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Milí členové Knižního klubu,
blíží se Vánoce a v této složité době potřebuje každý z nás nějaké rozptýlení a odreagování.
A podle mne je kniha tou nejjednodušší možností! V našem novém katalogu najdete napínavé
detektivky, romantické příběhy, historické romány, veselé pohádky pro děti, rádce, kuchařky
a mnoho dalších knih, které potěší vás i vaše blízké.
Milovníky napětí a záhad bych ráda upozornila na tituly Temný vzorec (str. 5) od A. Maynea či
Kdo o tom ví? (str. 6) od L. Kary. Z historických románů doporučuji novou sérii Vinařství (str. 9)
od M. Lacrosse. Pro ctitele klasických detektivek A. Christie jsme připravili dárkový box (str. 34),
který spojuje první a poslední případ Hercula Poirota. Své malé hrdiny nebo princezny můžete
obdarovat knížkou, ve které nese hlavní postava jejich jméno (str. 58). Základem pohody
a dobré nálady je i zdravé a vyvážené stravování, proto nepřehlédněte knihu Nejez blbě (str. 75)
od úspěšné blogerky K. Fourové, která získala i ocenění Food blog roku 2019. A co může být lepšího na dobrou náladu než
fejetony a sloupky v knize Myšlenky za volantem (str. 92) s vlídným humorem M. Ebena!
Ráda bych vám za celý Knižní klub v této komplikované době popřála především hodně zdraví, ale také krásný a klidný
předvánoční čas s dobrou knihou.
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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 599 Kč.
Akce platí do 31. prosince 2020.

Objednací číslo při akční ceně:

DA041963

DIVY SVĚTA VYTVOŘENÉ
ČLOVĚKEM
ZÁZRAKY LIDSKÉHO UMU
Objevte ty nejúžasnější sochy, chrámy, mosty,
monumenty a starověká města. Stonehenge,
Sagrada Família, Velká čínská zeď, Burdž Chalífa…
Po celém světě najdete zázraky lidského umu.
Vydejte se spolu s námi na velkolepou výpravu
za nejznámějšími architektonickými skvosty, které
stvořila ruka člověka.
Váz., 336 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

DA041963
EJ041963

akční cena
799,-

349,599,-

599,AKČNÍ CENA

349,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2020.
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Víte, co je to ztráta? Bolest? Smrt?
Oni to vědí. A chtějí se o to podělit…

Před dvěma lety ohromila autorka
čtenáře mysteriózním thrillerem Kříďák, vysoko nastavenou laťku nesnížil
ani její druhý román Jáma. Třetí kniha
je opět skvělá. Napínavý příběh plný
záhad a tajemství má spád a nenechá
vás do poslední stránky vydechnout.
Nemohu jinak, než skvělé C. J. Tudor
opět zatleskat!
Helena Frantová, PR manažerka

Bestsellery

C. J. Tudor

TI DRUZÍ

Výhodný komplet
jen

ušetříte

460,-

737,-

obj. č.

EJ048168

Gabe se jednoho dne vracel domů
z práce a v zácpě uvízl za starým
autem. Jeho zadním oknem na něj
vykoukla dívčí tvář. Zahlédl, jak říká:
„Tati.“ Byla to jeho pětiletá dcera Izzy.
Od toho okamžiku už ji nikdy nespatřil. Tři následující roky strávil Gabe
hledáním své dcery. Odmítá se vzdát
naděje, že Izzy žije. I když mu všichni
tvrdí opak. Fran a Alice mají za sebou
taky spoustu dní a nocí na cestě. Ty
dvě ale nikoho nehledají. Ty dvě utíkají. Před někým, kdo jim chce ublížit.
Protože Fran zná pravdu. Ví, co se skutečně stalo Izzy. Kdo za to může. A co
udělají ti druzí, když ji a Alici dostihnou… Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041435

399,-

319,-

3x C. J. Tudor

C. J. Tudor

TI DRUZÍ
Audioknihu čte
Vasil Fridrich.
EJ041864
CD (mp3)
349,- 299,-

C. J. Tudor

JÁMA
Tohle zlo mělo zůstat pod zemí… 336 stran
EJ038883

399,- 319,-

C. J. Tudor

KŘÍĎÁK
Začalo to jako nevinná dětská hra… 320 s.
EJ038882
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399,- 319,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Bílý plášť může
nosit i vrah…
Andrew Mayne

TEMNÝ VZOREC
Doktor Theo Cray je vystaven působení patogenu ovlivňujícího mozkovou činnost. Vědomí, že má v těle virus, který
z něj samotného může udělat zabijáka, mu zničí pověst
i vyšetřování a on začne pochybovat o vlastní příčetnosti.
Aby zachránil nevinné životy i sám sebe, sleduje každé
nové vodítko v případu vyšinuté zdravotní sestry, přestože
pomalu ztrácí kontakt s realitou. Pokud má však dopadnout chameleonskou vražedkyni, musí čelit vlastní temné
stránce, protože pouze v nebezpečných stínech najde to,
co se snaží ulovit. A pro Craye je výprava, jež není založena
na výpočtech, ale pouze na intuici, tím nejděsivějším podnikem v životě… Přeložila Petra Diestlerová.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm
379,-

299,Bestsellery

EJ041903

Řešit vraždy pomocí matematiky
a vědy je geniální nápad a sledovat
mozkové pochody hlavního hrdiny je
fascinující. Temný vzorec je pro mě
možná nejlepší kniha A. Maynea:
vražedné tempo, slepé uličky a nezvyklé vyšetřovací metody. Těším se,
co autor napíše příště!
Radek Blažek, Social Media Manager

Andrew Mayne

Andrew Mayne

Andrew Mayne

ŠELMA

HRAČKÁŘ

TEORIE VRAŽDY

360 stran
EJ039678

296 stran
EJ039941

399,- 319,-

379,- 299,-

304 stran
EJ041041

379,- 299,-

Výhodný komplet
Andrew Mayne
ušetříte

TEMNÝ VZOREC

600,-

Audioknihu čte Zdeněk Velen.
EJ041912

CD (mp3)

379,- 299,-

Nepropásněte objednací termín 2. prosince 2020!

jen

936,-

obj. č.

EJ048169

4x Andrew Mayne
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Lesley Kara

FÁMA
Joanna se rozhodne přihlásit do čtenářského kroužku.
A právě zde zopakuje, co se náhodou doslechla: že v jejich
městečku žije pod novou identitou žena, která zabila dítě.
Vyděšení lidé se začnou navzájem obviňovat… 288 stran
379,- 299,-

EJ041042

Lesley Kara

KDO O TOM VÍ?
Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po letech, kdy se ne zcela úspěšně živila jako scénografka, se pokouší začít znovu. Zejména se snaží vypořádat se svou závislostí na alkoholu, která ji už o dost připravila. A ačkoliv by si to všechno představovala nejraději
úplně jinak, nastěhuje se po návratu z londýnské léčebny ke své střízlivé, bohabojné
matce v poklidném přímořském městečku Flinstead. Když se seznámí se sympatickým
mladíkem Joshem, může se zdát, že i ona možná dostane novou šanci. Jenomže ne
všechno je tak růžové, jak to vypadá. Někdo totiž ví o jejím dřívějším životě víc, než by
si přála, a chce, aby zaplatila za své hříchy… Přeložila Naďa Špetláková.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041043
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379,-

299,-

Lesley Kara

KDO O TOM VÍ?
Audioknihu čtou Jana Stryková a Lucie Juřičková.
EJ041695

CD (mp3)

349,- 299,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.
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Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

KAVÁRNA U ANDĚLA
Nová doba
392 stran

KAVÁRNA
U ANDĚLA

MAJÁK NA ÚTESECH
Romantický příběh o hledání
lásky a štěstí, odehrávající se
v malebné Bretani. 480 stran

TO

P

459,- 359,-

Wiesbaden, rok 1951.
Kavárnu U Anděla čekají
bouřlivé časy. Hned vedle
tradičního podniku rodiny
Kochových vzbudí pozornost jistý konkurent se
smyslem pro modernost.
Zatímco se Hilda Kochová
zoufale snaží přesvědčit
rodiče o tom, že je třeba
kavárnu modernizovat,
je ohrožena i její těžce
vydobytá láska. Se štěstím obou jejích bratrů to
není o nic lepší: Wilhelm,
obdivovaný ženami, se
zaplétá do povrchních
milostných hrátek, přičemž jeho srdce touží
po ženě, která je pro
něho nedosažitelná.
A jeho starší bratr August
se ke všemu po svém návratu z ruského válečného
zajetí zamiluje do mladé Rusky, aniž tuší,
že jeho volba hrozí rozštěpit rodinu… Přeložila Zlata Kufnerová.
Závěrečný díl této poutavé ságy – Kavárna U Anděla:
Dcery naděje – vyjde již v dubnu 2021!
Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041129

399,-

Bestsellery

TO
Marie Lamballe

EJ041288

Anne Jacobsová
alias Marie Lamballe

Osudová léta
399,- 319,-

P

EJ040693

Strhující příběh jedné kavárenské
dynastie v proměnách 20. století

319,-

Anne Jacobsová

VENKOVSKÉ SÍDLO
Časy se mění
Závěrečný díl rodinné ságy.
352 stran
EJ041543

399,- 319,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Hledaly padlé,
nalezly lásku…
Liz Trenow

LÁSKA A VÁLKA

Historické romány

Červenec roku 1919. První světová válka
skončila a zpustošená oblast Flander poblíž Ypry už není domovem vojáků, ale
hloučků turistů. Kontroverzní turismus
nyní přivádí na bojiště plné autobusy lidí,
kteří chtějí vidět na vlastní oči, kde jejich
milovaní padli a zemřeli. Do hotelu de
la Paix ve vesničce Hoppestadt přijíždějí tři
ženy, aby se dozvěděly něco víc o mužích,
které milovaly a které ztratily. Ruby, teprve
jednadvacetiletá plachá Angličanka, hledá
manželův hrob. Alice je sice jen o málo
starší, ale překypuje sebedůvěrou. Přijela
až z Ameriky, přesvědčená, že její bratr
stále žije a zůstává ve Francii. A Martha
se synem nejsou tak úplně těmi, za koho
se vydávají… Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040895

359,-

Kristýna Freiová

LUCIFER
A MARKÉTKA
Volné pokračování románu
Nesmrtelný hrabě nevšedním
způsobem vypráví příběh
rodičů J. W. Goetha. 384 s.
349,- 279,-

EJ041739

279,Ken Follett

PÁD TITÁNŮ
První část monumentální
historické ságy Století. 752 s.
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Za války, 1917

EJ039673

EJ041527

VIKTORIE

279,- 219,-

CESTA BEZ KONCE

Renomovaná spisovatelka
a historička Daisy Goodwinová se při psaní tohoto
historického románu inspirovala královninými deníky.
384 stran

Daisy Goodwinová

POSLEDNÍ
LUCEMBURK

EJ041652

Cynthia Harrod-Eagles

Volné pokračování epické rodinné ságy nabízí
pohled na další osudy rodiny Hunterových
a jejich služebnictva. Jednotliví členové původně semknuté rodiny se od sebe stále více
vzdalují. Diana se pohybuje v nejvyšších společenských kruzích a málokdy má čas zavítat
domů, Sadie zažívá první milostná zklamání,
Beatrice podléhá své dávné lásce z mládí.
Změny se nevyhýbají ani služebnictvu, kuchařka s údivem zjišťuje, že ji možná čeká
zcela jiný život než nadosmrti vařit v panské
kuchyni a Emily se vypraví za dobrodružstvím,
které končí krutým vystřízlivěním…
Přeložila Marie Macháčková.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

Hana Whitton

Historický román plný intrik,
vášní, bojů o moc, ale i hlubokých citů zachycuje dramatické období v dějinách
Evropy. 240 stran

499,- 399,-

399,- 319,-

359,-

279,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.
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Nalezne
astrolog Kepler
v Praze svou
životní lásku?
Jaromír Jindra

Zajatec osudů

DCERA
MAGISTRA
KELLEYHO

EJ041432

359,-

cena pro VIP členy

Historické romány

Astrolog a astronom
Johannes Kepler přijíždí ze Štýrského Hradce do Prahy, kde ho
přijímá císař Rudolf II. Habsburský do svých služeb. Kepler zde poznává Vestonii, nevlastní dceru magistra Edwarda Kelleyho, do níž se bezhlavě zamiluje… V příběhu plném intrik, vášně a dramatických zvratů je zachycena magická atmosféra rudolfínské Prahy, ale také politické vztahy tehdejší Evropy.
Váz., 376 stran, 12 x 20 cm

279,251,-

Jaromír Jindra

JED PRO KRALEVICE
Hazardní hra Jana Lucemburského
Kralevic Karel po jedenácti letech přijíždí do vydrancovaných Čech. Setkává se zde s Matoušem Rozoumkem,
který po smrti Elišky Přemyslovny znovu našel svou
starou lásku Hedviku a odvádí si ji na hrádek Vildštejn.
Stíny minulosti však této dvojici nedopřejí, aby žila
v klidu… 248 stran
EJ040924

279,- 219,-

Marie Lacrosse

VINAŘSTVÍ
Luca di Fulvio

CHLAPEC, KTERÝ ROZDÁVAL SNY
New York, 1909. Zaoceánským parníkem přijíždí
z Itálie mladá matka s malým synkem, aby si
v Americe splnili sen o lepším životě. Jejich
naděje však záhy utrpí velkou trhlinu, neboť
ve zbídačelém ghettu v newyorské čtvrti, kde
se ocitnou spolu s dalšími přistěhovalci z celého
světa, určují pravidla brutální gangsteři a jejich
poskokové… Román o velké lásce a houževnatosti snu nás zavádí do Ameriky bouřlivých
20. let 20. století, do prostředí rodícího se filmového průmyslu, rádia, Broadwaye, reklamy, mrakodrapů a luxusních automobilů. 512 stran
EJ041672

V bouřlivých časech
Weissenburg v Alsasku roku 1870. Sirotek Irena přichází jako služka
do panského domu bohatého obchodníka s vínem Wilhelma Gerbana.
Jeho syn věří na ideály Francouzské revoluce, pro něž otec nemá
pochopení. Když se Irena setká s Franzem, vzplanou k sobě vášnivou
láskou. Ale jejich vztahu nestojí v cestě jen společenské rozdíly a rodinné intriky. Nad Evropou se stahují temná mračna: vypukne hrozná
válka. Oba mladí lidé bojují o své štěstí proti všem překážkám. Dokud
je nezasáhne nemilosrdný osud… Přeložila Ivana Dirk Lukačovičová.
Váz., 496 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040906

449,- 359,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.

449,-

cena pro VIP členy

359,314,9
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Nikdo není
ostrovem
sám
pro sebe…
Lizzie Page

NOVÝ DOMOV

Historické romány

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 a všeho
známého. Takový osud potkal i sedmiletou Pearl. Setkává se s Vivienne,
životem zklamanou ženou, která se
o žádné děcko neprosila. Kdysi měla
manžela a sestru, ale to hodlá nechat minulosti. Jenže kdo, když ne
malá Pearl, by ji měl donutit postavit se vlastním chybám a následkům
nejen svých činů? Přeložil P. Jiříček.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041519

359,-

279,-

Noah Gordon

RANHOJIČ
Bouřlivý příběh nadaného léčitele, který
v jedenáctém století poznal nádheru
zlatého věku arabské a židovské civilizace.
680 stran
EJ039430

399,- 349,-

Jiří Hanibal

BARONI Z VĚTROVA
Baronův syn se vydává z hrádku Větrov
studovat lékařství do Prahy, kde záhy odhaluje odkaz mistra Jana Jesénia. Konflikt
s církví je nevyhnutelný… 224 stran

259,- 199,-
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Elizabeth Chadwicková

Dirk Husemann

TEMPLÁŘSKÝ KŘÍŽ

LEDOVÍ PIRÁTI

William Marshal, králův rytíř,
je na konci svého dlouhého
a slavného života. Vzpomínky ho vrací zpět do jedné
z nejkrvavějších etap lidské
historie… 384 stran

Příběh o nejrychlejších mořeplavcích Středozemního
moře a pokladu netušené
hodnoty. Podaří se Vikingům
propašovat z Alexandrie
ostatky sv. Marka? 400 s.

EJ039461

10

399,- 319,-

EJ038155

399,- 319,-

Patricia Harmanová

PORODNÍ BÁBOU
NAVŽDY
Ještě nepominul dopad velké hospodářské krize a nový problém je na obzoru.
Evropa je ve válce a je jen otázkou času,
než se do konfliktu vloží i Spojené státy.
Zatímco se někteří směle vrhají do boje,
Daniel Hester mezi ně nepatří. Je sice
vlastenec, ale během první světové války
viděl příliš mnoho krveprolití a přísahal,
že už nikdy nepozvedne zbraň. Svým postojem uvrhne sebe i svou rodinu v nemilost… Volné pokračování úspěšné série
sleduje osudy porodní báby Patience Hesterové. Přeložila Kateřina Kolářová.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040077

399,-

319,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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Imogen Kealey

Frances Liardet

OSVOBOZENÍ

MUSÍME BÝT
STATEČNÉ

Nancy se jako Bílá myš stala
ve Francii německým silám
trnem v oku. Když byla odhalena, musela uprchnout do
Anglie, zatímco jejího manžela zadrželo gestapo. Nancy
se však nevzdala a vrátila se
do Francie, aby ho pomohla
osvobodit… 320 stran

359,- 279,-

Během válečné evakuace
Southamptonu najde Ellen
v autobusu děvčátko, k němuž se nikdo nehlásí. Zatímco ve světě zuří válka, vytvoří
se mezi ženou a dítětem
pouto. Po válce si však pro
dítě přijíždí příbuzní… 432 s.
EJ041237

399,- 319,-
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EJ041649

Nacisté mu vzali víru.
Ona mu dala naději…

Olivia Hawker

NA HRANĚ NOCI
Caroline Montague

TAJEMSTVÍ ITALSKÉ VILY
Itálie, 1937. Vdova Alessandra Marstonová zjistí, že zdědila
rodinné sídlo svých předků – vilu Duranteových skrytou hluboko v kopcích malebného Toskánska. Touha po novém začátku ji přiměje opustit i s dcerou Dianou domov v Londýně
a vydat se vstříc druhé šanci. V neznámém prostředí a s novým jménem. Před blížící se válkou se vila stává nejprve
domovem samotné Alessandře, její rodině a přátelům a poté
i všem, kteří se potřebují ukrýt… Přeložil Petr Jiříček.
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040983

V prodeji od 2. listopadu 2020 399,-

319,-

Strhující příběh podle skutečných událostí o muži, který zradil své blízké, ale
přesto našel novou rodinu i odvahu postavit se tomu největšímu zlu.
Píše se rok 1942. Katolickému mnichovi Antonu Starzmannovi se obrátí svět
naruby, když nacisté z jeho školy odvlečou děti, o které se s láskou staral. Pronásledován výčitkami, že proti zlu nijak nezakročil, odpoví na poněkud nevšední
inzerát ovdovělé Elisabeth Herterové, která shání muže, který by jí pomohl s péčí
o tři potomky. Anton to vnímá jako dobrý skutek, kterým by aspoň částečně odčinil hříchy minulosti. Zatímco se sžívá s novou rolí otce a manžela a zápasí s nedostatkem prostředků k zaopatření rodiny, připojí se k odboji. Tím však vystavuje
smrtelnému nebezpečí nejen sebe, ale také svou rodinu… Přeložila K. Limrová.
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041236

Sháníte pěkný kalendář? Krásný kalendář na rok 2021 najdete na str. 78.

399,-

319,11
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Kdo
zavraždil
svatebčana?
Gina LaManna

KRÁSNÉ
A PODEZŘELÉ

Společenské romány

Svatba bývá šťastnou
událostí a novým začátkem. Někdy se však
může tak trochu zvrtnout, například když se
zničehonic najde jeden
svatebčan mrtvý a hned
čtyři ženy přispěchají
s přiznáním, že ho zabily.
Každá má své osobní
problémy a některé
z nich i tajemství ve své
minulosti, ale proč se
všechny čtyři přiznaly
k vraždě? Přeložila
Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 336 stran,
14,5 x 22,7 cm

Jane O’Connorová

PICHLAVÁ LÁSKA
Sylvie již léta tajně miluje svého šéfa, profesora
Lomaxe, a tiše doufá, že se rozvede a zjistí, že je
vedle něho i ona. Když právě neobdivuje pana
profesora, pomáhá Sylvie v útulku pro ježky. Život
plyne v příjemné jednotvárnosti a nic zvláštního
se neděje. Až do okamžiku, kdy se Sylvie dozví, že
se Lomax zamiloval do doktorandky Loly. Sylvie
se tvrdě probouzí ze svého snu, kterého se však
nechce jen tak lehce vzdát… Přeložil R. Zítko.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040750
359,-

279,-

EJ041328

329,-

259,-

Tanya Valková

Charlotte Linková

Jodi Picoultová

Diane Chamberlainová

Hannah Beckermanová

ARABSKÁ
PRINCEZNA

ROZHODNUTÍ

PROSTÁ PRAVDA

NUTNÉ LŽI

Když překladatel Simon
nabídne pomoc neznámé
dívce, netuší, že tím ohrozí
svůj život… Psychologický
román napsaný v tradici
nejlepších anglických
detektivek. 384 stran

Pensylvánské městečko
Paradise je oázou klidu,
dokud se ve stodole jednoho farmáře nenajde
mrtvé novorozeně. Matkou
dítěte je osmnáctiletá dívka ze sekty Amišů… 464 s.

Když se Jane rozhodne, že
bude pracovat jako sociální
pracovnice v Grace County, nemá tušení, jak moc
bude v tomto malém městě v Severní Karolíně zapotřebí její pomoci… 384 s.

KÉŽ BYCH TI TO
DOKÁZALA ŘÍCT

Poutavý román zkoumá
očima Evropanek i rodilých Arabek tajemství lidské povahy formované
islámským právem šaría.
544 stran
EJ040475

12

459,- 359,-

EJ038971

399,- 299,-

EJ039749

399,- 299,-

EJ040420

399,- 319,-

Audreyiny dospělé dcery se
natolik odcizily, že ani dospívající vnučky se nikdy
nesetkaly. Dokáže k sobě
ještě rodina po letech
mlčení najít cestu? 344 s.
EJ041477

359,- 279,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.
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Táňa Keleová-Vasilková

RODINNÉ KLUBKO
V každé rodině to vře a klokotá… láskou, ale i situacemi,
které přináší sám život. Rodina
je jako klubko. Klubko svázané
láskou, co narůstá s přibývajícími společnými roky, prožitými
událostmi, co skrývá malá
i větší tajemství, bolesti i prohry. Platí to i pro rodinu Sáry
a Vlada. Jejich klubko je velké,
protože mají čtyři děti a pořád
se u nich něco děje. Ale co když se klubko naruší? Co potom?
Váz., 232 stran, 13,6 x 20,8 cm
EJ505183

329,-

263,-

Maddie Dawsonová

DOHAZOVAČKY

EJ040392

379,-

Společenské romány

Téměř třicetiletá Marnie se už smířila s tím, že
je na rozdíl od své úspěšné sestry naprosto
obyčejná, a netouží po ničem jiném než se
usadit, založit rodinu a vést normální život.
Rozhodně si nemyslí, že má nějaké mimořádné
nadání, natožpak že ji čeká úchvatná budoucnost. Ke štěstí by jí úplně stačilo, kdyby se její
snoubenec konečně dostavil k oltáři… 360 s.

299,-

Každý si zaslouží
druhou šanci…
Beth Morreyová
Sandra Brown

Sandra Brown

POMSTA

PODRAZ

Tentokrát oblíbená autorka
v románu rozehrává drama
pomsty, nenávisti a vydírání,
ale i strhující vášně a dobrodružství. 376 stran

Když na sebe Jordie a Shaw
pohlédnou v zastrčeném baru,
přeskočí mezi nimi jiskra. On
tam ale přišel, aby ji na objednávku zabil… 360 stran

EJ038944

299,- 239,-

EJ039268

MILOSTNÝ PŘÍBĚH JEDNOHO ŽIVOTA

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

398,-

obj. č.

EJ048025

Missy Carmichaelová měla skvělý život – dvě úžasné děti, bezvadného manžela
a vystudovanou Cambridge. Co víc si přát? Život ale plynul a vše se postupně
změnilo. S dcerou už několik let nemluví, syn se odstěhoval do Austrálie i s jejím jediným vnukem a Leo, její životní láska, je pryč. Missy zůstala sama ve velkém domě, jen se svými vzpomínkami. A tak vzpomíná. Vzpomíná na léta, kdy
byla šťastná, milovaná a obklopená rodinou. Víc než cokoli na světě si přeje,
aby byl její život takový jako dřív. Missy najednou nezbývá nic jiného než se
spoléhat na pomoc cizích lidí a psa… Přeložila Dana Stuchlá.
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040920

2x Sandra Brown

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 53–68.

319,cena pro VIP členy 279,399,-
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T. Greenwoodová

ZŮSTAT S LUCY

Společenské romány

Píše se rok 1969 a Ginny se
vzpamatovává z náročného
porodu. Jen jako v mlze vnímá,
že její právě narozená dcera má
Downův syndrom. Neví, co to
znamená, a její manžel Ab se
pod tlakem rodiny rozhodne
i za ni: malá Lucy musí být umístěna ve speciálním zařízení Willowridge. Je přesvědčen, že se
tam o ni postarají nejlépe. Celá
rodina předstírá, že Lucy zemřela. Uplynou dva roky a Ginnina
nejlepší kamarádka Marsha narazí v novinách na článek, jenž
popisuje podivné a hrůzné metody, které se v zařízení Willowridge praktikují. Ginna je pevně
rozhodnuta, že Lucy musí odtamtud okamžitě pryč. V tu chvíli
se dávají do pohybu události,
které již nelze zastavit. Nastává
boj nejen za navrácení dcerky
k rodině, ale i proti celému systému… Přeložila M. Jansová.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041296

329,-

259,-

Jojo Moyesová

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

379,- 299,-

EJ041784

Jojo Moyesová

ZAKÁZANÉ OVOCE
Poklidné hladiny přímořského městečka
rozčeří příjezd bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy… 448 stran

379,- 299,-

EJ039355

Výhodný komplet
ušetříte

300,obj. č.

jen

458,EJ048171
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2x Jojo Moyesová

KAŽDÝ MÁ
SVŮJ PŘÍBĚH…
Karin Krajčo Babinská

HVĚZDY NA CESTĚ

Kate Mortonová

Karen Whiteová

HODINÁŘOVA DCERA

SNY O PÁDU

Mladá archivářka najde
vybledlou fotografii ženy
ve viktoriánském oblečení
a skicář s kresbou domku
u řeky. Jaká tajemství žena
na fotografii skrývá? 432 s.

Larkinina matka je nalezena
ve vyhořelém rodinném sídle. Je těžce zraněná, v bezvědomí a nikdo z jejích
blízkých netuší, jak se tam
dostala… 464 stran

EJ040810

14

399,- 319,-

EJ040683

399,- 319,-

V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery, úspěšné spisovatelky Vandy, se skrývá tragédie, která
navždy změnila jejich životy. Po letech
odcizení se setkávají na Krétě, aby tu
splnili jedno poslední přání. Podaří se
jim během společných dnů ustát řadu
vypjatých situací a najít k sobě ztracenou cestu? Emotivní vyprávění o vině
a odpuštění vás spolu s hrdiny dovede
k jasnému poselství: Každý má svůj
příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.
Váz., 304 stran, 14,5 x 20,5 cm

EJ504615

349,-

279,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.

NEJLEPŠÍ DÍLA OD VAŠÍ
OBLÍBENÉ
AUTORKY

Barbara Erskinová

Barbara Erskinová

DŮM OZVĚN

ÚKRYT PŘED SVĚTLEM

Joss zdědila starodávný dům
na anglickém venkově. Když
se s manželem a synkem do
sídla přistěhují, začnou se dít
záhadné věci… Brož., 400 s.

Dramatický příběh z městečka v panství Essex se odehrává v současnosti, do níž
zasahují stopy dějů dávno
minulých. Brož., 424 stran

EJ041865

EJ041867

299,- 239,-

359,- 279,-

Barbara Erskinová

Barbara Erskinová

PŮLNOC JE OSAMĚLÉ
MÍSTO

STROM DUCHŮ

Náhodný objev antického
hrobu na pobřeží Essexu
vyvolá duchy pohřbených!
Brož., 320 stran
299,- 239,EJ041081

Při pořádání pozůstalosti
objeví Ruth deník a dopisy
svého předka z 18. století,
který komunikoval s duchy
zemřelých… 552 stran
EJ040911

Barbara Erskinová
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449,-

349,-

Barbara Erskinová

KROK DO JINÉHO ČASU
To nejlepší z Barbary Erskinové + nové povídky navíc
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.
Přeložili Eva Křístková a Lumír Mikulka.
Váz., 328 stran, 14 x 20,5 cm

EJ041879

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2020.

399,-

319,15
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Jako správná herečka chci
všechny role světa. A díky psaní tohoto románu se mi to konečně podařilo. Každou postavu jsem naplnila kusem sebe
sama. Každá dostala kus mé
intimity, lásky, mých snů a důvěry. Poodhaluji vám
svět, ve kterém žiji. Svět filmu, úspěchů a pádů,
dřiny, lásky a víry. Svět, který je tak podobný tomu
vašemu, až z toho budete zaskočeni…
Jana Bernášková

Debutový román české herečky

Johanna Lindseyová

MILÁČKOVO POKUŠENÍ
Vanessa se obává, že se nebude
umět chovat jako dáma. Přesto
souhlasí, že vstoupí do vysoké
společnosti, aby pomohla svému
otci… 312 stran
EJ041351

279,- 219,-

Jana Bernášková

JAK PŘEŽÍT SVÉHO MUŽE

Romány o lásce

Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své herecké kariéře, ale
setkává se s běžnými strastmi svobodných
matek a zamotává se do bláznivých
situací při hledání lásky. Svérázně a s vtipem řeší a komentuje různé životní
situace, které by někteří označili
za tabu a při nichž by leckdo raději
přivíral obě oči. Hrdinku na její nelehké životní cestě nedoprovázejí
pouze její extrovertní a tak trochu potrhlé kamarádky,
ale i Šedivka, její vnitřní hlas, se kterým má komplikovaný vztah…
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

279,cena pro VIP členy 251,-

EJ042024

359,-

Sophia Farago

SVATEBNÍ PLÁN
Vikomt z Panswicku zanechal své
manželce a dvěma dospělým dcerám jen hromadu dluhů. Rodinu
může před vystěhováním zachránit jen bohatý ženich… 272 stran
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EJ041512

Danielle Steel

V NEMILOSTI
Když Sydney zemře manžel, vrátí se
do světa módy, v němž se před mnoha
lety pohybovala jako mladá nadějná
návrhářka. Naivní a osamocená žena se
ocitá v nemilosrdném módním průmyslu.
Uvědomí si, že pokud chce být úspěšná,
musí vzít svůj život do vlastních rukou…
Přeložila Drahomíra Michnová.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041228

299,-

239,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

jen

368,2x Danielle Steel

16

279,- 219,-

obj. č.

EJ048172

Danielle Steel

MILENKA

Colleen Hooverová

Theo, syn slavného malíře
Lorenza, potká nejkrásnější
ženu, jakou kdy viděl, manželku milovníka umění,
který obdivuje Lorenzovy
obrazy… 296 stran

NÁMI TO KONČÍ

EJ039502

EJ039390

299,- 239,-

Lily miluje neskutečně přitažlivého
neurochirurga, který je do ní blázen, ale pronásledují ho traumata
z minulosti, kvůli kterým se jejich
vztah komplikuje… Brož., 360 s.

299,- 239,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Smyslný román
bestsellerové autorky
Vi Keelandová

SEXY PROFESOR

ALFA SAMEC
Emerie si myslela, že se
do její nové kanceláře vloupal zloděj. Než stihla zavolat
911, ukázalo se, že arogantní chlapík je skutečným
majitelem kanceláře a ona
naletěla podvodníkovi…
288 stran
299,- 239,-

EJ040716

299,-

239,-
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EJ039162

Erotické romány

Vi Keelandová

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. Když jsem se do něj pustila, nepřestával se usmívat. Vytáčelo mě to k smrti. Jenže
pak se ukázalo, že k tomu má dobrý důvod.
To já jsem byla mimo. Kluk, na kterého jsem
právě vyjela, nebyl tím, kým jsem myslela.
Styděla jsem se tolik, že jsem raději zmizela
bez omluvy. Nepočítala jsem s tím, že ho ještě
někdy potkám… Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

Dokáže Ryan přesvědčit
eskamotéra, že láska
není jen iluze?
Nora Robertsová

MAGICKÁ CHVÍLE
Ryan je dcerou úspěšného podnikatele v oblasti zábavního průmyslu
a v agentuře svého otce se stará o smlouvy s umělci. Teď má však před
sebou příležitost stát se producentkou prvního televizního vystoupení
slavného eskamotéra a iluzionisty Pierce Atkinse. Tajemný kouzelník
Pierce sice dokáže okouzlit publikum, ale jinak je to uzavřený a osamělý muž, který spoléhá jen sám na sebe. Jen Ryan vidí bolest, která
se za třpytkami a září jeho umění skrývá. Jenže bude její láska k němu
natolik silná, aby ho přesvědčila, že to není žádná iluze, která nakonec
zmizí? Přeložil Jaroslav Kubrycht.
Váz., 208 stran, 13 x 20 cm

EJ504338

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

199,-

159,-

Audrey Carlanová

POSVÁTNÉ MÍSTO
Amber má plán: co nejdřív
dokončit studium medicíny
a stát se pediatričkou. Je
premiantkou ročníku a škola
jí zabírá tolik času, že žije
sama. S lekcemi tantrické
jógy jí však do života vstoupí
charismatický Dash… 264 s.
EJ040097

299,- 239,-
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Více než miliarda
přečtení online!
Anna Todd

YOLI

AFTER /1–5
Romantická série After spisovatelky A. Todd vycházela nejprve
na knižním webu Wattpad, kde ji autorka uveřejňovala pod
pseudonymem Imaginator 1D. Záhy po zveřejnění se dostavil
obrovský ohlas čtenářů, zejména fanoušků fanfikcí a populární hudební skupiny One Direction, jíž je příběh Tessy a Hardina volně inspirován. Netrvalo dlouho a oblíbená série, která
se pyšní více než miliardou přečtení online, se dočkala i knižního vydání. První dvě knihy byly úspěšně zfilmovány, hlavní
role ztvárnili Hero Fiennes Tiffin a Josephine Langford.
Dárkový box: 4x brož., 528 stran + 608 stran + 728 stran +
432 stran + 304 stran, 12,5 x 20 cm

DÁRKOVÝ

EJ042112

1111,-

888,-
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Znáte z kina!
SMEČKA

Casey McQuistonová

ČERVENÁ, BÍLÁ
A KRÁLOVSKY
MODRÁ
Alex Claremont-Diaz,
syn americké prezidentky,
je nesmírně charismatický mladík. Pro Bílý dům
představuje marketingový poklad. Jediný
problém je, že si dvakrát
nerozumí s Henrym, princem na opačné straně Atlantiku. Když se navíc v bulváru objeví záběry,
na nichž se Alex s Henrym hašteří na královské svatbě, má to neblahý
dopad na americko-britské vztahy. Hlavy světových velmocí proto
sestaví plán, jak napravit škody – Alex a Henry pro veřejnost sehrají
divadýlko a uzavřou příměří. Jejich fingované přátelství ale postupně
přeroste v cosi mnohem hlubšího… Brož., 424 stran
EJ041528

18

379,- 299,-

Šestnáctiletý hokejista David, kterému
nedávno diagnostikovali cukrovku,
právě přešel do nového hokejového
týmu ve Zlíně. Pro Davida je sport
vším a navzdory svému handicapu
na sobě tvrdě dře. Jenže v hokejovém
klubu Vlci jsou dospívající chlapci vychováváni podle zákona síly. Právo silnějšího dominuje v celém kolektivu
a z Davida se velmi rychle stává outsider. Noví spoluhráči mu nehodlají dát
nic zadarmo a zpočátku nevinné
vtípky nabírají na síle a spouští lavinu
šikany…
Brož., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041789

249,-

199,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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ŘÍKAJÍ JIM ŠŤASTNÉ DÍVKY.
ŠTĚSTÍ SE JIM ALE ZDALEKA VYHÝBÁ…
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Má jedenáct
sester. A všechny
jsou prokleté…

Charlotte Nicole Davisová

YOLI

ŠŤASTNÉ DÍVKY
Žijí životy, které by si samy nikdy nevybraly. Jako děti byly prodány mamá Fleur a staly se tak majetkem „domu radosti“.
Dokud dívka jménem Clementine v sebeobraně nezabije klienta
a nespustí tím lavinu událostí, které její život obrátí vzhůru
nohama. Se skupinou dalších dívek se pokusí získat svobodu.
V zemi jako je Arketta se však dá spravedlnosti dobrat jen těžko
a Clementine navíc pronásledují ti nejzákeřnější lovci lidské
i nelidské rasy… Přeložila Hana Vlčinská.
Brož., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EJ039951

299,-

239,-

Erin A. Craigová

DŮM SOLI A SMUTKU

Becky Albertalli

Karen M. McManusová

JÁ, SIMON

JEDEN Z NÁS
JE NA ŘADĚ

Srdcervoucí příběh, který
znáte z kina. Brož., 296 stran
EJ039616

249,- 199,-

Brož., 360 stran
EJ041091
299,- 239,-

Annaleigh žije se svými sestrami, otcem a nevlastní matkou v panství Highmoor
na břehu moře. Sester bývalo dvanáct, čtyři z nich však potkal tragický osud –
jedna se zřítila z útesu, druhá utonula, třetí zemřela na mor… V okolních vesnicích se traduje, že rodina Thaumasových je prokletá a smrt mladých dívek mají
na svědomí znepřátelení bohové, Annaleigh však těmto pomluvám nevěří. Stejně
tak si ale nemyslí, že by šlo o tragické nehody. Něco tady zkrátka nehraje. K tomu
všemu její zbylé sestry každou noc navštěvují tajemný bál, kde tančí až do úsvitu
v blyštivých střevíčcích a okouzlujících šatech, a Annaleigh si není jistá, zda by je
měla zastavit, nebo se k nim přidat, protože… s kým to její sestry vlastně tančí?
Nezbývá než přijít na to, co panství Highmoor skrývá, a odvrátit blížící se hrozbu,
než je dostihne všechny… Přeložila Pavlína Zagolová.
Brož., 400 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041537

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

379,-

299,19
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KÝM SE STANETE, KDYŽ
PŘIJDETE O VZPOMÍNKY?
Blake Crouch

ZHROUCENÝ ČAS

Sci-fi, fantasy

Detektiv Barry Sutton se zoufale snaží zastavit ženu, která se chce z mrakodrapu
vrhnout do hlubin pod sebou. Ještě včera
žena neměla rodinu. Přes noc o ni přišla
a dnes už bez ní nedokáže žít…
Zprvu se to tvářilo jako nemoc. Epidemie,
která se šíří neznámými prostředky a jež
dohání své oběti k šílenství vzpomínkami
na život, který nikdy neprožili. Co ale skutečně stojí za běsněním, které zachvátilo
celý svět? V laboratoři odtržené od světa
si vědkyně Helena Smithová zatím neuvědomuje, že je to ona, kdo drží klíč k odpovědím. A nejen to – i prostředky, jak
s hrozbou bojovat. Barry i Helena budou
muset společně čelit svému osudu dříve,
než budou oni i svět samotný uvrženi
do totálního chaosu. Přeložil Jiří Jaňák.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm
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Deborah Harknessová

Hugh Howey

ČAS ČARODĚJNIC

PÍSEK

Očarovaný rukopis vnese
do života historičky Diany
nevítaný příval magie.
Najednou se o ni zajímá
řada nezemských bytostí…
Brož., 544 stran

Vítejte v Písku, dalším apokalyptickém thrilleru Hugha
Howeyho, autora fenomenální bestsellerové trilogie
Silo, Turnus a Prach.

EJ040657

20

399,- 319,-

296 stran
EJ040937

359,-

279,-

TEMNÁ HMOTA
Ve světě, kde se probral,
není Jasonův život ten,
který zná. Jeho žena není
jeho žena. Jeho syn se
nikdy nenarodil. A Jason
není profesor fyziky, ale
proslulý génius. Který svět
je skutečný a o kterém se
mu jen zdá? 320 stran
EJ038402

349,- 279,-

KA

EJ041431

Blake Crouch

359,- 279,-

Carole Stivers

MATEŘSKÝ KÓD
V roce 2049 čelí lidstvo hrozbě vyhynutí. Poslední nadějí je generace
geneticky upravených dětí, o jejichž
výchovu se mají starat pečlivě naprogramovaní roboti. Kai je jedním
z těchto dětí a jeho jediným průvodcem zdevastovanou Amerikou je
jeho robotická matka Rho-Z. Když
však začíná dospívat, Rho-Z se mění
také – způsobem, který nikdo nečekal. A pak přijde rozkaz všechny
robotické matky zničit. Dokáže Kai
zlomit jediné mateřské pouto, které
kdy poznal? Přeložil Roman Lipčík.
Váz., 336 stran, 14,3 x 20,5 cm

EJ040733

359,-

279,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Catherine Steadmanová

ROZSTŘEL

PAN NIKDO

Sestavil Lee Child
Světově uznávaní autoři
v nezapomenutelné antologii! Na každé povídce se
vždy podíleli dva spisovatelé:
muž a žena. Jedenáct autorek se dalo dohromady
s jedenácti autory pod taktovkou oceňovaného britského spisovatele Lee Childa.

Na norfolkské pláži je nalezen zmatený muž, který
u sebe nemá žádné doklady
a navíc nemluví. Okamžitě
vzbudí všeobecný zájem:
od nemocničního personálu
po tisk, který ho přezdívá
Pan Nikdo. Všichni chtějí
vědět, co je tenhle muž zač
a co se mu stalo… 336 s.

359,- 279,-

504 stran
EJ040835

499,- 399,-

Román, který
vás úplně
pohltí a díky
kterému
na pár nocí
zapomenete
na svou
oblíbenou
streamovací
platformu.
Stephen King

Napětí
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EJ041554

Robert Harris

DRUHÝ SPÁNEK
Píše se rok 1468. Mladý kněz Christopher Fairfax přijíždí do odlehlé vesnice
ve Wessexu, aby vykonal pohřeb tamního faráře. Země v okolí je posetá starými
artefakty – mincemi, úlomky skla, lidskými kostmi – které starý farář sbíral. Nevedla tato posedlost k jeho smrti? Fairfax se rozhoduje odhalit pravdu. V průběhu příštích šesti dnů bude vše, čemu věří, podrobeno zničující zkoušce…
V Druhém spánku Harris zkoumá svět, který je nám neznámý a starý, ale zároveň s námi má společného víc, než by nám bylo milé. Napsal thriller se šokujícím zvratem, na který nezapomenete! Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041600

Rob Hart

PRODEJCE
Svět už není, co býval. Ozbrojené násilí, nezaměstnanost
a změna klimatu udělaly ze Země neobyvatelnou popelnici.
Uprostřed všeho toho chaosu se Oblak, obří technologická
korporace, objeví jako spasitel. Nejde jen o to prodat občanům vše, co potřebují, ale také stát se pro ně domovem.
Na oplátku budou muset pracovat. Dohoda vypadá férově,
ale zdání klame. Jak daleko je korporace připravena zajít,
aby udělala ze světa lepší místo? Přeložila Anna Křivánková.
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040372

399,-

299,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.

359,-

279,-

Robert Harris

MNICHOV
Město, které zrodilo nacismus. Muž, který chtěl zničit Hitlera. A ministerský předseda, který chce mír… Strhující
thriller o pozadí mnichovské dohody. 312 stran

359,- 279,-

EJ039822

Výhodný komplet
ušetříte

280,-

jen

438,-

obj. č.

EJ048173

2x Robert Harris
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Na internetu
seženete cokoliv.
Opravdu cokoliv…
Tom Chatfield

Frederick Forsyth

TOHLE JE GOMORA

LIŠKA

Napětí

Když se vyznáte a máte peníze, pořídíte přes internet cokoliv: drogy,
zbraně, porno, ideologie, výsledky
voleb, dokonce i život a smrt. Špičkový
hacker Azi Bello je osamělý vlk, pracuje sám na sebe a nikomu se nezodpovídá. Jenže jeho komfortní online
existence se drsně střetne s reálným
světem, když jeho pečlivě hlídané soukromí naruší tajemná Munira s prosbou o pomoc: její bratranci se nechali
naverbovat k teroristům, a když se
o tom pokoušela něco zjistit, všimli si
jí velmi nebezpeční lidé. Azi a Munira
se nechají zatáhnout do temné konspirace, jejímž srdcem je Gomora:
nepřístupné internetové tržiště, kde
lze sice sehnat ledacos, ale kde také
číhají ti nejšílenější světoví zločinci…
Přeložil Pavel Pokorný.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040121

299,-

239,-

Do počítačových sítí Pentagonu, americké Národní bezpečnostní agentury a CIA se
dostal hacker! 264 stran

Terry Hayes

JÁ, POUTNÍK
Lze spáchat dokonalý zločin?
Mimořádný román kombinující prvky špionážního a kriminálního thrilleru. 760 stran
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359,- 279,-

EJ040901

499,- 399,-

Nervydrásající
thriller!
Andreas Pflüger

NIKDY

Anders de la Motte

Anders de la Motte

KONEC LÉTA

PODZIMNÍ PŘÍPAD

352 stran
EJ038874 299,- 239,-

464 stran
EJ038875 399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

558,2x Anders de la Motte

22

obj. č.

EJ048174

Jenny Aaronová je policistka obdařená překvapivými schopnostmi. A je nevidomá. Táhne ji to zpět
do tajné speciální jednotky, jejíž příslušnicí kdysi
byla. Vyhovoval jí život plný adrenalinu. Ale chce
se skutečně vrátit? Uprostřed úvah ji zastihne
nečekaná zpráva: její největší nepřítel jí odkázal
obrovské jmění. Dědictví si ale musí vyzvednout
v Marrákeši. A právě tam ji čeká peklo. Jenny se
bude muset postavit děsivější skutečnosti, než by
si dokázala představit… Přeložil Tomáš Kurka.
Váz., 496 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040821

449,-

359,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 91.
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Stina Jackson

PUSTINA

VDOVY
Zábavný kriminální román o velmi netradiční loupeži vznikl podle slavného britského seriálu z r. 1983, který se dočkal
modernizované filmové podoby podle
scénáře G. Flynnové v režii S. McQueena.
432 stran
EJ039689

399,- 319,-

Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, jezera s křišťálově čistou vodou a malebné červené domy
na smaragdových pasekách. Daleko
od civilizace bují lidská závist a chudoba, dívky nabízejí sex na zapadlých parkovištích a na chátrajících
samotách je tak nějak blíž k drogám. Liv Björnlundová si svůj osud
nevybrala, určila jí ho Pustina, vesnice na samém konci silnice. Dcera
ze statku, který poznamenala rodinná tragédie, pracuje na benzinové
pumpě, kam ji každý den vozí otřískaným volvem její despotický otec
Vidar. Liv si připadá jako v kleci. Až
do chvíle, kdy je v opuštěné studni
v lesích nalezen Vidar mrtvý…
Přeložila Helena Matocha.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040686

359,-

Napětí

Lynda La Plante

279,-

Gillian Flynnová

ZMIZELÁ
Kultovní kriminální psychologický román
poslední dekády. 528 stran
EJ039734

359,- 289,-

Výhodný komplet
ušetříte

270,-

jen

438,-

obj. č.

EJ048175

2x Stina Jackson

Stina Jackson

STŘÍBRNÁ CESTA
Gillian Flynnová

OSTRÉ PŘEDMĚTY
Kontroverzní, znepokojivý psychothriller
Gillian Flynnové, ve kterém jde posedlost
až na krev… 272 stran
EJ038900
349,- 279,-

Mimořádně úspěšný debut
mladé švédské autorky, za který
získala prestižní Glass Key, čímž
se zařadila do společnosti takových jmen jako Stieg Larsson či
Jo Nesbø. 256 stran
EJ040641

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2020.

Stina Jackson je mezi autory, kteří se se svými romány
pohybují na hranici severské krimi a thrilleru, špičkou.
Nejen že skvěle píše a komponuje originální zápletky,
ale povedlo se jí také prorazit na vrchol ve světě, který
je téměř výhradně mužským rybníčkem. Stina Jackson
je mou hrdinkou.
Lucie Zelinková, online marketing

349,- 279,-
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Lucinda Berry

Napětí

ANDÍLEK

Jeden krátký moment
navždy změní dva osudy…

Christopher a Hannah jsou šťastný pár. I po letech manželství se milují a vzájemně se doplňují. Ona pracuje jako
zdravotní sestra, on se specializuje na ortopedii. Vedou
spokojený život, jemuž k dokonalosti schází jediná věc –
dítě. Když se v nemocnici, kde oba pracují, objeví šestiletá
týraná holčička Janie, Christopher si ji okamžitě zamiluje
a přesvědčí svou ženu, aby ji adoptovali. Jenže Janie není
obyčejné dítě. Ukazuje se, že její těžce poznamenaná psychika je nad síly novopečených rodičů. Dítě, jež mělo být
poutem, rodinu rozvrátí… Přeložila Jana Vlčková.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041555

399,-

299,-

Samantha M. Bailey

NA POKRAJI SIL
Ve zlomku vteřiny se Morganin život obrátí vzhůru nohama. Neznámá žena jí vloží
do náruče své dítě a pak skočí pod rozjetý vlak. Morgan ji nikdy předtím neviděla,
a nedokáže pochopit, co donutí člověka k tomu vzdát se vlastního dítěte a takovýmto způsobem spáchat sebevraždu. Když Morgan vyslýchá policie, dozvídá se,
že žádný ze svědků nepotvrdil její výpověď. A jakmile vyšetřovatelé zjistí, že sama
dlouho touží po dítěti, stává se okamžitě podezřelou. Aby dokázala svou nevinu,
snaží se vypátrat, co žena dělala v posledních dnech svého života. Pomalu jí začíná
docházet, že Nicole Markhamová věřila, že jsou ona i její dítě v nebezpečí. Teď by
mohlo to samé hrozit i Morgan. Byla Nicole novopečená matka bojující s paranoií?
Nebo jde o něco mnohem horšího? Přeložila Jaroslava Hromadová.
Váz., 240 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040749

24

299,-

239,-

Cath Staincliffeová

Gilly Macmillanová

NÁDECH DO TICHA

VYVRHEL

Osm cizinců, jedno smrtící
tajemství… 296 stran

Od autorky bestselleru
Dokonalá. 288 stran

EJ040080

299,- 239,-

EJ040353

329,- 259,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!

299,- 239,-

EJ041310

Rick Mofina

ZTRACENÁ DCERA
Ryanovi a Karen se
jednoho rána obrátil
život vzhůru nohama,
když v dětském pokojíčku místo své dcery
Maddie našli prázdnou
postel a okno otevřené dokořán. Rozbíhá
se pátrání. Ze seznamu
podezřelých nelze vyloučit ani jednoho člena rodiny… 320 stran
349,- 279,-
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EJ041197

Elizabeth Kay

SEDM LŽÍ
Jane a Marnie jsou nerozlučné
kamarádky a sdílí svá nejtemnější tajemství od svých jedenácti let. Sotva Jane dospěje,
zamiluje se, ale nešťastnou
hrou osudu o svého muže přichází. Marnie poté pozná
muže svých snů, Jane si ho
však neoblíbí. Je moc hlučný,
protivný a na její vkus někdy
až příliš čilý. Což je ironie, protože kdyby byla Jane upřímný
člověk – kdyby nevyřkla tolik
lží –, manžel její nejlepší přítelkyně mohl ještě žít. Když
Jane přizná svých sedm lží,
odkryje spoustu temnoty, jež
léta bublala pod povrchem.
Přežije přátelství upřímnost,
nebo je dosud nevyřčená
tajemství definitivně zničí?
Přeložila Karolina Limrová.
Váz., 368 s., 14,5 x 22,7 cm

EJ040954

399,-

Napětí

V jezeře v Minneapolisu je nalezeno tělo
chlapce, uvězněné
v ledu. Strašlivý objev
zavede vyšetřovatelku
Jude Fontaineovou
k dalším, pod ledem
pohřbeným chlapcům,
kteří zmizeli před dvaceti lety. A krátce poté
se u jejích dveří objeví chlapec, který jí nedokáže říct,
kdo jsou jeho rodiče, nebo jak se k ní dostal… 280 s.
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NEJSEM Z LEDU

N
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319,-

Věříte jí, pokud
jde o vaši rodinu.
Svěřili byste jí ale
svůj život?
Sheryl Browneová

VZORNÁ CHŮVA
Mark a Melissa jsou nadšení, že našli
Jade, chůvu, která to s jejich dětmi
skvěle umí. Jade – jíž shořel dům do základů – je ale potřebuje stejně tak jako
oni ji. Mark pracuje dlouhé hodiny jako
policista a Melissa se právě snaží rozběhnout podnikání, takže je rodina
na chůvě závislá. Mark ale brzy zjistí,
že se v jejich domě děje něco špatného,
a když jejich zdánlivě dokonalá chůva
ukáže svou pravou tvář, nestačí se divit.
Potkal se s Jade už kdysi, ale netuší, co
po něm chce… Přeložil L. Bartoněk.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040367

Nepropásněte objednací termín 2. prosince 2020!

299,-

239,-

Cilla & Rolf Börjlindovi

Cilla & Rolf Börjlindovi

STÁLE VLÁDNE
MRÁZ

GANGRÉNA

Komisařka Mette Olsäterová a vyšetřovatelka
Olivia Rönningová se
dostávají do střetu s rumunskou zločineckou
organizací… 440 stran
EJ039261

399,- 319,-

Zkušené vyšetřovatelky
tentokrát zavede pátrání
do světa sexuálního
násilí a mužů, kteří jsou
schopni udělat cokoli,
aby si udrželi moc…
416 stran
EJ040648

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

498,-

obj. č.

EJ048010

2x Cilla & Rolf Börjlindovi
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Nový thriller
od autorky bestselleru
Tvář mojí dcery
Kathryn Croftová

VAROVÁNÍ

Napětí

Zoein syn Ethan byl před
třemi lety nalezen utopený
v bahnité řece za jejich
domem. Kromě něho tak
ale skončil i jeho nejlepší
přítel Josh. Neexistují žádní
svědci, a tak se případ
uzavře jako tragická nehoda. Zoe to zlomí srdce
a s celou rodinou se
z domu odstěhuje. Chtějí
začít znovu a žít alespoň
trochu normálně, ale pak
Zoe obdrží anonymní
e-mail: Musíš zjistit, co se
tvému synovi stalo. Nenech
to spát. Nevěř lžím. Zoe se celá rozechvěje, avšak je odhodlaná zjistit pravdu. Ale proč je její muž tak
neochotný pomoct? A proč jí Joshova matka nevěří? Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041031

239,-

BÝVALÁ MANŽELKA
Kathryn Croftová

ZATÍMCO JSI SPALA
Ještě včera byl tvůj život
dokonalý. Dnes zjistíš,
že to všechno byla lež…
Od autorky bestselleru
Tvář mojí dcery. 312 stran

299,- 239,-

EJ041030

Výhodný komplet
ušetříte

220,obj. č.

jen

378,EJ048170

2x Kathryn Croftová

Psychologický thriller, ze kterého
vás bude mrazit. Čerstvě vdaná Nataša má perfektní dům, milujícího
manžela a krásnou malou holčičku
jménem Emily. Kdyby nebylo Jen,
bývalé ženy jejího muže, která je
nechce nechat na pokoji, její život
by byl dokonalý. Jednoho dne však
Natašin manžel i dcera beze stopy
zmizí. Žena je zoufalá a ochotná
udělat cokoli, aby je našla, i kdyby
to znamenalo přijmout pomoc
právě od Jen. Může jí ale důvěřovat? A ví o svém manželovi skutečně všechno? 328 stran
EJ041035

359,-

279,-
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299,-

Jess Ryder

HS Chandler

STUPNĚ VINY

Matthew Farrell

Amber Cowie

COS TO UDĚLAL?

PÁD DO HLUBIN

Když v ošuntělém motelu ve Filadelfii najdou viset zohavené
tělo, předpokládá forenzní specialista Liam Dwyer, že to bude
případ jako každý jiný. Jenže se
záhy ukáže, že tělo patřilo ženě,
s níž měl poměr, který ukončil,
aby si zachránil manželství…
312 stran

Cařin přítel zemřel při hrozivé
autonehodě a její sestra Anna
šla do vězení. Caře se díky rodinnému životu a kariéře podařilo minulost pohřbít. Anna bojuje s pocity viny. Ve vzpomínkách se zaměří na události oné
noci. Zdá se však, že právě o to
Cara nestojí… 248 stran

EJ041185

26

359,-

279,-

EJ040781

299,- 239,-

Marie se ocitá u soudu za vraždu manžela. Hájí se tím, že jím
byla léta týraná. Nemá to ale
jak dokázat. Jediný člověk, který
by mohl její slova potvrdit, je
Ruth, která s ní v rámci linky
pro týrané ženy několikrát telefonicky mluvila. Ruth je rozhodnutá Marii za každou cenu
vězení ušetřit. To má dopad
i na Lottie – jednu z porotkyň.
Lottie je nespokojená v manželství a začne si s jedním z porotců. Zaplatí ženy za svá provinění, nebo trestu uniknou?
Přeložila Viktorie Košnarová.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040884

359,-

279,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.
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Gillian McAllister

Heidi Perksová

AŤ ŘEKNEŠ COKOLI

JAK JSI MOHLA

Joanna v pudu sebezáchovy
strčí do muže, který spadne
ze schodů. Nešťastná událost jí změní život… 344 s.

Charlotta slíbila, že na školní
slavnosti pohlídá kamarádce
čtyřletou dcerku. Dítě však
beze stopy zmizí… 336 stran

359,- 279,-

EJ040013

359,- 279,-

Napětí
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EJ040066

Tenhle pokoj si už jednu
oběť vyžádal. Vezme si další?

Dreda Say Mitchell

POKOJ PRO HOSTY
Lisa, problémová mladá žena s pohnutou minulostí, nemůže uvěřit svému štěstí, když
objeví k pronájmu krásný velký pokoj v obrovském domě. Bydlí v něm sympatický
a přátelský pár, který ho vlastní. Všechno se zdá být v pořádku, dokud nenajde sebevražedný vzkaz. Oba majitelé si neústupně stojí za tím, že v pokoji nikdo před ní
nepřebýval, a Lisa začíná mít pochybnosti. Je rozhodnutá o člověku, jenž jí zprávu
zanechal, zjistit všechno. Když se ale začne dít jedna podivná událost za druhou, cítí
se ohrožena. Někdo nestojí o to, aby odhalila pravdu… Přeložil Václav Procházka.
Váz., 264 stran, 14,5 x 22,7 cm

Lauren North

DOKONALÁ ZRADA
Tess se po náhlé smrti manžela utápí ve smutku. Jediné, co jí
zbylo, je její syn Jamie. Když jí na dveře zaklepe Shelley, poradkyně pro pozůstalé, všechno se změní. Shelley je chápající, laskavá a slíbí, že Tess pomůže tyhle nejhorší časy překlenout.
Pak se kolem Tess začnou dít podivné věci a na povrch vyvstává stále více otázek ohledně smrti jejího muže. Tess začne
Shelley podezřívat, že má postranní úmysly. Ví, že musí udělat
maximum, aby ochránila syna… Přeložila Ivana Nuhlíčková.
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040933

399,-

EJ041115

319,-

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

329,-

259,-

Pokoj pro hosty ocení především milovníci postupně odkrývaných
záhad. Hlavní hrdinku bych zařadila mezi oblíbené, svým způsobem „nespolehlivé vypravěčky“, díky čemuž příběh čtenáře
neustále drží jako na jehlách, jaké staré tajemství vlastně Lisin
pokoj skrývá a co bude znamenat přímo pro ni. Zábavné je, že
jej skutečně odhalujete společně s Lisou.
Helena Herynková, online marketing
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Novinka od královny
forenzního thrilleru
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Alison Belshamová

INKOUST
V temných uličkách
Brightonu kdosi napadl mladou ženu.
Zranění se zprvu nezdají vážná, ale oběť
za 24 hodin umírá
v agónii a na jejím těle
se najde smrtící tetování. Po zmizení druhé
ženy už inspektor Francis Sullivan ví, že čelí sériovému vrahovi. Nový román od autorky
bestselleru Tatérka. Přeložila Alžběta Ambrožová.
Váz., 400 stran, 13 x 20 cm

EJ504348

399,-

319,-

Alex Lake

KATE MUSÍ ZEMŘÍT

Napětí

Kate se vrátí z dovolené a dozvídá se,
že v jejím rodném městě řádí sériový
vrah – a všechny jeho oběti vypadají
jako ona. Nejspíš je to náhoda. Ale co
když ne? Kate začne mít brzy pocit, že
ji někdo pozoruje, nebo dokonce pronásleduje. Je snad na řadě? A mohl by
být chladnokrevným zabijákem její mírumilovný bývalý přítel? Nebo je pravda
mnohem děsivější? 408 stran
399,- 319,-

EJ041455

Patricia Cornwellová

CHAOS
Jedné horké letní noci jsou doktorka Kay Scarpettová a její kolega Pete Marino telefonicky informováni o mrtvé cyklistce kousek od Kennedyho fakulty
v Cambridgi v Massachusetts. Vypadá to, jako by na mladou ženu zaútočil
někdo s nadpřirozenou silou. Když poté stovky mil na jih dojde k druhé
vraždě, Scarpettová a její tým zjišťuje, že čelí něčemu mnohem většímu a nebezpečnějšímu, než si dovedli představit – analýza záhadných ostatků odhalí
materiál, který nepochází z našeho světa… Přeložila Marcela Nejedlá.
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040826

28

299,cena pro VIP členy 279,399,-

James Swallow

James Swallow

James Swallow

NOMÁD

EXIL

HACKER

560 stran
EJ038876 399,- 319,-

544 stran
EJ038877 399,- 319,-

464 stran
EJ040664 399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

440,-

jen

757,-

obj. č.

EJ041168

3x James Swallow

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.
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Napínavý, překvapivý
a skvěle propracovaný thriller

Harlan Coben

CHLAPEC Z LESŮ

EJ041681

399,-

Napětí

Wilde je pro všechny záhadou. Před třiceti lety ho jako malého
kluka našli v lesích, kde přežíval úplně sám a nevzpomínal si
na nic ze své minulosti. Policie se snažila vypátrat jeho rodinu,
ale nepodařilo se jí najít žádné příbuzné, a tak byl umístěn
do pěstounské péče. Wilde dodnes netuší, odkud pochází,
a jako dospělý žije dobrovolně v mobilním domě v lesích
za městem. Když zmizí Naomi, slavná právnička Hester Crimsteinová požádá Wilda, se kterým ji pojí dávná tragická událost,
aby jí pomohl dívku najít. Krátce nato se ztratí Naomin spolužák a případ, který zpočátku vypadal jen jako útěk problémové
a šikanované studentky, nabývá mnohem větších rozměrů.
Chlapec je totiž synem slavného televizního producenta a blízkého přítele kontroverzního kandidáta na prezidenta. Kolem
obou zmizení se vynořují nové a nové záhady a Wilde jim musí
přijít na kloub, aby měl šanci pohřešované zachránit. Jenže při
pátrání se vyjevují některá tajemství i z jeho vlastní minulosti…
Přeložila Markéta Polochová.
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

319,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

737,-

440,-

obj. č.

EJ048176

3x Harlan Coben

Harlan Coben

Harlan Coben

NENECH TO BÝT

NA ÚTĚKU

Podaří se detektivovi Dumasovi po patnácti letech konečně nalézt vraha svého
bratra Lea a jeho přítelkyně
Diany? 312 stran

Brilantní román od autora
celosvětových bestsellerů,
kterého spisovatel Dan Brown
označil za mistra napětí
a skvělých zápletek. 376 stran

EJ039590

379,- 299,-

EJ040823

HARLAN COBEN, absolvent politologických studií, je uznávaným a oblíbeným
autorem kriminálně laděných knih. Celosvětově se jich prodalo více než sedmdesát milionů. Autor žije s manželkou
a čtyřmi dětmi v městečku Ridgewood
ve státě New Jersey.

399,- 319,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.
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Unesli ti dcery.
Víš, že je čeká děsivý
osud. Co všechno jsi
ochotná udělat
pro jejich záchranu?

Joy Fieldingová

NA ŠPATNÉM MÍSTĚ
368 stran
EJ040793

Uwe Wilhelm

SEDM KRUHŮ PEKLA

Napětí

Sériový vrah Dionýsos je mrtvý a státní zástupkyně
Helena Faberová se domnívá, že má nejtěžší případ
své kariéry konečně za sebou. Ovšem jen do doby,
než kdosi unese obě její dcery. Začíná nervy drásající pátrání po Sofii a Katharině. Helena je svědkem jejich únosu, ale nedokáže mu zabránit. Nyní
je ochotna využít všechny legální i nelegální možnosti. Stále však v honbě za únosci ztrácí krok.
Její protivníci patří k vlivné organizaci obchodníků
s malými děvčaty. Mají styky v nejvyšších patrech
světa mocných. Helena musí být stejně bezohledná
jako oni. Jen tak má naději, že dcery najde živé.
Ale ani to nemusí stačit… Přeložil Tomáš Kurka.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041475

P

368 stran
EJ041104

399,- 319,-

Stephen Chbosky

Lauren A. Forry

IMAGINÁRNÍ PŘÍTEL

TAJEMSTVÍ
ABIGALE HALL

Kate Reesovou život naučil,
že násilníkovi, co přísahá, že
se polepší, není radno věřit.
A tak sebere uprostřed noci
svého sedmiletého syna
Christophera a společně se
vydávají hledat nový život.
Cesta je zavede až do městečka Mill Grove v Pensylvánii. Jenže když necháte
jedno nebezpečí za zády,
neznamená to, že další
na vás už nečeká… 656 s.
499,- 399,-

Sedmnáctiletá Eliza a její
mladší sestra Rebeka přišly
během druhé světové války
o rodiče. Dívky musejí opustit Londýn a začnou pracovat pro tajemného pana
Brownwella v sídle s názvem Thornecroft. Eliza zde
objeví knihu potřísněnou
krví, hrůzu nahánějící fotografie a portréty záhadné
ženy… 312 stran
EJ040564

299,- 239,-
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PRAVDA A LŽI
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Caroline Mitchellová

EJ040561

299,-

Emma Kavanagh

KA

379,-

379,- 299,-

Detektiv inspektorka Amy Winterová doufá, že půjde ve šlépějích svého otce – vysoce uznávaného policejního důstojníka.
Když jí ale přijde dopis z vězeňské cely Lillian Grimesové –
jedné poloviny notoricky známého páru sériových vrahů –,
dozvídá se něco, co obrátí její
život vzhůru nohama. Lillian,
jež je zodpovědná za několik
vražd, které se udály před desítkami let, je Amyina biologická matka. Teď je konečně
ochotná prozradit místa, kam
ukryla tři ze svých obětí –
ovšem pouze pod podmínkou,
že Amy přistoupí na její hru…
Přeložil Ondřej Duha.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ040109

359,-

279,Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!
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DÁRKOVÝ
BOX

Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK /1–3

EJ042117

599,-

N

O
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KA

799,-

Napětí

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…
Dárkový box: 3x brož., 360 stran + 352 stran + 320 stran, 12,5 x 20 cm

Charlie Gallagher

SLEDUJE TĚ

Robin Cook

ŠARLATÁNI
Fakultní nemocnice Boston
Memorial Hospital udělala
z několika místností hybridní
operační sály budoucnosti,
což se zdá jako významný
medicínský pokrok – až
do chvíle, kdy během rutinní
operace přijde o život jinak
zdravý muž… Brož., 440 s.
EJ040637

349,- 279,-

Delia Owensová

KDE ZPÍVAJÍ RACI
Strhující román o jedné osaměle žijící
dívce, obviněné z vraždy mladého muže.
Přeložila Jana Hlávková.
Váz., 344 stran, 14,5 x 21 cm
EJ500077

368,- 294,-

V kontejneru na odlehlém místě leží tělo mladé ženy. Vrah ji pozoruje
přes kameru. Rád obdivuje své dílo. Sleduje její umírání. Jenže ona není
mrtvá. Pachatel se tedy vrátí, aby svou práci dokončil. Ale musí být
opatrný. Nesmí spěchat. Spěch je špatný rádce. Seržantka Maddie Ivesová právě nastoupila u policie. Dostane oznámení o pohřešované
alkoholičce, která byla už patnáctkrát nezvěstná. Vypadá to jako ztráta
času, Maddie se však na tom zmizení něco nezdá. Inspektora Harryho
Blakera přivolají ke zdánlivě banálnímu případu: na lesní cestě kdosi
srazil staršího muže a ujel. Chybí motiv a vypadá to jako tragická dopravní nehoda. Harry však pracuje na oddělení závažné trestné činnosti
dost dlouho, aby poznal, že na tom něco nesedí. Detektivové zjišťují,
že oba případy spolu souvisí. Nesmí však otálet. Dívce v kontejneru
dochází čas a vrah už si vyhlédl další oběť… Přeložila Irena Steinerová.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041271

Sháníte pěkný kalendář? Krásný kalendář na rok 2021 najdete na str. 78.

359,-

279,31
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Láskyplný vztah
se změnil
v noční můru…
Peter James

CHCI TVOU SMRT

Dick Francis

Detektivky

Když se Red Westwoodová seznámí
prostřednictvím internetové seznamky s pohledným, okouzlujícím a bohatým pětatřicátníkem Brycem,
okamžitě se do něj zamiluje. Jak se
ale jejich láska rozvíjí, začne vyplouvat na povrch pravda o Bryceově
minulosti a temná stránka jeho
osobnosti. Vše, co o sobě Red navyprávěl, se ukazuje být snůškou lží.
Začíná se chovat násilnicky a její
poblázněnost jeho osobou se začne
měnit v hrůzu. Pod policejní ochranou ho vystěhuje ze svého bytu
a vymaže ze svého života. Její noční
můra tím však rozhodně nekončí,
ale teprve začíná. Bryce je svou Red
totiž posedlý a má v úmyslu zničit
vše, co má ráda, i každého, koho
kdy znala a milovala…
Přeložil Stanislav Pavlíček.
Váz., 400 stran, 14 x 20,5 cm
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EJ041592

399,-

319,-

HRA NA FANTY
Talentovaný dostihový zpravodaj bulvárního týdeníku je vtažen do nebezpečného boje s podvodníky… 208 stran
EJ038991

249,- 199,-

Chris McGeorge

HÁDEJ KDO
Pět podezřelých v jednom pokoji s mrtvolou. Netuší, jak se dostali dovnitř. Neví,
jak se dostat ven… 336 stran
EJ039632

349,- 249,-

SVÉRÁZNÁ KNIHOVNICE
ŘEŠÍ DALŠÍ ZAPEKLITÝ
PŘÍPAD!
Edwin Hill

NEZVĚSTNÍ

Patricia Gibneyová

Edwin Hill

STARÁ TAJEMSTVÍ

CHATA U JEZERA

Inspektorka Parkerová a detektiv Boyd pátrají po vrahovi starší ženy. Stopy je
zavedou k události, kterou
vyšetřoval Lottiin otec, než
spáchal sebevraždu… 360 s.

Hester si obvykle klienti najímají, aby našla biologické
rodiče adoptivních dětí.
Ovšem její nová zakázka je
úplně jiná a hlavně nebezpečnější… 400 stran

EJ041485

EJ040359

32

399,- 319,-

399,- 319,-

Hester odjíždí na odlehlý, ale krásný a turisty
vyhledávaný ostrov Finisterre. Záhy zjišťuje,
že ne každého návštěvníka tu vítají s otevřenou náručí. V polorozpadlém viktoriánském
domě se totiž zabydlela skupina podivných
squatterů a narkomanů a nedávno zde zmizelo dítě. Když Hester začne rozplétat tajemství ve středu malého ostrovního společenství, narazí na hluboko zakořeněnou zášť…
Přeložil Jan Čermák.
Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041416

399,-

319,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.
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Na konci je
vždy ticho…
Sára Saudková

TICHO

David Urban

TŘI OPICE
Kriminální povídky
168 stran
EJ041760

279,- 219,-

Začalo to mrtvým Ukrajincem na kolejích a sbírkou
ztracených existencí v zaplivaném pajzlu na kraji
Prahy. Kostlivce ve skříni mají ovšem i příslušníci
vyšších tříd, jak rychle zjistí major Oldřiška a její
mordparta. Mrtvých přibývá a stopy vedou nejen
k cizojazyčné mafii, ale i tam, kde se točí opravdu
velké peníze – do nadnárodních právnických
firem, kde je morálka jen prázdné slovo…
Váz., 464 stran, 14 x 20,9 cm

EJ041747

399,-

319,-

Sára Saudková
Na periferii za Prahou
naleznou dva záškoláci
mrtvolu mladé ženy.
Do vyšetřování se pouští
rázná Oldřiška se svou
mordpartou. Stopy vedou do pražského zásvětí mimomanželských
aférek… 232 stran

Alan Bradley

POSLEDNÍ TÓNY Z KRYPTY
Případ Flavie de Luce
304 stran
279,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

EJ039744 259,- 199,-

jen

398,-

obj. č.

EJ048177

2x Sára Saudková
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EJ040138

Detektivky

DÉŠŤ

Detektivní thriller
od populárního
českého žurnalisty
Josef Klíma

Angela Marsonsová
Případy
Kim Stoneové

LOĎ S OTROKY
Román o investigativním novináři, který
odhaluje skrytá tajemství politiky. Próza je
zrcadlem české společnosti po sametové
revoluci, kdy se teprve formují pravidla
demokracie a tržní mechanismy. Investigativní novinář, který pracuje pro komerční
televizi, pociťuje únavu z nedořešených
zločinů a zákulisních her, kde vyhrává ten,
kdo má peníze. V novém případu, v němž
se kříží vysoká politika a organizovaný zločin, se dostává do smrtelného nebezpečí…
Váz., 592 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041910

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

499,-

399,-

NĚMÝ KŘIK
Středoanglické Black
Country se ocitá
v šoku – nejprve je
nalezena brutálně
zabitá ředitelka
místní chlapecké
školy, následuje
objev lidských ostatků u bývalého dětského domova. A další hrůzné zločiny… Detektiv inspektor
Kim Stoneová si záhy uvědomí, že hledá zvrácenou osobu,
jejíž vražedná pouť trvá už pár desetiletí. Že je třeba ji dopadnout, než znovu udeří. 336 stran
EJ037899

399,- 299,-
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Agatha Christie
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HERCULE POIROT
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První a poslední případ

N

OSMÝ PŘÍPAD
KOMISAŘE
JOONY LINNY

Před sto lety vydala A. Christie svůj
první román, Záhadu na zámku Styles, v níž se na scéně zločinu poprvé
objevil detektiv Poirot. Na počest
této významné události vychází speciální edice spojující tento úvodní
a poslední Poirotův případ, Oponu.
Výroční soubor zahrnuje několik
specialit: ilustroval ho spisovatelčin
„dvorní“ britský grafik T. Adams,
jenž doplnil k Oponě i předmluvu.
Archivář J. Curran obohatil Záhadu
na zámku Styles o analýzu textu
a o alternativní scénu rozřešení,
nalezenou v autorčiných zápisnících. O inspiraci k napsání svého
debutu promlouvá sama Christie
v článku Léky jako jedy v detektivkách. A v přiloženém dopise se nám
představí sám jedinečný Poirot.
Přeložili J. Matějka a V. Volhejnová.
Váz., 472 stran + dopis, 13 x 21 cm

Detektivky
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SPECIÁLNÍ
EDICE

DÁRKOVÝ
BOX

EJ041723

599,-

479,-

Lars Kepler

ZRCADLOVÝ MUŽ
Mladá dívka zmizí cestou ze školy. O pět let později se její
tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu. Díky bezpečnostním kamerám se Joonovi Linnovi podaří najít očitého
svědka, jenže se ukáže, že jde o psychicky nemocného
muže. Z toho, co viděl, si vůbec nic nepamatuje. Joona se
proto spojí s hypnotizérem. Pomůže mu odhalit pravdu?
Přeložila Karolína Kloučková.
Váz., 512 stran, 13,5 x 20,5 cm

EJ399766

449,-

359,-

Agatha Christie

Agatha Christie

Agatha Christie

TO JE VRAŽDA, ŘEKLA

VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

3× HERCULE POIROT /6

Jak to vidí slečna
Marplová
V knize naleznete soubor
úvah slečny Jane Marplové
(o zločinu, mužích a ženách,
mládí, životě i o sobě samé)
a také závěrečnou esej
z pera její autorky, královny
detektivek. 160 stran

Titul, jenž vyšel u příležitosti
130. výročí narození autorky
a 100. výročí zahájení její
úspěšné spisovatelské dráhy,
potěší jistě všechny příznivce
Agathy Christie. Součástí
knihy je i fotografická příloha s rodinnými snímky.

Šestá trojice brilantních klenotů kriminální prózy z pera
Agathy Christie s detektivem
Herculem Poirotem v hlavní
roli vyšla u příležitosti oslav
100 let od vydání prvního
románu této slavné, úspěšné
a uznávané britské autorky.

576 str. + 24 str. bar. i čb. foto
EJ041752
499,- 399,-

632 stran
EJ041346

EJ041417

34

259,-

199,-

459,- 359,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.
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HUMOR JE NEJLEPŠÍM
LÉKEM V KAŽDÉ DOBĚ!
Josef Fousek

BEZSTAROSTNÉ CESTY

ČAROSTŘELEC
Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, zalesněným průsmykem.
Během namáhavé jízdy se v dostavníku seznamují dva muži. Otec Vilém,
kněz, který prchá před svou minulostí,
a doktor Šulc, podivínský lékař z Vídně.
Ti dva mají pramálo společného, brzy
se však ukáže, že je dohromady nesvedla náhoda, ale něčí lstivý úklad.
Oba vědí až příliš o temném případu
svatokrádeže. Pátrání se komplikuje,
dva týdny po vyloupení hejnického
kostela dojde k sérii krvavých vražd.
Vyšetřování hrdiny zavede mezi pytláky a pašeráky… 264 stran

349,-

279,-

Josef Fousek

VLÍDNÁ SLOVA
Kniha přináší vlídnost
a radost ze života,
který sice přináší i to
zlé, ale přesto je v něm
dobra a dobrého dost.
112 stran, čb. fotografie
EJ040489 199,- 159,-

299,- 239,-
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EJ041995

EJ041757

Česká literatura

Jan Horníček

Nová kniha Josefa Fouska obsahuje autorovy
příběhy z tuláckých cest křivoklátským krajem,
krásné vzpomínky na kamarády, tuláky, místní
rodáky, trampy a chataře v údolní osadě Děče
u Staré řeky Berounky.
Váz., 248 stran + 32 stran čb. fotopřílohy,
14,5 x 20,6 cm

Povídky s nádechem
mystiky, tajemna
a kafkovské absurdity
Filip Staněk

KŘEHKÁ STRUNA
Sociální sítě, virtuální komunikace,
nevěra jako normální součást
života a vztah jako samozřejmost,
v němž pro romantický ideál není
místo. Místy až zoufale současné
čtení, ale také povídky s nádechem
mystiky a tajemna nebo kafkovské
absurdity. Pestrá, nápaditá a návykově čtivá – taková je prvotina
talentovaného herce a tanečníka
(a nyní tedy i spisovatele).
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EJ042068

259,-

199,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2020.

Klára Janečková

Petr Sýkora

ZRADA

SKLÍNĚNÉ KORÁLKY

Sourozenci David a Viktorie
Manovi emigrují z Československa do svobodného
světa. David jde cílevědomě
za kariérou, zatímco jeho
sestra si chce užívat svobody a lásky. Její naivita ji
však záhy vžene do náručí
protřelého podvodníka…
416 stran

Historický román čtenáře
zavede do zámku ve Velkých
Losinách a jeho okolí, na severní Moravu v 17. století,
do míst nechvalně známých
procesů s čarodějnicemi. Milostný příběh princezny a velkostatkářova jedináčka se
odehrává na pozadí inkvizičního běsnění… 640 stran

EJ041707

359,- 279,-

EJ041996

449,- 359,-
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Alena Mornštajnová, Petr Šabach, Aňa Geislerová, Bianca Bellová, Jaroslav Rudiš,
Petra Dvořáková, Marek Epstein, Pavla Koucká

SOUKROMÁ TAJEMSTVÍ
Anna by ani za nic matce nepřiznala, že její manžel není, jemně řečeno, tak dokonalý muž jako býval táta – jehož ale nikdy nepoznala. Ovšem Lucie, ta nechce říct
o otci svého doposud nenarozeného dítěte vůbec nic. Pan Gruss zase trvá na tom,
že mezi půlnocí a jednou hodinou ranní musí být vrátnice Šternberského paláce
zamčená a tedy mimo provoz, kdežto Milada odmítá do zámecké školní kaple
pustit živou duši už bůhvíkolik let. Pro vypravěče povídky J. Rudiše je největší záhadou, co se dělo předchozího večera a proč má na balkóně na keříku navěšená
kupovaná rajčata, zatímco pro Tomáše M. Epsteina je
Výhodný komplet
to jeho nový telefon. A jak souvisí mikulovský židovský
jen
hřbitov s prvním mléčným zubem malé Ester?
ušetříte
400,Váz., 136 stran, čb. ilustrace, 14 x 17,8 cm

576,-

obj. č.

EJ048178

Zamilované povídky, V bílém plášti,
Soukromá tajemství, Rodinné povídky

EJ042092

259,-

199,-

Kolektiv autorů

ZAMILOVANÉ POVÍDKY
144 stran, černobílé ilustrace
EJ041976

259,- 199,-

Kolektiv autorů

V BÍLÉM PLÁŠTI

Česká literatura

112 stran, černobílé ilustrace
EJ041740

229,- 179,-

Kolektiv autorů

RODINNÉ POVÍDKY

N

Jiří Hájíček

Vladimíra Klimecká

DVA PROTI ŘÍŠI

DRUHÝ ŽIVOT
MARÝNY G.

Románové zpracování atentátu
na R. Heydricha. Historický
román, založený na detailním
zkoumání pramenů, zaujme
strhujícím dějem i propracovanou psychologií postav. Poskytuje také realistický obraz
o strukturách německé moci
a vyšetřovacích postupech
gestapa. 480 stran
EJ039582

36

329,- 279,-

Tato kronika valašské rodiny,
v níž projdeme celé 20. století,
je psána z perspektivy žen.
Světové války, osvobození,
50. a 60. léta rezonují ve třech
příbězích, čtvrtý je ukotven
v současnosti. Díky autorčině
talentu vznikl originální, přitažlivý obraz jednoho kraje. 304 s.
EJ040603

299,- 239,-
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PLACHETNICE
NA VINĚTÁCH

Jiří Šulc

229,- 179,-

KA

144 stran, černobílé ilustrace
EJ041017

Marie, sedmačtyřicetiletá docentka
literatury, se přes léto ocitá v bytě
své sestry v Českém Krumlově.
Dojíždí odtud na venkov za těžce
nemocnými rodiči a ve volných
chvílích brouzdá mezi davy turistů
krumlovskými uličkami. Seznámí se
přitom s mladičkým knihkupcem
Filipem. Jejich románek dýchá
atmosférou horkého července
a četnými literárními konotacemi.
Marie však chce především urovnat
vztahy se svou sestrou a postarat
se o rodiče. V rodinné tradici silných mužských vzorů přemítá
o tom, co bylo, a současně se ptá,
jak žít dál a co si počít se „shakespearovskou láskou“…
Váz., 296 stran, 13,5 x 20,5 cm

EJ375208

349,-

279,-

Hledáte knihu? Více než 120 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Alžběta Bublanová
Když se mladým manželům narodí dcera, nemají ponětí
o tom, že jim zároveň do rodiny přibyla i malá glosátorka
jejich každodenních radostí a strastí. Očima dítěte, jež svět
kolem sebe komentuje vyspělým vnitřním hlasem, pozorujeme
životy dvou lidí, kteří žijí spolu, a přesto každý sám. Tehdy
ještě netuší, že o devatenáct let později bude v tom velkém
světě stejně ztracená jako její rodiče. V poutavé novele autorka nevšedním způsobem nahlíží na všední problémy nás všech
a vtipně vypráví o hledání sebe sama, stereotypech a snech.
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041753

229,-

179,-

Česká literatura

TI, KTERÝM SE NARODÍŠ
Michal Viewegh

BIOMANŽEL
Volné pokračování autobiograficky laděného bestselleru Biomanželka, kterého se prodalo přes sto tisíc výtisků a dočkal se i divadelní adaptace. Úspěšný spisovatel Mojmír
se rozhodne běžet maraton, v jehož cíli ho čeká nepříjemnost, která mu obrátí život
naruby: praskne mu aorta. Někdejší sebevědomý světák se tak změní v komicky neurotického pacienta. Nový stav věcí je velkou zkouškou nejen pro něj, ale i pro jeho manželku, obzvlášť v momentě, kdy se jí choť přizná k nevěře. Vypravěčkou příběhu je
podobně jako v Biomanželce dula, jejíž sžíravost je nemilosrdná, ale i ozdravná…
Váz., 184 stran, 14 x 17,8 cm

EJ041951

239,-
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299,-

Natálie Kocábová

Barbara Nesvadbová

NEPATRNĚ
SMUTNÁ ŽENA

MOMENTKY

Knižní vydání oblíbených
časopiseckých sloupků
známé spisovatelky
a hudebnice. 168 s., čb. il.
EJ040859

259,- 199,-

Povídky známé spisovatelky
a novinářky. Momentky zachycují chvíle, kdy se náš život
láme; jsou to chvíle štěstí i bolestných ztrát… 160 s., čb. il.
EJ040401

299,- 239,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

Michal Viewegh

Michal Viewegh

BIOMANŽELKA

ŠVÉDSKÉ STOLY
ANEB JACÍ JSME

Sarkastický příběh vyprávěný pohledem
přemoudřelé duly, žijící v domácnosti
nebohého spisovatele. 208 stran
EJ040187

279,- 219,-

Sbírka fejetonů, které psal M. Viewegh
pro Mladou frontu DNES. 184 stran
EJ040194

299,- 239,-
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LEGENDÁRNÍ SLUHA SATURNIN JE ZPÁTKY!
Jonathan Cranston

Miroslav Macek

ZVĚROLÉKAŘ
NA CESTÁCH

SATURNIN
ZASAHUJE
Oficiální
pokračování

Humor

Nevypočitatelný sluha, před
kterým není žádná mísa koblih
v bezpečí, je zpět – a pojede
lyžovat! Do malebného prostředí
zasněžených Orlických hor se
vydá opět v doprovodu starých
známých: věčně nesnesitelné
tety Kateřiny, jejího neotesaného
synka Milouše, sarkastického
doktora Vlacha i laskavého
dědečka, který nosí po kapsách
nevyčerpatelnou zásobu povedených historek. Kdo tímto dobrodružstvím prosviští s elegantními
obloučky? A pro koho se tentokrát rozezní svatební zvony?
Váz., 232 stran, 15,4 x 21,5 cm
349,-

279,-

EJ041572

299,- 239,-

Suzy Fincham-Grayová

MÍ PACIENTI
A DALŠÍ ZVÍŘATA
Autorka je veterinářka
a spisovatelka. V knize
vypráví veselé i smutné
příběhy ze života svých zvířecích pacientů a zaznamenává svůj postupný vývoj od nejisté studentky až
po sebevědomou lékařku. 376 stran
EJ040137

299,- 239,-
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EJ501831

V příbězích se objevují
tradiční i netradiční
zvířecí pacienti, jako
jsou labuť, pásovec, fretka, nosorožec, pakůň či vakoveverka. 328 stran + 8 stran barevné fotopřílohy

NEJLEPŠÍ POMSTA
JE UŠITÁ NA MÍRU!
Nový román od autora
Stoletého staříka
Jonas Jonasson

Frauke Scheunemannová

SLADKÁ POMSTA

JEZEVČÍK
JAKO SVĚDEK

Spoře oděný Masaj v centru Stockholmu, kde mrzne, až praští.
Geniální podnikatel prodávající pomstu na klíč. Pár toužící
po odplatě. A ten, kterému se chtějí všichni pomstít. Kdo se
ještě zamotá do zběsilého víru událostí a jakou roli budou hrát
obrazy nejasné ceny? Jde o skutečná díla, či o padělky? A co
s tím má společného papež? Začíná nepředvídatelná jízda napříč kontinenty a světem umění, která vám nedá vydechnout.
Přeložila Hana Švolbová.
Váz., 320 stran, 13,4 x 21 cm

Carolin a Marc se chtějí vzít!
Vlastně důvod k radosti,
pokud by Hedwig, nastávající tchyně, bezpodmínečně
nechtěla slavnost plánovat.
Tak se z malé intimní oslavy,
jakou si nevěsta a ženich
představují, stává mamutí
podnik… 248 stran
EJ039574

38

259,- 199,-

EJ504359

399,-

319,-

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

AŤ ŽIJÍ PADESÁTNICE

Ester Geislerová, Josefina Bakošová

TERAPIE SDÍLENÍM
Vol. 2
Volné pokračování bestselleru Terapie sdílením. Brož., 224 stran, barevná publikace
EJ040660

299,- 239,-

Když se přes člověka převalí páté kulatiny,
spousta věcí je najednou jinak. Kalhoty
bývají těsnější, diety přestávají fungovat,
protože kdo by si ty dortíky ke kafi pořád
odpíral. Do hor už nevyběhnete jako kamzík,
děti už si nenechají mluvit do života jako
dřív a jako ideální zábava se začínají jevit
hry na trénování paměti. Jeden by se z toho
zhroutil… smíchem. Hana Hřebejková
nabízí ve sbírce povídek Ať žijí padesátnice
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.
Váz., 128 stran, 11,5 x 18,5 cm
199,-

159,-

Humor

EJ041934

Eva Dolejšová

JÁ A MOJI MUŽI
Nahlédněte do světa obyčejné ženy, v jejímž
životě se objevují muži, možná podobní
těm, které jste potkaly i vy samy. 120 stran
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EJ040904

199,- 159,-

Závěr humorné
trilogie
Magdalena Mintová

FALEŠNÝ POHŘEB
Uběhlo několik let od Emina úspěšného
sňatku pro peníze. Ema se stále chystá
prorazit ve světě literatury, ale na prvním
místě je výchova jejího mistrovského
díla – syna Adámka. Život v zlaté klícce
vily Svíčkových jí kalí jen existence sexy
švagra Filipa. Když problémová černá
ovce rodiny záhadně skoná na Jamajce,
začnou se dít podivné věci a Emin život
nabere rychlý spád. Než se Ema naděje,
musí se vyrovnávat s rozvodem, zvykat si
na osamělý život ve vyhnanství malého
domku a obstarat si vlastní obživu…
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041800

399,-

319,-

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

Alena Damijo

Jakub Kohák

ANGLIČAN V ČESKU

KŮLY V PLOTĚ

aneb Czech Me Out
Autorka popisuje ve svých
laskavých fejetonech s vtipem a nadhledem veškerá
úskalí, která na návštěvníky
z britských ostrovů číhají
poté, co vystoupí z letadla
v našem hlavním městě.
176 stran

V knize najdete fejetony,
které vycházely v deníku
Metro v letech 2014–2019.
Jejich autorem není nikdo
menší ani větší než J. Kohák,
polokaskadér, skororevolucionář, olympionik pasivní,
ale i hrdý tatínek, který to
má na Koháku. 232 s., bar. il.

EJ041240

259,- 199,-

EJ040830

299,- 239,-
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Jean-Paul Dubois

NA SVĚTĚ ŽIJEME KAŽDÝ
JINAK
S vypravěčem Paulem a jeho blízkými se ocitneme v odlišných prostředích a končinách
světa. Francie, Dánsko, Kanada, kostel, rezidenční komplex, hráčské doupě či vězení –
všude rezonuje kvas doby, ovlivňující osudy
každého z nich. Dějově i emotivně bohatý
román ukazuje svět a lidi, jací jsou: nikdo
a nic není jen černé nebo bílé. Dubois, srovnávaný s J. Irvingem, je i v tomto díle citlivým,
křehkým kartografem života; dokáže pojmenovat to, co k němu člověka poutá, a podmanit si tím i své čtenáře. Přeložila A. Pflimpflová.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041704

329,-

259,-

Jean-Paul Dubois

ŽIVOT
PO FRANCOUZSKU

Světová literatura, Odeon

Autor podává osobité
svědectví o francouzské společnosti, politice, rodině i sexualitě.
Tato tragikomická
generační výpověď se
stala ve Francii bestsellerem. 288 stran
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EJ041703 329,- 259,-

Tomasz Jedrowski

DIVOKÉ LABUTĚ
Není divu, že tato nesmírně poutavá autobiografická kniha čínské autorky, žijící od roku 1978
ve Velké Británii, se po vydání
okamžitě stala bestsellerem.
V díle se totiž ojediněle snoubí
solidní, věcné vylíčení dějin Číny
20. století se střízlivě a skromně
popsanou, avšak pohnutou osobní historií žen tří generací autorčiny rodiny. Barvitá freska zaujme
líčením neobyčejných místních
zvyklostí a rituálů, nádherné krajiny a pozoruhodných jídel, ale
i nerovnoprávného postavení čínských žen, vysvětlovaného tradicemi, jehož se společnost těžko
zbavuje. 520 str. + 16 str. čb. foto
EJ041614

499,- 399,-

Některé záliby
mohou být
riskantní…

PLAVEC VE TMĚ

Florence Noiville

Polsko, 1980. Z Ludwika
bude brzy vysokoškolák.
Na zemědělské brigáděpotkává Janusze a společně tráví volný čas koupáním v jezerech a čtením
zakázaných knih. A pak
se do sebe zamilují. Když
léto skončí, vracejí se
do drsné reality života.
Letní pohádka je pryč
a oni se musí rozhodnout,
jak budou dál žít…
Přeložil Ladislav Nagy.
Váz., 216 s., 12,5 x 20 cm

Valentine žije s bankéřem,
který zastává post ministra
financí. Je totiž dobrým
přítelem prezidenta…
Valentine má však tajemství. Ráda krade. Roky jí
kleptomanie procházela,
nyní však obdrží předvolání na policii, jež roztočí
kolotoč událostí, které
by ji mohly přivést před
soud… Přeložil T. Havel.
Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm

EJ040915

40

Jung Changová

299,-

239,-

ZPOVĚĎ
KLEPTOMANKY

EJ041794

259,-

199,-

Nepropásněte objednací termín 2. prosince 2020!

Výhodný komplet
ušetříte

370,obj. č.
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jen

787,EJ048180

3x Soﬁ Oksanen

Sofi Oksanen

PSÍ PARK
Finská spisovatelka S. Oksanen ohromila svět svým třetím románem Očista. Téma
silných ženských hrdinek
neopouští ani v nejnovějším
díle, pojednává však o nich
trochu jinak. Byznys s dárcovstvím vajíček připomíná vykořisťování žen
jako v románu Norma. Mladá ukrajinská žena Olenka vypráví, jak se
z dárkyně vajíček vypracovala na koordinátorku firmy, která za tímto
účelem vyhledává co nejkvalitnější adeptky a verbuje je podobně jako
do modelingové agentury. Jednoho dne se však cosi pokazí…
Přeložila Linda Dejdarová. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041540

399,-

299,Anna Bolavá
Vilu na břehu řečovické řeky navštěvuje neznámý host. Přichází starou
studnou a nepatří do suchozemského světa. Také Hanu Strnadovou
přitahuje spíše svět pod hladinou než mezilidské vztahy ve městě.
Nešťastně zamilovaný Jarda Vávra pozve na návštěvu Haninu bývalou
psycholožku, aby mu poradila s řešením komplikovaného vztahu. Doktorčino počáteční nadšení je vystřídáno rozčarováním a nutnou sebeobranou. Řeka si žije vlastním životem, hladina se nečekaně zvedá
a vrací obyvatelům to, co do ní během zimy nerozvážně naházeli…
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

Sofi Oksanen

Sofi Oksanen

NORMA

OČISTA

Strhující thriller z pera známé finské
spisovatelky. Hlavní postavou románu
je mladá žena Norma, která bydlí v helsinské bohémské čtvrti Kallio. 328 stran

Dramatický příběh dvou generací
žen se odehrává v Estonsku okupovaném SSSR a v době po rozpadu
sovětského impéria. 304 stran

EJ038047

299,- 249,-

EJ040737

Odeon

PŘED POVODNÍ

EJ042063

299,- 239,-

299,-

239,-

Anna Bolavá

KE DNU
Román volně navazuje na úspěšnou prvotinu
Do tmy. Kdo zavraždil manželku lékaře Marka Diviše? 288 stran
259,- 199,-

EJ038714

Anna Bolavá
Alvydas Šlepikas

DO TMY

JMENUJI SE MARYTE

Tento neotřelý příběh vynikající spisovatelky získal v roce 2016 ocenění Magnesia Litera v kategorii próza. 232 stran

Jmenuji se Maryte – věta, kterou se šestiletá
Renata naučí litevsky a opakuje ji jako zaříkadlo
proti všemu zlému. Pochází totiž z městečka
ve Východním Prusku, z dnešní Kaliningradské
oblasti, a má tu smůlu, že je Němka. Krátce
po válce ji dějiny odvanou do cizí země, kde dostane nové jméno a s ním novou identitu a naději
na nový život… Román o fenoménu tzv. vlčích
dětí, které dodnes žijí na území Litvy. 208 stran
EJ041405

259,- 199,-

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

259,- 199,-

EJ037335

Výhodný komplet
ušetříte

320,obj. č.

jen

637,EJ048179

3x Anna Bolavá
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František Čapka

DĚJINY V DATECH
Od 7. století
do roku 1526
Poutavá historická příručka
nabízí ucelený přehled
dějin od Sámovy říše
po nástup Habsburků.

František Čapka

DĚJINY V DATECH II
Od roku 1526 do 2019
Dějiny

Druhá část historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových
dějin od nástupu Habsburků až do současnosti. Unikátní kniha obsahuje
základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních
dějinných událostech a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. Drobné
detailní ilustrace znázorňují vybrané osobnosti a přibližují dobové reálie.
Váz., 160 stran, barevná publikace, 29,7 x 21 cm

EJ041830
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399,-

152 stran, barevná publikace
EJ041323
399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

319,-

jen

498,-

obj. č.

EJ048181

2x František Čapka

Nahlédněte do života
nejznámějších světových
uměleckých osobností!
Michael Bird

DOPISY UMĚLCŮ
Od Leonarda da Vinciho po Davida Hockneyho
Peter Lehr

HISTORIE PIRÁTSTVÍ
Od Vikingů
po somálské lupiče
V publikaci nechybí ani
portréty nejslavnějších
pirátů, mapky a kresby
pirátských lodí.
360 stran, čb. ilustrace
EJ041183
359,- 279,-

42

Sto pečlivě vybraných osobních dopisů přináší čtenáři unikátní pohled na život nejznámějších světových uměleckých osobností. Spisovatel a historik umění Michael Bird vše tematicky uspořádal, a tak
máme jedinečnou možnost nahlédnout do soukromí a nejtajnějších
zákoutí duše řady umělců. Můžeme si přečíst jejich úvahy o lásce či
štěstí, zjistit, jaký byl jejich každodenní život či jejich názory na nejrůznější témata, a ponořit se spolu s nimi na stránkách jejich dopisů
do tvůrčího procesu při zrodu mnoha dnes světoznámých děl.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 17 x 23,6 cm

EJ041721

499,-

399,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 91.
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PŘÍBĚHY
ŠEDESÁTI
VÝJIMEČNÝCH
ČESKÝCH ŽEN

Josef Klíma, Marek Epstein

ŠARLATÁN
Inspirováno skutečným životním příběhem
Jana Mikoláška. 224 str. + 8 str. bar. foto
EJ041302

Od nejstarších dob
po současnost

299,- 239,-

Renáta Fučíková, Lenka Křížová,
Kateřina Tučková a kolektiv

HRDINKY
Příběhy významných
českých žen

MARIE TEREZIE
Kniha zachycuje osobní život Marie Terezie
i spletité politické zákulisí na císařském
dvoře. 264 stran
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EJ039337

259,- 199,-

EJ040797

Dějiny, biografie

Mirka Zlatníková

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.
A díky kontextu, do kterého jejich
osudy zasazuje autorka celého projektu
Renáta Fučíková, se nám před očima odvíjí ucelený obraz toho, zač a jak
musely ženy kdy bojovat, aby dnes mohly žít podle svých představ.
Váz., 168 stran, barevná publikace, 23,5 x 25,5 cm
359,-

279,-

POUTAVÁ KNIHA ČLENA
JEDNOHO Z NAŠICH NEJSTARŠÍCH
ŠLECHTICKÝCH RODŮ

Constantin Kinský, Natalie A. Rollko

VŠECHNO JE DAR
Constantin Kinský vzpomíná na své dětství, nabízí pohled do zákulisí slavné
rodiny, včetně exkluzivních fotografií
z rodinného archivu. Důležitým tématem
je rozvoj jeho zámku ve Žďáře nad Sázavou a jeho okolí, s tím souvisí i soužití
s přírodou a demonstrace základních
lidských hodnot, které mohou čtenáře
ovlivnit. Předmluvou knihu opatřil Constantinův bratranec K. Schwarzenberg.
Váz., 168 stran + 16 stran čb. foto,
14,5 x 20,6 cm

EJ040604

299,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2020.

239,-

Blanka Kovaříková

Ingrid Sewardová

RETRO PŘÍBĚHY

MŮJ MANŽEL A JÁ

Autorka v této knížce popisuje například legendární
hotely, restaurace, varieté,
tančírny či plovárny. Dozvíte
se také, jak se dříve nakupovalo, bydlelo na svobodárnách či jezdilo velorexem…

Princ Philip a Alžběta II.
Historii dnes už téměř legendárního královského manželství nám přibližuje poutavá
biografie z pera anglické
spisovatelky, která zná členy
panovnické rodiny osobně.

312 stran, čb. fotografie
EJ041250
349,- 279,-

328 stran + 16 stran bar. foto
EJ039739

359,- 279,-
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KNIHA O MÁLO ZNÁMÉ KAPITOLE
NAŠICH NEDÁVNÝCH DĚJIN
Martin Nekola

NA CESTĚ
ZA SVOBODOU

Karel Hvížďala

Češi v uprchlických
táborech po únoru
1948

Připomeňte si události listopadu 1989 očima
přímých aktérů! 336 stran, černobílé fotografie

Dějiny, osudy

Po komunistickém převratu
v únoru roku 1948 odešly do zahraničí desítky tisíc lidí, jejichž
první kroky na svobodě směřovaly
do uprchlických táborů. Díky materiálům ze zahraničních archivů
a z osobních sbírek pamětníků
tato unikátní publikace přibližuje,
jak vypadal každodenní život
v táborech a jaké nástrahy museli
jejich obyvatelé překonat, než jim
bylo umožněno emigrovat dál.
Váz., 192 stran, čb. fotografie,
17 x 23,7 cm

EJ041407
399,- 319,cena pro VIP členy 279,-

VÝSLECH REVOLUCIONÁŘŮ
Z ROKU 1989

EJ040768

Petr Macek

1989 OČIMA 30 SLAVNÝCH
OSOBNOSTÍ
Vzpomínky T. Töpfera, J. Hrušínského, M. Suchánka, H. Zagorové a dalších. 224 s., bar. p.
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EJ040780

Sonja Chihaoui
Komu patří Karima?

Cheryl Strayedová

ZTRACENÁ V GALÁBII

Cheryl se ve dvaceti šesti
letech ocitá na pomyslné
životní křižovatce. Ve snaze
vypořádat se s nastřádanou
frustrací se rozhodne zdolat
Pacific Crest Trail… 400 s.

Příběh mladé české ženy,
která i za cenu osobního
rizika pomáhala vracet
domů české děti unesené
do Egypta. 176 stran
EJ041780

44

259,- 199,-

DIVOČINA

EJ040139

349,- 279,-

359,- 279,-

359,- 279,-

Ernest Volkman

HISTORIE ŠPIONÁŽE
Tajný svět špionážního
umění, sabotáží
a propagandy období
postpravdy
Fascinující kniha odkrývá dějiny
špionáže, od prvních středověkých průkopníků po moderní
rafinované techniky současné
digitální doby. Americký investigativní reportér E. Volkman odhaluje techniky špionáže jako
nikdo jiný před ním. Knihu
doplňují unikátní fotografie.
Váz., 208 stran, barevná publ.,
18,5 x 23,7 cm

EJ041472

399,-

319,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!

Eva Herrmannová

POSLEDNÍ HERRMANNOVIC HOLKA
Cesta do Terezína
Vzpomínky teatroložky a šéfky opery Národního divadla. 192 str. + 8 str. čb. fotopřílohy
EJ041906

259,- 199,-

Martin Greenfield

KREJČÍ Z OSVĚTIMI
Osudy muže, který se narodil v Československu, přežil Osvětim a stal se krejčím amerických prezidentů. 240 s. + 16 s. bar. i čb. foto
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EJ040007

DENÍKOVÉ
ZÁPISKY
ČÍNSKÉ
SPISOVATELKY
Fang Fang

DENÍK Z WU-CHANU
O městě Wu-Chan do začátku
letošního roku slyšel jenom málokdo z nás. Dnes ho zná kvůli
ohnisku světové pandemie koronaviru snad úplně každý. Co se
ve Wu-Chanu dělo po prvních
dnech uzavření města a jak lidé
a státní aparát na tuto situaci
reagovali, najdete v tomto deníku
čínské spisovatelky a novinářky
Fang Fang. Den po dni nám
autorka podrobnou reportáží
popisuje život běžného obyvatele
města, strach, zmatek, ale i naději,
že vše brzy skončí. Přeneste se
do Wu-Chanu, kde začalo to, co
se dosud týká nás všech.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041950

379,-

Biografie, osudy
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299,-

299,- 239,-

Britští váleční
zajatci v Osvětimi
Colin Rushton

SABOTÉR Z OSVĚTIMI
Příběh britského vojáka
uvězněného v osvětimském
zajateckém táboře
A. Dodd padl do zajetí roku 1943 a v táboře strávil téměř dva roky. Po válce se
pokoušel mluvit o svých zážitcích, ale
dlouho pro něj bylo velmi obtížné popsat to, co viděl. Ve svém vyprávění líčí
nejen krutosti, jichž se nacisté dopouštěli na vězních, ale zachycuje i solidaritu
mezi zajatci, kteří se pokoušeli proti
Němcům vést skrytý odboj.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041787

299,-

239,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.

Luca Crippa, Maurizio Onnis

FOTOGRAF
Z OSVĚTIMI

999

Wilhelm Brass byl v létě
1940 internován v Osvětimi,
kde zhotovil přes padesát
tisíc snímků. Kniha rekonstruuje pět let, které strávil
ve vyhlazovacím táboře.
264 s. + 16 s. bar. i čb. foto
EJ041870

Heather Dune Macadamová,
Caroline Mooreheadová

299,- 239,-

Roku 1942 z Popradu vyjel
transport s necelou tisícovkou nicnetušících žen, které
čekala postupná likvidace.
Jejich osudy mapuje tato
kniha. 496 stran + 16 stran
černobílé fotopřílohy
EJ041428
499,- 399,-
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OSLAVTE S NÁMI
100. VÝROČÍ
NAROZENÍ
VELKÉHO
ČESKÉHO HERCE!
Marie Valtrová

KRONIKA RODU
HRUŠÍNSKÝCH

Biografie

Příběh jednoho z nejstarších
českých hereckých rodů,
jehož zakladatelem se stal
v polovině 19. století
Ondřej Červíček, odchovanec
J. K. Tyla. Na příběh členů
rodiny Červíčků a Budínského herecké společnosti
navazuje vyprávění o otci
Rudolfa Hrušínského, v jehož
záznamech zůstalo uchováno cenné svědectví o Osvobozeném divadle a Divadle
Vlasty Buriana. Jádrem knihy
pak je osobnost velkého českého herce Rudolfa Hrušínského, dlouholetého člena
činohry Národního divadla.
Historii hereckého rodu uzavírají medailony potomků
a pokračovatelů Rudolfa Hrušínského, kteří rodinnou tradici dále rozvíjejí.
Váz., 384 stran + 56 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm

EJ041529
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399,-

319,-

Blanka Kovaříková

TISÍC TVÁŘÍ KRISTIÁNA
Všichni známe herce O. Nového v roli
okouzlujícího džentlmena, který rozdával
úsměvy v nočním baru Orient. Jaký ale
ve skutečnosti vedl život? 288 s., čb. foto
299,- 239,-

EJ040494

Lucie Kocourková

LADISLAV MRKVIČKA
Kniha s humorem a nadhledem sleduje
kroky vynikajícího filmového a divadelního herce – od mládí až po současnost.
184 str. + 16 str. bar. foto, čb. foto v textu
EJ041044
259,- 199,-

PŘEDSTAVUJEME VÁM
OSOBNOSTI SVĚTOVÉ
KINEMATOGRAFIE!

Pavel Sladký

FILM JSOU TAJNÉ
DVEŘE DO REALITY
10 zásadních režisérek
a režisérů současnosti –
portréty a rozhovory
Ondřej Suchý

Patrik Ulrich

KDYŽ CHAPLIN
POTKAL BURIANA

JIŘÍ HUBAČ

Spisovatel, filmový publicista
a moderátor O. Suchý zmapoval kontakty Ch. Chaplina
s českým prostředím.

Prostřednictvím rozhovorů
s jeho kolegy a blízkými poznáváme Jiřího Hubače jako
pilného tvůrce a celoživotního obhájce lásky a pravdy.

120 stran + 32 stran bar. foto
EJ040176
259,- 199,-

200 stran + 40 stran bar. foto
EJ040416
299,- 239,-

46

Kniha vás uvede do tvorby a základních témat deseti zásadních
filmařek a filmařů současnosti.
Profily jsou doplněné o exkluzivní rozhovory a fotografie.
Váz., 224 stran, bar. i čb. foto,
17 x 21,3 cm

EJ042003

399,-

299,-

V prodeji od 2. listopadu 2020

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.
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Nová knížka naší
nejpopulárnější
zpěvačky zachycuje časový úsek
zhruba posledních
15 let jejího osobního a tvůrčího života. Jsou v ní nejen postavy zajímavých lidí, s nimiž se setkala nebo spolupracovala, ale
také její osobitý pohled na svět, na mezilidské vztahy,
výchovu syna, život a smrt milované maminky.
Flexivazba, 256 stran, 16,5 x 26,3 cm
EJ505254

399,- 319,-

Keith Richards

ŽIVOT
Kytarista, vokalista,
autor písní a spoluzakladatel Rolling Stones se
svou proslulou odzbrojující otevřeností vypravuje příběh, který jsme
všichni toužili znát lépe.
488 stran + 32 stran
barevné fotopřílohy
EJ041617 599,- 479,-

ÉDITH PIAF
Michelle Marly

MADAME PIAF
A PÍSEŇ LÁSKY
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. Ujala se ho a záhy
se do sebe zamilovali. Édith
stále ještě hrozil zákaz vystupování, když se náhle objevila
stopa židovského komponisty,
kterého kdysi zachránila před
deportací. Naděje na zproštění
obžaloby a její láska k Yvesovi jí daly křídla.
Složila píseň, díky níž se stala legendou: La vie en rose…
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

Biografie

POSÍLÁM
TO DÁL

EJ041468

379,-

299,-

N
KA

Lucie Bílá

ŠTĚSTÍ MUSÍ
ČLOVĚK
ZAPLATIT
SLZAMI.

N

O
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Rozšířené
a aktualizované
vydání
Petr Macek

IVA JANŽUROVÁ
Včera, dnes a zítra
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.
Váz., 272 str. + 32 s. bar. i čb. foto,
15,9 x 20,9 cm

EJ041853

379,-

299,-

P. Richard, J. Imbert

J. Bohdalová, J. Janoušek

NEVÍM NIC, ALE
ŘEKNU VŠECHNO

MŮJ ŽIVOT MEZI
SLZAMI A SMÍCHEM

Biografie zpracovaná formou
interview přibližuje život
proslulého filmového herce,
režiséra a producenta, který
popisuje nejen léta slávy,
ale vrací se i do dětství.
272 stran + 8 stran čb. foto

Jak Jiřina Bohdalová bilancuje svůj život? Čeho si považuje ve své herecké dráze,
kterou začala před 81 lety?
Co cítí, když se ohlédne
za svým přísně střeženým
soukromým životem? 224 s.

EJ041588

EJ505573

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.

349,- 279,-

399,- 319,-
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N

Joel Levy

HAWKING
Příběh britského teoretického
fyzika je velmi inspirativní.
Nepoddal se těžkému onemocnění, ale místo toho
pracoval na základních zákonech fungování vesmíru…
160 stran, barevná publikace
EJ040511
399,- 319,-

Walter Isaacson

EINSTEIN
Monografie největšího vědce
za posledních sto let se opírá
o exkluzivní dokumenty
a informace z rodinného
archivu. Nevěnuje se jen vědeckým teoriím, ale odkrývá
i Einsteinův osobní život.

Biografie

160 stran, barevná publikace
EJ040086
349,- 279,-

Peter Sagan

MŮJ SVĚT
Nahlédněte do Saganova osobního života, do zákulisí jeho týmu,
do jeho příprav. Vlastní autobiografie přináší exkluzivní informace.
Petrova vášeň pro sport i životní
elán jsou velmi nakažlivé…
288 stran + 16 stran barevné
fotopřílohy
EJ040146

Richard Gunderman

František Emmert

TESLA

TGM

Nikola Tesla patří mezi nejslavnější fyziky všech dob. V knize je shrnut jeho
život. Publikace obsahuje i ukázky z jeho deníků a poznámek či fotografie
ze soukromého rodinného archivu.
Váz., 160 stran, barevná publikace, 18,5 x 23,7 cm

EJ041440

399,-

319,-

Ruth Sheppardová

FREUD
Unikátní kniha o Sigmundu Freudovi 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.
Váz., 176 stran, barevná publikace, 18,5 x 23,7 cm

EJ041439

48

379,- 299,-

399,-

319,-

V letošním roce jsme si
připomněli 170. výročí
narození jedné z nejvýznamnějších osobností
moderní české historie:
T. G. Masaryka. U této
příležitosti se opětovného vydání dočkala
úspěšná kniha významného autora literatury
faktu, která inspirativní
příběh a myšlenky TGM
přibližuje širokému okruhu čtenářů. Čtivý a přitom fundovaný text
doprovází množství obrazového materiálu včetně unikátních
písemností psaných samotným Masarykem. 192 stran, čb. foto
EJ042052

359,- 279,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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100 PERLIČEK PRO
(NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY

Michael Moore

KLASICKÁ FILOZOFIE V KOSTCE
Kompletní průvodce antickou filozofií,
včetně Pythagora, Sókrata, Platóna, Aristotela či Epikúra. 240 stran, čb. foto a il.
EJ041339

299,- 239,-

Seznamte se jednoduchou a zábavnou
formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb, které Češi
dělají. Tato kniha není žádná výkladová
mluvnice ani slovník. Je určena nejen
žákům druhého stupně základních škol,
kteří krásy jazyka teprve objevují, ale
i dospělým, kteří si mohou osvěžit znalosti ze školních lavic. Na své si přijdou
nejen milovníci, ale především nemilovníci češtiny, jimž kniha pomůže při psaní
méně chybovat. Autorky navíc přidaly
k některým výrazům i užitečné pomůcky.
Brož., 160 stran, černobílé ilustrace,
14,5 x 20,5 cm

EJ041984

199,-

Vzdělávání

259,-

ATLAS SVĚTA
Přehledný příruční atlas světa nabízí politické a fyzické mapy světa ve vynikajícím
rozlišení, státní vlajky a mnoho dalšího.
Brož., 240 stran, barevná publikace
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EJ040266

349,- 279,-

Zasvěcený úvod
do oboru ekologie
KNIHA EKOLOGIE
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. Využívá atraktivní formu mozaiky
a prostřednictvím textů, doprovodných
ilustrací a názorných schémat přináší
odpovědi na nejnaléhavější otázky
o životním prostředí, o životě na planetě Zemi a naší budoucnosti.
Váz., 352 stran, barevná publikace,
19,5 x 23,3 cm

EJ041534

679,-

539,-

V prodeji od 6. listopadu 2020

Sháníte pěkný kalendář? Krásný kalendář na rok 2021 najdete na str. 78.

KNIHA FILOZOFIE

KNIHA POLITIKY

Kniha filozofie patří do série
přehledových oborových
publikací, určených pro nejširší veřejnost. Provází nás
vývojem filozofie od počátků až do současné doby
a v chronologickém řazení
seznamuje s nejvýznačnějšími filozofy a jejich teoriemi.

Po celou historii lidé uvažují
o tom, jak si co nejlépe vládnout – a velcí myslitelé předkládají řešení. Čtivě napsanou knížku doplňují krátká,
výstižná objasnění politologických pojmů, diagramy
zpřehledňující složité teorie,
a vtipné ilustrace.

352 stran, barevná publikace
EJ041642
679,- 539,-

352 stran, barevná publikace
EJ041720
679,- 539,-
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NÁŠ TIP
NA DÁREK
K VÁNOCŮM!
Jan Hocek

Vladimír Soukup, Petr David

ŠPALÍČEK VÝLETŮ
Města a městečka

Cestování, reportáže

Publikace představuje nejkrásnější města a městečka
Čech, Moravy a Slezska.
V každé kapitole naleznete
i výběr „top“ cílů s vyznačením v plánku města. Samozřejmě nechybí ani soubor
aktuálních praktických informací – především možnost
parkování či otevírací doby
památek. Text oživují nejrůznější zajímavosti, pověsti
a příběhy. Tradiční součástí
knížky jsou vstupenky
a poukázky (platné do roku
2024), jejichž celková hodnota převyšuje cenu knihy.
Váz., 432 stran, bar. publ.,
14,8 x 25,1 cm

EJ501815

599,-

479,-

100 NEJHEZČÍCH VÝLETŮ
PO ČESKU A SLOVENSKU
Vydejte se na výlety do nejkrásnějších oblastí České republiky a Slovenska! 224 stran, barevná publikace
EJ041406

Jan Hocek

NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Tato nádherná obrazová publikace
vám představí nejhezčí oblasti
celého světa, které lze projít pěšky.
224 stran, barevná publikace
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EJ039141

N

399,- 299,-

399,- 299,-

Zbyněk Hrkal

Voda včera, dnes a zítra

STOPY BÍLÉHO MUŽE

Lucie Kutrová

Ivan Klich

151 DNÍ PACIFICKOU
HŘEBENOVKOU

VÝLETY PODÉL
BEROUNKY

S touto knihou zjistíte, jaké
to je jít bez přípravy divočinou a jak vás taková výprava
změní. 328 stran + 64 stran

Publikace pro příznivce delších i kratších výletů, pro milovníky historických památek
i přírodních pozoruhodností.

Kniha na pomezí cestopisu a literatury faktu nás zavede do exotických
zemí s koloniální historií, jejichž vývoj
ve větší nebo menší míře poznamenal zásah „bílého muže“. Problematika nedostatku vody se autorovi
stala odrazovým můstkem k obecnějšímu pojednání o skutečné podstatě
problémů, s nimiž se dané státy potýkají a které ve stále větší míře zasahují do života obyvatel dnešní Evropy.
Váz., 272 stran, barevné ilustrace,
16,5 x 23,5 cm

barevné fotopřílohy, čb. il.

144 stran, barevná publikace

EJ042091

EJ040838

50

359,- 279,-

EJ040606

259,- 199,-

379,-

299,-

V prodeji od 4. listopadu 2020

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 53–68.
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Leoš Šimánek
Leoš Šimánek se s manželkou, svými sourozenci a jejich partnery vydal na chalupu do Rtyně v Podkrkonoší. Bylo dohodnuto,
že pobudou tak dlouho, dokud jim Leoš nevylíčí své zážitky
z mládí i z expedic po světě, které zprvu podnikal sám, později
s celou rodinou. Když se po čtyřech dnech strávených na chalupě sourozenci loučili, přišel za Leošem jeho starší bratr a řekl:
„Podivuhodné je, že jsi přežil všechno to, co jsi zažil!“ Z vyprávění se sourozenci autor vybral pro tuto knihu své nejzajímavější zážitky, které jsou dokumentovány množstvím fotografií.
Váz., 160 stran, barevné fotografie, 18,3 x 25 cm

EJ503862

398,-

318,-

Cestování, reportáže

ŽIVOT PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ

Jaroslav V. Mareš

ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD
Konec legend
Proč se za desítky let nepodařilo najít slavný štěchovický poklad? Protože romantický příběh o bednách plných zlata je falešná stopa a největší lež třetí říše. Existují důkazy, že tajemný vlak plný zlata do Štěchovic doputovat nemohl. Odhrňme
spolu nános legend, vymyšlených nacisty i samotnými hledači. Objevme neznámou kapitolu dějin, ve které chtěli nacisté vyrobit nejstrašnější zbraň, jakou kdy
lidstvo vymyslelo. Odhalme skutečný příběh štěchovického pokladu!
Váz., 288 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 20,6 cm

EJ042002

359,-

279,-

Jaroslav V. Mareš

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY KRIMINALISTIKY
Autor prošel tisíce stran spisů, vyzpovídal řadu
svědků a odkryl příběhy plné zločinu. 312 s., čb. foto
299,- 239,-

EJ040021

Marek Holeček

R. Jaroš, A. Tabášek

ČESKÉ HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ II

HORY SHORA

Osobní zápisky jednoho
z našich nejlepších současných horolezců, v nichž popisuje velkolepé i tragické
zkušenosti s lezením, ať už
na osmitisícovkách, nebo
na skalách, doplňují unikátní
fotografie. 256 stran, bar. p.
EJ037855

399,- 329,-

Příběhy ze sedmi
osmitisícovek
Kniha shrnuje úspěchy našeho předního dobyvatele
himálajských vrcholů Radka Jaroše do roku 2006,
kdy pokořil v pořadí již
šestou osmitisícovku.
176 stran, barevná publikace
EJ040742

399,- 319,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.

Jaroslav V. Mareš

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY ČESKÉ HISTORIE
Známý publicista odkrývá další záhady naší
historie. 344 stran, černobílé fotografie
359,- 279,-

EJ041207

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

jen

797,-

obj. č.

EJ048182

3x Jaroslav V. Mareš
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Zločin je zcela běžný. Logika vzácná. Je třeba se proto zabývat
daleko víc logikou než zločinem.

SHERLOCK HOLMES

HÁDANKY A HLAVOLAMY
SHERLOCKA HOLMESE
Nové případy
Vyřešte deset záhadných zločinů! Jedinečná
kolekce hádanek s ojedinělou dobovou úpravou
potrénuje vaši schopnost dedukce. Kdo provedl
záhadnou loupež v Bridge Street? Jak zemřel
Edward Bitters? Viděla Bridie Collierová opravdu
ducha, nebo ji stálo život něco jiného? Stačí
uvažovat jako Sherlock Holmes, zapojit logické
myšlení, zodpovědět pár zapeklitých otázek…
a řešení je na světě!
Váz., 224 stran, barevná publikace, 17 x 23,8 cm

EJ041584

379,-

VELKÁ KNIHA
KŘÍŽOVEK
A OSMISMĚREK
Brož., 400 stran
EJ039788
249,- 199,-

299,-

Tim Dedopulos

Hlavolamy, křížovky

HÁDANKY
A HLAVOLAMY
SHERLOCKA
HOLMESE
Pozoruhodná sbírka
hádanek a hlavolamů
pro všechny milovníky
příběhů Sherlocka Holmese, kteří rádi luští
rébusy. 224 s., bar. publ.

VELKÁ KNIHA
KŘÍŽOVEK
V tajenkách naleznete citáty,
přísloví, vtipy… Brož., 400 s.
EJ036729

N
VI
O
N

Vyzkoušejte svůj důvtip
proti mistru Sunovi,
Napoleonovi, Rommelovi
a dalším!

199,- 159,-

KA

EJ038444 359,- 289,-

Richard Wolfrik Galland

Hádanky a hlavolamy

UMĚNÍ VÁLEČNICTVÍ

IQ RÉBUSY
Rozvíjet logické myšlení, trénovat
soustředění a procvičovat pohotový úsudek jsou trendy poslední
doby. Tato kniha nabízí nejen možnost, jak provětrat své mozkové
závity, ale může posloužit i jako
nápaditý dárek. Brož., 160 stran
EJ041054

52

199,- 159,-

Kniha strategických rébusů pokrývá deset historických epoch
a zavádí čtenáře na mnoho bojišť od dob antického Řecka
a Říma přes Napoleonova tažení až po první a druhou světovou válku. Obsahuje scénáře čtyřiceti skutečných bitev,
v nichž si můžete potrénovat své velitelské schopnosti.
Za pomoci historické faktografie a map zachycujících rozmístění jednotek musíte silou vlastního umu a vynalézavosti překonat největší vojevůdce všech dob, abyste dovedli své vojáky
ke slavnému vítězství.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 17 x 23,8 cm

EJ041418

379,-

299,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.

VIN

KA

52 a 53 KLUBKO.qxp_Sestava 1 21.10.20 9:13 Stránka 3

PLNÉ KNÍŽEK

A

NO

Y PRO D
ĚT
BAV
I
ZÁ

VÁNOCE 5/2020

279 Kč

ABSOLVUJ S JIRKOU A ANIČKOU PRAVÝ
KOSMONAUTSKÝ VÝCVIK A ZAŽIJ
DOBRODRUŽSTVÍ NA HRANICI SVĚTŮ!
Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKA A MODRÝ MĚSÍC
Kdo by nechtěl zažít dobrodružství ve vesmíru! Cestovat na cizí
planety, poznávat nové přátele, prostě užívat si ohromnou zábavu.
Jirka s Aničkou mají štěstí. Byli vybráni do vesmírného programu,
který má za úkol připravit mladé lidi na cestu na Mars. Oba novopečení kosmonauti už se nemůžou dočkat, až poletí do vesmírného
tábora. Když ale dorazí na místo určení, čeká je překvapení –
na Zemi a v přilehlých vesmírech se dějí divné věci. Tajemné vesmírné mise probíhají v přísném utajení a trénink nových kosmonautů
je čím dál děsivější a děsivější…
Váz., 320 stran, černobílé ilustrace, 15,3 x 21,6 cm

EJ040505

359,-

279 Kč

Lucy a Stephen Hawkingovi

Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU

JIRKA A VELKÝ TŘESK

Za všechno může útěk Jirkova ochočeného
prasátka. Při jeho hledání se Jirka seznámí
s Aničkou a jejím otcem Erikem, který se
zabývá vědou. Díky nim objeví nový pohled
na svět – pohled z kosmického prostoru!
Kniha spojuje veselé dobrodružství s pozoruhodnými vědeckými údaji o vesmíru.
Najdete v ní nejnovější poznatky o černých
dírách i fotografie z kosmu.
Váz., 304 s. + 32 s. bar. foto, čb. ilustrace,
15,3 x 21,6 cm

Aniččin táta vede pokusy ve Velkém hadronovém urychlovači, které mají odhalit
první okamžiky vesmíru. Jirka s Aničkou
však objeví ďábelský plán na zničení experimentu! Jirka je vržen do nebezpečného dobrodružství – na vzdálenou galaxii
a do kvantového světa… Napínavý příběh zahrnuje nejnovější vědecké teorie
o cestování časem.
Váz., 304 s. + 32 s. bar. foto, čb. ilustrace,
15,3 x 21,6 cm

EJ041812

PLATNOST KATALOGU OD 1. LISTOPADU DO 31. PROSINCE 2020.

359,-

279 Kč

EJ041810

359,-

53

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA

54 a 55 KLUBKO.qxp_Sestava 1 21.10.20 9:18 Stránka 2

238 Kč

Radek Adamec

NOVÉ POHÁDKY O NEZBEDNÝCH
MAŠINKÁCH
Pokračování úspěšného titulu Pohádky o nezbedných
mašinkách. Zažijte spolu s mašinkami spoustu legrace
a skvělých dobrodružství! Ilustroval Jiří Bernard.
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 21,5 x 25,5 cm
EJ505250

298,-

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

299 Kč
Zdeněk Miler

239 Kč

ZÁBAVNÉ
MAGNETY
Krteček
Leporelo s magnety
a zábavnými úkoly.
Barevné leporelo,
10 stran, 20 x 25 cm +
16 magnetů
EJ040219

PŘÍBĚH UKRYTÝ V NOTÁCH
Louskáček

ZÁBAVNÉ
MAGNETY

Zvukové knížky z edice Příběh ukrytý v notách jsou perfektním úvodem do klasické hudby
pro nejmenší děti. Vánoční příběh v klasickém baletním zpracování Petra Iljiče Čajkovského
o pohádkovém štědrovečerním snu a dobrodružstvích v Království cukrovinek okouzluje děti
na celém světě již více než jedno století. Vypráví o malé Kláře a jejím strýčkovi, kouzelné
loutce Louskáčkovi, Myším králi či Královně cukrovinek, a především přináší nádherné melodie. Kniha obsahuje i biografii skladatele, slovníček hudebních pojmů a hudební ukázky.
Váz., 24 stran, barevná publikace, 30,4 x 26,5 cm

Na statku
Krásné leporelo s kratičkými texty a magnety, se kterými si vytvoříte vlastní příběhy.
Bar. leporelo, 10 stran,
20 x 25 cm + šestnáct
magnetů

EJ041829

EJ038496

399,-

299,-

189 Kč

229,-

299 Kč
219 Kč

PŘÍBĚH UKRYTÝ V NOTÁCH
Šípková Růženka
Slavnou pohádku z pera francouzského spisovatele Ch. Perraulta, u nás známou jako Šípková
Růženka, leckde znají pod originálním názvem
Spící krasavice a princezna zde má jméno Aurora neboli Jitřenka – stejně jako ve slavném
baletu P. I. Čajkovského. Kniha obsahuje i biografii skladatele, slovníček hudebních pojmů
a hudební ukázky s doprovodným komentářem.
Váz., 24 stran, bar. publ., 30,4 x 26,5 cm
EJ040867

54

399,-

A. de Saint-Exupéry,
Florentine Spechtová

MALÝ PRINC
Knížka s puzzle
Klasický příběh, převyprávěný pro nejmenší
děti. Texty doplňují čtyři
velké skládačky s krásnými obrázky.
Barevné leporelo,
10 stran, 20 x 20 cm
EJ040165

279,-

HLEDÁTE KNIHU? VÍCE NEŽ 120 000 TITULŮ S KLUBOVOU SLEVOU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

VIN

KA
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NO

129 Kč

129 Kč

Anne Suessová
Anne Suessová

CO SE DĚJE
O VÁNOCÍCH
Poutavé ilustrace
s řadou detailů.
Bar. leporelo, 10 s.,
25,5 x 36 cm
EJ038131

129 Kč

159,-

Anne Suessová

CO SE DĚJE
PO CELÝ ROK
Nádherně ilustrovaná kniha o ročních obdobích.
Bar. leporelo, 10 s.,
25,5 x 36 cm
EJ038956

129 Kč

ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?
Velká kniha povolání
Je tolik různých 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
předškolního věku se tak mohou ponořit do barevného světa kolem sebe
a zábavnou formou se naučit mnoho
zajímavých věcí.
Barevné leporelo, 10 stran,
25,5 x 36 cm

EJ041593

159,-

159,-

Anne Suessová

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

CO SE DĚJE
KOLEM NÁS
Podívejte se, co se
děje v parku, v zoo
na statku a v lese!
Bar. leporelo, 10 s.,
25,5 x 36 cm
159,-

239 Kč

NO

VIN

KA

EJ038335

Robin Král

JEJE JEJE JEJE,
NĚCO SE MI DĚJE!
Knížka říkanek pro ty úplně nejmenší děti,
jejich maminky, tatínky a starší sourozence.
Básník Robin Král a ilustrátorka Tereza Šedivá vytvořili veselého veršovaného průvodce nejranějším dětstvím – od přebalování,
kojení, koupání, usínání až po první krůčky
a důležité dětské otázky, jako zda kamínky
jsou, nebo nejsou vhodné k jídlu. Verše
často vycházejí z dětských citoslovcí a představují svět našich nejmenších jejich očima.
Barevné leporelo, 26 stran, 18 x 20 cm

EJ041504

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

299,-

KDE SE SKRÝVÁ
GIGANTOSAURUS?

129 Kč

Když se čtyři mladí dinosauři rozhodnou,
že uloví mytického Gigantosaura, buďte si
jisti, že zažijí opravdu divoké dobrodružství. Prohledávají džungli široko daleko,
skrz naskrz a setkávají se s různými druhy
dinosaurů. Až nakonec… skončí přesně
tam, kde chtěli být! S našimi čtyřmi mladými přáteli zjistíte, že i v dávné prehistorii
bylo možné zažít mnoho legrace. Knihu
ilustroval oblíbený Jonny Duddle.
Váz., 32 stran, barevná publikace,
25,4 x 25,4 cm
EJ041791

249,-

55

NO

VIN

KA
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NÁŠ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
PRO MALÉ ČTENÁŘE

159 Kč

Eva Bešťáková

ZTRACENÉ POHÁDKY
V pohádkách rozfoukaných po celém kraji
se čtenáři seznámí nejen s devíti zajímavými
řemesly a moudrými pořekadly, ale prožijí
i mnoho legrace a veselých dobrodružství.
Potkají se třeba s plotnou Etnou, švíckem Štískem, hadicí Alicí, čepičkou Pepičkou a dalšími
tajemnými postavičkami, které v noci pomáhají
lidem splnit, co nestihli, zapomněli udělat nebo
pokazili. Každá pohádka je doplněna zábavnými otázkami a úkoly. Ilustrovala B. Kyšková.
Brož., 96 stran, barevné ilustrace, 20 x 29 cm

EJ041145

Sam Lomanová, Lisa Reganová
Maluj si a hraj si

KONĚ A PONÍCI
Brož., 96 stran, barevná publikace,
23 x 26 cm
EJ041562
199,-

199,-

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

279 Kč

Řekni mi

JAK CHRÁNIT PŘÍRODU?

159 Kč
VIN

KA

169 Kč

Kroužková vazba, 112 stran,
barevná publikace, 14 x 20,4 cm
EJ041306
359,-

ČESKÁ ŘÍKADLA,
PÍSNIČKY
A POHÁDKY
Publikace je určena
k prohlížení, předčítání, nácviku správné
výslovnosti a recitace
i k prvnímu čtení.
Váz., 104 stran, bar. il.,
18,5 x 24 cm

NO

Milada Motlová

239 Kč

Martina
Kolmanová

Logopedie
s úsměvem

UČÍME SE
HLÁSKU Ř

27 zvířátek a 27 rozpustilých básniček.
Knížku ilustroval
Adrián Macho.
Váz., 64 stran, bar. p.,
19,5 x 19,5 cm

Pracovní logopedický sešit
od známé české
logopedky ocení
nejen logopedi,
ale také rodiče.
Kniha přináší
více než sto
úkolů zaměřených na hlásku Ř. Děti budou díky této publikaci rozvíjet své zrakové vnímání, naučí se určit
pozici hlásky Ř ve slově (rozdělování slov na slabiky, vytleskávání, určení slabik ve slově) a procvičí výslovnost ve slovech i větách. Naučí se také například tvořit množné číslo, používat předložky i rody jmen.
Autorka nezapomíná ani na rozlišování rýmu, nadřazené pojmy či logické dvojice. Ilustrovala V. Kašovská.
Brož., 144 stran, barevná publikace, 29,7 x 21 cm

EJ040133

EJ041869

EJ039540

159 Kč

Ivona Ďuričová

BÁSNIČKY
O ZVÍŘÁTKÁCH

56

199,-

199,-

299,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 91.
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VIN

KA

279 Kč

NO

Jiří Kahoun

O ČERTECH, MEDVĚDECH,
MYŠKÁCH A VŠECH MÝCH
PŘÁTELÍCH
Přijměte pozvání do země prázdnin,
zvířátek a strašidýlek, do kraje dětství
a snů, kde je pořád hezky, ať svítí
sluníčko nebo chumelí! Pohádkové
příběhy jednoho z nejoblíbenějších
vypravěčů doprovází krásné barevné
ilustrace Lucie Dvořákové.
Váz., 216 stran, barevné ilustrace,
19,5 x 25,5 cm

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

349,-

NO

VIN

KA

EJ038928

159 Kč

Roald Dahl

ŽIRAFA, PELLY A JÁ
Billy sní o tom, že promění kouzelný starý dům v překrásný obchod s cukrovinkami. Bude až po strop naplněný pralinkami, karamelkami, lentilkami, žvýkačkami, lízátky a spoustou dalších skvělých dobrot. Ale jak, když se mu do něj
nastěhovali žirafa, pelikán a opice a zřídili si v něm BČO? Bezžebříkové čištění
oken! „Všechno dáme do parády, žirafa, pelikán a já,“ volají na Billyho. Brzy
se s nimi skamarádí, a když společně narazí na nejbohatšího muže Anglie,
vévodu z Hampshiru, Billyho smělý sen se možná splní! Ilustroval Q. Blake.
Váz., 40 stran, barevná publikace, 19,6 x 25,5 cm

EJ040626

Rebecca Guggerová, Simon Röthlisberger

199,-

159 Kč

KLÁRKA A LÉTAJÍCÍ VELRYBA
Co je asi za sluníčkem, měsícem a hvězdami? Malá Klárka má
hlavu plnou otázek. Jednoho dne se za jejím oknem objeví létající
velryba a vezme Klárku na fantastickou cestu. Společně proplouvají oblohou a přibližují se velkým životním otázkám…
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24,4 x 24,6 cm

EJ041629

PLATNOST KATALOGU OD 1. LISTOPADU DO 31. PROSINCE 2020.

199,-

139 Kč

159 Kč

Roald Dahl

Roald Dahl

VELIKANANÁNSKÝ KROKODÝL

ZDIVOČELÉ POHÁDKY

Váz., 40 stran, barevná publ., 19,6 x 25,5 cm
EJ040625
179,-

Váz., 56 stran, barevná publ., 19,6 x 25,5 cm
EJ040722
199,-

57

KA
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NO

VIN

OBDARUJ KAMARÁDY A RODIČE
ORIGINÁLNÍM VÁNOČNÍM DÁRKEM.
VYBARVI OBRÁZEK A NAPIŠ
K NĚMU VÁNOČNÍ PŘÁNÍ!

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Neobyčejné omalovánky
VÁNOCE
a jejich kouzlo

239 Kč

Dárkový set pro všechny děti, které se těší
na Vánoce. Nádherné omalovánky obsahují více než třicet krásných obrázků inspirovaných magickou atmosférou vánočních
svátků. Použij k jejich vymalování čtyři
barevné fixy a úžasné třpytivé barvy!
Svým originálním obrázkem si můžeš
ozdobit zeď pokojíčku, anebo obrázek
někomu darovat.
Brož., 64 stran, čb. ilustrace, 21 x 27,5 cm
+ 6 visaček na dárky, 4 barevné fixy, fix
s glitry a zlatý zvýrazňovač

EJ041905

VAŠE ZLATÍČKA JAKO POHÁDKOVÍ HRDINOVÉ!

Šimon Matějů

Lucie Šavlíková

POJMENOVALI
JSME HLAVNÍ
POSTAVU PO VAŠEM
DÍTĚTI!

JAK … ZACHRÁNIL DINOSAURY
A BABIČKU

PRINCEZNA …
A MODRÝ JEDNOROŽEC

Napínavé dobrodružství malého chlapce a jeho
kamaráda kohouta, kteří se při hře na schovávanou
náhle ocitnou v pravěku, kde se skamarádí
s různými dinosaury a zachrání dinosauří svět!
Váz., 40 stran, barevná publikace, 20,5 x 20,5 cm

Přečtěte si spolu se svým dítětem kouzelný pohádkový příběh o chytré holčičce, která se proměnila
v princeznu a s pomocí odvážného jednorožce zachránila celé království před mocným čarodějem!
Váz., 40 stran, barevná publikace, 20,5 x 20,5 cm

58

299,-

Holky:
Adélka
Anetka
Anička
Barborka
Eliška
Emička
Julinka
Karolínka
Katka
Klárka
Kristýnka
Laurinka
Lucinka
Natálka
Nelinka
Sofinka
Terezka
Verunka
Viktorka
Beruška

199 Kč
Neobyčejné omalovánky

JEDNOROŽCI
a ještě mnohem víc
Brož., 64 s., čb. il., 21 x 27,5 cm +
čtyři fixy a dva glitry
EJ039740
249,-

Kluci:
EJ400353
EJ400354
EJ400355
EJ400356
EJ400357
EJ400358
EJ400359
EJ400360
EJ400361
EJ400362
EJ400363
EJ400654
EJ400653
EJ400364
EJ400365
EJ400366
EJ400367
EJ400368
EJ400369
EJ400370

Cena za 1 knihu

Adámek
Daneček
Davídek
Dominik
Filípek
Honzík
Jirka
Kubík
Lukášek
Mareček
Martínek
Matýsek
Míša
Ondra
Péťa
Šimonek
Štěpán
Tomášek
Vojtíšek
Kulíšek

EJ400371
EJ400372
EJ400373
EJ400374
EJ400375
EJ400655
EJ400376
EJ400377
EJ400378
EJ400379
EJ400380
EJ400381
EJ400382
EJ400383
EJ400384
EJ400385
EJ400386
EJ400387
EJ400388
EJ400389
249,-

199,-

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 91.

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

360 Kč

239 Kč

J. Endrýs, S. Havelka, K. Ladislav, H. a J. Lamkovi, J. Poborák,
L. Štíplová a J. Němeček

VĚHLASNÉ PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU
2003
Připravili jsme další díl z oblíbené edice velkých komiksových knih Čtyřlístku. Věhlasné příběhy Čtyřlístku jsou již devatenáctým dílem v řadě.
Obsahují příběhy z čísel 345 až 362 z roku 2003.
Váz., 192 stran, barevná publikace, 21,5 x 30,5 cm

EJ505263

450,-

199 Kč
159 Kč
VELKÁ KNIHA HER PRO MALÉ BADATELE
A. Nowicki, M. Brykczyński
Objevuj s úsměvem

Lorena Pajalunga

VLÁČKY
Seznamte se s vlaky osobními
a nákladními, lokomotivami
a drezínami, lokálkami i expresy!
Barevné leporelo, 30 str., 20 x 28 cm

Kniha přináší šestnáct jógových
pozic inspirovaných oblíbenými
zvířátky. Základní jógovou abecedu si oblíbí děti i jejich rodiče.
Váz., 40 str., bar. publ., 19,8 x 25 cm

EJ039685

EJ039840

HRAVÁ JÓGA

259,-

199,-

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 90.

Vydej se na dobrodružnou cestu kolem světa – po stopách objevitelů, kteří
tady byli před námi. Sestav figurky a hrací kostku, které jsou součástí knihy,
a můžeš se pustit do hry. Vyzvi své kamarády nebo rodiče a užijte si společně
dlouhé hodiny dobrodružství a zábavy. Dozvíš se při tom spoustu zajímavých
informací o významných lidech, kteří objevili úžasná místa na Zemi i ve vesmíru a dobyli svět.
Barevné leporelo, 22 stran, barevná publikace, 27 x 36 cm

EJ041878

299,-

59

KA
VIN

VYDEJTE SE ZA VLADANOU DO VESMÍRU
A ZAŽIJTE MNOHO ÚŽASNÝCH DOBRODRUŽSTVÍ!

NO

NO

VIN

KA
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159 Kč
179 Kč
Magdalena Hai

STRAŠIDELNÝ KRÁMEK
A ZTRACENÉ ZUBY
PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Ve zmrzlinářství Irmy Kaufbergové se zjevil upír! Naštěstí
se ukáže, že je neškodný, protože ztratil zuby. Nina se rozhodne nešťastnému upíru pomoct a vydá se do Strašidelného krámku hledat za jeho zuby náhradu. Jenže zjistí, že
z obchůdku zmizelo daleko víc věcí… Ilustroval T. Juhani.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 14,8 x 21 cm

EJ041462

199,-

159 Kč
Magdalena Hai

STRAŠIDELNÝ
KRÁMEK A PŘÍŠERNÝ
LECHTIPRÁŠEK
Vítejte v obchodě, kde lítá přátelský duch a bydlí prudce inteligentní chobotnice! Ilustroval T. Juhani.
Váz., 64 s., bar. publ., 14,8 x 21 cm
EJ041461

199,-

279 Kč
Barbora Haplová

VLADANA A PRASOPES
Vladaně je deset a žije na Zemimi. Právě dostala svoje úplně poslední vysvědčení, takže už
je skoro dospělá a musí vymyslet, čím se bude živit. Málem to vypadá, že skončí jako slečna
na úklid lvopapouščích klecí, když zjistí, že se hledá intergalaktická strážkyně. Teď stačí jen
najít k sobě do služby to správné kouzelné zvíře! Ilustrovala Alžběta Göbelová.
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 13,5 x 18,5 cm

EJ041605

60

229,-

219 Kč
Eduard Petiška

ALENČINA ČÍTANKA
Váz., 144 stran, barevné il.,
20 x 25,5 cm
EJ038627
259,-

Nikolaj Nosov

NEZNÁLKOVY
PŘÍHODY
Váz., 216 s., b. il., 20 x 27,5 cm
EJ041493
359,-

JSME TU PRO VÁS – ZÁKAZNICKÝ SERVIS. VÍCE NA STR. 91.

NO

VIN

KA
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DOBRODRUŽSTVÍ STATEČNÉ FENKY
ELLIE Z BESTSELLERU PSÍ POSLÁNÍ
PŘINÁŠÍ NYNÍ JEHO AUTOR
I MALÝM ČTENÁŘŮM!
119 Kč
Julie Sykesová
Akademie jednorožců

Psí poslání

PŘÍBĚH ELLIE

Isabela zbožňuje projížďky na milovaném jednorožci Mráčkovi!
Pořád se jí ale nedaří probudit
v něm jeho kouzelné schopnosti.
Možná že mírný a rozvážný Mráček přece jen není pro soutěživou
a trochu zbrklou Isabelu ten
pravý? Zdá se, že právě teď nastává vhodná příležitost to zjistit!
Třpytivé jezero se totiž kvůli
vytrvalým dešťům vylilo z břehů
a jeho průzračná voda se zakalila
bahnem. Dokonce hrozí, že zaplaví i Akademii jednorožců! Ilustrovala Lucy Trumanová.
Váz., 112 stran, černobílé ilustrace,
12,5 x 20 cm

Ellie je výjimečný pes s výjimečným posláním. Už od štěněte se učí, jak se stát pátracím a záchranářským psem. Dokáže
vystopovat dítě ztracené v lese nebo najít
zraněnou oběť pod troskami domu. Hledá
lidi. Zachraňuje je. Právě proto je na světě.
Ellie však musí dokázat víc. Její psovodi –
ovdovělý Jakob a osamělá Maya – ji potřebují také. Lidé se totiž mohou ztratit
mnoha různými způsoby, a pokud má Ellie
splnit úkol, pro který se narodila, musí
zachránit ty, jež miluje ze všech nejvíc.
Ilustroval Richard Cowdrey.
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

EJ041442

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

ISABELA A MRÁČEK

EJ041607

199 Kč

W. Bruce Cameron

259,-

159,-

159 Kč

159 Kč

119 Kč

149 Kč

Karel Čapek

František Nepil

An Leysenová

Ester Stará, Milan Starý

DÁŠEŇKA
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

JÁ BARYK

LOUSKÁČEK

ŠEDÍK A BUBI

Krásná knížka kromě Života štěněte obsahuje i další psí příběhy:
Jak se fotografuje štěně, Pohádky
pro Dášeňku nebo třeba O lidech.
Váz., 80 stran, čb. ilustrace a foto,
16 x 23,8 cm

Seznamte se s Barykem a jeho
zvířecími kamarády – čápem,
šnekem, slepýšem či sýkorkami.
Oblíbené příběhy o dobromyslném
pejskovi se staly předlohou večerníčku. Ilustrovala H. Zmatlíková.
Váz., 64 str., barevné il., 17 x 24 cm

V této okouzlující obrázkové knížce
obléká An Leysenová klasickou vánoční
pohádku od E. T. A. Hoffmanna do nového
kabátu. Hřejivé, milé obrázky vás přivedou
do podivuhodného světa zlého Myšího
krále a krásné Královny cukrovinek.
Váz., 48 stran, barevná publ., 25 x 26 cm

Malé kotě najde na půdě novou kamarádku – ztracenou čepici, kterou
nikdo nehledá… Kniha je vhodná
pro začínající čtenáře. Díky speciálnímu typu písma usnadňuje čtení
těm, kteří se potýkají s dyslexií.
Váz., 96 str., bar. publ., 21 x 24 cm

EJ034173

EJ036883

EJ039242

EJ039433

149,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 2. PROSINCE 2020!

179,-

199,-

199,-

61

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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179 Kč

199 Kč

Michael Dahl

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

DĚSIVÉ HISTORKY 3
Co bys dělal, kdybys potkal ducha dívky, která se chce
pomstít? Co kdyby ses zamotal do sítí strašlivého obřího
pavouka? A co kdybys pod postelí našel záhadný pár
kouzelných bot? V každé z 25 povídek v téhle knížce se
lidé bojí. Moc bojí. Přečti si jejich příběhy. Zjisti, jestli tě
děsí stejné věci. Protože jestli se teď nebojíš… už brzy
se bát budeš! Ilustroval Xavier Bonet.
Váz., 232 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

Katja Frixeová

ČAROKRÁSNÉ
KNIHKUPECTVÍ

EJ041786

259,-

Vánoce s paní Sovovou
Celé osazenstvo Čarokrásného knihkupectví se chystá na Vánoce a ani Klárka už se
svátků nemůže dočkat. Na návštěvu má totiž přijet její nejlepší kamarádka. Když se ale
ukáže, že paní Sovová bude trávit Štědrý den úplně sama, Klárka ani na chvilku nezaváhá: Musí pro ni připravit obrovské vánoční překvapení! Ilustrovala F. Prechtelová.
Váz., 168 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

EJ041779
Katja Frixeová

Katja Frixeová

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ

Kámoškami napořád!
Váz., 176 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm

Čokoládové dortíky pro všechny!
Váz., 176 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm

EJ039897

229,-

179 Kč

EJ041317

229,-

Katja Frixeová

Katja Frixeová

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ

Podivuhodný křeček Harry
Váz., 168 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm

Divoký čtyřlístek
Váz., 176 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm

EJ040902

199 Kč

229,-

229,-

179 Kč

EJ041754

229,-

199 Kč
179 Kč

179 Kč

Michael Dahl

Michael Dahl

DĚSIVÉ HISTORKY

DĚSIVÉ HISTORKY 2

Váz., 224 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm
EJ039621
259,-

Váz., 224 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm
EJ040905
259,-

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

745,5x Katja Frixeová

62

Výhodný komplet

jen
obj. č.

EJ048183

ušetříte

300,-

jen

597,-

obj. č.

EJ048184

3x Michael Dahl

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

219 Kč

KA
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VIN

Virginy L. Samová

NO

DENÍK
ODHODLANÉ
PRUDILKY
Fany opět zasahuje
Fany je konečně pozvaná na stejný večírek
jako její idol, což je
naprostá bomba. Jenže
musí vzít sestru…
Váz., 272 stran, čb. il.,
14 x 20,5 cm
EJ040652

Jaký je psí život s youtuberem?
Pěkně napínavý!

279,-

Tanya Stewnerová

LILI
VĚTROPLAŠKA
Panda není
klokan!
V zoo se pandí maminka odmítá starat
o svoje mláďátko.
Ještěže Lili umí mluvit se zvířaty!
Váz., 200 stran, čb. il.,
14,5 x 20,6 cm
199,-

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

EJ041654

159 Kč

Bear Grylls

DOBRODRUŽSTVÍ
VE VELEHORÁCH
Ollyho kouzelný kompas přenese z letního
tábora na ledovec
kdesi v dalekých velehorách, kde ho již
očekává zkušený průvodce Bear Grylls!
Váz., 128 stran, čb. il.,
12,5 x 20 cm

159 Kč

EJ041661

199,-

219 Kč
Vláďa Kadlec

VODOPÁD
239 Kč

Nikola Kucharská

SVĚT ZAPOMENUTÝCH ZVÍŘAT
Vydejte se na expedici za dinosaury, plazy a ptáky, kteří
se nám dnes zdají jako fantastické bytosti! Úžasný atlas
vyhynulých a ohrožených druhů si zamilují děti i jejich
rodiče. Váz., 64 stran, barevná publikace, 28 x 34 cm
EJ040688

299,-

NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH LUXOR PO CELÉ ČR! VÍCE NA STR. 90.

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 v úmyslu s pomocí mocného artefaktu
ovládnout celé lidstvo a předat moc do rukou zvířat.
To ale Vodopád nemůže dopustit! 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 ilustrace, 14 x 20 cm

EJ041981

279,-

63

VIN

KA
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NO

179 Kč
239 Kč
Anna Vovsová

ZVÍŘATA
A DETEKTIVOVÉ

Robert Louis Stevenson

OSTROV POKLADŮ
Ilustroval Zdeněk Burian.
Váz., 176 stran, barevné il., 16 x 24 cm

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Nejdřív se ztratil panu Luňákovi papoušek. Potom se ztratilo Dušovým
prase. To se stalo v pondělí. A pak to
šlo ráz na ráz. Markétě ulítly včely
a Thuingovým zmizely rybičky z akvária. Když se pak ve středu ztratila
černá kočka Saze, tak Lila řekla, že to
takhle dál nejde, že se toho musíme
ujmout. A hned vzala lepenku a na ni
napsala: DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ.
A v ní pracujeme MY. Totiž LILA, JÁ,
BERTA a BOUCH. Při pátrání po Vořechovi (to je můj pes) jsme objevili
za třetím lesem kouřící posed. A v něm
ztracenýho kluka. Byl to jeden z našich
nejsložitějších případů: Ali Kabbáni,
10 let. Vtipně a svižně vyprávěný příběh o nevážných věcech, ale i jedné
vážné, ilustrovala Galina Miklínová.
Váz., 88 stran, barevné ilustrace,
16 x 20 cm

EJ041027

EJ041517

299,-

209 Kč
RODINNÝ PLÁNOVAČ 2021
s ilustracemi Andrey Tachezy
Čas někdy běží jako splašený kůň, ale
zkrotit se dá! S tímto krásným kalendářem snadno sladíte všechny kroužky,
návštěvy, povinnosti i rodinné výlety.
Měsíční kalendář, 24 stran, 27 x 30 cm

229,-

249,-

KA

EJ500017

NO

VIN

POZOR, POZOR! VÁLKA ŽERTŮ
JE NA SPADNUTÍ!
Matt Stanton

TŘÍDNÍ ŠAŠEK
199 Kč

199 Kč
Matt Stanton

Matt Stanton

TŘÍDNÍ ŠAŠEK

TŘÍDNÍ ŠAŠEK

Volte mě!
Max není ani nejchytřejší,
ani nejrychlejší, a už
vůbec ne nejhezčí. Je ale
neuvěřitelně vtipný…
Brož., 240 stran, čb. il.,
12,8 x 19,8 cm

Na scénu!
Max se rozhodl, že zkusí
štěstí v soutěži talentů.
Jak to tak ale bývá, vše
se neplánovaně zkomplikuje… Brož., 272 s., čb. il.,
12,8 x 19,8 cm

EJ040396

EJ040397

64

259,-

259,-

Válka naschválů
Pokračování třeskutě vtipné série je tu! Dočkáte se například příšer v jezeře, jedné pašerácké kachny nebo se
pobavíte u vykopávání latrín. Max se totiž tentokrát
vydal se svou třídou na výlet a netuší, že nový spolužák
je stejný vtipálek jako on…
Brož., 256 stran, černobílé ilustrace, 12,8 x 19,8 cm

EJ041831

199 Kč

259,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

597,-

obj. č.

EJ048185

3x Matt Stanton

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ NA FACEBOOK.COM/KNIZNIKLUB.

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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159 Kč
Anders Sparring
Tondovi jde skoro všechno. Dokáže napočítat do tisíce, umí si zavázat tkaničky a hezky kreslí. Ale lhát, lhát neumí! A zrovna na tom
záleží u Chmatákových doma ze všeho nejvíc! Maminka Mája a tatínek Mstiboj si zrovna balí falešné vousy, šperhák a páčidlo a chystají se na výstavu diamantů. Jenže kdo v tom případě přečte Bertě
pohádku na dobrou noc? Soused pan Polda je moc milý, ale když
se zeptá, jak to, že rodiče nejsou doma, Tonda si zkrátka nemůže
pomoct a řekne mu pravdu… Ilustroval Per Gustavsson.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 17 x 21 cm

EJ041896

199,-

Láďa Hruška

PRŮŠVIHY DRZÉHO (ZÁ)ŠKOLÁKA

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

CHMATÁKOVI A ZLATÝ DIAMANT

199 Kč

Prázdniny skoro na rok

Chmatákovi mají slabost pro věci, které
nejsou jejich. Tedy aspoň tatínek Mstiboj,
maminka Mája a malá Berta. Syn Tonda
má ale rád jen to, co se smí. Co z něj
jenom bude? Ilustroval Per Gustavsson.
Váz., 64 str., barevné ilustrace, 17 x 21 cm

Svět je vzhůru nohama, ale Miky Marný se jen tak nedá! Začne to jako splněný sen – z rozhlasu se ozve hlášení, že škola se do odvolání zavírá! Žádný
pořádný záškolák by si snad ani nemohl přát nic lepšího! Jenže se ukazuje, že
nařízená karanténa (nebo spíš haranténa, jak ji překřtí nasupená uklízečka)
má i svoje nevýhody. Mikymu chybí skejt i kamarádi, děda chodí z nouze
na pivo do koupelny a rodiče se pomalu mění ve vzteklé neandrtálce. Ještěže
Miky ví, že s humorem se dá zvládnout úplně všechno. A tak je z toho nakonec docela jízda! Ilustroval Filip Škoda.
Váz., 152 stran, černobílé ilustrace, 15 x 19 cm

EJ041318

EJ041965

Anders Sparring

159 Kč

CHMATÁKOVI A VELKÁ
NAROZENINOVÁ LOUPEŽ

199,-

Láďa Hruška

Bear Grylls

PRŮŠVIHY DRZÉHO (ZÁ)ŠKOLÁKA

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ
DOBRODRUHY /2

239 Kč

Příručka populárního britského moderátora, spisovatele a dobrodruha nabízí
praktické rady a triky pro pobyt v přírodě
a spoustu užitečných znalostí a dovedností, které patří do výbavy dobrodruha.
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace,
13,5 x 18,5 cm
EJ041663

259,-

299,-

SHÁNÍTE PĚKNÝ KALENDÁŘ? KRÁSNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2021 NAJDETE NA STR. 78.

199 Kč

Miky pátrá, radí, zachraňuje
Miky Marný není ve škole ani za školou vůbec
marný! Je to normální šesťák. Občas dostane
poznámku, jelikož je někdy drzý, a sem tam zajde i za školu. Hlavně je ale Miky správnej kluk,
co má spoustu bezva kamarádů s kupou problémů. Ještěže si Miky dokáže se vším poradit!
Ilustroval Filip Škoda.
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 15 x 19 cm
EJ041246

259,-

65
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HOKEJOVÝ SVĚT
FANZÓNA

639 Kč

Elektronická kvízová hra
pro fotbalové nadšence.
500 otázek namluvených
populárním komentátorem
Petrem Svěceným, 5 témat
(mistrovství světa, evropské
poháry, česká liga, slavní
hráči a zábavná fakta).
Rozměry hry: Ø 22 cm,
výška 26,5 cm. Materiál:
plast. Hra je vhodná
pro děti od 7 let.
EJ505103

Originální česká desková hra. Nasaďte své
elitní hráče a proměňujte šance na reálném
hřišti! Balení obsahuje: herní desku,
230 karet, 32 figurek, 40 žetonů, 4 kostky
a pravidla. Hra je vhodná pro děti od 8 let.
EJ389637

1190,-

949 Kč

799,-

SOUDRUHU, NEZLOB SE!
Úspěšná společenská hra pro dospělé,
plná osobitého humoru Ivana Mládka.
Balení obsahuje: herní plán, hrací
dřevěnou kostku, 6 barevných figurek,
bankovky, 21 zvýhodňujících
kartiček, 21 znevýhodňujících kartiček
a pravidla.

MÁME RÁDI ČESKO
Vědomostní hra, ve které proti sobě
soutěží dva týmy v šesti disciplínách
(osobnosti, hledání pojmů, kreslení,
slepá mapa, bomba, finále). Hra je
vhodná pro děti od 10 let. Balení
obsahuje: 148 karet, bodovací tabulku, přesýpací hodiny, kostku, bloček,
tužku, bombu, kolo štěstí a pravidla.
EJ507073

319 Kč

EJ330127
399,-

649,-

HRY

V prodeji od 5. listopadu 2020

399 Kč
549 Kč
ZEMĚ, MĚSTO…
Princip této elektronické hry je
jednoduchý: vytaženou kartičku
položíte na herní jednotku, která
sama vybere písmeno a vaším
úkolem bude co nejrychleji říct
slovo na téma, které vidíte
na kartičce. Odpovídat může
hráč, který jako první zmáčkl
svoje tlačítko. Pokud bude odpověď správná, kartička je jeho.
Vítězem se stává hráč s největším
počtem kartiček.

589 Kč

SOUBOR 300 HER
Balení obsahuje více než 300 různých variant her pro celou rodinu: šachy, dámu, mlýn,
halmu, samotáře, vrhcáby, hry s kostkami, domino, mariášové karty…
EJ398693

DOBYVATEL
Vědomostní hra pro celou rodinu s prvky strategie. Bojujte svou hlavou, dobývejte vědomostmi! Balení obsahuje: 120 karet, oboustranný herní plán (Česká
republika, svět), 70 žetonů, kostku a pravidla. Hra je vhodná pro děti od 12 let.
EJ368725

Balení
obsahuje: herní jednotku, 30 kartiček
a návod. Hra je
vhodná pro děti
od 6 let.
EJ368729

66

499,-

699,-

999,-

699 Kč
POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 91.
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PROCVIČUJTE
VYJMENOVANÁ
SLOVA S ČERTÍKEM!
PEKELNÉ UČENÍ S ČERTÍKEM
KVÍTKEM
Veselý čertí klučina pomůže vašim
dětem hravě procvičit vyjmenovaná
slova! Balení obsahuje: hrací desku,
kostky, figurky, 188 karet, 40 žhavých uhlíků, 36 čertů, 4 odkládací
destičky a pravidla.
Hra je vhodná
pro děti od 8 let.

649 Kč
399 Kč

EJ506458

799,-

NÁMOŘNÍ BITVA
Oblíbená námořní strategická hra v praktickém kufříku! Balení
obsahuje: rozkládací
kufřík s herní plochou,
2 balení lodí, 2 balení
červených střel a 4 balení bílých střel.
EJ155677

JÍZDENKY, PROSÍM!
Evropa
V této jednoduché zábavné společenské hře
se stanete staviteli železničních tratí v Evropě.
Balení obsahuje: herní plán, 240 barevných
vagónů, 158 herních karet, herní žetony,
15 budov nádraží a pravidla. Hra je vhodná
pro děti od 8 let.
EJ368856

1099,-

879 Kč
JÍZDENKY, PROSÍM!
Junior
Nastupte a zažijte úžasná železniční dobrodružství napříč Evropou! Balení obsahuje: mapu
evropských železničních tratí, 80 barevných
vlaků, 72 karet vlaků, 32 jízdenek, 4 bonusové
jízdenky dlouhých tratí a pravidla. Hra je vhodná
pro děti od 6 let.
EJ398702

899,-

499,-

HRY

719 Kč

249 Kč
249 Kč
279 Kč

LOTO-TRIO
Zvířata v zoo
Poznávejte exotická zvířátka, naučte se je pojmenovávat, poznávat jejich vlastnosti,
životní podmínky a prostředí! Balení obsahuje: miniencyklopedii, oboustranný plakát,
podrobný herní návod pro několik herních variant a seznam českých zoologických
zahrad, ve kterých najdete zobrazená zvířata. Hra je vhodná pro děti od 3 let.
EJ507144
EJ507145
EJ048168

Zvířata v zoo /1
Zvířata v zoo /2
Zvířata v zoo /1 + /2

PLATNOST KATALOGU OD 1. LISTOPADU DO 31. PROSINCE 2020.

279,279,558,-

399,-

MLSNÝ MRAVENEČNÍK
Podpořte zábavnou formou manuální zručnost a trpělivost svých dětí, ze kterých se
ve hře stanou hladoví mravenečníci. Hlavní je se soustředit a správně se rozhodnout,
na jak barevného mravence má mravenečník právě chuť. Je potřeba mravenečka
opatrně pinzetou uchopit skrz jednu z děr mraveniště a pomalu ho vytáhnout, aby
se ostatní mravenci nerozutekli.
EJ398692

349,-

67

NO

VIN

KA
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519 Kč

HARRY POTTER
Kouzelní tvorové
Napínavá hra s unikátním
otáčecím herním plánem
je vhodná pro děti od 6 let.
Balení obsahuje: otáčecí hrací desku se dvěma hracími plochami, 4 figurky, arch
samolepek, 72 karet stop, 4 tabulky ministerstva kouzel, kostku a pravidla.
EJ507074

649,-

279 Kč
HARRY POTTER

HARRY POTTER

Turnaj tří kouzelníků
Vstupte do bludiště
plného kouzelných
stvoření a magie!
Hra je vhodná pro děti
od 5 let.

159 Kč
Vyškrabávací obrázky pro děti

HARRY POTTER
Připravte se na sovy, kouzelné hůlky a klikaté
uličky: fantastická vyškrabávací kniha je tu!
Tmavé stránky čekají, až je díky přiloženému
škrabátku přeměníte do barevných obrázků
plných magie! Objevte dobrodružné scény, vyčarujte vlastní postavy
do prázdných stran a vytvořte si podle návodů jednoduché, magické projekty. Vyškrabávací stránky můžete vytrhnout a pověsit nebo někomu darovat.
Brož., 28 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm + dřevěné škrabátko

Balení obsahuje: hrací desku
se zabudovanou házecí kostkou, 16 figurek, 48 karet
bludiště a pravidla.
EJ507075

329,-

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

1049 Kč

EJ041933

199,-

Harry Potter
Kalendář pro fanoušky Harryho
obsahuje dvanáct licencovaných
ponožek (velikost 36–41).
Materiál: 98 % polyester,
2 % elasten.
EJ507321

68

1299,-

159 Kč

159 Kč

Vyškrabávací obrázky pro děti

Vyškrabávací obrázky pro děti

ZÁBAVNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

POHÁDKOVÝ SVĚT

Brož., 28 stran, barevná publikace,
21 x 26 cm + dřevěné škrabátko
EJ041049

Brož., 28 stran, barevná publikace,
21 x 26 cm + dřevěné škrabátko
EJ041048
199,-

199,-

HLEDÁTE KNIHU? VÍCE NEŽ 120 000 TITULŮ S KLUBOVOU SLEVOU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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Andrea Tachezy,
Pavla Köpplová

PŘÍBĚH
NAŠÍ RODINY
JAK SE VYHNOUT VÁLCE
ROSEOVÝCH
aneb Právní minimum nejen
pro manželství
Praktický manuál rodinného práva pro širokou veřejnost, především pro zamilované, snoubence, partnery, rozvádějící a rozcházející se páry či zainteresovanou veřejnost, jako jsou například rodiče.
Nechte si poradit od zkušené české právničky!
Váz., 152 stran, 14,5 x 22,7 cm

EJ041948

199,-

EJ041845

449,-

359,-

N

O

VI

N

KA

249,-

Celý týden se budete těšit,
až si po nedělním obědě
společně prohlédnete knihu
rodinných vzpomínek. Nevěříte?
Chyba! Tato kniha totiž okoření každé rodinné setkání. A to
doslova. Špetkou jemné nostalgie totiž elegantně propojí několik
generací jedné rodiny. Knihu tvořte společně, uložte do ní příběhy,
které by neměly zapadnout, ohlédněte se za bezstarostným dětstvím a nezapomeňte využít prostor pro vzkaz budoucím generacím. Zábavná a podnětným způsobem zpracovaná kronika, díky
které předáte potomkům to podstatné z vašeho rodinného života.
Užijte si radost ze společného dotváření!
Váz., 132 stran, barevná publikace, 24,6 x 24,6 cm

Rodina, rádce

JUDr. Eva Ondřejová, LL. M., Ph. D.

Ruby Ashby-Orr, Kenny Pittock

STO A JEDNA VĚC
CO DĚLAT, KDYŽ WIFI
NEFUNGUJE
Rodinná příručka přežití

Simone Daviesová

MONTESSORI BATOLE
Průvodce pro rodiče
Kniha nabízí jednoduché, praktické
rady, jak vychovat z dítěte zvídavého
a odpovědného člověka.
256 stran, barevná publikace
EJ041230

399,-

319,-

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

Co se dá dělat bez připojení? Praktická
ilustrovaná a plně analogová příručka
vám zajistí zábavu (a duševní zdraví),
dokud se k vám signál nevrátí. Postavte
si doma překážkovou dráhu, objevte
nové radosti v přírodě, komunikujte
s jinými lidmi pouze pomocí zvuků a vymyslete celé menu jen s použitím toho,
co je v lednici. Uvidíte, že možnosti jsou
neomezené, i když vaše data nejsou.
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 16 x 16 cm

EJ041936

199,-

159,69
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KNIHA,
Z NÍŽ BĚHÁ
HYPOCHONDRŮM
MRÁZ
PO ZÁDECH!

S. Curtisová, P. Thomasová, J. Woodová,
F. Johnsonová, F. Waringová

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
S touto komplexní encyklopedií odhalíte léčivou sílu bylin, esenciálních olejů a průmyslově nezpracovaných potravin. 304 s., bar. p.
EJ041045

499,-

399,-

Martina Freiová

ZÁZRAČNÉ
MEDICÍNSKÉ PŘÍPADY
Kuriózní příběhy lékařů
a pacientů

Zdraví, rádce

S erudicí a smyslem pro humor
představuje lékařka a novinářka
M. Freiová ve svých příbězích plejádu kuriózních zranění, správných
i chybných diagnóz, netušených
vedlejších účinků a překvapivých
spontánních uzdravení. Dozvíte se,
že v medicíně neexistuje prakticky
nic, co by bylo nemožné. Po přečtení
této knížky budete znát choroby,
o nichž ani váš lékař nemá ponětí.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

EJ040773

N
O
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299,-

239,-

Nikolaj Illarionovič Danikov

LÉČEBNÁ SODA
Univerzální pomocník při prevenci
a léčbě nemocí
Obyčejná kuchyňská přísada, jedlá soda, má
řadu léčivých vlastností! 320 stran
EJ038889

279,- 219,-

Jak byste se chovali,
kdybyste opravdu
milovali sami sebe?
Kamal Ravikant

MILUJ SÁM SEBE,
JAKO BY TI ŠLO O ŽIVOT

David Rock

Jeff Rediger

JAK PRACUJE VÁŠ
MOZEK

UZDRAVTE SE SAMI

Kniha doporučuje, jak si lépe
uspořádat pracovní aktivity
tím, že ovlivníme práci svého
mozku. Dozvíte se, jak práci
mozku zefektivnit a nepodlehnout syndromu vyhoření.

Ve své knize doktor Rediger
ukazuje, jak vytvořit prostředí přispívající k uzdravení. Odhaluje základní
vzorce a stanovuje fyzické
i psychické principy spojované s uzdravením.

328 stran
EJ041925

Brož., 400 stran
EJ039497
359,- 279,-

70

349,-

279,-

Tuto knihu autor nechtěl původně
vydat. Měl strach, že jakožto ředitel
firmy, která zkrachovala, bude lidem
pro smích, když přijde s tím, že ho zachránila láska k sobě samému. Strach
ovšem překonal a teď své poselství
sdílí s celým světem. Publikace si získala velkou popularitu a mnoha lidem
zachránila život. Autor v této knize
ukazuje meditační cesty, které pomohou i vám.
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EJ041674

259,-

199,-

Poslouchejte náš knižní podcast na Spotify!
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Vyzkoušejte
jednoduché cviky,
které zlepší váš
zrak!

Ivana Ašenbrenerová

MENOPAUZA

Andrea Christiansen

216 stran
EJ041686

299,- 239,-

Ann Swansonová

JÓGA Z POHLEDU ANATOMIE
Prozkoumejte fyziologii 30 klíčových jógových ásan! 216 stran, barevná publikace

N

O
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N

KA

EJ041524

JÓGA PRO OČI
Nesmírné množství dospělých lidí trpí
očními problémy, ať už dalekozrakostí
či krátkozrakostí, podrážděním či únavou. Přitom posilovat zrak je nejen
možné, ale i snadné a ani v pokročilejším věku není problém účinně
ovlivňovat správné vidění. 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.
Váz., 144 stran, barevné ilustrace,
13 x 19 cm

EJ041291

199,-

499,- 399,-

Zdraví, rádce

Tělo a duše v harmonii

159,-

KNIHA, KTERÁ INFORMUJE, BAVÍ
A MNOHA LIDEM HOVOŘÍ Z DUŠE!

Yael Adlerová

O TOM SE NEMLUVÍ
MUDr. Yael Adlerová je každý den konfrontována s tabuizovanými tématy svých pacientů. Ať už je to inkontinence, poruchy erekce, nehody se sexuálními hračkami, tělesný zápach – ženy i muži u ní hledají lékařskou
radu a svěřují se jí téměř se vším. Ví ale i to, co dělá lidem starosti a o čem se mnozí neodvažují veřejně
mluvit, přestože to mají statisíce z nás společné. Otevřeně, s humorem, nadhledem a pochopením hovoří
o choulostivých zónách. Bez obalu vysvětluje vše, co je nám trapné.
Brož., 328 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EJ041022

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

329,-

259,71
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Táňa Havlíčková

MÓDA MÁ DUŠI
aneb Metoda osmi
stylových typů
OCTO CODES

Buďte in!

Vládne vám v šatníku chaos
a hledáte svůj osobitý styl?
Autorka, nekonvenční módní
návrhářka a designérka, přišla
s průlomovou metodou osmi
stylových typů OCTO CODES,
která pomáhá ženám objevit
jejich pravé já a pochopit
vlastní styl. Těchto osm stylových typů vám pomůže kupovat už jen to, co vám sluší
a v čem se cítíte opravdu
skvěle. Neposlouchejte trendy – poslouchejte svou duši,
své vnitřní já. Najděte se
ve svém stylu podle metody
OCTO CODES. Proměňte šatník ve svůj prospěch!
Váz., 184 str., barevná publ.,
17 x 24 cm
329,-

259,-

IKONY
Knihu doplňují autorčiny nádherné ilustrace.
192 stran, barevná publikace
399,- 319,-

EJ041334

Megan Hess

ELEGANCE
Nechte se pozvat do uměleckých dílen legendárních francouzských návrhářů! 192 s., b. p.
399,- 319,-

EJ041335

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

jen

638,-

obj. č.

EJ048159

2x Megan Hess

Není to u vás doma
úplně ono? Přijměte
jednoduché a věcné
rady Olgy Buškové,
designérky feng-šuej,
jak udělat z bytu či
domku funkční, útulný
a harmonický domov.
Domov jako talíř je
tak trochu jiná kniha
o bydlení. Je psaná
jako kuchařka, ale
nejde o jídlo. Jedná se
o návod, kde ubrat, čeho dát špetku a čeho více do jednotlivých místností, aby
vám domov chutnal. Najdete v ní recepty, jak si bydlení zútulnit s vtipem a elegancí. Rady provází krásné ilustrace Báry z Nikolajky.
Brož., 108 stran, barevné ilustrace, 20,5 x 21 cm

M. Tourell Søderbergová

HYGGE
Skandinávský koncept hygge přispívá
k tomu, že Dánové jsou nejšťastnějším
národem světa. V češtině přesný slovní ekvivalent nemáme, ale blíží se mu
pojem pohoda. Dostaví se, když se
uvelebíte na oblíbeném místě s napínavou knihou nebo když sedíte u výborného jídla s přáteli. Tato kniha vás
naučí, jak hygge najít. 224 s., bar. foto
EJ039072

72

299,- 239,-

Olga Bušková

DIÁŘ PLNÝ RADOSTI
Tento diář můžete používat
klasicky, jak jste zvyklí, ale
navíc se dozvíte zajímavosti
o každém měsíci, pranostiky,
a hlavně doporučení a rady
specialistky na harmonický
prostor. 200 stran, barevné il.
EJ041299

O

DOMOV
JAKO TALÍŘ

N

Olga Bušková
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EJ041385

Megan Hess

299,- 239,-

EJ041959

279,-

219,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.

Tato kuchařka obsahuje to
nejlepší z kuchyně MasterChef Česko 2019. Uvnitř
najdete nápadité předkrmy,
exotické i tradiční hlavní
chody či lahodné dezerty.
184 stran, barevná publikace
EJ040619

VI
N
O
N

NEJLEPŠÍ RECEPTY
Z MASTERCHEF
ČESKO 2019

KA
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399,- 319,-

JAK FUNGUJE JÍDLO
Graficky poutavě upravená
publikace pokrývá širokou
škálu témat. Vysvětluje, jaké
jsou zásady dobré výživy, co
znamená doporučené datum
spotřeby, co jsou to antioxidanty a mnoho dalšího.
256 stran, barevná publikace
EJ039409

399,- 319,-

Valijah Klásová

Autorka s humorem líčí svůj
životní příběh a představuje
nejoblíbenější recepty indické a pákistánské kuchyně.
Řada lahodných pokrmů je
vhodná i pro vegetariány.
152 stran, barevná publikace
EJ040801

299,- 239,-

Michelle Berriedale-Johnson

KUCHAŘKA
PRO DIABETIKY
Přední odbornice v oblasti
potravinových alergií a výživy sepsala řadu originálních
a jednoduchých receptů pro
lidi trpící cukrovkou. Recepty
jsou počítány pro jednu či
dvě osoby. 152 s., bar. publ.
EJ041186

Kuchařky, diety

ŽIVOT S CHUTÍ KARI,
KARI S CHUTÍ ŽIVOTA

Martina Slajerova

KETO NA CELÝ DEN
Ketodieta je v současnosti nejtrendovější dieta. Její pověst posilují i výzkumy, které naznačují, že může přispět nejen k léčbě obezity, ale i diabetu či nádorových onemocnění a působí proti projevům stárnutí. Aby se však její přínosy plně projevily, je potřeba se této
diety držet dlouhodobě a při každém jídle. To může být náročné, když snídáte až v práci,
na oběd máte vyhrazeno deset minut a odpoledne vymýšlíte, co po dlouhém dni rychle
připravit k večeři. S touto kuchařkou nebudete v pokušení omezit svou ketodietu na hotová jídla jen proto, že jste zrovna unavení, přepracovaní, nebo prostě proto, že vás nenapadá, co vařit. V knize naleznete chutné, lákavé recepty na pestré a různorodé snídaně,
svačiny, obědy i večeře, nápoje a dezerty.
Brož., 176 stran, barevná publikace, 19 x 23,5 cm

EJ041827

399,-

299,- 239,-

299,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

498,-

obj. č.

EJ048187

2x Martina Slajerova

Anette Moldvaerová

KÁVOVÉ OPOJENÍ
V této dárkové publikaci
najdete tipy, jak si doma
připravit dokonalou kávu.
Kniha také obsahuje přes
100 receptů na alkoholické i nealkoholické nápoje
s kávou. 224 str., bar. publ.
EJ038347

399,- 299,-

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

Martina Slajerova

RYCHLÉ KETO POKRMY
za 30 minut nebo méně
V této kuchařce naleznete sto receptů na pokrmy,
které připravíte nejdéle za půl hodiny. Všechny
suroviny jsou navíc snadno dostupné!
Brož., 192 stran, barevná publikace
EJ041136

399,- 299,-
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Zdeněk Pohlreich

SUPER JEDNODUŠE
Pár obyčejných surovin, jednoduchý postup a na stole super jídlo. O nic jiného
v této kuchařce nejde. Žádná nukleární věda a žádné složitosti. Připravit si
něco k jídlu díky této kuchařce zvládne kdokoliv a jídla, která v ní najdete, odrážejí způsob života, jakým žije spousta z nás. K receptům nebudete potřebovat tisíce ingrediencí ani hromadu nádobí. Omezili jsme se na minimum, aby
recepty zvládl bez obtíží úplně každý a výsledek byl přitom vydatný, svěží i tradiční. Uvařit na jedničku se dá totiž i z toho, co seženete v každém supermarketu nebo ve večerce za rohem. Pokud si čas od času kladete otázku, co uvařit,
tady je odpověď s řadou nápadů a tipů, které zvládnete stejně hravě jako skládačku z lega. Super jídlo se dá totiž připravit i super jednoduše!
Váz., 192 stran, barevná publikace, 19,5 x 26 cm

EJ505251

367,-

NAPEČENO BEZ PEČENÍ
Potřebujete rychle vytvořit chutný
dezert, ale nechce se vám zapínat
troubu? Tato kuchařka plná inspirace vám pomůže vybrat si z nepřeberného množství variant.
Láká vás čokoládový, pudinkový
či svěže ovocný zákusek? S pomocí surovin, které máte běžně
doma, napečete lehce i bez pečení! 128 stran, bar. publikace
EJ037889

74

259,- 199,-

Hugo Hromas

OHEŇ A DÝM
Recepty připravované na ohni
pod širým nebem
Hugo Hromas vás seznámí s taji kolem zakládání ohně, s jednotlivými
technikami vaření na ohni i s vybavením, které používá. Na ohni připravuje nejen pořádné kusy masa, ale
také vynikající zeleninové pokrmy,
peče chleba a dokonce i dezerty.
280 stran, barevná publikace
EJ041719

399,- 319,-

VI

N

FAMÓZNÍ!

O

Mirka van Gils Slavíková

N

KA

Kuchařky

459,-

Co najdete v mé nové
cukrářské knize? Můžete
se těšit na makovec,
kynutou bábovku, vánočku, sacher dort, mrkvový
dort, croissanty, pražský
koláč, žemlovku, ořechové sušenky a další lahůdky. Na receptech pracuji
všude, kudy chodím,
a i díky neustálému
pečení jsem je zdokonalila až do podoby, kterou
najdete v knize. Přes šedesát receptů s úžasnými
fotografiemi Barbory Lundgren, které jsme fotili v Holandsku. Ať už pečete
pro rodinu, návštěvu nebo si chcete upéct něco dobrého pro sebe, s touto
knihou vše hravě zvládnete a vykouzlíte dezerty, které budou přímo famózní!
Váz., 160 stran, barevné fotografie, 18,9 x 26,2 cm

EJ504584

429,-

343,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Tyhle chutné, zdravé recepty jsou velmi snadné
a uvařené z dostupných surovin. Jsme hodně
pyšné na to, že si na těchto jídlech společně
pochutná celá rodina. Doufáme, že vás vaření
podle nás bude těšit, ale ještě víc doufáme,
že vás bude těšit jídlo jíst!
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Kuchařky
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Kate Allinsonová a Kay Featherstonová

Kate Allinsonová, Kay Featherstonová

DALŠÍ ŠPETKA CHUTI
Autorky populárního blogu Pinch of Nom a kuchařky
Špetka chuti připravily další knihu. Uvádějí v ní stovku receptů, podle kterých uvaříte během třiceti minut lahodné
pokrmy, všechny včetně příkrmů do 400 kalorií. Jsou mezi
nimi vydatné snídaně, lehké variace oblíbených rodinných
pokrmů, nízkokalorické napodobeniny jídel z rychlého občerstvení i dezerty. Polovina receptů je vegetariánských.
Váz., 272 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

EJ041921

449,-

Karolína Fourová

NEJEZ BLBĚ

359,-

Kate Allinsonová,
Kay Featherstonová

ŠPETKA CHUTI
Dobře vařit, dobře jíst a přitom hubnout? Jde to! Tato
fenomenální kniha obsahuje
sto skvělých receptů, třicet
tři z nich je vegetariánských.
272 stran, barevná publikace
EJ041513

449,- 359,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

718,-

obj. č.

EJ048188

2x Kate Allinsonová, Kay Featherstonová

Když jsem viděla, kolik lidí utrácí peníze
za detoxikační kúry, drží nesmyslné diety
a věří mýtům o jídle kolujícím po internetu, rozhodla jsem se to změnit. Sepsala jsem vše, co byste o jídle měli vědět
a zodpověděla nejčastější otázky, které
dostávám. Mým cílem a přáním je, abyste
si dovedli v obchodě vybrat ten nejlepší
výrobek, abyste věděli, že po lepku se
netloustne a že dort není jen za odměnu.
Doufám, že vám kniha bude dobrým průvodcem v současné džungli informací.
Karolína Fourová

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.

Detoxikační kúry, drastické diety, extrémní výživové směry, polopravdy ohledně výživy dětí. To
vše může ovlivnit lidské zdraví i psychiku na mnohem delší dobu, než si řada z nás vůbec dovede
představit. Pod záplavou jednoduchých řešení,
které moderní doba přináší, se lidé přestávají
spoléhat sami na sebe, vytrácí se selský rozum
a kritické myšlení. 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. V knize také najdete čtyřicet
autorčiných nejoblíbenějších receptů.
Váz., 200 stran, barevná publikace, 17,5 x 24 cm

EJ041487

359,-

279,75
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PŘEDPOVĚĎ ZNÁMÉ ASTROLOŽKY

Olga Krumlovská

HOROSKOPY 2021

Ezoterika

Stalo se již dobrou tradicí,
že každým rokem vydává
PhDr. Olga Krumlovská,
známá astroložka a spisovatelka, horoskopy, v nichž si
mohou čtenáři najít základní
předpovědi na následující
rok, rady, čím se řídit a čeho
se vyvarovat, jak pečovat
o partnerské vztahy, o své
zdraví a finance. Horoskopy
jsou vypracovány nejen pro
základních dvanáct znamení,
ale i pro tzv. dekany, jimiž
autorka rozděluje každé znamení na tři „podznamení“,
takže jednotlivé předpovědi
jsou mnohem výstižnější
a přesnější.
Váz., 304 stran, 13 x 20 cm
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EJ041469

299,-

239,-

Janet Piedilato

MYSTICKÝ TAROT SNŮ
Životní rady z hlubin podvědomí
Tarot je osvědčený a oblíbený prostředek,
který lidé používají odedávna, když chtějí
nahlížet do své budoucnosti, získat oporu
při určitém rozhodování nebo si prostě jen
dopřát osobní chvíli klidu a usebrání. Tento
krásný komplet obsahuje balíček nádherných karet i příručku s poučením o významu jednotlivých věšteb a návodem, jak
máme při výkladu postupovat.
Dárková krabička obsahuje 78 tarotových
karet + knihu (brož., 160 stran)
EJ041094
499,- 399,-

PRO VĚŠTĚNÍ
I MEDITACI
Cassandra Easonová

RUNY A JAK JIM ROZUMĚT

Amy Leigh Mercree

Henry Reed, PhD

MEDITACE

SYMBOLY

a jak jí rozumět
Každý z nás může získat
vnitřní klid, lepší soustředění
i radost ze života. Se vším
poradí tato praktická a potřebná knížka. 128 s., čb. il.

a jak jim rozumět
V této knížce nabízí autor –
psycholog, vizionář a šaman
– přehled toho, co pro nás
symboly mohou znamenat.

EJ041284

76

199,- 149,-

136 stran, černobílé ilustrace
EJ039407
199,- 149,-

Slovo runa pochází ze starých severských
jazyků a znamená tajná věc nebo záhada.
Runy jsou znaky, které vypovídají o mnohém, co nás zajímá. Umožňují vyložit si
aktuální stav v životě i budoucnost, ať už
v souvislosti s rodinou, cestováním, láskou,
prosperitou, zdravím nebo naplněním osudu. Lze je použít pro věštění a meditaci, vytvářet jimi magické talismany síly či ochrany
a dokážou také posílit magická kouzla.
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 13 x 19 cm

EJ041285

199,-

149,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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LASKAVÝ PŘÍBĚH OD AUTORKY
BESTSELLERU
MUSELA JSEM ZEMŘÍT
Anita Moorjani,
Angie DeMuro

LÁSKA
To jsi ty

ZNAMENÍ
Tajemný jazyk vesmíru
Oblíbená autorka L. L. Jacksonová je středoškolská profesorka a obětavá matka
i manželka, ale také uznávaná jasnovidka
a médium s prokazatelně neobyčejnými
výsledky. Ve své nové knize nás učí rozpoznávat a interpretovat vzkazy od našich
milovaných a duchovních průvodců, kteří
už přešli na onen svět. Její láskyplná a léčivá
poselství mají převratný význam. Umožní
nám vnímat v životě především lásku i radost a pojímat ho zcela novým způsobem.
Váz., 352 stran, 14,5 x 20,6 cm
359,-

279,-

EJ041341

199,-

159,-
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EJ041564

Duchovní literatura

Laura Lynne Jacksonová

Anita Moorjani, slavná
autorka bestsellerů Musela
jsem zemřít a Co když je to
nebe, připravila ve spolupráci s ilustrátorkou Angie
DeMuro překrásnou knížku,
jejímž tématem je energie,
láska a tolerance – to nejpodstatnější, k čemu autorka dospěla na základě
svých pohnutých životních
osudů. Svým laskavým příběhem vede čtenáře k tomu, aby získali sebeúctu.
Knížka je určena především
dětem, radost však udělá
celé rodině.
Váz., 40 stran, bar. publ.,
20,3 x 25,4 cm

Vydejme se v tradici bestselleru
Čtyři dohody na cestu k využití
úžasného potenciálu lidského
vědomí!
Preethaji a Krishnaji

Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz
Toltécká kniha moudrosti

ČTYŘI POSVÁTNÁ TAJEMSTVÍ
Toto kouzelné dílo změní váš život. Ověřené vědecké přístupy se
v něm snoubí se starověkými duchovními praktikami. Osloví vaši
duši a seznámí vás se čtyřmi klíči k úspěchu, díky nimž se zbavíte
úzkosti, stresu i vnitřních zmatků a získáte život v hojnosti a štěstí.
Váz., 240 stran, 13 x 19 cm

EJ041393

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

279,-

219,-

PÁTÁ DOHODA
Proslulé pokračování slavného
bestselleru Čtyři dohody. Tento
„praktický průvodce cestou
sebeovládání“ vám pomůže postupně přetvořit celý váš dosavadní život. 208 stran
EJ038798
199,- 159,-
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Prožijte rok 2021
ve společnosti
Ester a Josefiny!
Ester Geislerová,
Josefina Bakošová

DIÁŘ 2021
ESTER & JOSEFINA

Diáře, kalendáře

Prožijte rok 2021 ve společnosti
Ester a Josefiny – dvou kamarádek, které spolu tvoří, ale zároveň žijí i své obyčejné životy,
prožívají podobné situace a potýkají se s podobnými problémy
v životě i ve vztazích jako vy.
A taky dělají chyby. Tak jako vy
s nimi už přes tři roky sdílíte své
soukromí a intimní milostné
zprávy, i ony se nyní chtějí otevřít
a nechat vás nahlédnout do svých
autentických zápisků v diářích
a svých soukromých zpráv. Vy jste
s nimi přes sociální sítě každý
den – a takhle mohou být každý
den i ony s vámi…
Váz., 134 s., bar. il., 14,5 x 20 cm

EJ042130

299,-

239,-

V prodeji od 10. listopadu 2020

ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ 2021
Brož., 128 stran, barevná publikace, 16 x 23 cm
EJ041837
259,- 199,-

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ KRÁSNÉ PANÍ 2021
+ KRÁSNÁ PANÍ TAJEMNÁ LUNA +
KAPSÁŘ NAŠÍ BABIČKY
Oblíbený stolní kalendář.
Týdenní kalendář (60 stran, 30 x 18 cm) + 2 publikace
(brož., 30 stran, 11,5 x 16,5 cm a kroužková vazba,
112 stran, 15 x 22 cm)
EJ396284
249,- 209,-

KROUŽKOVÝ DIÁŘ UNI (VELIKOST S)
Elegantní diář s vyměnitelným týdenním kalendáriem na rok 2021,
praktickými kapsičkami na vizitky, pravítkem a propiskou. Materiál: polyuretan.
Paulo Coelho

DIÁŘ 2021

SETKÁNÍ

Týdenní kalendárium,
citáty slavných osobností
(W. Churchill, S. Ertz,
A. Einstein, M. Pagnol,
J. Swift, N. Bohr aj.).
Brož., 112 s., 9 x 15,5 cm

Diář 2021
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího autora naší doby
ilustrovala Catalina Estrada.
264 stran, barevné ilustrace
329,- 259,EJ041659

78

EJ041993

Kroužková vazba, 128 stran, 12,8 x 15,2 cm

29,-

EJ401053 Růžový
EJ401052 Černý
EJ401054 Tyrkysový
EJ401056 Kolibříci
EJ401605 Můj šťastný rok
EJ401606 Rok báječných momentů

269,- 199,269,- 199,269,- 199,269,- 199,269,- 199,269,- 199,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.

N

O

VI
N

KA

78 a 79 diare a priroda.qxp_Sestava 1 21.10.20 12:07 Stránka 3

Heike Grotegutová

KOČKA SAMA DOMA
Jak udělat domácí kočku šťastnou
Tato praktická příručka nabízí celou
řadu nápaditých tipů a jednoduchých
her se snadno dostupnými pomůckami.
Brož., 96 stran, barevná publikace
EJ041295
299,- 239,-

FEJETONY
O ZVÍŘATECH
I LIDECH
Celý život se držím
hesla, že poznávání je
skvělé dobrodružství.
Přitom nemusíte být
zrovna ředitelem zoo,
abyste tohle dobrodružství mohli dnes a denně
zažívat také. Nemusíte se kodrcat Mongolskem
nebo prodírat subsaharskou Afrikou. Stačí
vycházet vstříc zvídavosti, která je vlastní každému z nás, abyste kolem sebe viděli mnohé
z toho, co ostatní nevidí. Abyste nacházeli dobrodružství i na zahradě anebo na ještě nečekanějších místech. Třeba se mi některé z vás
podaří inspirovat…
Miroslav Bobek

Miroslav Bobek

SUPI V HOTELU CONTINENTAL
a další zápisky ředitele zoo
KOČIČÍ ŘEČ
Autor podrobně popisuje, jak s námi
kočka komunikuje, a ukazuje, jak jednotlivé náznaky správně interpretovat.
Kniha obsahuje také informace o péči,
vývoji, zdraví aj. 128 stran, barevná publ.
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EJ038462

249,- 199,-

Kniha obsahuje fejetony nejen ze zákulisí Zoo Praha, ale také z pouští a pralesů či ze zahrady na autorově
chatě. Ředitel Zoo Praha se v nich věnuje zejména zvířatům, úsilí lépe je poznat a účinněji chránit, ale neváhá
odbočit i ke zdánlivě nesouvisejícím tématům. Příběhy mají výstižná a leckdy vtipná vyústění a doprovázejí je
unikátní fotografie.
Váz., 288 stran, barevné fotografie, 14,5 x 22,7 cm

EJ042028

359,-

Příroda

Gerd Ludwig

279,-

Myslivecké povídky
Jiří Křivánek

LOVECKÁ VZPOMÍNÁNÍ
V souboru mysliveckých povídek nabízí
autor přes třicet loveckých příběhů. Rekapituluje v nich několik desetiletí své profesní
dráhy, během nichž měl možnost navštívit
mnoho překrásných míst převážně ve vojenských výcvikových prostorech a hraničních
pásmech, kam mnohdy lidská noha nevkročila. Popisuje setkání s řadou lesníků,
myslivců a lovců a přibližuje jejich osudy
a úspěchy i strasti při lovu. V tomto ojedinělém putování časem, které shrnuje povídky
starší i novější, zaznamenává množství zážitků, které mu myslivecký život přinesl.
Váz., 256 stran, bar. publ., 14,5 x 22,7 cm

EJ041886

299,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2020.

239,-

Jiří Křivánek

Ádám Miklósi

LOVECKÉ
MALIČKOSTI

PES

Autor zaznamenává příhody
tak, jak je přinesl jeho dosavadní myslivecký život a jak
mu je vyprávěli jeho přátelé.
Žádný z příběhů není smyšlený a jejich postavy jsou
skutečné. 248 s., bar. publ.
EJ041069

299,- 239,-

Výpravná publikace si všímá
všech aspektů života psů –
odkud pocházejí, jaké je
jejich přirozené prostředí,
kdo jsou jejich předkové…
Podrobněji se věnuje také
anatomii psů, jejich smyslům
a vlastnostem. 224 str., bar. p.
EJ040590

399,- 319,-
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ROSTLINY DOKÁŽOU
ČISTIT VZDUCH
A SNIŽOVAT MÍRU
STRESU!
Veronica Peerlessová

ZDRAVÉ POKOJOVÉ ROSTLINY

Fran Baileyová,
Zia Allawayová

Tato publikace vám pomůže zjistit, co vaší
rostlině chybí a jak ji můžete vyléčit.
144 stran, barevná publikace
EJ039246

249,- 199,-

POKOJOVÉ
ROSTLINY
V PRAXI
Tato obsažná publikace nabízí široký
výběr osvědčených i netradičních druhů a rovněž
ukázky interiérových návrhů. 224 stran, bar. publ.
EJ040840

499,- 399,-

Fran Baileyová, Zia Allawayová

KAKTUSY A SUKULENTY V PRAXI
Příroda

Kaktusy a sukulenty se staly neodmyslitelnou součástí domácností 21. století. Najdeme je na parapetech
téměř každého domu, bytu nebo kanceláře. Zdobíme si jimi výkladní skříně i pracovní stoly a podařilo se jim
proniknout i do sociálních médií. Téměř každý druh se může pyšnit nějakou neobvyklou vlastností nebo rysem
– ať už se jedná o barvu, dužnaté listy, zvláštní tvary, nebo okouzlující květy. V této výpravné knize najdete
jedinečné fotografie a veškeré informace potřebné pro správnou péči o dvě stovky kaktusů a sukulentů.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

EJ041409

399,-

KOMBINOVÁNÍ ROSTLIN
Praktická zahradnická příručka ukazuje,
jak na záhonech kombinovat zeleninu
a bylinky. 128 stran, barevná publikace
EJ039674

259,- 199,-

N

O

VI

N

KA

499,-

Christa Weinrichová

PRAKTICKÉ RADY
& NÁPADITÁ ŘEŠENÍ
Alistair Griffiths, Matt Keightley

ZAHRADA PRO DOBROU POHODU

Martin Haberer

1200 ZAHRADNÍCH
A POKOJOVÝCH
ROSTLIN
Příruční obrazový atlas
Podrobný atlas obsahuje
1200 druhů pokojových
a zahradních rostlin s podrobnými údaji o pěstování.
688 stran, barevná publikace
EJ041722
699,- 549,-

80

Praktická a inspirativní zahradnická příručka ukazuje, jak
naplánovat zahradu tak, aby byla nejen okrasná a užitková, ale sloužila i k relaxaci a zároveň byla úsporná
na provoz. Kniha obsahuje řadu nápaditých řešení, například jak odstínit plochu od okolní zástavby, vytvořit přírodní větrolamy (a zároveň ušetřit energii na vytápění
domu), ochladit prostor výsadbou specifických dřevin,
vytvořit zvukovou bariéru, ušetřit vodu, vytvořit relaxační
prostor pro lepší soustředění, přírodní cestou umenšit
rizika napadení škůdci a mnoho dalšího.
Váz., 224 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 23,3 cm

EJ041888

499,-

399,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.
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David Haskell

UTAJENÝ LES
Rok pozorování v přírodě
Tato originální kniha se věnuje dění v přírodě, přibližuje nám les a jeho obyvatele,
popisuje vztahy nejrůznějších organismů
mezi sebou a sleduje změny v přírodě
v průběhu roku. 280 s. + 8 s. bar. foto
299,- 239,-

EJ039531

Kim Hurstová

POZORUHODNÝ SVĚT BYLIN
Bohatě ilustrovaná příručka vypráví
příběh sto padesáti nejpozoruhodnějších
druhů rostlin, tradičně využívaných pro
kulinářské, léčebné, kosmetické, domácí,
řemeslné či magické účely. 224 s., bar. p.
EJ039858

349,- 279,-

Helena Kholová, Jan Rys

PUTOVÁNÍ ČESKOU PŘÍRODOU

399,- 319,-

N
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EJ041217

Příroda

Fotografický průvodce českou krajinou
pro malé i velké milovníky přírody přináší
originální fotografie zvířat, která zde žijí,
doplněné textem zaměřeným na zajímavosti z jejich života. 208 stran, bar. publ.

Václav Větvička

KROK
ZA KROKEM
CELÝM ROKEM
Laskavý čtenář jistě tuší,
že když krok za krokem
kráčí Václav Větvička, stojí
za to být u toho. Tento
milovník přírody a jazyka
je totiž průvodce nad jiné
povolaný. Kráčí s očima
otevřenýma, a ať už kráčí
jarem, létem, podzimem
či zimou, pokaždé zmíní něco pozoruhodného. Ve fejetonech
zařazených do této knížky si všímá především kytek a stromů,
pro danou roční dobu typických či zajímavých.
Váz., 216 stran, 13 x 20 cm

EJ506541

249,-

199,-

Lisa Eldred Steinkopfová

ROSTLINY NA TMAVÁ MÍSTA
Tato kniha se zaměřuje na výběr nejvhodnějších rostlin, které můžete pěstovat v tmavém či špatně osvětleném bytě. Autorka se podělila o své dlouholeté znalosti a zkušenosti, které získala při pěstování vlastní domácí
džungle čítající na tisíc pokojových rostlin. Detailní profily jednotlivých
druhů zahrnují tipy na ideální množství zálivky, správné sázení do květináčů a řešení problémů se škůdci a chorobami. Také se dozvíte, které rostliny jsou bezpečné pro vaše domácí mazlíčky.
Váz., 160 stran, barevná publikace, 20 x 22 cm

EJ041755

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

359,-

279,81
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CO CHCETE SDĚLIT?
KOMU TO CHCETE
SDĚLIT?
A JAK TO MŮŽETE
UDĚLAT?
GRAFICKÝ
DESIGN PRO KAŽDÉHO

Hobby

Tato velice praktická kniha o designu
vás provede veškerými základy – typografií, fotografiemi, ilustracemi, barvami
– a ukáže vám, jak pomocí těchto nástrojů inspirovat, ovlivňovat a fascinovat. Seznamte se s klíčovými principy
skvělého designu prostřednictvím podrobných postupů, praktických workshopů a inspirativních příkladů. Poté si
své znalosti vyzkoušejte s praktickými
projekty, které budou vyhovovat vašemu
obsahu a zvolenému médiu. Pokud
máte v plánu definovat svou značku,
spojit se s publikem a používat vlivný
design, abyste posunuli svůj projekt
nebo rozvíjející se firmu na vyšší úroveň,
v této knize naleznete vše potřebné.
Váz., 224 s., bar. publ., 19,5 x 23,3 cm

EJ041806

499,-

399,-

VLAKY
Velký obrazový průvodce
Výpravná encyklopedie zachycuje
slovem i obrazem fascinující dějiny
železnice. 320 s., barevná publikace
EJ041848

David Willey

TANKY
Velký obrazový průvodce
Komplexní encyklopedická kniha
o tancích (včetně bezpilotních).
256 stran, barevná publikace
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EJ039851

TECHNIKY KRESBY

Pavel Zeman

Cesta k rozvoji vašeho stylu
pod vedením umělců
Praktický průvodce vás naučí, jak
kreslit tužkou, uhlem, perem a tuší,
pastelkami i pastelem, a jak s každým nástrojem dále rozvíjet své dovednosti. 304 str., barevná publikace

KUTILEM DOMA
I NA ZAHRADĚ

EJ039803

82

499,- 399,-

s RECEPTÁŘEM PRIMA NÁPADŮ
Kutil Pavel Zeman sestavil čtyřicet
podrobných návodů na nejrůznější
výrobky pro domácnost i zahradu!
192 stran, barevná publikace
EJ041092

349,- 279,-

699,- 549,-

699,- 549,-

Herbert Slavík a kolektiv

NAŠE HORY, LYŽE, SNÍH
Autoři představují zimní sporty
na horách od jejich nostalgických počátků, připomínají průkopníky lyžování, tradici velkých
závodů v době první republiky,
poválečné kolektivní rekreace,
povinné školní výcviky i počátky
snowboardingu. Závěrečná část
je věnována legendám zimních
sportů. Součástí knihy jsou historická ohlédnutí, vzpomínky,
portréty průkopníků i rozhovory
s osobnostmi českého sportu.
Kniha obsahuje desítky dosud
nepublikovaných snímků známých fotografů, kteří (stejně
jako mnozí z nás) propadli
kouzlu zimních hor.
Váz., 248 s., bar. p., 23 x 27,5 cm
EJ507663

599,-

479,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.
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Barbora Kurcová

52 PROJEKTŮ
Z PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ
Nechte se inspirovat
touto knihou a zkombinujte svou lásku
k přírodě s vyráběním
domácích dekorací!
Použijte materiály nasbírané venku a vytvořte
vizuálně inspirativní
umění, dárky a domácí
ozdoby a doplňky. Tato
studnice nápadů je plná
snadno proveditelných
projektů, které jsou představeny krok za krokem
fotografiemi. Projekty jsou dále rozděleny podle ročních období, takže se můžete
těšit i na speciální velikonoční, vánoční nebo halloweenské radosti.
Brož., 144 stran, barevné ilustrace, 17 x 23 cm

EJ041716

239,-

Hobby

299,-

Fantastická kniha
od zakladatelky blogu
Pro šikulky

Mei Ruo

ČÍNSKÁ MALBA ŠTĚTCEM
Čínská malba má obrovský kulturní význam.
S pomocí této knihy nejen objevíte, co různé tradiční motivy znamenají, ale také ovládnete techniky a metody jejich malby. Kniha vás seznámí
s nástroji, které budete k malování potřebovat,
nabídne vám detailní návody a uvede vás do bohatého mnohovýznamového světa tradičních motivů, jako jsou např. straky, kapři, motýli, orchidej
či bambus. Brož., 236 stran, barevná publikace
399,- 319,-

EJ041660

Petra Davídková

ŠITÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Jaroslava Dovcová

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ

HÁČKOVANÉ MOTIVY

Od základních šicích potřeb přes
límce, rukávy až k profesionálním
krejčovským úpravám. 320 s., bar. p.

110 vzorů včetně fotografií a podrobného popisu. 128 stran, barevná publ.
EJ038202

249,- 199,-

EJ042102

559,- 439,-

Nepropásněte objednací termín 2. prosince 2020!

Když Petra Davídková zakládala šicí blog Pro šikulky, netušila, že
během krátkého času bude mít desítky tisíc nadšených „followerů“, kteří se zamilovali do šití, ale nevěděli jak na to. Petra jim poradila. Její precizně vypracované střihy a podrobné návody nemají
chybu. Šít se podle nich naučí prostě každý. V knize je máte pěkně
pohromadě. Dozvíte se, co všechno je k šití potřeba, jak si vybírat
látky a šicí stroje, jak pracovat se střihem nebo jak všít zip. Najdete
v ní také 4 základní střihy (včetně střihové přílohy, která počítá
s různými velikostmi), z nichž dokážete vyrobit přes 20 jednoduchých modelů a nepřeberné množství dalších kombinací.
Váz., 304 s., barevná publikace + střihová příloha, 21,5 x 25,5 cm

EJ042006

599,-

479,83
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J. Fellowesová

MITFORDSKÉ
VRAŽDY
Stefanie Pintoffová

T. J. Brearton

Jan Žáček

Tami Hoag

Andrew Wilson

MĚSTO
V OHROŽENÍ

NEZVĚSTNÁ

MANIPULÁTOR

HOŘKÁ SEZONA

JINÉ ZLO

Strhující thriller plný
napětí, akcí a zvratů.

Příběh o spisovateli,
který zachází s lidmi
jako s loutkami. 224 s.

Detektiv Sam Kovac řeší
případ obzvlášť brutální
dvojité vraždy. 424 s.

Agatha Christie pátrá
po vrahovi britského
tajného agenta. 328 s.

První z řady
elegantních
kriminálních
příběhů ve stylu
Agathy Christie –
britštější než čaj s mlékem! 368 stran

EJ269208

EJ039262

EJ038287

EJ039398

Od držitelky prestižní
Edgar Award. 416 stran

Knihy se slevou

EJ039126

349,-

344 stran
EJ040140

359,-

249,-

379,-

329,-

359,-

Carlos Ruiz Zafón

Julia Drosten

Wolf Serno

Mel Starr

Karolina Mikšíková

Sebastian Niedlich

I. Dadin, B. Virnichová

NEBESKÝ VĚZEŇ

LVICE Z MAROKA
Fascinující severoafrická
země změní mladé
Evropance život. 464 s.

INKOUSTOVÁ
STOPA

ŽIVOT, NA KTERÝ
METR NESTAČÍ

A BŮH PRAVIL:
BUDIŽ JONÁŠ

KŘIK MLČENÍ

Hrdinové proslulého
románu Stín větru
se vracejí! 288 stran

POTULNÝ
APATYKÁŘ
Poutavý historický
román. 392 stran

Populární historická
detektivka. 256 stran

Humorné příběhy z malé
vesnice. 192 stran, čb. il.

Černá komedie se špetkou sentimentu. 272 s.

EJ039272

EJ039476

EJ038661

EJ039333

EJ039085

349,-

Margot Sunderlandová

VĚDA ZVANÁ
RODIČOVSTVÍ
Poskytněte dítěti láskyplnou péči! 304 s., b. p.
EJ038338

399,-

399,-

EJ040056

399,-

279,-

249,-

299,-

Můj boj proti
Vladimíru Putinovi
200 stran
EJ040094

259,-

Ines de la Fressange,
Sophie Gachetová

Linda Gaylardová

Martin Wolf

Oliver Bertram

Pedram Shojai, OMD

Davidji

ČAJOVÉ OPOJENÍ

POSUNY A OTŘESY

MĚSTSKÝ MNICH

ODSTRESUJTE SE

CO SI DNES
VEZMU NA SEBE?

Odhalte umění přípravy
dokonalého čaje!
224 stran, bar. publ.
EJ038852
399,-

Východní moudrost
i moderní vychytávky!
296 stran

Průvodce k zesílení
vlastní osobnosti.

160 stran, barevná publ.
EJ039093
399,-

Ponaučení z finanční
krize
496 stran

POSILOVÁNÍ
BEZ NÁŘADÍ
PRO MUŽE

EJ037839

499,-

320 stran, bar. publ.
EJ039274

399,-

EJ038478

279,-

Brož., 296 stran
EJ040179

349,-

Gareth Moore

441 HÁDANEK,
RÉBUSŮ
A LOGICKÝCH
HER
Kniha obsahuje
441 logických her,
které jsou rozděleny
podle obtížnosti – od úplných začátečníků až
po mistrovskou úroveň. Brož., 512 stran

Polly Faber

Tapír v tom plave!
144 stran, čb. ilustrace

Příběhy ze skříňky
208 stran, čb. ilustrace

EJ038931

EJ039988

EJ039756

84

249,-

Jennifer L. Holmová
& Matthew Holm

MANGO
A BAMBANG

Cassandra Clareová,
Holly Blacková
Magisterium

MYŠINKA

199,-

229,-

Cassandra Clareová,
Holly Blacková
Magisterium

MĚDĚNÁ RUKAVICE STŘÍBRNÁ MASKA
Brož., 264 stran
EJ036059

299,-

Brož., 216 stran
EJ036061

249,-

James Dashner
Labyrint

ZKOUŠKY OHNĚM
Druhý díl série Maze
Runner. 344 stran
EJ037832

279,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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Harriet Tyce

Matthew FitzSimmons

Jane Corryová

Ellis Peters

Kristan Higginsová

Phaedra Patricková

KRVAVÝ
POMERANČ

OTRÁVENÉ PÍRKO

POKREVNÍ SESTRA

ŠANCE NA ŠTĚSTÍ

Překoná Alison závislost
na alkoholu? 320 stran

Vynikající, akcí nabitý
politický thriller!
400 stran

Od autorky slavného
bestselleru Manželova
žena. 296 stran

ZÁZRAK SVATÉ
WINIFREDY

PODIVUHODNÁ
ODHALENÍ
ARTURA PEPPERA

EJ039613

EJ039108

EJ310642

399,-

349,-

EJ346812

249,-

416 stran
EJ039793

Příběh, jenž vás rozpláče i rozesměje. 264 stran
299,-

EJ299144

299,-

Samantha Youngová

Hana Kolaříková

Pavel Kos

Katherine Wilsonová

Marie Formáčková

Joseph Joffo

Ondřej Závodský

NIGHTINGALE WAY

NA KONCI SVĚTA

JEDINĚ NEAPOL

Nenechte si ujít závěrečný díl populární
romantické série! 352 s.

Příběh s evokativní
atmosférou a bohatým
jazykem. 160 stran

DENÍK PRAŽSKÉHO
STUDENTA

MARIÁN
LABUDA

Z PAŘÍŽE
DO PAŘÍŽE
Znáte z kina!
272 stran

EJ039332

EJ040311

144 stran + 8 stran
barevné fotopřílohy
EJ039978
199,-

ČAS OLIGARCHŮ,
JEJICH SLUHŮ
A NEPŘÁTEL

299,-

Elisabeth Hereschová

TAJNÁ AKTA
PARVUS

368 stran + 8 stran
černobílé fotopřílohy
EJ039000

399,-

199,-

Jeho Svatost dalajlama,
Jeffrey Hopkins

Humorné vyprávění.
112 stran, čb. ilustrace
EJ039603
229,-

Zábavný průvodce italským životním stylem.
296 stran
EJ274884

299,-

299,-

Brož., 176 stran
EJ357592

Theresa Cheungová

Drees Koren

Danica Šebestová

Mike Annesley

Joyce Russellová

ZIMNÍ SMOOTHIES

k plnohodnotnému
životu 144 stran

Fascinující kniha uznávané odbornice. 280 s.

Svěží, zdravá,
smetanová, teplá
126 stran

DESATERO
SPOKOJENÉHO
VZTAHU

HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ

CESTA

DESET TAJEMSTVÍ
NEBE

PRAKTICKÁ
ZELENINOVÁ
ZAHRADA

EJ038945

EJ039232

EJ297333

199,-

299,-

199,-

Jana Fabiánová

Katharina Adamsová

KRÁSNĚ
ZDRAVÁ

OVOCNÉ DŘEVINY
A BOBULOVINY

ATLAS VELKÝCH
MĚST CELÉHO
SVĚTA

Kompletní příručka pro vyrovnaný život
184 stran, barevná publikace

Rady a tipy pro zahrádkáře. 80 stran, bar. publ.
EJ039982

EJ040630

EJ277954

349,-

199,-

32 stran, barevné il.
EJ040699
199,-

Šest cest ke štěstí
z celého světa
192 stran, barevná publ.
EJ040275

379,-

199,-

192 stran, barevná publ.
EJ039237
349,-

JAK TO CHODÍ

A. Bellos, B. Lyttleton

Cazenove, William

FOTBALOVÁ
ŠKOLA

SÉGRY

Ilustrace Maria Faccioli.
96 stran, barevná publ.

8 oblíbených
povolání
Knížka plná zábavných
úkolů. 96 s., bar. publ.

EJ039265

EJ264912

EJ039667

349,-

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

259,-

1. sezóna
208 stran, čb. ilustrace
279,-

Podle poslední módy
Zábavný komiks.
48 stran, barevná publ.
EJ040045
199,-

85

Knihy se slevou

349,-

Legendární historická
detektivka. 224 stran

Dá barmanka Colleen
lásce druhou šanci?

86 a 87 hudba, zbozi.qxp_Sestava 1 21.10.20 10:47 Stránka 2

BOURÁK

3BOBULE

V SÍTI

EMMA

Česká komedie oblíbeného Ondřeje Trojana
s Ivanem Trojanem
v roli Bouráka, věčného
frajera, kterému teče
do baráku i do života.

Pokračování úspěšné
komedie. Hrají: T. Ramba, K. Hádek, L. Langmajer a další.

Tři herečky, tři pokojíčky,
deset dní a 2458 potenciálních sexuálních predátorů. Experiment otevírá téma zneužívání
dětí na internetu.

Adaptace nesmrtelné
romantické klasiky Jane
Austenové. Hrají: A. Taylor-Joy, J. Flynn, B. Nighy, C. Turner, M. Goth
a další.

EJ507514 DVD 179,-

EJ506319 DVD 269,-

Dasha

Bambini di Praga

DASHA
SYMPHONY

ČESKÉ KOLEDY

EJ507518 DVD 179,-

Miroslav Žbirka

CD, DVD

MEKY

EJ508223 DVD

269,-

V prodeji
od 5. listopadu 2020

Hana Zagorová,
Štefan Margita

The best of
Miro Žbirka
Album obsahuje originální nahrávky, které
byly remasterovány!

KONEČNĚ
SPOLEČNĚ

EJ504549 3 CD 359,-

EJ505175 CD

Olympic

Miroslav Paleček

Richard Müller

KAŤATA

PÍSNĚ DOMOVA

Nové album, nový klávesák, nová energie,
nová témata!

Známý písničkář zhudebnil verše předního
českého básníka.

HODINA MEDZI
PSOM A VLKOM

EJ508235

CD 319,-

Nové i osvědčené duety
a několik sólových písní.
Ztracená láska, Máma...

EJ508236 CD

339,-

269,-

Mirror, Fields of Gold,
Derniere Danse, Modlitba, Sunny, Adagio,
Najednou…
EJ506961 CD

319,-

Siedme nebo, Defekt
na duši, Za všetko môže
Keith Richards, Hodina
medzi psom a vlkom…

Nesem vám noviny,
Půjdem spolu do Betléma, Pojďte chlapci
k nám, Dej Bůh štěstí,
Veselé vánoční hody…
EJ256595 CD

179,-

Michal David

60
Dárkový box obsahuje: 3 CD s největšími hity Michala Davida, film
Decibely lásky a fotoalbum.
3 CD + DVD 790,-

EJ508149

VÁNOČNÍ
TAJEMSTVÍ

Dagmar Pecková

Janek Ledecký

Nejznámější vánoční
písničky
Zpívají J. Suchý, H. Zagorová, P. Kotvald, M. Kubišová, S. Hložek a další.

EXALTATIO
Vánoční koledy z Čech
a Moravy, vánoční písně
z českých barokních
kancionálů, adventní
písně staré Evropy…

SLIBY SE MAJ
PLNIT… LIVE

EJ231966 CD

179,-

Johnny Cash

Elvis Presley

TRVALKY

MILESTONES
OF A LEGEND

Jdem zpátky do lesů,
Kytky stále ještě voní,
Přijela jsem v kadilaku,
Nikdo se nesmál…

Luxusní edice přináší
najzajímavější a nejúspěšnější nahrávky
Druhé Trávy od roku
1990 do současnosti.

10 ORIGINAL
ALBUMS
& BONUS TRACKS

EJ508276 3 CD 319,-

148 písní rokenrolového
krále. Hound Dog, Loving You, All Shook Up,
Heartbreak Hotel…

EJ508277 3 CD 299,-

EJ370547 10 CD 449,-

EJ50826010 CD 449,-

Angela Marsonsová
Případy
Kim Stoneové

Vladimír Mertlík

Marie Kubátová

Adriana Krnáčová

Terry Hayes

KOLEKCE
AUDIOKNIH

POHÁDKY

ZPUPNOST

JÁ, POUTNÍK

Audioknihu čte Ladislav
Cigánek. Délka nahrávky: 12 hodin 56 minut.

Audioknihu čte Martin
Stránský. Délka nahrávky: 29 hodin 23 minut.

EJ042008

EJ040557

Originální nahrávky F. Nepila z devadesátých let.

EJ508018

EJ505180

EJ508017

CD (mp3) 359,-

86

CD (mp3) 299,-

CD (mp3) 299,-

2 CD (mp3) 299,-

399,-

Remember Me, Country
Boy, I Walk the Line,
Rock Island Line…

František Nepil

277 minut pohádkových
příběhů s plejádou známých českých herců.

CD + DVD

30

OSVOBOZENÉ
DIVADLO V + W
Kompletní zvuková historie včetně 22 nikdy
nevydaných nahrávek.

EJ506494

Druhá Tráva

V prodeji
od 5. listopadu 2020

319,-

319,-

Pavel Žalman Lohonka
a přátelé

V prodeji
od 5. listopadu 2020

EJ508274 CD

EJ508020 CD

Záznam živého vystoupení
z 20. 12. 2017 v pražském
divadle Hybernia.

3 CD (mp3) 399,-

V PRVNÍ LINII

Čte Jitka Ježková.

Kniha vzpomínek
armádního generála
Petra Pavla.

EJ042051

EJ042012

NĚMÝ KŘIK

CD (mp3) 299,-

CD (mp3) 349,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Překrásná atmosféra
staročeské vesničky

VÁNOČNÍ SADA
Vánoční bytové doplňky.
Materiál: polyester.
Barva: bílá, zlatá.

Šárka Váchová

BETLÉM
Panoramatický rozkládací betlém.
Rozměry rozloženého betlému:
32 x 44 x 22 cm. Materiál: papír.
EJ506781

199,-

V prodeji od 5. listopadu 2020

159,159,119,-

EJ505416 Návlek na polštář (40 x 40 cm)
EJ505417 Běhoun (32 x 140 cm)
EJ505418 Prostírání, 2 ks (32 x 45 cm)

ZÁVĚSNÁ
KOVOVÁ
ROLNIČKA

VÁNOČNÍ
LITÍ OLOVA
Tato sada vám pomůže vykouzlit atmosféru tradičních
českých Vánoc. Balení obsahuje šest olověných mincí
a tavicí naběračku.
EJ304400

199,-

EJ505431
EJ505430
EJ505432

Dárkové zboží

Oblíbené kovové rolničky
ve třech barevných odstínech.
Rozměry rolničky: Ø 29 cm.

Pro celou
rodinu
179,- 149,179,- 149,179,- 149,-

Červená
Zelená
Krémová

159,-

Nádherná
vánoční
dekorace
PORCELÁNOVÝ
DOMEK
S LED SVĚTLEM
Oblíbená zimní interiérová
dekorace. Rozměry domku: 9 x 9,8 x 6 cm. Baterie
jsou součástí balení.
EJ505385

129,- 99,-

SKLENĚNÝ SVÍCEN
S LED SVĚTLEM
Skleněný svícen
pro navození pravé
vánoční atmosféry.
Rozměry svícnu:
Ø 8,5 cm, výška 15 cm.
Baterie (3x AAA) nejsou
součástí balení.
EJ505353 Motiv hvězdy
EJ505352 Motiv vločky

Nepropásněte objednací termín 2. prosince 2020!

219,- 179,219,- 179,-
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HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK
Polštářek se semínky pšenice a harmonizující levandulí. Materiál: polyester, pšenice,
levandule. Vhodné do mikrovlnné trouby. Rozměry: 45 x 13,5 cm.
269,- 229,269,- 229,269,- 229,269,- 229,-

EJ401417 Červený
EJ401416 Fialový
EJ401419 Tartan
EJ401418 Černý

OBRÁZEK SE SVĚTÝLKY
Dekorativní obrázky s LED světýlky prozáří váš domov
a navodí útulnou atmosféru. Rozměry: 20 x 15 cm.
Baterie (2x AA) nejsou součástí balení.
Dveře s květinami
Zátiší se srdcem
Kočka na okně
Zimní zátiší

169,- 149,169,- 149,169,- 149,169,- 149,-

NAŠE TIPY
NA KRÁSNÉ
VÁNOČNÍ DÁRKY

Dárkové zboží

EJ401111
EJ401112
EJ401113
EJ401110

DEKA V POLŠTÁŘI
Plyšový polštář v příjemných barvách se po rozepnutí promění v měkkou
přikrývku. Rozměry polštáře: 40 x 40 cm, rozměry deky: 120 x 150 cm.
Materiál: polyester.
399,- 299,399,- 299,399,- 299,399,- 299,-

EJ400977 Sněhuláci
EJ400975 Dívka s kolem
EJ400976 Koala
EJ400978 Kočka

TELEVIZNÍ DEKA
Deka z měkkého hřejivého plyše v dárkovém
balení (krabice v designu retro televize).
Materiál: polyester. Rozměry deky:
150 x 200 cm.
EJ400938 Pro chvíle pohody
EJ401321 Program dne: Relaxace
EJ400937 Nejmilejší babička
EJ400936 Báječný děda

88

SKLÁDACÍ DEŠTNÍK

599,- 479,599,- 479,599,- 479,599,- 479,-

Praktický vystřelovací deštník s originálním
potiskem Happy Spirit, který jedním stiskem
rozložíte a dalším stiskem zase složíte.
Průměr rozloženého deštníku: 1 m.
EJ401108 Jednorožec
EJ401118 Eiffelovka
EJ401117 Kolibříci
EJ400062 Dívka s kolem
EJ400641 Kočka se srdíčky
EJ400063 Tropical

399,- 299,399,- 299,399,- 299,399,- 299,399,- 299,399,- 299,-

Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob!
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ZRCÁTKO S GLITRY
Zavírací klasické i zvětšovací zrcátko Happy Spirit.
Materiál: kov, sklo. Rozměry: Ø 7 cm.
EJ401107 Kočka se srdíčky
EJ401104 Pro štěstí
EJ401103 Život je krásný
EJ401106 Splň si své sny
EJ401105 Jednorožec

129,- 99,129,- 99,129,- 99,129,- 99,129,- 99,-

MANIKÚRA

PENĚŽENKA

EJ400949 Jsi krásná
EJ400950 Květiny
EJ400945 Jsi kočka!
EJ400944 Růžová s puntíky
EJ400948 Nejlepší maminka
EJ400952 Skvělá kamarádka
EJ400951 Ptáček na větvičce
EJ400946 Srdíčko
EJ400947 Kolibříci

Velká peněženka s 12 vnitřními
kapsami a kapsičkou na drobné.
Materiál: 60 % polyuretan,
40 % PVC. Rozměry: 19 x 11 cm.
Praktické zapínání na zip.
EJ400740 Puntíky
EJ400739 Srdíčko
EJ400738 Louka
EJ400513 Tropical
EJ400743 Ptáček
EJ400742 Růže
EJ400741 Květiny

369,- 299,369,- 299,369,- 299,369,- 299,369,- 299,369,- 299,369,- 299,-

199,- 149,199,- 149,199,- 149,199,- 149,199,- 149,199,- 149,199,- 149,199,- 149,199,- 149,-

LAHEV Z NEREZOVÉ OCELI
Lahev s originálním designem Happy Spirit je vhodná do práce i na cesty.
Díky dvojstěnné izolaci a dokonalému těsnění udrží váš nápoj déle teplý
a zároveň vás nebude pálit v rukou. Materiál: nerezová ocel. Výška: 26 cm,
průměr dna 6,5 cm, objem: 500 ml.

SKLENIČKA NA VÍNO
Sklenička v dárkovém balení. Materiál: sklo. Výška: 17 cm, objem: 220 ml.
EJ400957 „Džusík” pro maminky
EJ400953 Sklenička poslední záchrany
EJ400956 Tekutá jóga
EJ400958 Jsi kočka!
EJ400955 Seznam úkolů

149,- 119,149,- 119,149,- 119,149,- 119,149,- 119,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.

EJ401064 Louka
EJ401065 Kolibříci
EJ401069 Geometrický vzor
EJ401066 Kočka
EJ401068 Listy
EJ401067 Srdíčko

299,- 249,299,- 249,299,- 249,299,- 249,299,- 249,299,- 249,-
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Dárkové zboží

Kompaktní manikúra v pevném pouzdru
s praktickým zavíráním obsahuje: nůžky, dvoje
kleštičky na nehty, kovový pilník, pinzetu a další
užitečné nástroje z nerezové oceli. Materiál
pouzdra: polyuretan. Rozměry: 6 x 11 cm.
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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
Knihkupectví Luxor
OTEVÍRÁME
OC Čtyři Dvory
V PROSINCI
M. Horákové 1498
DĚČÍN
Knihkupectví Luxor
Tržní 1069/32
tel.: 731 451 345

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

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

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

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

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

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

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

CHRUDIM
Knihkupectví Luxor
Široká 117
tel.: 730 514 451

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

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

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

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 VÁNOCE 5/2020 je výhodné objednat do 2. prosince 2020.
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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-EJ023456,EJ124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EJ023456,EJ124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EJ023456,EJ124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EJ023456,EJ124578-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

IN TIME 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 ZIMA 1/2021 budeme rozesílat začátkem ledna 2021.
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Marek Eben

MYŠLENKY ZA VOLANTEM
Kniha představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky
v letech 2014–2020.
Kroužková vazba, 168 stran, 14 x 17,8 cm

EJ042106

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

299,-

239,-

Moje zkušenost s podobnými knížkami
je taková, že se mi vždycky něco líbí a něco
zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby
v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych
nemusel otravně listovat a přeskakovat to,
co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem neměl to srdce
z knížky něco vytrhnout, připadá mi to
barbarské. A proto je tato knížka ve formě
kroužkového bloku, protože z bloku člověk
vytrhne list jako nic a nemusí se trápit.
Pokud někomu po přečtení zbudou jen desky,
velice se omlouvám.
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