavý hororový
příběh čte Igor Bareš.
Hudba: S. Chbosky.

Audioknihu čtou J. Ježková, M. Hudečková,
M. Preiss a J. Maxián.

STELA
A 16 HUSKYŮ
A STELA V ZEMI
TUČŇÁKŮ

EK040757 3 CD 399,-

EK042128 CD

Příslovečný humor, nadsázka a ztráta soudnosti
je samozřejmou devizou
tohoto alba plného
vašich oblíbených hitů.

EK041836 CD

249,-

EK041998 CD

279,-

239,-

EK042132 CD

339,-

299,-

Nepropásněte objednací termín 17. února 2021!

EK042184 CD

269,-

249,-

Vánoční a zimní písně
Exkluzivní album mapuje v podání houslisty, sklavíce než třicetiletou
datele, kapelníka a hukariéru respektovaného debního producenta.
textaře a producenta.
EK511974

2 CD (mp3)

449,-

379,-

CD + DVD

CD (mp3)

579,-

239,-

199,-

Nové album obsahující
sedm dosud nevydaných
skladeb světoznámého
italského skladatele.
EK511976 CD

389,-

Pohádky o skřítku Racochejlovi, O malé víle Plavuňce a Pohádky Aloise
Mikulky.

EK513536 3 CD 179,-

Čte K. Sedláčková.
EK042125 CD

199,-

63

CD, DVD

EK512266 DVD

V patnácti autorských
písních nabízí ostravský
bard silné melodie a ještě silnější texty.
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89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Jay Formanová

Matthew Norman

Mel Starr

ZMIZELÉ Z COOLEY SKLENĚNÁ PAST
RIDGE
Příběh osciluje mezi

JEDNOSMĚRNÁ
JÍZDENKA

VŠICHNI JSME
NĚJAK VADNÍ

NEPOSVĚCENÁ
PŮDA

Nikdo není bez viny…
384 stran

historickým románem
a thrillerem. 335 stran

Každý někdy musí čelit
svým démonům! 288 s.

Dá Andy lásce ještě
šanci? 296 stran

Populární historická
detektivka. 240 stran

Kathryn Croftová
TVÁŘ MOJÍ
DCERY
Televizní reportérce Simon unesli
dítě. Čím více se
žena při zoufalém
pátrání přibližuje
k pravdě, tím
větší nebezpečí jí hrozí… 296 stran

EK038648

EK280247

EK039860

EK277955

EK040022

EK038639

Knihy se slevou

Megan Miranda

Éric Fouassier

349,-

328,-

299,-

298,-

279,-

279,-

Steven Saylor

Beth Underdownová

Melinda Metz

Milan Tesař

Gene Brewer

B. Hübnerová, D. Válka

L. Cheadleová, N. Kilby

CAESARŮV TRŮN

SESTRA LOVCE
ČARODĚJNIC

NÁMLUVY
S KOCOUREM

VOLANÉ ČÍSLO
EXISTUJE

PROTOVY SVĚTY

MATCHA

Je Alicin bratr masový
vrah? 344 stran

Svou lásku vložila do
něžných tlapek… 288 s.

Povídky od autora
Zeleného Raoula. 270 s.

Příběh o nevšedním
bláznu v našem dosti
drsném světě. 272 stran

ČESKÉ STOPY
V ŘÍMĚ

EK039096

EK039387

EK040858

EK039907

Poutavý historický román ze starého Říma.
400 stran
EK326640

378,-

359,-

299,-

299,-

279,-

Brož., 144 stran, barevné
fotografie
EK039615
259,-

Všechno o japonském
zeleném superčaji.
160 stran, bar. publikace
EK038906

Lissa Rankinová

S. Bark, C. Diaz

D. Virtue, R. Reeves

Jack Kornfield

B. Roth, K. Carr O’Leary

Matt Manero

Hideko Jamašita

MYSL JE MOCNÝ
LÉKAŘ

BODY BOOK

ANDĚLSKÁ OČISTA

SÍLA KLIDU

Tělo se umí uzdravit
samo! Brož., 312 stran

Zbavte se fyzických
i psychických neduhů
ve vašem těle! 288 stran

POTŘEBUJETE
VÍC PENĚZ

DANŠARI

Kniha vám poradí, jak
prožít dlouhý a šťastný
život. 296 stran

NIC NEŽ
PŘÍTOMNOST

EK233933

EK239640

EK039472

298,-

448,-

299,-

Najděte svobodu, lásku
a radost! 272 stran

Transcendentální
meditace
176 stran

EK039575

EK038634

299,-

Vyřešte snadno finanční
problémy! Brož., 240 s.
249,-

EK039796

259,-

299,-

Zbavte se nepotřebných
věcí a najděte klid!
184 str. + 4 str. bar. foto
279,EK038280

Guido
van Genechten

UŽ
NECHODÍM
NA NOČNÍK
Pejskovi se
moc chce, ale
na nočníku sedí jeho sestřička. Na jejím nočníku
totiž sedí myška… Vtipné povídání o pejskovi, který se naučí čůrat a kakat na záchodě. 32 str., bar. p.

David Taylor

Kerri Horsleyová

Rachel Beyerová

PRVNÍ SLOVA

Colin Stuart

CHCETE ÚSPĚCH?
VĚŘTE SI!

PATCHWORK

DEKORACE Z PLSTI

18 nápaditých
projektů

Vytvořte si vlastní mistrovský kousek z plsti!
Brož., 96 stran, bar. publ.

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY

PŘÍRODNÍ VĚDY
NÁS BAVÍ!
Věda srozumitelně a zábavně! Brož., 80 s., b. p.

EK039599

EK038937

Brož., 192 stran, barevná
publikace
EK040230
199,-

64

179,-

Sebedůvěra vám změní
život! 184 stran
249,-

Brož., 144 str., bar. publ.
EK039466
279,-

EK040156

249,-

EK039728

199,-

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

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Ch. Caldwellová

ČEST NIČEMY

Horlivý fanoušek, nebo
psychopat? 384 stran

Druhá kniha napínavé
kriminální série z Lincolnshire. 304 stran

Stačí chvilka
nepozornosti
a pověst lady
Penelope je
v troskách.
A může za to
majitel nechvalně
proslulého hráčského doupěte… 312 stran

EK040084

EK039879

EK039207

Sam Carringtonová

Malin Persson Giolito

Sabine Thieslerová

Joy Ellisová

OKNO DO DVORA

ŠPATNÁ
SESTRA

TEKUTÝ PÍSEK

UKRADENÉ
MYŠLENKY

ZTRACENÉ DCERY

Drsný finský krimithriller
vás nenechá usnout!
432 stran
EK039580

399,-

Kdo je oběť? Kdo vrah?
A kdo je na řadě? 288 s.

Provokativní švédský
krimiromán vyšel
ve 27 jazycích. 372 str.

EK040068

EK038514

329,-

359,-

399,-

Paullina Simonsová

Paullina Simonsová

Kimmery Martinová

Gayle Formanová

MĚDĚNÝ JEZDEC

LETNÍ ZAHRADA

NEVÍM KUDY KAM

Nezapomenutelný příběh o lásce vzdorující
hrůzám války. 616 str.

Závěrečný díl legendární romantické ságy.

SRDCOVÁ
KRÁLOVNA

EK039751

399,-

D. Janíková, A. Beyrová

632 stran
EK039278

399,-

Anja Donnermeyerová

HOLKY, JEZTE ZASE PEČEME
VDOLKY!
BEZ MOUKY
Jednoduché recepty!
240 stran, barevná publ.

Dobroty bez lepku.
Brož., 128 s., bar. publ.

EK039784

EK038621

359,-

249,-

299,-

R. Buschmann,
M. Wulzinger

299,-

Eric O’Grey

Sophie Collinsová

INTELIGENTNÍ PES

FOOTBALL LEAKS

Dá Emma přednost přátelství, či lásce? 336 s.

Román od autorky
bestselleru Zůstaň se
mnou. Brož., 248 stran

PROCHÁZKY
S PEETYM

Odkryjte stinné pozadí
fotbalu. 368 stran

Laskavé vyprávění.
296 s. + 8 s. bar. foto

Poznáváme psy
a jejich schopnosti
192 stran, bar. publ.

EK039622

EK039993

EK039217

EK040079

EK039818

379,-

259,-

399,-

299,-

299,-

Julia Childová

Ingrid Fetell Leeová

K. Wolandewitschová

Lotta Sonninen

Jeho Svatost dalajlama

UMĚNÍ
FRANCOUZSKÉ
KUCHYNĚ 2

RADOST

ÚTULNÝ DOMOV

I obyčejné věci dokážou
změnit život k lepšímu!
344 stran, čb. ilustrace

Vytvořte si jedinečný
a osobitý interiér!
176 stran, barevná publ.

MŮJ DENÍK
ŠPATNÝCH NÁLAD

LASKAVOST,
JASNOST
A POROZUMĚNÍ

EK038539

EK039027

728 stran
EK256077

298,-

399,-

359,-

Dejte průchod vzteku!
Brož., 112 stran, čb. il.
EK040559

199,-

256 str. + 24 str. bar. foto
EK039544
299,-

Oliver Jeffers,
Drew Daywalt

Gabrielle Bernsteinová

ŠKOLA ZÁZRAKŮ
Zbavte se strachu a dosáhněte vnitřní spokojenosti! 248 stran
EK040258

259,-

K. von der Gathen,
Anke Kuhl

ZVÍŘATA TAKÉ
MILUJÍ
144 stran, barevná publ.
EK040532
299,-

DEN, KDY
VOSKOVKY
ŘEKLY
DOST

Kolektiv autorů

James Doyle, Jason Ford

Liane Moriarty

GASTON,
CHLAPEČEK,
KTERÝ SE POŘÁD
PTAL 232 stran, bar. il.

PŘÍRUČKA
SUPERHRDINY

ODPADKOVÁ
POHROMA
NA PLANETĚ ZEMI

EK039550

249,-

Brož., 112 s., bar. publ. +
samolepky
EK040358
249,-

264 stran
EK040621

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

259,-

I voskovky se
mohou rozzlobit – tak moc, že začnou psát dopisy
svému majiteli Toníkovi… Ale Tonda si s nespokojeností voskovek umí poradit! 40 stran, bar. publ.
EK040223

249,-
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Knihy se slevou

Pauliina Susi
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Kde nás najdete?
BRNO
Knihkupectví Luxor
Starobrněnská 16/18
tel.: 532 199 891
Knihkupectví Luxor
NC Královo Pole
Cimburkova 593/4
tel.: 722 360 393
BŘECLAV
Knihkupectví Luxor
Sady 28. října 431/17a
tel.: 519 371 473
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihkupectví Luxor
U Černé věže 15
tel.: 389 058 910-1
DĚČÍN
Knihkupectví Luxor
Tržní 1069/32
tel.: 731 451 345
FRÝDEK-MÍSTEK
Knihkupectví Luxor
OC Frýda
Na Příkopě 3727
tel.: 597 490 993
HRADEC KRÁLOVÉ
Knihkupectví Luxor
Futurum
Brněnská 1825/23a
tel.: 498 501 110
CHOMUTOV
Knihkupectví Luxor
OC Chomutovka
Dr. Farského 4732
tel.: 416 419 920-1
CHRUDIM
Knihkupectví Luxor
Široká 117
tel.: 730 514 451
JIHLAVA
Knihkupectví Luxor
Citypark
Hradební 1
tel.: 567 770 004
Knihkupectví Luxor
Masarykovo nám. 47
tel.: 567 308 158
KLADNO
Knihkupectví Luxor
Central Kladno
Petra Bezruče 3388
tel.: 321 338 985

66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knihkupectví LUXOR
9. května 517/5
tel.: 725 402 684
ZLÍN
Knihkupectví Luxor
Zlaté jablko
nám. Míru 174
tel.: 576 201 901

Výhody a podmínky
KK PREMIUM
Co získáte?
Při registraci 50% slevu z běžné ceny na 3 knihy nakladatelství
Euromedia (nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON,
UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR, PRAGMA, BRÁNA,
LASER, LISTEN).
V knihkupectvích LUXOR trvale 20% slevu z běžné ceny na tituly
nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly a neknižní
sortiment.
Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický servis
zpravidla 20% slevu z běžné ceny všech titulů (výběr z více než
120 000 titulů).
5x ročně katalog zdarma.
Pravidelné akční slevy, knižní komplety za výhodnou cenu, slevy
k svátku a narozeninám, slevové poukázky.
Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách.

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

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

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

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

Z katalogu ZIMA 1/2021 je výhodné objednat do 17. února 2021.
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Jak objednat?
www.knizniklub.cz

296 536 660

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás
obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Vzor SMS:
Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EK023456,EK124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EK023456,EK124578
Pro doručení IN TIME (WE|DO) a platbu předem: 12345678-EK023456,EK124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME (WE|DO) a platbu dobírkou: 12345678-EK023456,EK124578-IT

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

Kolik zaplatíte za dopravu?
Česká pošta

Výdejní místa Zásilkovny

Kurýr Geis Parcel (DPD)

IN TIME (WE|DO) KURÝR

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Platba předem: 39 Kč
Při platbě dobírkou: 69 Kč

Platba předem: 79 Kč
Při platbě dobírkou: 109 Kč

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

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

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.
Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek: 296 536 660
Informace: 296 536 662
info@knizniklub.cz
Reklamace: 296 536 661

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

Číslo účtu pro
PLATBY PŘEDEM:
2113348520/2700

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

Katalog JARO 2/2021 budeme rozesílat začátkem dubna 2021.
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PROSÍM O ZASTAVENÍ SE
A PŘEJU INSPIRATIVNÍ ZÁŽITEK.
JAKUB KNĚZŮ
Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů

HOVORY S DOKTORY II
Barbara Nesvadbová a Jakub Knězů oslovili dalších dvanáct předních
českých lékařů, se kterými mluví nejen o jejich práci, ale i o víře,
životě, odpovědnosti… Na jejich otázky odpovídají: profesor Vladimír Beneš, neurochirurg, profesor Michal Miovský, adiktolog, chirurg
Jiří Froněk, či profesor Petr Widimský, kardiolog, který vytvořil originální život zachraňující postup a patří ke čtyřem nejcitovanějším
českým lékařům. Svoje názory objasňuje i mikrobioložka a diagnostička Václava Adámková, profesor Jan Štulík, spondylochirurg, profesor Pavel Kolář, rehabilitační lékař, který už nejednomu sportovci
zachránil zdraví či kariéru, profesor Jiří Raboch, psychiatr, chirurg
Tomáš Šebek, profesor Petr Arenberger, dermatolog, profesorka
Iva Holmerová, gerontoložka, a profesor Jiří Šnajdauf, dětský chirurg.
Váz., 192 stran, černobílé fotografie, 17 x 21,3 cm

EK042046

299,-

239,-

Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů

HOVORY S DOKTORY
Autoři vyzpovídali dvanáct předních lékařů z nejrůznějších oborů. 192 s., čb. foto
299,- 239,-

EK041388

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

378,- EK048208
obj. č.

2x Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
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