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PŘÍBĚHY
KRÁLÍČKA
PETRA

Jaro 2/2018
Objednávejte do 25. dubna 2018.

Příběhy o odvážném
králíčkovi, které
znáte z kina!
Klubko – strana 1

SESTŘIČKY
V NESNÁZÍCH
V prestižní londýnské
nemocnici je
neustále rušno…
strana 24

KURIOZITY
A REKORDY
Mistrovství světa
ve fotbale

Láska

je to, co se
ti stane,
zatímco ji
hledáš...

strana 61

Tisíce knih s klubovou slevou
najdete na www.knizniklub.cz.
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Milí členové Knižního klubu,
rádi bychom vás co nejsrdečněji pozvali ve dnech 10.–13. května na náš stánek S 205 na mezinárodním
veletrhu Svět knihy Praha. Připravili jsme pro vás zajímavý program a setkání s řadou významných autorů
a osobností (více na s. 16). Nezapomeňte využít náš slevový kupon na vstupné!
A na co se ještě můžete v jarním katalogu těšit? Příznivcům historie doporučujeme titul Nejtemnější
hodina (s. 39), jehož filmová podoba je čerstvě ověnčená dvěma Oscary. Příběh mapuje zásadní
rozhodnutí britského premiéra W. Churchilla na počátku druhé světové války. Zájemcům o politiku
a aktuální světové dění je určen titul Oheň a hněv (s. 38) s informacemi z „Trumpova Bílého domu“,
který vyvolává vášnivé polemiky. Kdo hledá příjemnou oddechovou četbu, toho určitě nezklameme bestsellerem Někdo cizí v domě (s. 7) od nadějné kanadské autorky nebo knihou Obchodník (s. 6)
od oblíbeného amerického autora právnických thrillerů Johna Grishama. Jaro bez lásky a nových milostných vzplanutí si nejde ani představit. Těm, kteří zatouží po romantice, doporučujeme román Sestry
z Versailles (s. 20) nebo Sestřičky v nesnázích (s. 24). Nezapomeňte také na děti a pobavte se společně nad Příběhy králíčka Petra (Klubko, s. 1). Do kin právě přichází jejich nová filmová adaptace.
Svěží jaro a veselou zábavu s našimi knihami vám přeje
Helena Čudová, programová ředitelka

Vyhrajte
dovolenou snů!

Otevíráme pro vás novou
prodejnu v MLADÉ BOLESLAVI!
Více na www.knizniklub.cz/prodejny

Více na straně 54

Přijďte se podívat na veletrh
SVĚT KNIHY PRAHA 2018!
Připravili jsme pro vás besedy i autogramiády.
Více na straně 16

Nakupujte
vybrané e-knihy
s 50% slevou!
Více na www.knizniklub.cz/eknihy

Vaše TOP 10 z katalogu ZIMA 1/2018
1. Stefan Ahnhem: OBĚŤ BEZ TVÁŘE

strana 13

2. Rainer M. Schröder:
NEBE, NA NĚMŽ NESVÍTILY HVĚZDY

strana 18
strana 12
strana 40

5. Danielle Steel: DRAŽBA

strana 25
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3. Angela Marsonsová: OTEVŘENÝ HROB
4. Mirka Zlatníková: MARIE TEREZIE

2

6. Jojo Moyesová: KRASOJEZDKYNĚ

strana 24

7. Gilly Macmillanová: DOKONALÁ

strana 9

8. Tess Gerritsenová: ZNÁM TAJEMSTVÍ

strana 9

9. Robert Harris: KONKLÁVE

strana 18

10. A. Suessová: CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ Klubko – strana 2

Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte!

Dárek.....................................................3
Cestování...........................................4–5
Bestsellery..........................................6–7
Napětí .............................................8–11
Detektivky......................................12–14
Sci-fi, fantasy .......................................15
Pozvánka na Svět knihy Praha ..............16
Historické romány ..........................17–20
Společenské romány.......................21–24
Romány o lásce, erotické romány....25–27
Humor ...........................................28–29
Česká literatura..............................30–31
Odeon, světová literatura ...............32–33
YOLI...............................................34–35
Jazyky, vzdělávání.................................36
KLUBKO – katalog pro děti a mládež
Rodina, vztahy .....................................37
Politika, osudy, militaria..................38–39
Dějiny, biografie ...................................40
Obrazové publikace..............................41
Nabídka knih se slevou ..................42–43
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Přírodní medicína, rádce .................48–49
Ezoterika, záhady .................................50
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Velká soutěž Knižního klubu.................54
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Dárkové zboží ................................58–59
Hobby, sport ..................................60–61
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Bodujte při každém
nákupu!
Za každý nákup knih, audioknih,
CD, DVD i dárkového zboží získáváte ibody
a s nimi spoustu skvělých výhod!
Za ibody si můžete vybrat báječné
odměny na www.ibod.cz!

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 65.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Cena pouze 179 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního
klubu, kteří si jednorázově objednají
z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč. Ostatní
zájemci si mohou objednat publikaci
za plnou členskou cenu 279 Kč.
Akce platí do 31. května 2018.

349,AKČNÍ CENA

179,-

Objednací číslo při akční ceně:

DA039227

ZMĚŇTE SVÉ SNY
O DOKONALÉM
DOMOVĚ V REALITU!
Rebecca Sullivanová

UMĚNÍ PŘIROZENÉHO
DOMOVA
Dnes si víc než kdy dřív ceníme zdraví
a pohody a velký důraz klademe na slova
„přírodní“ a „přirozený“. Pro mnohé z nás
to ale začíná a končí u toho, co jíme a pijeme. Pokud však opravdu chceme dosáhnout
přirozeného životního stylu a optimálního
zdraví, je třeba zvolit ucelenější přístup.
A o tom je tato kniha – přináší náměty
a recepty na přírodní (a přirozené) produkty
pro celý dům, od kuchyňské spíže po úklid

skříněk, od taštičky na kosmetiku
po lékárničku (a dokonce i pár
nápadů na výrobu úžasných
přírodních nápojů).
Váz., 192 s., barevná publikace,
18,9 x 24,6 cm

DA039227
akční cena

GV039227

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2018.

349,-

179,279,3
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Tipy na jarní výlety
Vydejte se na nejkrásnější
místa v okolí Sázavy a Vltavy!
OD PRAMENE AŽ K SOUTOKU S VLTAVOU
Ivan Klich

VÝLETY PODÉL SÁZAVY

Cestování

Sázavu milují vodáci, trampové, turisté, chataři, chalupáři, romantici i fotografové. A v této knize si přijdou
na své příznivci kratších i delších turistických výletů,
milovníci historických památek a přírodních pozoruhodností, i lidé, kteří mají prostě Sázavu rádi a chtějí její
okolí lépe poznat. Každá kapitola zahrnuje popisy těch
nejzajímavějších míst, návrhy turistických tras a také
orientační mapku a četné fotografie, které mohou
místo zájemcům přiblížit. Dvě kapitoly v závěru knížky
pak pojednávají o významných fenoménech spojených
se Sázavou – vodáctví a Posázavském pacifiku.
Flexivazba, 144 stran, barevná publikace, 14,5 x 21 cm

GV039107

PRAHA

AMSTERDAM

Publikace obsahuje informace
o historii, památkách, galeriích,
restauracích,
podrobné mapy,
fotografie aj.
272 stran, bar. p.

Průvodce doplněný podrobnou
mapou je ideální
pro orientaci
při procházkách
městem.
80 str. + 23 str.
bar. foto, bar. p.

GV039235

GV038474

499,- 399,-

199,-

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
Povídání o 33 vyhlídkách včetně
fotografií, souřadnic, popisu
přístupu a výřezu z turistických
map. 136 stran, bar. publikace
GV038134

249,-199,-

499,- 399,-

BERLÍN

RAKOUSKO

Ilustrovaný průvodce nabízí řadu
informací o pohnuté historii
města i tipy na
místa, kam zajít
s celou rodinou.
352 stran, bar. p.

Kniha plná nádherných fotografií nabízí podrobné informace
o nejproslulejších
pozoruhodnostech Rakouska.
380 stran, bar. p.

GV038479

GV038480

549,- 449,-
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249,-

Ivan Klich

549,- 449,-

Ivo Paulík a kolektiv

Jan Hocek

NA KOLE
PO NEJKRÁSNĚJŠÍCH
OBLASTECH
ČESKÉ REPUBLIKY

NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA

Publikace nabízí trasy pro
náročné cyklisty i rodiny
s dětmi. Kromě popisu tras
a oblastí nechybí působivé
fotografie, informace o občerstvení, servisech, památkách
po cestě a mnohém dalším.
192 stran, barevná publikace
GV036594

299,- 259,-

Prostřednictvím této knihy vás
zveme do nejhezčích oblastí
celého světa, které lze projít
pěšky. Spolu s autorem budete prožívat dobrodružství
v kraji plném medvědů, stoupat k nejvyšší hoře světa,
putovat pralesy či zdolávat
aktivní vulkány. Vyprávění
provází přes 300 profesionálních fotografií. 224 s., bar. p.
GV039141

399,- 299,-

V Knižním klubu najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Vladimír Soukup, Petr David,
Zdeněk Thoma

Odhalte skrytá tajemství
starodávných českých
hradů…

1000 CZECH WONDERS
Inspirace pro plánování výletů i nádherný obrazový průvodce v jednom! Anglická
verze oblíbené publikace.
376 stran, bar. publikace
GV039579

649,- 549,-

V. SOUKUP a P. DAVID jsou
autory řady publikací z oblasti
cestovního ruchu a turistických
průvodců. Pro nakladatelství
Euromedia připravili řadu
Velkých turistických encyklopedií, publikace Dějiny hradů
a tvrzí v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, 1000 divů Česka,
Dějiny zámků v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, několik svazků v edici Rodinné
toulky a další desítky titulů.
Petr David, Vladimír Soukup

Vladimír Soukup, Petr David

ŠUMAVA
Kniha se zabývá přírodou,
historií i památkami Šumavy.
Vedle známých turistických
center připomíná i zaniklé
osady a místa dříve nepřístupná. 248 stran, bar. publikace
GV039050

299,- 239,-

Cestování

HRADY A JEJICH
ZÁHADY
Obsažný průvodce po českých
hradech a tvrzích, které jsou
obestřeny tajemstvím, nabízí nejen
podrobné informace o dějinách
našich nejvýznamnějších pamětihodností, ale přibližuje rovněž
zajímavosti o historických
i moderních osobnostech, které jsou s nimi spjaty.
Základem každého hesla je poutavý příběh a pověst, která se k danému
místu váže. Vše doplňují praktické údaje o otvíracích dobách či možnostech parkování.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 16,2 x 24,4 cm

GV039646

299,-

239,-

Vladimír Soukup, Petr David

BRDY
Kniha vypráví o přírodě i památkách Brd a také o tom,
jaké příběhy se zde odehrály.
Nechybí přehled turistických
tras a nejhezčích výletů.
208 stran, barevná publikace
GV038378

299,- 239,-

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 54.
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John Grisham

SPOLEČNÍK
Kyle má ty nejlepší kariérní
vyhlídky: je výjimečným studentem práv, má bystrý úsudek a velmi dobře vypadá.
Má ale také tajemství a vyděrači na sebe nenechají
dlouho čekat… 336 stran
299,- 239,-

GV038727

John Grisham

PŘEDVOLÁNÍ
Soudce Atlee po sobě zanechal několik milionů dolarů
v hotovosti bez vysvětlení, jak
k nim přišel a jak s nimi mají
jeho potomci naložit. Nečekané dědictví záhy způsobí jeho
synovi problémy… 296 stran
GV038726

299,- 239,-

John Grisham

OSAMĚLÝ STŘELEC

Bestseller

Advokát, který působí trochu
jako Philip Marlowe 21. století, bere případy, o které by
ostatní právníci ani nezavadili.
Dostanete-li se do problémů,
rozhodně ho budete chtít mít
na své straně… 360 stran
299,- 249,-

GV038277

John Grisham

LOBBISTA
Lobbista Joel Backman, odsouzený na 20 let do vězení, je
po 6 letech náhle propuštěn
na svobodu. CIA totiž zajímá,
kdo ho přijde zavraždit. Joel se
však rozhodne strážce i pronásledovatele přelstít… 336 stran
GV037421

299,- 249,-

John Grisham

GRAYOVA HORA

John Grisham

V Brady se už po generace
těží uhlí a po generace se tu
řeší porušování zákonů. Někdy
to vyvrcholí soudní pří, jindy
oběťmi na životech. Právnička
Samantha se bude muset vypořádat s obojím… 384 stran

OBCHODNÍK
Zlodějskému gangu s uměním se podařilo uskutečnit loupež století – z přísně střežených
prostor knihovny Princetonské univerzity odnesli lup pojištěný na 25 milionů dolarů.
Bruce Cable vlastní oblíbené knihkupectví v ospalém letovisku Santa Rosa na floridském
ostrově Camino. Peníze si ale vydělává jinak – obchoduje se vzácnými knihami, sem tam
i na černém trhu kradených tisků a rukopisů.
Mercer Mannovou, mladou spisovatelku a čerstvě propuštěnou učitelku, osloví záhadná
elegantní dáma s nabídkou vysoké odměny, když se Mercer pokusí proniknout do Cableova
okruhu literárních přátel a odhalit tajemství jeho transakcí. Mercer přijímá… a John Grisham
rozehrává napínavou zápletku svého dalšího mistrovského románu!
Přeložila Irena Steinerová. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GV039370
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239,-

GV037420

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

650,-

jen

895,-

obj. č.

GV039961

5X JOHN GRISHAM VÝHODNĚ

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 65.
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Autorka thrilleru roku 2017 Manželé odvedle
přichází s dalším rodinným dramatem plným tajemství
a nečekaných zvratů.
Shari Lapena

NĚKDO CIZÍ V DOMĚ
Karen a Tom Kruppovi jsou šťastní – vzali se teprve nedávno a vlastní
nádherný dům na předměstí New Yorku. Jednoho dne přijde Tom domů
a zjistí, že Karen zmizela – její auto je pryč a zdá se, že odjela ve spěchu.
Nevzala si dokonce ani kabelku, telefon, doklady. Krátce nato se Tom
od policie dozví, že jeho žena měla nehodu, utrpěla otřes mozku a nic
z té události si nepamatuje. Po čase se Karen, odhodlaná vyléčit se
a vzpomenout si, vrací z nemocnice domů. Ale zdá se, že se tam něco
změnilo. Něco není v pořádku. Někdo tam byl. Někdo cizí…
Přeložila Jana Kunová. Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm
299,-

239,-

Bestseller

GV038258

Shari Lapena

NĚKDO CIZÍ
V DOMĚ
Audiokniha
Čte: M. Hudečková
a L. Hruška.

GV039730
CD (mp3)
299,-

239,-

Shari Lapena

MANŽELÉ ODVEDLE
Sousedka nechce, abyste
vzali své dítě na slavnostní
večeři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. Bydlíte přece
hned vedle. Zapnete dětskou
chůvičku. Vaše dcerka spala,
když jste ji viděli naposledy.
Teď stoupáte po schodech
a vaše nejhorší noční můry
se naplnily… 272 stran
GV038257

299,-

Kde jinde být v bezpečí než doma?
A komu věřit, když ne vlastní ženě?
V psychologickém thrilleru Někdo cizí
v domě se americký sen jednoho
manželského páru mění v noční můru.
Novinka od autorky bestselleru
Manželé odvedle stojí za to!
Radek Blažek, copywriter

Více o knize:

239,-

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2018!
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Anders de la Motte

KONEC LÉTA

Napětí

Za soumraku na
sklonku srpna roku
1983 prolezl pětiletý Billy Nilsson dírou
v plotě ze zahrady
do kukuřičného pole
– a nevrátil se domů.
Příbuzní, policie
i sousedé po něm
několik dní marně
pátrali. Příběh
ze zapadlé jihošvédské vesnice obletěl
celou zemi, zdevastoval rodinu Nilssonových a po čase se na něj
zapomnělo. A pak, dvacet let poté, potká Billyho
starší sestra Veronica na skupinové terapii ve Stockholmu mladíka, který
začne vyprávět o svém zmizelém kamarádovi. O tom, jak si s ním hrál v zahradě. O skrýších,
které důvěrně znala i Veronica… a které měly zůstat neodhaleny. Stejně jako pravda o tom,
co se stalo onoho tíživě horkého večera. Přeložila Helena Matochová.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GV038874

299,-

Kate Moretti

MIZEJÍCÍ ROK
Hilary měla jako malá velké štěstí. Její biologická matka ji
sice nechala v porodnici, nicméně Evelyn, která ji adoptovala, Hilary lepší dětství zajistit ani nemohla. Když však
Evelyn podlehla rakovině, dívce se sesypal svět. Nestihla
se ani rozloučit. Hilary zanechá školy, propadne pití a drogám, a dokonce se zaplete do obchodu s bílým masem.
Pak ale dostane v životě další šanci. Změní si jméno
na Zoe, přestěhuje se, najde si práci a snaží se na minulost zapomenout. A co víc – vdá se za šarmantního,
zámožného a vlivného vdovce Henryho. Jenomže pak se
začnou dít podivné věci, které nemohou být jen náhoda –
a které jsou čím dál tím děsivější… Přeložila A. Amchová.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GV039195

239,-

239,-

Když jsem před časem mohla díky své práci potkat Anderse de la Motte,
získal si mě během okamžiku. Stejně jako jeho knížky. V češtině jich vyšlo
už několik a musím říct, že mě bavily. A bavily i spousty lidí ve světě, protože Anders patří k nejúspěšnějším švédským autorům současnosti! Je nositelem ceny za nejlepší švédskou krimi (kterou jste mohli číst taky česky, byla
to knížka Ultimatum) a americká studia vyjednávají o zfilmování jeho příběhů. Milovníci švédské krimi, neváhejte!
Alexandra Fraisová, manažerka PR

James Swallow

Malin Persson Giolito

NOMÁD

TEKUTÝ PÍSEK

Výbušný bestseller Sunday
Times pro všechny, kdo si
oblíbili špionážní thriller
Já, Poutník. 560 stran

Strhující román získal prestižní ocenění GLASS KEY a titul
Nejlepší severský kriminální
román roku 2016. 372 stran

GV038876

8

299,-

399,- 319,-

GV038514

359,- 279,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 42 a 43.
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Tess Gerritsenová

ZNÁM TAJEMSTVÍ
Dvě různé vraždy, dvě odlišná místa činu.
Rizzoliová s Islesovou budou muset vybojovat zápas s ďábelským psychopatem! 288 s.
279,- 219,-

TO
P

GV039224

Dnes se možná nejvíc
čtou psychologické
thrillery. Dramata
ze života, která by nikdo
z nás nechtěl zažít.
Zvlášť když se v příběhu
ztratí dítě. Malá Anna
zmizela ze školy, když ji máma Julia přišla vyzvednout pozdě. A jako by nestačilo, že se Julii ztratila
dcera, nevěří jí ani vlastní manžel ani jeho matka.
Když se malá Anna najednou zase najde, nevěří
už Julia ani sama sobě. Ale to už chcete vědět,
co a kdo za tím stojí, a musíte to dočíst až
do samotného konce. Děti se přece jenom tak
neztrácejí a zase neobjevují!
Lucie Novotná
marketing

Přišla si pro dítě
do školky, ale bylo pryč!
Alex Lake

KDYŽ ANNA ZMIZELA

DOKONALÁ
Pro všechny, kteří ji znají, je Zoe – dětský
génius a hudební senzace – dokonalá.
Již brzy bude mít životní vystoupení. Pak
však její matku naleznou mrtvou… 384 s.
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KA

GV038638

Více o knize:

Napětí

Gilly Macmillanová

Každý se občas opozdí. Jednou kvůli dopravě, jindy se třeba zdržíte v práci.
Většinou z toho nic není, ale pak se jednoho dne všechno zhroutí. Máte zpoždění,
vybitý mobil, a když dorazíte do školky, vaše dítě už tam není. Chvilku si myslíte, že ho
vyzvedl někdo z rodiny. Nebo si je možná vzala domů nějaká z maminek. Jenže za chvíli
je jasné, že vaše dítě prostě není k nalezení. Někdo jej unesl a vám nezbývá než čekat.
A čekat. A vaše zoufalství pořád narůstá… Přeložil Richard Olehla.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

279,cena pro VIP členy 244,-

GV038839

349,-

359,- 279,-

Dramatické finále FUNEBRAČKY!
Bernhard Aichner

AGONIE SMRTI /3
Brünhilda Blumová. Mezinárodně hledaná vražedkyně.
Láskyplná matka dvou dcer. Řadu měsíců na útěku.
V Hamburku chce najít klid a začít znovu. Vybavena
novou identitou a trochou peněz bydlí se svými dcerkami v rybářském domku u Labe. Všechno je dobré
až do okamžiku, kdy musí za svůj nový život zaplatit,
protože muž, kterému za něj vděčí, požaduje splnění
daného slibu. Má pro něj někoho zabít. Problém je
v tom, že jde o člověka, který jí přirostl k srdci…
Přeložila D. Hoangová. Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GV038989

359,-

279,-

Výhodný komplet
ušetříte

380,-

jen

697,3X BERNHARD AICHNER

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu? Více na str. 64.

obj. č.

GV039962

Bernhard Aichner

Bernhard Aichner

DŮM SMRTI /2

PŘÍTELKYNĚ SMRTI /1

Při exhumaci na innsbruckém hřbitově najdou přítomní v rakvi dvě hlavy a čtyři
nohy. Jde o vraždu. A jen
jedna osoba přichází jako
pachatelka v úvahu, funebračka Blumová, která tehdy
mrtvé pochovala… 392 stran

Jak daleko byste zašli, abyste
pomstili toho, koho milujete?
Brünhilda doufala, že tajemství, které dávno pohřbila, nebude muset nikdy odkrýt. Pak
jí ale za podivných okolností
zemře muž a ona je jediná, kdo
dokáže najít vraha… 408 s.

GV038037

359,- 279,-

GV037514

359,- 279,-
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Neil Mackay
Jason Matthews

VLČÍ PROCES

RUDÁ
VOLAVKA

Napětí

Brilantní historický román,
inspirovaný skutečným příběhem muže, jenž se dopustil zločinů tak strašlivých, že
byl považován za vlkodlaka.
V druhé polovině 16. století
putuje právník a univerzitní
profesor Paulus Melchoir
se svým asistentem Willym
Lessingerem do odlehlého
německého města Bideburgu, kde je místní bohatý
statkář obviněn z vraždy
desítky lidí. Společnost se
dožaduje toho, aby byl vrah
souzen jako vlkodlak. Pokud
ovšem bude jejich požadavku vyhověno, ani Stumpfova
nevinná manželka a děti
neujdou coby Satanovi
spřeženci a tvorové nakažení vlčí krví popravě…
Přeložila Věra Klásková.
Váz., 416 s., 14,5 x 22,7 cm

Ruská vyzvědačka Dominika je
donucena projít
výcvikem „volavek“, školených
svůdnic, a poté
nasazena na Nathaniela Nashe,
důstojníka CIA…
Rudá volavka z pera veterána CIA s dokonalou znalostí
svébytného světa kontrarozvědky získala Edgar Award
2013 za nejlepší špionážně-detektivní debut roku.
Brož., 488 stran

Olen Steinhauer

TURISTA
Špičkový špionážní thriller
dobyl žebříček bestsellerů
The New York Times,
zaujal čtenáře po celém
světě (vyšel v pětadvaceti
jazycích) a kritika zařadila
autora po bok legendy
žánru, Johna Le Carré.
Brož., 448 stran

GV038249
379,- 299,cena pro VIP členy 265,-

GV037473

249,- 199,-

N
O
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N
KA

Přesvědčivý, akční a autentický –
takový je debutový vojenskošpionážní
thriller z pera amerického válečného
veterána Seana McFatea.

279,- 219,-

GV039676

Sean McFate

Tentokrát se Beltø vydává po
stopách archeologa, záhadně
zmizelého během vykopávek
v izraelském Kafarnau. 544 s.

GV039602

349,- 279,-

GV037859

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

498,2X TOM EGELAND

10

obj. č.

GV039963

GV038873

349,-

279,-

KL
UB
U

TŘINÁCTÝ UČEDNÍK

Pátrání po vysvětlení tajuplných zápisků zavede
norského archeologa až
do Vatikánu! 528 stran

V

Tom Egeland

STRÁŽCI ÚMLUVY

PO
UZ
E

Tom Egeland

Elitní válečník Tom Locke, zaměstnanec
jedné z nejúspěšnějších soukromých vojenských firem na světě, dostane neobvyklý
a riskantní úkol: přísně tajnou černou
operaci na Ukrajině. Má týden na to, aby
zachránil rodinu tamního oligarchy. Locke
se na misi pečlivě připraví – netuší ale, co
vše je v pozadí. Jeho šéf Brad Winters
rozehrává nebezpečnou politickou hru,
která by mohla mít dalekosáhlé důsledky
pro mocenskou rovnováhu sil mezi Ruskem
a Spojenými státy, a tím pádem i pro osud
celého světa… Přeložil Milan Lžička.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

*

STÍNOVÁ VÁLKA

* Výhradně pro členy Knižního klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.
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Od autora
trilogie
Sanctus

DŮVĚŘUJ, NEBO ZEMŘI!

Simon Toyne

NEZNÁMÝ

GV037947

399,-

299,-

Gillian Flynnová

Megan Miranda

Joy Fieldingová

ZMIZELÁ

ZMIZELÉ Z COOLEY
RIDGE

V PAVUČINĚ VZTAHŮ

Kriminální psychologický
román americké spisovatelky se stal doslova literární
senzací – 37 týdnů vévodil
žebříčku bestsellerů New
York Times, vyšel ve 46 zemích a dosud se ho prodalo
více než 16 milionů výtisků.
Roku 2014 natočil oscarový
režisér David Fincher (Klub
rváčů, Sedm, Muži, kteří
nenávidí ženy aj.) filmovou
adaptaci. 528 stran
GV039734

359,- 289,-

Nicolette se vrací do rodného městečka, kde před lety
beze stopy zmizela její nejlepší kamarádka Corinne.
Tělo se nikdy nenašlo. Brzy
po Nicolettině příjezdu však
záhadně mizí další osoba…
V netradičně vyprávěném
příběhu dívka postupně
odkrývá pravdu o svých
blízkých i o tom, co se před
lety skutečně stalo. 384 s.
GV038648

349,- 279,-

Charlotte je kontroverzní
novinářka, která provokuje
nejen svými sloupky, ale také
svým životem. Jednoho dne
se na ni obrátí Jill, odsouzená za vraždu tří dětí. V cele
čeká na trest smrti a chce
s Charlotte hovořit o své
minulosti. Jill jí postupně
odhaluje svůj příběh, který
se až znepokojivě proplétá
s jejím vlastním osudem…
416 stran
GV039350

299,- 249,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

Napětí

V arizonské poušti
u mexické hranice se
objeví bosý muž bez
vzpomínek s přecitlivělými smysly a záhadnými schopnostmi.
Intuice mu napovídá,
že je zde kvůli tomu,
aby zachránil Jima
Coronada, obyvatele nedalekého městečka Redemption (neboli Spása). Může se mu
to ale podařit, když Jima obyvatelé města právě ten den slavnostně pohřbívají?
Přeložil Pavel Pokorný. Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

Ursula Poznanski, Arno Strobel

CIZINEC
Představ si, že jsi doma sama. Náhle před tebou stojí neznámý
muž. Tvrdí, že je tvůj životní partner. Ale ty nemáš tušení, kdo
to je. A v domě nic nenasvědčuje tomu, že s tebou někdo
bydlí. On ti domlouvá, aby ses vzpamatovala. Ty máš strach.
A cítíš naléhavou potřebu se bránit. Opravdu ses zbláznila?
Představ si, že přijdeš domů a tvoje žena tě nepoznává. Tvrdí, že
tě v životě neviděla. Zjevně tě považuje za šílence. Nebo jsi opravdu zešílel? Přeložila B. Pscheidtová. Váz., 312 s., 12,5 x 20 cm

GV038758

299,-

239,11
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Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

Václav Erben
Kapitán Exner

OTEVŘENÝ HROB

BLÁZNOVA SMRT

Zavražděná žena s obličejem rozbitým
k nepoznání, z úst se jí sype hlína.
Stovky much se slétají ke krvavé hostině… Kim a její tým se pouští do pátrání po brutálním vrahovi! 368 stran

Kapitán Exner se svým týmem vyšetřuje
zvláštní případ smrti duševně chorého
muže. Potvrdí domněnku, že jde o vraždu, a objeví další utajenou vraždu téhož
vraha. 216 str. + 8 str. bar. fotopřílohy

GV038858

349,- 279,-

249,- 199,-

GV039455

Detektivky
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RYBÁŘI, VĚDCI, PAŠERÁCI A LEGENDAMI OPŘEDENÝ
OSTROV UPROSTŘED ATLANTSKÉHO OCEÁNU…

Louise Pennyová

Případy vrchního inspektora Gamache

SVĚTELNÝ KLAM

Jean-Luc Bannalec

Lillian Dawsonovou najdou zavražděnou v trvalkovém záhonu Clary
Morrowové, která ve Three Pines právě slaví svou první samostatnou
výstavu. Zapadlá vesnice se díky shromáždění umělců i znalců umění
proměnila načas ve svět, kde každý tah štětcem, každá stínohra hrají
osudovou roli. Kde za každým úsměvem číhá úšklebek. A každý láskyplný vztah skrývá zlomené srdce. Vrchní inspektor Gamache přijíždí
se svým týmem, aby odhalil pravdu… Přeložila Lenka Uhlířová.
Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

Komisař Dupin si chce
v salinách prohlédnout
záhadné sudy, na které ho
upozornila novinářka Lilou,
když na něj někdo začne
střílet. A pak Lilou beze
stopy zmizí… 320 stran

BRETAŇSKÉ ZLATO

GV039074

379,-

299,-

Louise Pennyová
Případy vrchního inspektora Gamache
POHŘBĚTE SVÉ MRTVÉ

Za pohádkovými kulisami québecké metropole
dřímou staletí nevraživosti mezi anglofonními
a frankofonními Kanaďany. Vrchní inspektor
Gamache ví, že nalezení mrtvého muže ve sklepení úctyhodné Literární a historické společnosti
se může stát roznětkou dlouho potlačovaných
vášní. A je tu ještě jeden případ, který mu nedává spát. Vražda poustevníka… 448 stran
GV038005

12

399,- 319,-

299,- 249,-

GV037530

Jean-Luc Bannalec

BRETAŇSKÝ PŘÍLIV
Komisař Dupin nechtěl už nikdy vyšetřovat na moři. Nicméně tento nový
případ ho nutí vydat se až před poslední výběžky západního pobřeží
Bretaně. Na svérázný ostrov de Sein, na němž žije víc králíků než lidí,
a kdysi ho obývaly mocné čarodějnice. Právě zde vyšetřují komisař a jeho
inspektoři záhadný případ, který je donutí překročit vlastní hranice.
Přeložil Jiří Vodvárko. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GV038669

299,-

239,-

Výhodný komplet
ušetříte

210,-

jen

388,-

obj. č.

GV039964

BRETAŇSKÝ PŘÍLIV a BRETAŇSKÉ ZLATO

Otevíráme pro vás novou prodejnu! Více na str. 64.
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ZÁHADNÉ ZMIZENÍ AGATHY CHRISTIE
ODHALENO! OCITLA SE V RUKOU
RAFINOVANÉHO VYDĚRAČE…
Andrew Wilson

TALENT NA VRAŽDU

GV038286

Detektivky
299,-

Ať jsi kdokoliv…
Ať věříš čemukoliv…
Všechno se brzy změní!

239,-

TO
P
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Záhada nevysvětlitelného
zmizení Agathy Christie mne
fascinuje. Po odhalení mužovy
nevěry strávila deset dní mimo
domov. Nikdo neví, kde byla.
Každý z nás si může jen představovat, co se během těch
několika málo dní odehrálo.
Nebo vytvořit strhující fiktivní
příběh, jako to udělal spisovatel Andrew Wilson. Mne
přesvědčil. A navíc detektivní
zápletku vystavěl přesně
v duchu slavné královny
zločinu.
Petra Řičánková, marketing

Agatha Christie se vydává do Londýna
za svým literárním agentem. Blíží se konec
roku a krize mezi ní a jejím manželem
Archibaldem vrcholí. Agatha se chystá
nastoupit do vlaku, když tu ztratí rovnováhu
a někdo ji zachrání před pádem do kolejí.
Zprvu je tomu muži vděčná, ale pak zjistí, že
se octla v rukou rafinovaného a nebezpečného vyděrače, který po ní chce zdánlivě jednoduchou věc – to, co se jí ve světě detektivek
tak daří: naplánovat a vykonat vraždu. Jenže
tohle je reálný svět a Christie se ničeho takového dopustit nechce. Proto bude muset
využít svého talentu tak, aby naopak zločinu
zabránila… Fanoušci královny detektivek
dodnes neznají pravdu ohledně jejího
nevysvětlitelného zmizení v prosinci 1926.
Odhalila nevěru svého manžela, pohádala se s ním a pak se
na deset dní ztratila. Nikomu neprozradila, co se během té doby událo, a dodnes
je možno o tom spekulovat – nebo vytvořit napínavý a přesvědčivý fiktivní příběh, jako to udělal
Andrew Wilson. Přeložila Helena Šilhánková. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

Dan Brown

POČÁTEK
Harvardský profesor symbologie Robert
Langdon se vydává s elegantní ředitelkou
muzea Ambrou Vidalovou do Barcelony
za nebezpečným úkolem: nalézt záhadné
heslo, s jehož pomocí odhalí tajemství
miliardáře a futuristy Edmonda Kirsche,
jenž se díky svým oslnivým supermoderním vynálezům a odvážným předpovědím
stal celosvětově uznávanou osobností.
V cestě jim však stojí zákeřný nepřítel,
který se nezastaví doslova před ničím…
Váz., 504 stran, 15,4 x 21,6 cm

GV309270

448,-

358,-

Daniel Cole

Stefan Ahnhem

OBĚŤ BEZ TVÁŘE

HADROVÝ PANÁK

Dvě zohavené mrtvoly. Dva
bývalí spolužáci. Stockholmský detektiv Fabian Risk se
pouští po stopách brutálního
vraha… Nový zářivý přírůstek do plejády hvězd švédské krimi – série temných
detektivek S. Ahnhema sklízí
úspěchy v 26 zemích! 496 s.

Před lety vzal detektiv William
Fawkes spravedlnost do svých
rukou, když soud osvobodil
pachatele. Postavili ho mimo
službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací a zdá
se, že rovnou k velkému případu: mrtvole sešité z částí šesti
těl jako hadrový panák… 360 s.

GV039086

399,- 319,-

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

GV038572

349,-

279,-
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Sophie Hannah

VRAŽDY S MONOGRAMEM
Dick Francis

CENA KRVE
Gene Hawkins je pověřen vyšetřováním: příteli jeho nadřízeného
beze stopy zmizel už druhý vzácný
plemeník. Z hledání koně, které
zpočátku vypadá spíše jako mimořádná dovolená v USA, se velmi
rychle stane případ, který vyžaduje
plné nasazení – a při němž Gene
poznává cenu života. 224 stran

Detektivky

GV038993

Potomci A. Christie svolili k návratu
Poirota na stránky nových napínavých
příběhů a výsledkem je tento spletitý
případ zasazený do Londýna 20. let
minulého století. 344 stran
GV036958

299,- 249,-

279,- 219,-

Dick Francis

HRA NA FANTY
James Tyron, talentovaný dostihový
zpravodaj bulvárního týdeníku Sunday Blaze, se vždy
objevuje tam, kde se něco zajímavého děje. Smrt jeho přítele ho přivede
na stopu podvodům s odhlašováním favorizovaných koní z dostihů a on je záhy vtažen do nebezpečného boje s podvodníky, kteří své zájmy prosazují tím nejtvrdším způsobem…
Přeložila Jaroslava Moserová-Davidová. Váz., 208 stran, 14,5 x 22,7 cm

GV038991

249,-

199,-

Agatha Christie

VRAŽDA V ORIENT-EXPRESU
Mistrovská detektivka z roku 1934,
proslavená o 40 let později filmovým
zpracováním nominovaným na šest
Oscarů, patří k nejadaptovanějším
dílům královny detektivek. 256 stran
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GV039637

279,- 219,-

Byl to nejlepší polda,
jakého kdy měli.
Dokud nezačal vraždit…
Jo Nesbø

MACBETH
Když se nepodařený zátah na dealery zvrhne v krveprolití, přichází
inspektor Macbeth se svým týmem rychlého nasazení, aby zachránil
situaci. Za jeho úspěchy ho čeká odměna. Peníze. Moc. Respekt.
To všechno má na dosah. Jenže chlap s jeho původem nemůže
dosáhnout až na vrchol. Macbetha pronásledují halucinace a paranoidní představy o tom, jak mu osud brání v oprávněném vzestupu.
Jak se má dostat k tomu, na co má právo? Tak, že začne vraždit!
Váz., 544 stran, 13 x 20 cm
GV313086

14

V prodeji od 5. 4. 2018

399,-

319,-

Agatha Christie

DETEKTIVNÍ HRY
Tento soubor přináší všem ctitelům
napínavých příběhů z pera královny
zločinu trojici jejích divadelních her:
Past na myši, Svědkyně obžaloby
a Pavučina. 328 stran
GV039567

279,- 219,-

Vyberte si báječné odměny na www.ibod.cz. Více na str. 2.
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Ernest Cline

READY PLAYER ONE
Svět v roce 2045 je v hluboké krizi.
Jedinou záchranu před bezútěšnou
skutečností představuje pro miliony
lidí OASIS, bezplatná online videohra
přístupná prakticky každému. Každý
zde může vést virtuální život, na hony
vzdálený tomu opravdovému: studovat,
cestovat, mít přátele, zamilovat se…
A nalézt velikonoční vejce, které tam
někde před svou smrtí ukryl výstřední
tvůrce OASIS, společně s miliardovým
dědictvím… Brož., 432 stran

NOVINKY V ŽÁNRU
SCI-FI A FANTASY NYNÍ
NAJDETE POD NAKLADATELSKOU
ZNAČKOU

329,- 249,-

GV039418

Dmitry Glukhovsky

METRO 2033

Sci-fi, fantasy

Arťom žije se svým pěstounem ve spletitém labyrintu
moskevského metra. Na jediném místě na světě, kde
je lidstvo po jaderné válce schopné alespoň zčásti přežívat. Arťom se nachází ve stanici, která je pokládána
za jedno z bezpečných míst v obrovské síti tunelů,
avšak tuto jistotu narušuje temná moc, jež hrozí zničit
nejen chlapcovo útočiště, ale celé metro… 472 stran
399,- 339,-

GV037918

Dmitry Glukhovsky

METRO 2034
Na odlehlé stanici Sevastopolskaja se odehrává cosi
záhadného. Její obyvatelé jsou neklidní, protože ze
severního tunelu – jejich jediného spojení s vnějším
metrem – k nim přestaly pronikat jakékoliv zprávy.
Všechny průzkumné skupiny, které tam vyslali, beze
stopy zmizely… 304 stran
299,- 249,-

GV037919

Daniel Abraham

TYRANŮV ZÁKON

Dmitry Glukhovsky

METRO 2035
Lidé přežívající na stanicích metra a v jeho tunelech
se ze všech sil upínají k životu. Odmítají se vzdát
a sní o tom, že jednou, až pomine radioaktivní záření, se vrátí na povrch. A stále doufají, že najdou další
přeživší… Závěr dnes již kultovní trilogie. 488 stran
399,- 339,-

GV036617

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

jen

697,3X DMITRY GLUKHOVSKY

obj. č.

GV038393

Tyran Geder Palliako vede svůj národ do války, ale všechna vítězství
vedou jen k dalším konfliktům a zasévají semínka budoucí porážky.
Jen pozůstalí po popraveném zrádci mohou přinést naději.
Prohnaná Cithrin bei Sarcour se snaží posílit své postavení u Medejské banky, ale v trezorech plných zlata se skrývá také nejedna
dýka a pohár s jedem. A ve stínech na druhé straně světa se
pohybuje kapitán Marcus. Kdysi srazil na kolena krále, nyní bude
muset čelit prastaré, nenasytné bohyni… Třetí díl cyklu Mince
a dýka, jedné z nejpozoruhodnějších fantasy sérií současnosti.
Přeložila Daniela Orlando.
Váz., 400 stran, 14,3 x 20,5 cm

GV039480

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

379,-

299,15

Pozvánka na Svět knihy
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Kniha sleduje krutosti druhé
světové války z pohledů lidí,
kteří nemají zdánlivě nic společného. Jejich názory, postoje
i charaktery se vyvíjejí a mění
a vyvolávají spoustu otázek.
V tehdejší mrazivé atmosféře
prožívají své soukromé, malé i velké starosti. Nejdůležitější
není líčení válečných hrůz, ale osobní zpověď jednotlivých
postav, láska, svědomí a touha vést klidný život. A i když se
děj odehrává za války, místo pocitu zoufalství a beznaděje
vyvolává pocit vděčnosti, naděje a lásky.
Zdeňka Zvěřinová, překladatelka

Gemma Liviero

ZLOMENÍ ANDĚLÉ
Mladá dívka Elsi je uvězněná v lodžském ghettu.
Ve chvíli, kdy zjistí, že o jejím životě rozhodují jiní,
se rozhodne bojovat a způsobit nacistům co největší
škody. Matilda je odvlečena od svých rodičů a převezena z Rumunska do srdce Německa, kde má být zařazena do projektu Lebensborn. A jeden nacistický doktor
zjišťuje, co všechno se páchá ve jménu vědy. Tři zraněné duše, tři polámané anděly, kteří nechtěli nic víc než
pomáhat druhým a prožívat své lásky a štěstí, spojí
dějiny dohromady. Společně získávají poslední šanci…
Přeložila Z. Zvěřinová. Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

GV039145

299,cena pro VIP členy 279,399,-

Více o knize:

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 65.
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Iny Lorentzová

ZLATÝ BŘEH
349,- 279,-

GV036719
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Přemůže věrnost a láska
touhu a pokušení?

Poutavý historický román.
408 stran

Iny Lorentzová

Historické romány

DIVOKÁ ZEMĚ
Iny Lorentzová

BÍLÁ HVĚZDA
Pokračování trilogie Zlatý břeh.
440 stran
349,- 279,-

GV037677

Výhodný komplet
ušetříte

300,obj. č.

jen

747,-

GV039965

GV038691

TO
P

349,-

TO
P

3X INY LORENTZOVÁ

Po texaské válce za nezávislost v roce 1836 se Walter
Fichtner stane v Texasu vlivným mužem. Když jeho
druhá žena, indiánka Nizhoni, přivede na svět dceru,
zdá se jejich štěstí úplné. Brzy se ale nad Texasem
začnou stahovat mračna. Nástupce Sama Houstona
v prezidentském úřadě se chystá vyhnat indiány
z jejich lovišť. Waltrův úhlavní nepřítel navíc zosnuje
přepad jeho ranče. Útok se naštěstí podaří odvrátit,
ale Walter a jeho rodina se obávají o vlastní život…
Přeložila Libuše Staňková.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

Anna Sacherová se po nenadálé manželově smrti ujímá
vedení hotelu. Mladá vdova si rezolutně a navzdory
všem překážkám vydobývá pozici principálky. A zatímco
s neodmyslitelným doutníkem, v doprovodu smečky bulteriérů a společně se svým personálem povyšuje vídeňský hotel na legendu, setkávají se v hotelovém foyer
dva páry: princ a princezna von Traunstein a berlínští
nakladatelé Marta a Maxmilián Aderholdovi. Do milostného života nesourodých manželských párů záhy zasáhne nevěra a žárlivost… Přeložil Rudolf Řežábek.
Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

Amy Harmonová

Rainer M. Schröder

Robert Harris

Z PÍSKU A POPELA

NEBE, NA NĚMŽ
NESVÍTILY HVĚZDY

KONKLÁVE

GV039652

GV038869 349,- 279,-

279,-

Rodica Doehnertová

HOTEL SACHER

18

299,-

239,-

Strhující příběh mladých
lidí, židovky Evy a kněze
Angela, kteří museli obětovat vše, aby si zachovali
lidskost a důstojnost. 344 s.

Leah a Jannek se s nadějí
na novou vlast vydávají
na cestu přes Středozemní
moře do Palestiny. 448 s.

Každý z nich má své touhy,
své rivaly. A také hříchy,
které už nelze skrývat.
Jen jeden se totiž stane
papežem… 264 stran

GV038434 399,- 319,-

GV038709 249,- 199,-

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

Philipp
Vandenberg
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KRÁL
Z LUXORU
Životní příběh významného archeologa H. Cartera,
objevitele Tutanchamonovy hrobky. Románová
biografie líčí jeho
životní peripetie. Vzešel z chudých poměrů, dosáhl
světového věhlasu a odhalil významné údobí dějin
lidstva. Přesto zemřel v zapomenutí. 592 stran
GV039572

499,- 349,-

Strhující
román mistra
historické prózy
Noah Gordon

Robert Harris

KATALÁNEC

DIKTÁTOR
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GV038441

279,- 219,-

Napínavý román, který vznikl v rámci
autorovy „římské trilogie“, je inspirován životem věhlasného řečníka
Marka Tullia Cicerona – politika, filozofa, spisovatele a jednoho ze dvou nejmocnějších mužů dávného Říma.
Ciceron se ocitá ve vyhnanství a snaží se získat zpět své výsadní postavení. Ovšem žádná
postava veřejného života není zcela v bezpečí před bezohlednými ambicemi druhých…
Přeložil Luboš Trávníček. Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

GV038710

349,-

Historické romány

Román nás zavádí
na španělský venkov, do Galicie,
kam se vrací
z toulek po světě
mladý Josep.
S překvapením
zjišťuje, že jeho starší bratr chce prodat rodinné
vinice, a rozhodne se, že od něj rodnou hroudu
koupí… Jímavý příběh o lásce k půdě a o proměně rebela v usazeného vinaře. 288 stran

279,-

Cynthia Harrod-Eagles

U DOMÁCÍHO KRBU
Za války, 1915
Začátkem roku 1915 je jasné, že válka jen tak brzy
neskončí. Němci na frontě použili nervový plyn,
Londýn zažije ničivé bombardování nepřátelských
vzducholodí a lidé v sobě hledají tiché odhodlání
i zarputilou snahu vydržet a nedat se zlomit. Země
se připravuje na dlouhé strádání. Barvitá freska
z pera britské autorky celosvětově úspěšných ság
přibližuje nejen složitou situaci v Anglii za první
světové války, ale především další osudy hlavních
protagonistů. Přeložila Leona Macháčková.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

GV038943

299,-

239,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

398,-

200,-

2X CYNTHIA HARROD-EAGLES

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

obj. č.

GV039966

Cynthia Harrod-Eagles

SBOHEM,
PICCADILLY
Za války, 1914
Nová série C. Harrod-Eagles, britské autorky
populární knižní série
Dynastie Morlandů, která
si získala věrné čtenáře
po celém světě. 368 stran
GV037995 299,- 239,-

Sabine Ebertová

KLETBA PORODNÍ
BÁBY
Klára se má provdat, přestože je tajně zamilovaná
do markraběcího mladšího
syna… Pokračování ságy
z raného středověku.
624 stran
GV039494

329,- 279,-
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Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM
Marie nastupuje jako pomocnice v sídle průmyslnické rodiny Melzerů.
Panstvo si v té době užívá
plesovou sezonu. Až na
dědice Paula. Ten se drží
stranou – dokud nepotká
Marii… 464 stran

Pokud jste jako já hltali Tři
mušketýry, budete nadšení!
Od mušketýrů jsme se posunuli
o pár let dál, ale intriky, dvůr,
láska, romantika i příběh, co
vtáhne, zůstaly. Tak jestli se
chcete na chvilku zasnít a přenést do dob kordů a královských
milenek, vítejte ve Versailles!
A. Fraisová, manažerka PR

GV038207 399,- 319,-

Sally Christie

SESTRY
Z VERSAILLES

Historické romány

Velkolepý zámek ve Versailles
byl za svou dlouhou existenci
svědkem mnoha milostných
dobrodružství, jejichž aktéry
byly často i korunované hlavy,
zejména však Ludvík XV., který
za svůj život proslul mimořádnou zálibou v ženách.
Ve výčtu jeho milenek většinou figurují slavné osobnosti, avšak ještě
před jejich příchodem uchvátila královo srdce pětice sester ze zchudlé aristokratické rodiny
de Mailly. Tento strhující román, v jehož vyprávění se střídá všech pět sester, nabízí nejen historická fakta, ale mnohdy i šokující vhled do nevázaného života na francouzském královském
dvoře 18. století. Přeložila Anna Křivánková. Váz., 480 stran, 12,5 x 20 cm

GV038980

349,-

Ken Follett
Století 1 – PÁD TITÁNŮ 752 stran
499,- 399,-

GV039447

Století 2 – ZIMA SVĚTA 736 stran
499,- 399,-

GV034754

Století 3 – HRANICE VĚČNOSTI 928 stran
499,- 399,-

GV034755

Výhodný komplet
ušetříte

500,-

279,-

jen

997,-

obj. č.

GV039967

3X KEN FOLLETT

Vstupte do světa
výstředních
mahárádžů!
Javier Moro

INDICKÁ PRINCEZNA

Jiří Hanibal

Javier Moro

MARIE KRISTÝNA

NA VLASTNÍ KŮŽI

Nejmilejší dcera
Marie Terezie
V historickém románu líčí oblíbený autor pohnuté osudy
rakouské arcivévodkyně. 264 s.

Poutavé dobrodružství, jehož
autorem je zkušený novinář,
popisuje skutečnou událost,
kterou bychom dnes mohli
nazvat humanitární misí. 456 s.

GV037734

20

279,- 229,-

GV038731

349,- 279,-

Příběh španělské tanečnice Anity, která se
provdala za indického mahárádžu a stala
se tak téměř přes noc indickou princeznou,
je vyprávěn na základě skutečných událostí.
Spolu s Anitou se čtenář přenese do světa
pohádkové nádhery, do světa, který dnes
již neexistuje. Příběh ovšem není jen romantickým vyprávěním o potížích lásky, nýbrž
i příběhem, který ukazuje na zvláštní vztah
Indie a Evropy, na úskalí, jež rozdílnost kultur člověku přináší. 432 stran
GV039097

349,- 279,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!
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Kate Mortonová

Nell O’Connorová
se v den svých jedenadvacátých narozenin
od otce dozví, že není
jeho pravá dcera.
Teprve po desetiletích
se odhodlá odhalit
pravdu o svém původu. Pátrání ji zavede
na větrem bičované
pobřeží Cornwallu, k tajemnému sídlu, kde kdysi žila
šlechtická rodina Mountrachetů… 512 stran
399,- 349,-

GV039371

Arthur Golden

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

Unesli jí dítě.
Přijde při
jeho hledání
i o život?
Kathryn Croftová

TVÁŘ MOJÍ
DCERY
Televizní reportérce
Simone Porterové byla
před osmnácti lety unesena půlroční dcerka
Helena. Byť si Simone
i její manžel po této
obrovské ráně dokázali
postupně znovu vybudovat společný život, bolest
z utrpěné ztráty je nikdy
neopustila. Náhle se však
zničehonic objeví mladá
žena jménem Grace a tvrdí, že má
o Heleně informace. Může jí Simone důvěřovat?
A kdo vůbec Grace je? Dívka zmizí stejně nečekaně, jako se objevila –
a Simone se pouští do zoufalého pátrání… Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

219,cena pro VIP členy 195,-

GV038639

279,-

299,- 239,-
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GV039488

Společenské romány

ZAPOMENUTÁ
ZAHRADA

Patřila tajemná soška
skutečně Kateřině I.?
Susanna Kearsleyová

PO
UZ
E

V

KL
UB
U

*

OHNIVÝ PTÁK
Nicola se narodila s výjimečným darem. Když se
dotkne nějakého předmětu, občas vidí záblesky
z jeho minulosti. Galerii, kde pracuje, navštíví
žena, jež se snaží prodat malou dřevěnou sošku
ptáčka, jemuž říká Ohnivák. Tvrdí, že patřil
carevně Kateřině I. Přestože Nicola díky svému
nadání ví, že žena mluví pravdu, její šéf artefakt
odmítne coby bezcenný. Nicola se rozhodne
ženě pomoct, a obrátí se na Roba McMorrana,
jehož dar vidění je ještě silnější než ten její.
Pátrání je zavede až do Petrohradu…
Přeložila P. Pachlová. Váz., 544 s., 12,5 x 20 cm

GV038918

349,-

279,-

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

Barbara Woodová

Barbara Woodová

VĚŠTKYNĚ

MODRÝ KÁMEN

Mohla být prvním apoštolem
žena? 440 stran

Osm příběhů spojených motivem drahokamu. 576 stran

GV038722

349,- 279,-

GV038224

399,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

498,-

obj. č.

GV039968

2X BARBARA WOODOVÁ
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Další z romantických
románů, kterými začala
světoznámá autorka
Leila Meachamová svou
kariéru. Jednoduchý příběh
o lásce, která musí překonat dávnou křivdu (spáchanou otcem hlavní hrdinky
na rodině milovaného),
zaujme především skvěle
vykresleným prostředím
koňské farmy a samozřejmě
hlavními hrdiny, kteří musí
překonat opravdu hlubokou
propast, aby nalezli skutečný domov a štěstí.
Boris Hokr, redaktor

Camilla Wayová

KAMKOLI PŮJDEŠ
Krásná, lehkovážná a trochu divoká – Edie
byla přesně ten typ dívky, která okamžitě
způsobí rozruch, když vstoupí do vašeho
života. A měla sny… Věci se ale nevyvíjejí
vždy tak, jak by si člověk přál. Teď je Edie
třicet tři, pracuje jako servírka, je těhotná,
sama a zoufalá. A právě v tu chvíli se
na prahu jejích dveří objeví kamarádka
z dětství Heather. Tolik se toho mezi nimi
kdysi odehrálo! A Edie záhy poznává, že
stíny minulosti nikdy úplně nezmizí… 288 s.

Společenské romány

Leila Meachamová

ALYIN DŮM
Aly milovala jen jediného
chlapce. Její otec však připravil jeho rodinu o dům a zničil
tak vše, na čem mladíkovi záleželo. Láska Alyina
života opustila město a roky plynuly. Jednoho dne se již dospělý muž
vrací zpět s touhou pomstít se Alyinu otci. Není však připraven na city, které se záhy v jeho srdci
vynoří… Přeložila Dana Krejčová. Váz., 168 stran, 14,5 x 22,7 cm

GV038978

249,-

GV038840
279,cena pro VIP členy

199,-

219,195,-

Sandra Brown

Sandra Brown

Sandra Brown

Diane Chamberlainová

ŠŤASTNÝ LUCKY

ODHODLANÝ CHASE

ODVÁŽNÁ SAGE

UTAJENÁ SESTRA

V prvním dílu „texaské trilogie“
představuje úspěšná americká
autorka sympatického Luckyho
Tylera a celou jeho soudržnou
rodinu z malého města Milton
Point. 240 stran

Z Chase je po ztrátě milované Tanyi
jiný člověk. Nezajímá se o rodinu
ani o firmu, na ničem mu nezáleží.
Dokáže se Chase nakonec vypořádat se stíny minulosti? Zdá se, že
mu osud chystá nový začátek! 232 s.

Sage se má vdávat za svoji lásku
ze studií. Nikdo v rodině netuší, že
ze svatby sešlo. Ví o tom jen Harlan,
který přechodně pracuje v jejich
rodinné firmě. Pro Sage je nesnesitelné, že zná její tajemství… 240 stran

Riley žila v domnění, že její sestra
Lisa spáchala sebevraždu. Po letech
však zjistí, že je Lisa naživu a žije na
neznámém místě s novou identitou.
Proč ale byla před všemi na útěku?
Co tolik tajila? A před kým? 384 s.

GV039021

22

249,- 199,-

GV039022

249,- 199,-

GV039023

249,- 199,-

GV038972

299,- 239,-

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

PAPÍROVÁ LABUŤ

GV282085

319,-

255,-

Sophie Hannah

PUSINKA
Audiokniha
Vyprávějí: Eva Novotná
a Jan Kolařík.
Délka nahrávky:
12 h 39 min.

GV039872
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CD (mp3)

349,-

299,-

T. A. Cotterell

CO ALICE
NEŘEKLA
Malířka Alice žije
ve spokojeném
manželství s Edem
a jejich dvěma
dětmi. Tedy až
do dne, kdy její muž
na několik dlouhých
hodin zmizí. Krátce
nato Alice zjistí, že byla
zavražděna mladá sochařka, která si potrpěla
na starší ženaté pány, a Ed byl v době, kdy zemřela, u ní. Alice přesto
poskytne svému manželovi před policií alibi… Vynikající debutový psychothriller
britského novináře T. A. Cotterella. Přeložila Eva Klimentová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GV038824

299,-

Společenské romány

Vytvoření návyku prý trvá
dvacet jedna dní. Je to lež.
Dvacet jedna dní se držela.
Ale ve dvaadvacátý den by
dala cokoli, aby se mohla
vrhnout do sladké náruče
smrti. Protože dvaadvacátý
den si uvědomila, že cenou
za její únik bude jistá smrt jednoho ze dvou mužů, které miluje… Papírová labuť je strhujícím příběhem o vášni, ztrátě
a vykoupení. Temnou i dojemnou romancí plnou intrik,
kuráže a napětí. Váz., 384 stran, 12,8 x 20,5 cm

239,-

Než navždy odejde,
musí najít manželovi
novou ženu…
Abby Fabiaschi

MILOVALA JSEM ŽIVOT
Nikdo nedokáže uvěřit, že Madeline,
oblíbená, vtipná a na první pohled
spokojená manželka by mohla spáchat
sebevraždu. A přesto se to stalo. Její
manžel Brady a dcera Eve se perou
se zármutkem každý sám, a jejich už
dříve napjatý vztah se začíná hroutit.
Maddy se však nevytratila docela
a snaží se jim pomoct. Napoví Bradymu, aby začal číst její deník, a vyhlédne
si i svoji náhradnici. Podaří se Maddy
postrčit rodinu správným směrem, než
odejde navždy? Přeložil Hynek Bečka.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GV037665

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2018.

249,-

199,-

Olivia Goldsmithová

Liane Moriarty

KLUB ODLOŽENÝCH
ŽEN

SEDMILHÁŘKY

I moderní ženě se těžko přiznává, že ji opustil manžel.
Annie ho omlouvá, prostořeká Brenda řeší krizi jídlem,
slavná Elisa pitím a Cynthie
sebevraždou. Její smrt přiměje
ostatní k pomstě… 400 stran
GV038842

299,- 239,-

Román světově úspěšné
autorky je příběhem tří matek,
jimž se jejich všední životy
krůček za krůčkem nebezpečně vymykají z rukou. Podle
této knižní předlohy byla natočena minisérie s N. Kidmanovou v hlavní roli. Brož., 440 s.
GV038772

279,- 219,-
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V prestižní londýnské nemocnici
je neustále rušno…
Charlotte Lucas

TVŮJ PERFEKTNÍ
ROK
Osud někdy dokáže
zpochybnit všechno,
v co věříš… Kouzelný
příběh o jednom muži,
jedné ženě a opravdu důležitých otázkách života. 448 s.
349,- 279,-

TO
P

GV038620

Jojo Moyesová

KRASOJEZDKYNĚ

Společenské romány

V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový jezdec vnučku Sarah
tak, jak byl kdysi on
sám cvičen v elitní jezdecké škole. Když však
do jejich života zasáhne
katastrofa, Sarah nezbyde nic jiného než se životem protlouci sama… 448 stran
349,- 279,-
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GV039354

Donna Douglasová

SESTŘIČKY V NESNÁZÍCH
Se studentkami ošetřovatelství v prestižní londýnské nemocnici Nightingale se život nemazlí.
Jejich učitelky a vrchní sestry mají vysoké požadavky a žádné slitování s mladými děvčaty. A to
se musí naše přítelkyně potýkat i s osobními problémy. Violet je zde nová a okamžitě k sobě
přitáhne pozornost. Co skrývá? Dora má zlomené srdce z rozchodu s Nickem, ale zaujme ji
jiný muž. A Millie je také rozpolcená mezi dvěma muži a dvojí budoucností, která se jí nabízí.
Přeložila Petra Klůfová. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GV039452

299,-

239,-

Donna Douglasová

SESTŘIČKY
V nemocnici Nightingale se v 30. letech 20. století sejdou tři mladé ženy,
toužící stát se sestřičkami. Pocházejí z různých prostředí a mají různé motivy ke studiu, ale stanou se z nich nejvěrnější přítelkyně… 456 stran
299,- 239,-

GV038250

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

378,2X DONNA DOUGLASOVÁ

24

obj. č.

GV039969

Táňa Keleová-Vasilková

JSI JAKO SLUNCE
„Tento příběh není o mém tátovi a zároveň i trochu je. Ale především je to příběh všech dcer, které
tragicky přišly o otce a nedokázaly se s tím vyrovnat. Vepsala jsem do něj svou bolest. Současně je
to však příběh plný zvratů, překvapení a lásky.“
T. Keleová-Vasilková Váz., 216 s., 12 x 20 cm

GV310607

279,-

223,-

V Knižním klubu najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Marianne Kavanagh

NECHÁPEJ MĚ ŠPATNĚ
Moderní romance ideální
pro fanoušky J. Moyesové. 336 s.
GV037746

279,- 149,-

LÁSKA
JE TO, CO SE
TI STANE,
ZATÍMCO JI
HLEDÁŠ…
Petra Hülsmannová

ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH

POPEL VE VĚTRU
Když za války Jihu proti Severu
přišla o vše, rozhodla se začít
nový život v přestrojení! 560 s.

GV038713

299,-

399,- 349,-

239,-
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GV037518

Romány o lásce

Kathleen E. Woodiwiss

Některé věci jsou pro Isabelle absolutně nepostradatelné: ranní káva. Práce v báječném květinářství. A nudlová polévka v restauraci na
protější straně ulice. Jakékoli vybočení ze svého
pravidelného života nesnáší. Přesto jednoho
dne „její“ oblíbenou restauraci převezme nový
ambiciózní kuchař Jens – a nejenže se opováží
experimentovat s její zamilovanou polévkou,
ale i jinak vnese do Isabellina poklidného života
pořádný chaos. A zatímco se dezorientovaná Isa snaží zase všechno vrátit
do zaběhnutých kolejí, pozvolna jí dochází, že právě nečekaná překvapení náš život úžasně
obohacují… Přeložila Pavla Lutovská. Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

Když žhavé léto
skončí, vypluje
na povrch temné
tajemství…
J. P. Monninger

MAPA K TOBĚ
Heather právě skončila školu, takže
hodila za hlavu povinnosti mládí. Než
převezme povinnosti dospělosti, vydává
se s kamarádkami na cestu po Evropě.
Poslední svobodné léto nakonec stráví
s o něco starším novinářem Jackem.
Jenže každé léto jednou končí a osud
je neúprosný. Zvláště když Jack má své
temné tajemství… Přeložila K. Bínová.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GV039025

349,-

279,-

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 54.

Danielle Steel

Danielle Steel

VZÁCNÉ DARY

DRAŽBA

Veronique zasvětila život
svým dcerám. Je jim o to blíž,
že je rozvedená a vychovává
je sama. Když ale její bývalý
manžel zemře a zanechá dcerám neuvěřitelné dědictví,
všechny záhy zjišťují, že už nic
nebude jako dřív… 312 stran

Fotografie páru z poválečné
Evropy a pohádková sbírka
skvostných šperků. To je
obsahem bezpečnostní
schránky v newyorské bance.
Kdo byla žena, která po sobě
zanechala takové bohatství,
ale žádnou závěť? 312 stran

GV037674

279,- 219,-

GV038703

299,- 239,-
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Johanna Lindseyová

ABYCH TĚ MILOVALA

Samantha Youngová

NIGHTINGALE WAY

Romány o lásce

Logan strávil dva roky ve vězení
za to, že chtěl udělat správnou věc.
Nyní je opět na svobodě, zahořklý,
vyprahlý a odhodlaný vzít si od života
všechno, čeho se musel vzdát. Najde
si skvělý byt, dobrou práci a do postele si vodí každý týden jinou ženu.
Grace, Loganova sousedka, má svého
hlučného spolunájemníka a jeho návštěv plné zuby. Jejich spory na společné chodbě brzy přerostou v otevřenou
válku. Ale když se najednou objeví mladičké děvče a převrátí
Loganův život vzhůru nohama, Grace je ke svému překvapení vtažena do vztahu,
se kterým vůbec nepočítala… Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GV039332

299,-

239,-

Robert Whitworth a lord Dominic
Wolfe si odedávna šli po krku, ale
jejich nekonečné půtky, rvačky a souboje už prince regenta unavují, a tak
jim přikáže, aby odložili spory a spojili rodiny manželstvím. Ten, který odmítne, přijde o veškerou půdu i majetek. Když už si nemůžou vzájemně
usilovat o život, spokojí se oba muži
s tím, že alespoň připraví toho druhého o jmění. Figurkou v jejich nové
hře se má stát Whitworthova mladší
sestra Brooke, jenže ta má vlastní
plány. I kdyby byl úhlavním nepřítelem jejího bratra sám kníže pekel,
pro ni tento tajemný šlechtic představuje vysvobození od nemilující rodiny,
a proto je odhodlaná ho přimět, aby
ji miloval. 312 stran
GV038512

249,- 199,-

Nicholas Sparks

NEJDELŠÍ JÍZDA

Sally MacKenzie

JAK ODOLAT MARKÝZOVI
Slečna Davenportová by udělala
cokoliv, aby se dostala z domova,
kam si její otec přivedl novou
macechu. Její plán na stěhování
do Domu pro neprovdané dámy
ovšem dostane trhlinu v podobě
markýze z Haywoodu… 272 stran
GV039282

26

259,- 199,-

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

VZKAZ V LÁHVI

POSLEDNÍ PÍSEŇ

Od autora legendárního
Zápisníku jedné lásky. 336 s.

Na motivy tohoto bestselleru
byl natočen film. 376 stran

GV036910

279,- 239,-

GV038032

299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

190,-

jen

388,2X NICHOLAS SPARKS

obj. č.

GV039970

Studentka Sophia se
jede podívat na býčí
rodeo, aby přišla
po rozchodu na jiné
myšlenky. Seznámí
se s vítězem závodu,
sympatickým kovbojem Lukem. Luke
žije s matkou na ranči a každý den tvrdě pracuje, aby zachránil
rodinný majetek. Sophia se ocitá ve světě, jenž má jen pramálo
společného se životem studentky dějin umění. Navíc Luke skrývá
tajemství, které by mohlo jejich vztah ukončit… Brož., 432 stran
GV037317

249,-

199,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 65.
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Audrey Carlanová

CALENDAR GIRL 4
Říjen, listopad, prosinec
Mia získá práci snů v televizní
show, kde divákům přibližuje
osudy obyčejných lidí. Úspěch
show pro Miu znamená, že už
nemusí pracovat jako eskortní
společnice. Na konci roku se vydá
do luxusního horského střediska
v Aspenu, kde se dočká toho největšího překvapení… 384 stran
299,- 239,-
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GV038291

To jediné, co je spojuje,
je prostor kanceláře
a odzbrojující přitažlivost…

M. J. Summersová

ŠANCE NA LÁSKU

GV037533

Erotické romány

Luc je šťastný člověk. Obchody prosperují, má peníze i přízeň krásných
žen. Tak proč je pořád nespokojený?
Fotografka Megan sama vychovává
malého synka. Když se jednoho dne
nechá zlákat kamarádkou k výletu
do Paříže, ani ve snu by ji nenapadlo, v čí náruči se tam ocitne. Měla
to být jen jedna společná noc, ale
návrat k předchozímu životu se už
zdá nemožný… 304 stran
299,- 149,-

Laurelin Paigeová

Laurelin Paigeová

Laurelin Paigeová

ZÁVISLÁ
NA TOBĚ

NALEZENÁ
V TOBĚ

ODDANÁ TOBĚ

Alayna měla budoucnost pevně naplánovanou. Dokud nepotkala
smyslného Hudsona…
296 stran

Když Hudson Alayně
otevřel své srdce,
rozhodla se odstranit
poslední bariéry a odevzdat se mu… 312 s.

Hudson porušil slib,
a navíc odmítá cokoliv
vysvětlit. Ačkoliv ho
Alayna miluje víc než
kdy dřív, zrada její lásku zabíjí… 384 stran

GV037444

GV037445

GV037446

299,- 249,-

299,- 249,-

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

597,-

obj. č.

GV039971

3X LAURELIN PAIGEOVÁ

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2018!

Vi Keelandová

ALFA SAMEC
Tu noc, kdy Emerie poprvé potkala Drewa, myslela si, že se vloupal do její nové
kanceláře na Park Avenue. Než stihla zavolat 911, ukázalo se, že tenhle arogantní a pekelně pohledný chlapík je skutečným majitelem kanceláře a ona jen naletěla podvodníkovi. Drew nečekal, že se bude po návratu z dovolené dohadovat
s temperamentní mladou ženou. Taky nečekal, že ji nebude moct dostat z hlavy.
Zvlášť potom, co dovolil, aby v jeho kanceláři zůstala, než si najde něco jiného.
Jak se velmi rychle ukazuje, ti dva by nemohli být rozdílnější. Zatímco Emerie
zachraňuje lidem manželství, Drew je namyšlený lamač srdcí…
Přeložila Anna Křivánková. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GV039162

299,-

239,27
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Než najde pravou
lásku, musí svést
nelítostný boj!
Ellen Bergová

KVŮLI TOBĚ I ZHUBNU

Humor

Pětačtyřicetiletá Niki je kulatá a spokojená. Náhle se jí ale zhroutí svět.
Mladičká podvyživená zmije jí chce
odloudit manžela. Niki je konfrontovaná s osudovou otázkou všech žen:
Jsem snad příliš tlustá? Po letech baculaté idylky se rozhodne bojovat. Naordinuje si odtučňovací pobyt u Curyšského
jezera, kde najde útěchu nejen u svých
obézních družek v neštěstí, ale i u Lea,
muže velikosti XXL, s nímž se dá vydržet dokonce i léčba závislosti na sladkostech. A je tu také Mario, vysoce erotický masér shiatsu… Přeložila H. Krejčí.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm
199,-

159,-

CHCI TO TAKY!
Charlotte má fantastickou
práci a byt, ale bohužel žádného chlapa. V devětatřiceti!
Náhle se objeví muž s neodolatelným úsměvem. Ovšem
jako naschvál je to pouhý
instalatér! 272 stran
GV037886

279,- 219,-
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GV039065

Ellen Bergová

Eva Woodsová

VŠICHNI NAŠI EX

Karolina Mikšíková

Aňa Geislerová

ŽIVOT, NA KTERÝ
METR NESTAČÍ

P. S.

Zakladatelka úspěšného
blogu Karolina: Život,
na který metr nestačí
přichází se stejnojmennou
knihou plnou humorných
příběhů z malé vesnice,
kam se Karolina nedobrovolně i s rodinou jako
malá přestěhovala z Prahy.
192 stran, čb. ilustrace
GV039333

28

249,- 199,-

Deníkové zápisky populární
herečky zachycují všední
život i záblesky střeženého
soukromí. Autorka se svým
vtipným, osobitým stylem
často dotýká základních věcí,
jako je rodina, láska nebo
dětství. Kniha vychází v překrásné grafické úpravě s ilustracemi Lely Geislerové.
216 stran, barevné ilustrace
GV037900

299,- 249,-

Helen, Rosa a Anisha jsou single. Helen
na vztahy rezignovala a poměrně spokojeně žije sama se svou kočkou jménem pan Peříčko. Rosu opustil manžel
kvůli dvacetileté stážistce a Anisha sice
randí, ale kvůli svému povolání rozvodové právničky to na druhé rande ještě
nedotáhla. A k tomu se do města vrací
svobodomyslná a nepředvídatelná
Marnie. Všechny za sebou mají vztahy
s muži, kteří nebyli zdaleka tak hrozní,
jen jim to z různých důvodů nevyšlo.
Co je špatného na tom, přehrát svého
ex kamarádce a dát jí k němu návod
k použití? Po několika skvělých i strašných rande se ale ukazuje, že sebelepší plán se
může zvrtnout, jakmile je ve hře láska… Přeložila M. Bečková. Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GV039146

259,-

199,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 42 a 43.
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James Bowen

KOCOUR BOB
James už ledacos prožil. Má
za sebou zkušenost z drogové
závislosti, které se dokázal
zbavit, a na živobytí si vydělává jako pouliční muzikant
v Londýně. Žije z ruky do úst
a domácí mazlíček je to poslední, co potřebuje… 248 s.
GV039545

279,- 239,-

FELIX se narodila v roce 2011
a ve věku osmi týdnů se vydala sama do světa. Nastoupila
do zaměstnání jako deratizační
manažerka na nádraží Huddersfield v anglickém hrabství West
Yorkshire a v roce 2016 se
dočkala povýšení na vrchního
deratizátora. Mezi její koníčky
patří hra na honěnou, plašení
holubů, šlofík v práci, kapsičky
značky Felix a nepohrdne ani
podrbáním za uchem!

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA

Kate Mooreová

FELIX
Z NÁSTUPIŠTĚ Č. 1

GV037189

229,- 189,-

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2
Pokračování kultovního Deníčku
moderního fotra, v němž otec
na mateřské dovolené odhaluje
strasti rodičovství, o kterých se
obvykle nemluví. 192 s., čb. il.
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GV037525

229,- 189,-

Když se zaměstnanci jednoho
yorkshirského nádraží rozhodnou ctít tradici a pořídit si
nádražní kočku, rozběhne se
kolotoč veselých i dojemných
příhod a nová posila týmu neunikne
ani pozornosti médií. Jak se Felix postupně sžívá s nezvyklým prostředím, prozkoumává nástupiště i tajemný labyrint tunelů, nachází si
kamarády, učí se lovit myši a prodávat jízdenky, její sláva se šíří mezi cestujícími i za hranice
nádraží. Laskavé povídání o jedné železniční stanici v zapadlém severoanglickém kraji dýchne
na čtenáře starosvětskou atmosférou. Přeložila Marie Macháčková.
Váz., 296 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

GV039144

299,-

Humor

V sympaticky drsňácké a humorné výpovědi autor přináší
výjimečný pohled současného
muže na situace, které obvykle
zažívají spíše ženy. 200 s., čb. il.

239,-

Veselé verše
známého českého
kreslíře
Jiří Slíva

RÁDIO STÁLE HLÁSÍ:
Co báseň, to podivné hlášení rozhlasu. Inzerát na pustý ostrov pro
trosečníky, klávesnice místo žebříku do kurníku, pokuta na toaletě,
mořská panna v bazénu, gigantické slevy řítící se na Prahu a spousta dalších absurdních i úsměvných
nápadů ve verších: to je nová
autorská knížka známého českého
kreslíře Jiřího Slívy. Je určena především dospělým, barevné ilustrace v nezaměnitelném
stylu ale potěší všechny bez rozdílu věku. Váz., 104 stran, barevné il., 15,5 x 15,5 cm

GV039745

199,-

159,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 64.

Frauke Scheunemannová

Frauke Scheunemannová

Z POHLEDU JEZEVČÍKA

JEZEVČÍKOVA KOCOVINA

Dokáže pes najít paničce
ideálního partnera? 248 s.

Příběh, v němž láska štěká…
248 stran

GV036936

249,- 199,-

GV038264

249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

170,-

jen

328,-

obj. č.

GV039517

2X FRAUKE SCHEUNEMANNOVÁ

29
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Impérium je závěrečná kniha trilogie Propast času, ve které s konečnou platností uzavírám osudy všech postav. Jak už to bývá, příběh si žil trochu vlastním životem. Měl jsem svoje oblíbence, které jsem se snažil udržet naživu,
bohužel ne u všech se mi to podařilo… Přesto jsem naplnil vizi, kam jsem
chtěl novou Evropu po zhroucení časoprostoru nasměrovat. Na Impérium
jsem hrdý a podle mě je ze všech tří knih nejlepší. Doufám tedy, milý čtenáři,
že budeš spokojený a všechny tvé otázky budou zodpovězeny.
Roman Bureš

Propast
času 3

IMPÉRIUM

Česká literatura

V závěrečném dílu
série je utvářena
nová Evropa.
O vládu nad kontinentem nyní soupeří
dvě největší impéria,
která zhroucení časoprostoru zastihlo
na vrcholu moci –
Británie z roku 1900
a Tonina Římská říše.
Na čí stranu se přikloní novopečený král Francie, ve skutečnosti cílevědomý gangster z budoucnosti? A zapojí se
do velké hry o Evropu ne-člověk Viktor? Všichni tito protivníci jsou však ničím
proti apokalyptické zkáze, která se do Evropy valí z východu – proti muži,
jenž sám sebe nazývá Bohem… Váz., 568 stran, 12,5 x 20 cm

GV039499

349,-

Sára Saudková

DVA PROTI ŘÍŠI

ZPOCENÁ ZÁDA

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

David se vyspí s kamarádkou své ženy
a od té doby dostává role vzorného
manžílka povážlivé trhliny. Od zasedaček k nejzaplivanějším špeluňkám –
tak začíná jeho cesta za svobodou
a možná i sebezničením… 376 stran

GV039582

329,- 279,-

299,- 239,-

GV039029

Výbor nejlepších
fejetonů vašeho
oblíbeného autora!
N
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Roman Bureš

Jiří Šulc

279,-

František Nepil

STŘEVÍCE Z LÝČÍ
Tentokrát si známý český
autor vybral ke svému vtipnému povídání domácí zvířata!
152 stran, čb. ilustrace
GV038361

199,- 169,-

František Nepil
Roman Bureš

Roman Bureš
Propast času 2

PROPAST ČASU

CÍSAŘOVNA

Zábavná četba, která potěší nejen
fanoušky sci-fi! 360 stran
GV037229

DOBRÝ A JEŠTĚ LEPŠÍ ŽIVOT

448 stran
GV038483

299,- 249,-

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

697,3X ROMAN BUREŠ

30

obj. č.

GV039972

Reprezentativní výbor představuje řadu z nejpůsobivějších textů rozsáhlé
fejetonistické tvorby Františka Nepila. Dotýkají se důležitých esencí života,
jak je František Nepil vnímal. Jeví se jako citlivý pozorovatel lidské povahy,
který přímo překypuje laskavostí a osobitým smyslem pro humor. A protože je spravedlivý, dovede se bez zdráhání usmát i pohnutím vlastní duše.
Ilustracemi doprovodil Lukáš Fibrich.
Váz., 280 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GV039073

279,-

219,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Ema si vás omotá
kolem prstu!

Magdalena Mintová

Vladimír Přibský

Vladimír Přibský

SKANDÁL STOLETÍ

MŮJ MUŽ KRÁL KAREL IV.

Příběh Václava Hanky a jeho přátel,
kteří roku 1817 obeznámili veřejnost
s Rukopisem královédvorským a zelenohorským. 176 stran

Fiktivní deník mladičké královny
zachycuje dramatické události jara
roku 1355, které provázely Karlovu
římskou císařskou korunovaci. 216 s.

GV037741

199,- 179,-

219,- 189,-

GV038121

Výhodný komplet
ušetříte

120,-

jen

298,-

obj. č.

GV039973

2X VLADIMÍR PŘIBSKÝ

Josef Fousek
Sbírka fejetonů, básní a textů, které vznikaly mnoho
let (1965–2016), dává čtenářům nahlédnout hluboko
do autorovy duše. Řadu textů z této knihy představil
Josef Fousek v ČRo Plzeň v minibloku Fouskův svět.
„Je to krásný pocit,“ říká autor, „když dostávám dopisy,
kde mi lidé píší: Buďte tady dlouho, pane Fousku, mluvíte
mi z duše!“ 208 stran + 32 stran barevné fotopřílohy
259,- 199,-
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GV039158

Nejste v tom sami!
Životní pouť od dětství
po dospělost s humorem,
nadsázkou a nadhledem
Zuzana Součková

BĚH ŽIVOTA
S ÚSMĚVEM

GV039671

249,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 65.

Magdalena Mintová

FALEŠNÝ SŇATEK
Ema se úspěšně přiblížila svému cíli – sňatku bez lásky.
Ví totiž, že život je otázka priorit. Jenže teď na ni čeká
ta největší zkouška – pobyt u ženichovy rodiny. Ve svém
novém domově si může užívat luxusních podmínek pro život,
kromě toho si však musí zvykat i na soužití s chladnou tchyní a na nesnesitelně nudné hodiny plné plánování svatby.
A jako by toho nebylo málo, Emin budoucí švagr a věčný
průšvihář Filip si usmyslel, že právě teď je ten nejvhodnější
čas, aby se vrátil ze svých tajemných cest. V kombinaci
s Eminou výbušností je koexistence těchto dvou opravdu
ožehavá záležitost… Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GV039537

Těšili jste se do tanečních a dopadlo to katastrofálně? Ztrácíte
trpělivost se svými dětmi? Jak
parkujete, když nejlepší místa
jsou, stejně jako nejlepší muži,
většinou obsazená? Tak tohle
všechno a ještě něco navíc se
dočtete v této vtipné knize. Při
čtení zjistíte, že v „tom“ nejste
sami, což vždycky potěší!
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

Česká literatura

OD SRDCE

249,-

199,-

Magdalena Mintová

FALEŠNÝ ROMÁN
Když je váš tatínek bohatý a dává, proč
toho nevyužít? Jenže co když taťulda
utáhne kohoutky a začne blábolit cosi
o samostatnosti, odpovědnosti a skutečném životě? No, pak si třeba vymyslíte, že píšete román. Jenže každý plán
má ošklivé nutkání se komplikovat…
272 stran
GV039353

249,- 199,-

31

Barcelona je čarodějka…
Dostane se vám pod kůži a zmocní
se vaší duše, aniž si to uvědomíte.

Návrat
kultovní série
POHŘEBIŠTĚ
ZAPOMENUTÝCH
KNIH
Doporučeno
recenzenty
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Denis Diderot

JAKUB FATALISTA
Slavné románové dílo je
sporem o tom, má-li člověk
možnost svobodného rozhodování a zda může svůj
život nějak ovlivnit. Jako
hlavní postavy vystupují
Jakub a jeho pán, kteří se
pouštějí do dialogu o filozofických otázkách. Pán
hájí idealistický názor
na lidskou svobodu. Oba si
však záhy uvědomí, že život
je pouhým provazcem
náhod měnících naše plány
a rozhodnutí… Dílo se dočkalo několika filmových a divadelních adaptací.
Přeložila Dana Melanová. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

Odeon, světová literatura

GV038527

349,-

279,-

Carlos Ruiz Zafón

STÍN VĚTRU
Ukryté hluboko
v srdci starobylé
Barcelony leží
pohřebiště zapomenutých knih – labyrint
tisíců ztracených či odložených svazků. Sem je jednoho chladného
rána roku 1945 přiveden jedenáctiletý Daniel Sempere, aby si vybral jeden
titul. Daniel zvolí román Stín větru záhadného autora Juliána Caraxe.
Poutavá kniha a enigmatický spisovatel vyvolají v Danielovi touhu dozvědět
se o nich něco víc. Pátrání po jejich původu mu však záhy obrátí život naruby.
Není totiž sám, kdo se o Caraxovo dílo zajímá. Jednoho dne Daniela v křivolakých uličkách osloví muž, který nápadně připomíná postavu ze Stínu větru.
Muž posedlý snahou vypátrat a zničit všechny výtisky této knihy. Danielova
touha zjistit pravdu o Juliánovi se však rovněž změní v posedlost. Spletité
osudy Daniela a Juliána se začnou protínat…
Stín větru, literární thriller s prvky historického, gotického i detektivního románu, se stal kultovním knižním fenoménem a celosvětovým bestsellerem vydaným ve 45 zemích. Získal řadu ocenění a vyšel v milionových nákladech.
Přeložila Athena Alchazidu. 528 stran
GV039270

Oscar Wilde

Erich Maria Remarque

OBRAZ DORIANA GRAYE

NEPŘÍTEL

Slavný román obsahuje faustovský
motiv i hororové prvky, dotýká se také
tématu homosexuality. Populární dílo
bylo mnohokrát zfilmováno. 264 stran

Působivé povídky v této knize byly
napsány krátce po vydání autorova
nejslavnějšího díla Na západní
frontě klid. 80 stran

GV039592

299,- 239,-

GV039477

199,- 169,-

399,- 319,-

William Styron

SOPHIINA VOLBA

Kromě Stínu větru letos Knižní klub vydá ještě volná pokračování
celosvětového bestselleru Andělská hra a Nebeský vězeň.
Na příští rok navíc chystáme očekávanou novinku Labyrint duchů!

32

Jižanský spisovatel Stingo se přistěhuje do brooklynského penzionu, aby tam pracoval na svém románu.
Brzy však začne být vtahován do citového dramatu,
které se odehrává mezi jeho sousedy, Nathanem
a Sophií. Nathan se propadá stále hlouběji do zničující duševní choroby a krásná Sophie, která prošla
Osvětimí, je navždy poznamenaná prožitým utrpením. Zatímco Stingo sleduje, jak osudy Sophie
a Nathana směřují k tragickému závěru, poslouchá
Sophiino vyprávění o minulosti, z něhož se po částech vynořuje děsivý obraz společenského zla, které
páchá nenapravitelné škody na lidské duši. 720 stran
GV037058

449,-

369,-

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

ODLOUČENÍ

OSM HOR

Christopher odjíždí do Řecka
za prací a jeho manželka se
ho po čase vydá hledat –
na popud své tchyně, která se
synovi nemůže dovolat. Pro
vypravěčku se cesta stává příležitostí k poslední rekapitulaci
vyhaslého manželství. Přijíždí
s odhodláním požádat Christophera o rozvod, v téměř opuštěném hotelu však nenachází
ani svého chotě, ani klid
na přemýšlení. Atmosféra tísnivé nejistoty je rámována okolními požáry. Pak je ale Christopher nalezen mrtvý u cesty
do nedaleké vesnice, do Řecka
přijíždějí jeho rodiče, a vztah,
který se rozpadl, aniž by o tom
až na nového přítele vypravěčky kdokoli zvenčí věděl, dostává úplně nové rozměry. Je teď
z manželky exmanželka, nebo
už jen vdova? Zprvu banální příběh
o důvěře a nevěře, lásce a ztrátě se kaleidoskopicky proměňuje a nabírá hloubku a sílu, která dokáže zneklidnit, ohromit i ochromit.
Přeložila Kateřina Keilová. Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

Ať už je osud cokoli,
přebývá v horách,
které máme nad hlavou. Pro protagonisty románu Osm hor
platí tohle tvrzení
beze zbytku. Osud obou hlavních hrdinů je s horami
pevně svázán… Bestseller Paola Cognettiho vyšel
ve třiceti osmi zemích. 232 stran
GV039396

249,- 199,-

Chuck Palahniuk

KLUB RVÁČŮ
Když nemůžete půl
roku usnout, okolní
svět vám začne připadat jako nekonečný sen. Takových lidí
moc není, ale mladý
úspěšný úředník,
který si říká Jack, je
jedním z nich. Jeho život se změní, když potká Tylera
Durdena. Spolu založí první klub rváčů, místo, kde si
může každý „vyměnit názor“ s druhým… 200 stran
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GV037413

259,- 219,-

GV039117

249,-

Odeon, světová literatura

Katie Kitamura

199,-

Jak vidí svět člověk
s bipolární poruchou?
Thomas Melle

SVĚT V ZÁDECH
Život s bipolární poruchou, tak by klidně mohl
znít podtitul autobiografické prózy Thomase
Melleho. Popisuje v ní svůj boj s touto složitou chorobou, pro kterou se dříve používalo
označení maniodepresivní psychóza. Je těžké
odhalit, co je pravou příčinou či jejím důsledkem, a tak je celý text koncipován jako autorova snaha přispět k porozumění této nemoci, porozumět sám sobě a také nabídnout
čtenáři vhled do života a pocitů nemocného.
Přeložila Jana Zoubková.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GV038939

359,-

Wm. Paul Young

Wm. Paul Young

EVA

CHATRČ

Od autora bestsellerů Chatrč
a Křižovatky. 272 stran

Kde se tragédie střetává
s věčností 256 stran

GV038055

299,- 249,-

GV037070

299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

279,-

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

jen

398,-

obj. č.

GV039974

EVA a CHATRČ
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Krystal Sutherlandová

SKORO ÚPLNÝ SEZNAM TĚCH
NEJHORŠÍCH NOČNÍCH MŮR
Sedmnáctiletá Ester nežije zrovna v ukázkové rodině.
Solarovi jsou totiž pronásledováni Velkým strachem –
její otec už šest let nevyšel ze sklepa, matka se chorobně obává smůly a bratr nedokáže žít bez světla. Sama
Ester zatím svůj Velký strach nenašla, i když si pilně
píše seznam všeho, co by se jím mohlo stát. A pak
jednou potká Jonaha, mladíka s filmařskými ambicemi.
Společně začnou proti Esteřinu strachu bojovat. Proti
všem z padesáti známých. Jeden týden, jeden strach,
jedno video. Společně vyzvou samotnou Smrt, aby zlomili
prokletí na rodině Solarů… Přeložil Ondřej Kronich.
Brož., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GV039348

199,-

YOLI

249,-

P. C. Castová

Lauren Kateová

Z VŮLE LUNY

PÁD

Mari je z klanu Tkalců, dcera ženy se
schopností léčit, své povinnosti však
odsouvá, dokud ji nevyhledá zvláštní
psí spojenec. Dívka odhalí sílu svých
schopností, tajemství o svém dvojím
původu a vydává se zachránit svůj
lid. Záhy však dojde k osudovému
setkání se synem vůdce znepřáteleného kmene… Brož., 632 stran

Na Danielovi je něco bolestně povědomého. Ten odtažitý chlapec upoutal pozornost Luce, už když ho viděla
poprvé – v první den jejího pobytu
v internátní škole pro problémové
mladistvé. A přestože on s ní očividně nechce mít nic společného, něco
ji k němu přitahuje. Co se Daniel
snaží tak moc utajit? Brož., 320 s.

GV038513

34

379,- 299,-

GV039052

199,- 159,-

Gayle Formanová

Gayle Formanová

ZŮSTAŇ SE MNOU

KAM JSI ODEŠLA

Její tělo je v kómatu, přesto vidí
a slyší vše, co se kolem ní děje…
Brož., 184 stran

Dají se odpustit chyby, které Mia
s Adamem udělali, a splnit nesplněné sliby? 224 stran

GV037068

229,- 189,-

249,- 199,-

GV037470

Výhodný komplet
ušetříte

190,-

jen

288,-

obj. č.

GV039319

2X GAYLE FORMANOVÁ

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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Theo Addair
Daniel a Kit jsou dva šestnáctiletí spolužáci, kteří snad ani nemůžou být rozdílnější. Jeden je nejlepším studentem na internátě, k okolí se chová odměřeně
a úzkostlivě si střeží své soukromí. Druhý má umělecké nadání, pořádek považuje tak trochu za zbytečnost a často dřív mluví, než myslí. Zdálo by se, že
přátelství mezi nimi je nepravděpodobné a cokoli hlubšího rovnou nemožné.
Jenže muffin a čaj přece dokáží zázraky…
Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GV039532

199,-

YOLI

MUFFIN A ČAJ

Více o knize:

Výhodný komplet

159,-

ušetříte

200,obj. č.

Becky Albertalli

jen

298,-

GV039975

2X BECKY ALBERTALLI

PODĚLANÝM
NAVRCH

Jennifer Nivenová

Jennifer Nivenová

TÍHA VESMÍRU

VŠECHNY MALÉ ZÁZRAKY

Když na sebe ve škole narazí Libby
Stroutová, kdysi nejtlustší teenagerka Ameriky, a Jack Masselin, trpící
prosopagnosií, svět se rázem obrátí
vzhůru nohama! Brož., 408 stran

On je obyčejný kluk, až na to, že trpí
bipolární poruchou. Ona je obyčejná
holka, až na to, že pro něj je neobyčejná… Strhující příběh o předsudcích, přátelství a lásce. Brož., 360 stran

GV038619

279,- 219,-

GV037275

299,- 249,-

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

Molly ví všechno o bolestech neopětované lásky. A je jedno, jak
moc ji její dvojče vyzývá, aby se
vzchopila a šla do toho. Molly
totiž není štíhlá modelka a holky,
které nejsou štíhlé, ba právě
naopak, musí být opatrné. Jenže
pak se kolem jejího dvojčete
začne točit nová dívka a sama
Molly narazí na jistého superfanouška Tolkiena, u kterého je
naprosto vyloučené, aby se do
něj zamilovala… nebo snad ne?
Přeložila Kateřina Stupková.
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GV039346

249,-

199,-

Becky Albertalli

PROBUZENÍ
SIMONA SPIERA
Když padne citlivá korespondence do nesprávných rukou,
stane se šestnáctiletý Simon
obětí vydírání… Brož., 296 s.
GV037993

249,- 199,-

35
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VŠE PRO INTENZIVNÍ
PŘÍPRAVU K MATURITĚ

Martyn Ford, Peter Legon

PRAVÝM BRITEM SNADNO A RYCHLE

Jazyky, vzdělávání

Chcete se pobavit, dozvědět se něco o Velké Británii a rozšířit si přitom slovní zásobu? Pak je
tato knížka určena právě vám. Kromě všemožných kulturních kuriozit se naučíte užitečné obraty
a fráze a získáte hlubší vhled do přemýšlení a životního stylu nefalšovaných Britů.
Kroužková vazba, 68 stran, barevné ilustrace, 18 x 12,3 cm

GV039139

199,-

159,-

NEW MATURITA ACTIVATOR
Nejprodávanější titul k přípravě na maturitu,
který si oblíbila celá řada učitelů, má nové
aktualizované vydání. Svou unikátní a přehlednou strukturou poskytuje komplexní shrnutí
středoškolského učiva. Studenti zvládnou
všechny části klíčových jazykových dovedností,
nezbytných k úspěšnému složení zkoušky.
Brož., 280 stran, barevné il., 21 x 29,7 cm

GV312632

480,-

AK
ČN
Í

CE
NA

585,-

Gareth Moore

Joseph Mazur

Podrobný a praktický

KDE SE VZALY
SYMBOLY

ATLAS SVĚTA

PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU

Larry Gonick

441 HÁDANEK,
RÉBUSŮ A LOGICKÝCH
HER

s aktuálními mapami
Jedinečný velkoformátový atlas
nabízí podrobné mapy jednotlivých světadílů i zemí, fyzickou
i politickou mapu světa, oddíl
věnovaný mapám ČR a Slovenska
a důkladně zpracovaný rejstřík
zeměpisných údajů. 320 s., bar. p.

Publikace nabízí přehledný
a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný slovník. V tomto
aktualizovaném vydání je
dodatek MŠMT ČR již
kompletně zapracován
do hesláře. 472 s., čb. il.

Zábavný komiksový
průvodce
Skvělá pomůcka s chytrými
ilustracemi zahrnuje algebru
v rozsahu vyšších ročníků
základní školy a nižších
ročníků středních škol.
Brož., 240 stran, čb. il.

Kniha obsahuje 441 logických her, které jsou rozděleny podle obtížnosti –
od úplných začátečníků
až po mistrovskou úroveň.
Brož., 512 stran
GV038931

36

249,- 199,-

Autor populárních matematických publikací vás provede zajímavou a překvapivě
velice pestrou historií matematického zápisu – od starověku až po současnost.
336 stran
GV039067

299,- 229,-

GV038349

549,- 299,-

GV037081 179,- 149,-

ALGEBRA

GV037800

249,- 199,-

Vyberte si báječné odměny na www.ibod.cz! Více na str. 2.
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JARO 2/2018

ODVÁŽNÝ KRÁLÍČEK ZAŽÍVÁ
ÚŽASNÁ DOBRODRUŽSTVÍ!
Beatrix Potterová

PŘÍBĚHY KRÁLÍČKA PETRA
Oblíbené příběhy o neposedných králíčcích, kteří ze všeho
nejraději navštěvují zeleninovou zahradu pana Gregora, těší
dětské čtenáře již po několik generací. Jejich veselá dobrodružství patří dnes, více než sto let od vydání, mezi klasiku
literatury pro děti. Vyprávění provází autorčiny originální
ilustrace. Kniha vychází u příležitosti uvedení nového filmu
Králíček Petr a je určena dětem od 4 let.
Váz., 64 stran, barevné il., 21,5 x 27 cm

GV039666

V prodeji od 9. 4. 2018
199,-

159 Kč
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KA

KRÁSNÁ BAREVNÁ LEPORELA PRO NEJMENŠÍ

VIN

PODÍVEJ! CO JE TO?

NO

Zvířata

PODÍVEJ! CO JE TO?
Dopravní prostředky
V těchto obrázkových slovníčcích najdou nejmenší děti
spoustu krásných barevných fotografií seřazených podle témat
k procvičení vnímavosti, slovní zásoby a představivosti.
Leporela jsou určena dětem od 12 měsíců.
2x barevné leporelo, 2x 36 stran, 12 x 15 cm

GV039953

cena za obě publikace 158,-

NO

VIN

KA

198,-

149 Kč

149 Kč

Zdeněk Miler

Zdeněk Miler

HLEDEJ KRTKA NA CESTÁCH

HLEDEJ KRTKA

Zábava i poučení pro nejmenší.
Barevné leporelo, 12 s., 21,9 x 32,8 cm

Najdete Krtečka a jeho kamarády?
Barevné leporelo, 12 s., 21,9 x 32,8 cm

GV039445

GV039444

179,-

179,-

Emilie Gilletová

299 Kč

TO
P

Řekni mi
KONĚ!

Zábavné magnety

Anne Suessová

NA STAVBĚ

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ

Váz., 10 stran, barevná publikace,
20 x 25 cm + magnety
GV039240
229,-

Více než 30 zvířátek na každé straně!
Barevné leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm

Další z oblíbených
encyklopedií
pro zvídavé děti
z edice Řekni mi
je věnována
koním. Z odpovědí na více než 200 otázek, které se týkají tohoto fascinujícího
zvířete, se děti dozvědí spoustu zajímavostí o stavbě těla koně a jeho chování,
o chovu koní, jezdectví a historii vztahu mezi koněm a člověkem. Jako obvykle
kniha nabízí také půvabné a vtipné ilustrace a listy se samolepkami. Knížka je
určena dětem od šesti let.
Kroužková vazba, 112 stran + 3 strany samolepek, barevná publikace, 14 x 20,4 cm

GV038957

GV039229

189 Kč

129 Kč

159,-

359,-
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ČTENÍ VHODNÉ
I PRO DYSLEKTIKY!

KNIHA VHODNÁ PRO NÁCVIK ČTENÍ

GENETICKOU METODOU!

Ester Stará

ŠEDÍK
A BUBI
Šedík je nejmladší
a bratry odstrkovaný
kocourek. Když
od koťat nečekaně
odejde máma, musí
si Šedík hledat vlastní pelíšek. Najde ho
na půdě a s ním
i Bubi, ztracenou čepici, kterou nikdo nehledá. Ti dva se hned dají dohromady…
Kniha je vhodná pro začínající čtenáře. Díky speciálnímu typu písma usnadňuje čtení
těm, kteří se potýkají s dyslexií. Ilustrace M. Starý. Váz., 96 str., bar. il., 21 x 24 cm

159 Kč

GV039433

199,-

199 Kč
Matthieu de Laubier, Marie Aubinaisová,
Gwénaëlle Bouletová, Catherine Proteauxová

GASTON, CHLAPEČEK, KTERÝ SE
POŘÁD PTAL
Půvabná knížka plná dynamických ilustrací
představuje dvanáct velkých otázek lidské
existence, které děti zajímají, když začínají
poznávat svět kolem sebe.
Váz., 232 stran, barevné ilustrace, 16 x 16 cm
GV039550

249,-

139 Kč
159 Kč
Daniela Krolupperová

VĚDÍ DRACI O LEGRACI?
299 Kč

Robin Král

CO MAJÍ NA PRÁCI MYŠKY
A MYŠÁCI

Sylvie Bézuel
Encyklopedie Larousse

PŘÍRODA

Vtipné básničky o zvířátkách provází
roztomilé ilustrace Gabriela Filcíka.
Váz., 96 str., barevné il., 22,5 x 30,5 cm

Bohatě ilustrovanou encyklopedii
zpestřují zábavné úkoly a zajímavosti.
Váz., 120 s., bar. publ., 19,5 x 23,3 cm

GV039048

GV038907

199,-

379,-

Veselá, moderní pohádka od známé české autorky. Princezna Táňa
je správná holka. Miluje dobrodružství a opékání špekáčků, má pro
strach uděláno a řídí se zdravým rozumem. A tak když se do království přistěhuje nešťastný osamělý drak, nepropadá panice jako
ostatní obyvatelé, ale snaží se přijít na to, jak mu v jeho situaci
pomoci. Knížka je vhodná pro nácvik čtení genetickou metodou,
neboť je vysázena velkými písmeny. Ilustrovala Lenka Vybíralová.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

GV039359

179,-
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129 Kč
Eduard Petiška

MARTÍNKOVY
POHÁDKY
Martínek by nejraději poslouchal pohádky pořád.
Od dědečka se mu líbí
veselá pohádka o raráškovi, od tatínka o lokomotivě, která nechtěla jezdit
po kolejích… Ilustroval V. Sivko. Váz., 56 s., bar. il., 18,5 x 24 cm
GV039363

169,-

199 Kč
Josef Čapek

Erika Scheueringová

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE

Pětadvacet příběhů
o zvířátkách vypráví
o malých zvířecích dobrodružstvích, o přátelství, vzájemné pomoci
a důvěře. Příběhy doprovází nádherné ilustrace Raye Cresswella.
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm

Veselá vyprávění o dvou nerozlučných
kamarádech, která těší malé čtenáře již
po několik generací. Jak pejsek a kočička myli
podlahu, jak pekli dort nebo o tom, jak si pejsek
roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou,
a další oblíbená povídání z pera známého malíře
Josefa Čapka jsou určena dětem od 5 let.
Váz., 120 stran, barevné il., 18,5 x 25 cm

GV039752

249,-

KA

159 Kč

GV039213

199,-

Sarah Bosseová

VIN

159 Kč

NEJHEZČÍ PŘÍBĚHY
O ZVÍŘÁTKÁCH

Hledá se maminka!
Pro děti od 8 let. Il. Nina Dullecková.
Váz., 104 stran, čb. il.,12,5 x 19 cm
GV036976

NO

PENZION PRO ZVÍŘÁTKA

199,-

Výhodný komplet
ušetříte

140,-

jen

258,-

obj. č.

GV039954

2X SARAH BOSSEOVÁ

Eva Dienerová

129 Kč

MALOVANÉ ČTENÍ

PENZION PRO ZVÍŘÁTKA

Mraveneček Neposeda
a jiné příběhy
Milé a půvabně ilustrované příběhy o zvědavém mravenečkovi,
toulavém lišáčkovi, plese zvířátek,
odvážné veverce a jiné mají
vždycky šťastný konec a nabízejí
začínajícím čtenářům i zábavné
úkoly, které rozvíjejí jejich důvtip
a fantazii. Il. Daniela Ondreičková.
Váz., 72 stran, bar. il., 17,6 x 25 cm

I delfínům se občas stýská!

GV038346

GV039101

159,-

159 Kč

Sarah Bosseová

Flo je vzteky bez sebe! Delfíni Yussi a Yorick
se mají přestěhovat do velkého delfinária
a maminka jí o tom nic neřekla! Teprve když jí
maminka slíbí, že bude smět oba delfíny při
jejich stěhování doprovázet, se Flo trochu uklidní.
S napětím pak sleduje jejich cestu do nového domova. Jenže
Yussimu se změna nelíbí. Dokážou mu Flo a její maminka
pomoct? Il. N. Dullecková. Váz., 112 stran, čb. il., 12,5 x 19 cm
199,-
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NO

199 Kč

Greg James,
Chris Smith

SUPERNULY

Polly Faber

MANGO A BAMBANG

159 Kč

Tapír není prase!
Mango Všeumělová, mistryně v šachu, karate a pečení úžasných
koláčků, všechno zná a všechno ví – zvlášť jak se dobře postarat
o svého zvířecího kamaráda Bambanga – tapíra z Asie. Bambang
to nemá totiž v životě vůbec jednoduché – nejen že musí neustále
obhajovat svůj druhový původ (tedy že není žádným divokým prasetem), ale navíc se v lidském světě potýká se spoustou nástrah.
Mango je mu ale naštěstí vždy nablízku, připravená pomoci!
Ilustrovala Clara Vulliamy. Váz., 144 stran, čb. il., 13,5 x 18,5 cm

GV039401

199,-

Když Murph
nastoupí uprostřed
pololetí do nové
školy, má velký
problém. A nejenom
s tím, kde bude
sedět, jestli si udělá
kamarády a včas najde záchody. Jeho maminka
ho totiž omylem zapsala do školy pro superhrdiny.A Murph, na rozdíl
od nových spolužáků, co levou zadní ovládají počasí, vznáší se do vzduchu nebo umí vyčarovat koně, žádné zvláštní superschopnosti nemá.
Jenomže to ještě neznamená, že se z něj nemůže stát zachránce. Kdesi
poblíž už totiž číhá zloduch – napůl člověk, napůl vosa – a čeká na svou
příležitost. Murph si rychle musí uvědomit, že je v jeho silách bojovat se
zlem, i když je docela normální kluk. Váz., 384 str., čb. il., 12,5 x 20 cm

GV039386

249,-

179 Kč

An Leysenová

159 Kč

Georgia Pritchettová
Fredy 3

LOUSKÁČEK

159 Kč

Mercé Segarra

Milada Motlová

BIBLE NA DOBROU NOC

POHÁDKY Z ČECH
A MORAVY

V této okouzlující obrázkové knížce
obléká An Leysenová klasickou vánoční
pohádku od E. T. A. Hoffmanna do nového
kabátu. Váz., 48 s., bar. publ., 25 x 26 cm

NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL
KRÁLEM DŽUNGLE
Ilustroval Jamie Littler.
Váz., 192 stran, čb. il., 15 x 21 cm

Krásně ilustrovaná kniha přináší známé
příběhy ze Starého a Nového zákona
vyprávěné srozumitelným způsobem.
Il. R.M.Curto. Váz.,96 s., bar. p., 21 x 24 cm

GV039242

GV039300

GV037999

199,-

199,-

239 Kč

199,-

Pohádky o Honzovi, čertech i princeznách ilustrovala Vlasta Baránková.
Váz., 184 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm
GV039194

299,-
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279 Kč
Martina Drijverová

PŘÍBĚHY Z HRADŮ
A ZÁMKŮ

NOVÉ,
PŘEPRACOVANÉ
VYDÁNÍ!

159 Kč

Začtěte se do 14 příběhů
z různých koutů světa, které
si vás okamžitě podmaní!
Knihu provází působivé ilustrace L. Dvořákové, které
získaly ocenění v mezinárodní ilustrátorské soutěži.
Váz., 192 stran, barevné il.,
21 x 27,3 cm
GV039197

349,-

Adam Frost

TOTO JE
KNÍŽKA
O MNĚ!

319 Kč

Odpovídej na otázky,
zapisuj si nejrůznější
věci o sobě a o své
rodině a užij si spoustu další
zábavy: čekají tě legrační zajímavosti, vtipné
kvízy a nekonečně prostoru na čmárání. Tahle knížka je jenom
tvoje a jen a jen o tobě! Jak bude vypadat, až ji popíšeš a pokreslíš, je
taky tvoje věc. Ale dobře si ji schovej – až budeš starší, pořádně se nad ní
zasměješ. Ilustrovala Sarah Rayová. Brož., 160 stran, čb. il., 15,2 x 19 cm

Nikolaj Nosov

Eva Bešťáková

NEZNÁLEK
VE SLUNEČNÍM MĚSTĚ

PASTELKOVÉ POHÁDKY

Úžasná dobrodružství Neználka ilustroval Jaromír Zápal.
Váz., 296 s., bar. il., 20 x 27,5 cm

Pohádkové příběhy s omalovánkami potěší děti od 5 let.
Ilustrovala Eva Mastníková.
Brož., 72 s., bar. il., 20 x 29 cm

GV039260

GV038438

GV038015

NO

ZTRACENÝ PRINC MARGARÍN
Twainův příběh o chlapci Johnnym, který
rozumí řeči zvířat a nebojí se postavit samotnému králi, zůstal nedopsán a ležel ukrytý
v archivu. Ujal se jej Philip Stead a pohádka
konečně našla svůj konec. Il. Erin Steadová.
Váz., 152 stran, barevné ilustrace, 20,4 x 28 cm
GV039245

149,-

VIN

239 Kč

Mark Twain, Philip Stead

369,-

KA

199,-

119 Kč

Isabelle Metzenová

299,-

ČMÁRÁNÍ
PRO RADOST

Chceš umět kreslit veselé,
jednoduché obrázky a barvami jim dodávat život? Ilustrátorka Isabelle ti ukáže, jak
se to dělá! Krok za krokem ti
jako předlohu nakreslí své
nejoblíbenější malůvky.
Na tvoje pastelky čeká celá řada nevybarvených obrázků. Začni čmárat a nechej se
překvapit vlastní kreativitou! Brož., 96 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

239 Kč
Mark Twain, Philip Stead

ZTRACENÝ PRINC
MARGARÍN
Audiokniha
Vypráví Alois Švehlík
a Kajetán Písařovic.
GV039777

159 Kč

299,-

GV039495

199,-
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Mike Barfield

TUHLE KNIHU
ZNIČ VE JMÉNU
VĚDY!
Tuhle knihu můžeš opravdu
zničit! Čeká tě v ní totiž
spousta fascinujících vědeckých pokusů, které se dají
hned vyzkoušet. V knize jsou
vystřihovací modely, návody
na projekty, prostor pro čmárání, vybarvování a lepení.
U každého modelu se navíc
dozvíš, jak funguje a jaká věda
se za ním vlastně skrývá. Ať už jde o optické iluze, plovoucí papírové želvy či píšťalky
z tužky, o zábavu v téhle knize není nouze. Brož., 56 stran, čb. il., 21 x 29,5 cm

129 Kč

GV039364

159,-

169 Kč
99 Kč

Nikola Kucharská

ZVÍŘATA

Můj pracovní sešit

MŮJ ATLAS SVĚTA

NA STATKU
Aktivity,hádanky a přes sto samolepek!
Brož., 64 stran, bar. publ., 21 x 28 cm

V knížce najdete mnoho informací,
odklápěcí okénka i zábavné úkoly.
Váz., 24 stran, bar. publikace, 23 x 27 cm

GV038017

GV037887

199,-

239 Kč
249 Kč

Sabine Lohfová

Nicole van Borkulo, Geert-Jan Roebers

VELKÁ KNIHA NÁPADŮ
PRO ŠIKOVNÉ RUCE

TVOŘIVÁ KNÍŽKA O PŘÍRODĚ

Flexivazba, 160 s., bar. p., 19,2 x 25,3 cm
GV037522
299,-

Hravá knížka plná hádanek a úkolů.
Váz., 64 stran, bar. publ., 22 x 28,5 cm
GV038730

299,-

159 Kč

Zábavná anatomie pro děti
Proč mají pejskové potřebu počůrat každý roh ulice? Proč se prasata tak ráda válejí v bahně? Proč králíci vrní čumáčky? Proč jsou
papoušci tolik hluční? Slyší žáby, přestože nemají uši? Jak to, že
koně potřebují ke spánku jen docela málo času? A proč jsou medvědi zvyklí stát na zadních nohou? Odpovědi na tyto záludné
otázky a mnoho dalších úžasných informací i zajímavostí najdete
v této zábavné zvířecí anatomii. Váz., 32 stran, bar. p., 24 x 32 cm

GV039324

199,-
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219 Kč
Bear Grylls

EXTRÉMY
NAŠÍ
PLANETY
Objevujte ty největší extrémy
naší planety
s proslulým dobrodruhem, který
si říká Bear Grylls.
Podívejte se s Gryllsem do všech
možných koutů Země. Budete se divit, jaké zvláštní tvory,
národy a neuvěřitelné úkazy naše planeta ukrývá. Stručné texty a úžasné fotografie
vás seznámí s tím, co je na světě nejvyšší, nejhlubší, nejdivočejší, nejstudenější,
nejděsivější nebo nejpodivnější. Dozvíte se, kde zažijete nejextrémnější počasí, který
pták snáší největší vejce, jaká věc nejvíc páchne, jak vypadá nejošklivější zvíře…
Váz., 128 stran, barevná publikace, 21,5 x 28,4 cm

GV039259

279,-

279 Kč
279 Kč

219 Kč
Anna Claybourneová

PROČ SE RYBY NEUTOPÍ?
A další zásadní otázky ze světa zvířat
Co znamená HAF? Kam se poděli dinosauři? Proč si zvířata nečistí
zuby? Proč nemají lidé ocas? Mají hadi pupíky? Tyto a spoustu
dalších překvapivých otázek a ještě překvapivějších odpovědí
najdeš v knize plné fascinujících a zábavných informací o světě
zvířat. Dozvíš se o inteligenci a paměti zvířat, jejich domestikaci
nebo způsobech namlouvání a mnoho dalších zajímavostí. Kniha
je určena dětem od 7 let. Ilustrovala Claire Gobleová.
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 19 x 26,4 cm

GV039360

279,-

Nádherné atlasy nabízí čtenářům úchvatné turné
po 20 nejkrásnějších, nejvýznamnějších a nejzajímavějších velkých městech, po gastronomické kultuře
celého světa a říši zvířat, která obývají naši planetu.

ATLAS ZVÍŘAT CELÉHO SVĚTA
Ilustrace Febe Sillani.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 27 x 37 cm
GV039267

349,-

219 Kč

ATLAS VELKÝCH MĚST CELÉHO SVĚTA
Ilustrace Maria Faccioli.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 27 x 37 cm
GV039265

349,-

Susie Hodgeová

ATLAS JÍDLA CELÉHO SVĚTA

PROČ JE V UMĚNÍ TOLIK
NAHÝCH LIDÍ?

Ilustrace Febe Sillani.
Váz., 72 stran, barevná publikace, 27 x 37 cm

279 Kč

GV039266

349,-

Výhodný komplet
ušetříte

350,-

jen

697,-

obj. č.

GV039955

ATLAS ZVÍŘAT CELÉHO SVĚTA, ATLAS VELKÝCH MĚST CELÉHO SVĚTA a ATLAS JÍDLA CELÉHO SVĚTA

Publikace dětem přibližuje vtipnou
formou umění. Provází je jeho
historií (od jeskynních maleb až
po současnou tvorbu) a odpovídá
jim na řadu zapeklitých otázek.
Ilustrovala Claire Gobleová.
Váz., 96 stran, bar. p., 19 x 26,4 cm
GV038511

279,-
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159 Kč
Svatopluk Hrnčíř, Adolf Born

COUR A COUREK
Kocouří komiks s ilustracemi A. Borna! Táta Cour se synkem Courkem
trochu připomínají Pata a Mata
a Hurvínka se Spejblem. Pořád něco
vymýšlejí a kutí, ale ne vždycky
s úspěchem. Série původně vycházela v časopisu Sluníčko.
Váz., 64 stran, bar. publ., 21 x 29,7 cm
GV039290

199,-

229 Kč
Robert Louis Stevenson

OSTROV POKLADŮ
Nesmrtelný příběh o dobrodružství
malého Jima a jeho druhů, kteří se
vydali najít proslulý poklad krvežíznivého pirátského kapitána, vychází
v klasickém překladu s krásnými
ilustracemi Zdeňka Buriana.
Váz., 176 stran, bar. il., 16 x 24 cm
GV036147

279,-

169 Kč
Sandra Lawrencová

ATLAS MONSTER

Kolektiv autorů

a nadpřirozených bytostí z celého světa

JACK RUSSEL
Zachránce planety
Nový komiksový příběh inspirovaný
výtvarným odkazem Vladimíra Jiránka, tvůrce postaviček Boba a Bobka
a Pata a Mata.
Brož., 128 stran, bar. publ., 17 x 24 cm
GV038486

199,-

Atlas představuje bytosti, které se od dávných časů vyskytují v příbězích, legendách a mýtech. Jsou to bytosti tajuplné, vymykající se všem přírodním a lidským
zákonům: trpaslíci, obři, víly, skřítci, strašidla, démoni, obludy, draci a v neposlední řadě stvoření, která na sebe dokážou vzít podobu kohokoli a čehokoli…
Co ale znamenají podivné šifrované vzkazy, které tvůrce atlasu Cornelius Walters
zaznamenal do svého deníku? Tato výpravná publikace s tajemným příběhem
potěší čtenáře všech věkových kategorií. Il. S. Hill. Váz., 64 s., bar. p., 27 x 34 cm

GV039419

12 ÚŽASNÝCH
PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK

119 Kč

Zábavná knížka nabízí dvanáct originálních modelů papírových letadélek.
Obsahuje nejen ilustrované návody,
jak každou vlaštovku poskládat, ale
i čtyřiadvacet oboustranně potištěných papírů, které můžete ke skládání použít. S papírovými vlaštovkami
si jistě užijete mnoho zábavy!
Brož., 36 stran, bar. publ., 21,5 x 28 cm
GV035906

139,-

279 Kč

349,-
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Terry Jones

POHÁDKY
K NEUVĚŘENÍ
Audiokniha
Originální příběhy, postavené na grotesce,
nonsensu a nezvyklých
kontrastech, zpracovávají klasické náměty
neotřelým způsobem.
Vypráví Jan Vlasák.

159 Kč

GV039606

NĚKDY TO DOMA NEKLAPE,
JAK BYCHOM SI PŘÁLI. . .
LASSIE SE VRACÍ

TRABLE S TÁTOU
Jmenuju se Markétka,
právě mi bylo deset, bydlím ve Vlkově a musím vám něco říct.
U nás doma se začaly dít věci, kterým vážně nerozumím. Nejdřív táta pořád telefonoval. Potom si najednou sbalil tašky,
nebyl doma, a chtěl mě seznamovat s nějakou nazrzlou Veronikou. Ale já to tak nenechám. Postarám se o to, aby se táta vrátil. Zatím se mi zdá, že je to na dobré cestě!
Ilustrovala Marie Urbánková. Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 14 x 21 cm

GV039561

159 Kč

Eric Knight

Jana Klimentová

219 Kč

279,-

GV039647

199,-

KA

199,-

Nesmrtelný příběh o přátelství malého skotského chlapce a kolie Lassie, která je
prodána nelaskavým pánům,
uteče jim a pak nastupuje
dlouhou, strastiplnou pouť
zpět ke svým původním,
hodným majitelům, se dočkal
mnoha knižních vydání i filmových zpracování.
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

NO

VIN

239 Kč

Christian O’Connell

RADIO BOY
159 Kč
Dominik Landsman

Olga Elmanová

LAPUŤÁK A KAPITÁN
ADORABL

ROZUM POD LAVICÍ

Čeněk jede s rodiči k moři. Setká
se tam s kapitánem Adorablem,
lovcem odměn a zvláštních tvorů,
který pluje ve své lodi po celém
Sedmimoří, pohádkovém světě
plném ostrovů. Společně se vydávají po stopách zázračného lapuťáka. Ilustroval Peter Stankovič.
Váz., 248 stran, bar. il., 17 x 24 cm

aneb Co v učebnici
nenajdeš
Knížka určená dětem i dospělým
zábavnou formou vysvětluje
význam a původ mnoha okřídlených výroků, představuje
stručné portréty velikánů kultury
a vědy a vysvětluje cizí slova.
Ilustroval Jiří Fixl.
Váz., 288 s., čb. il., 12 x 20 cm

GV039276

GV038296

299,-

199,-

Spike je trochu nesmělý, ale zábavný a vynalézavý jedenáctiletý kluk. Když dostane padáka
v nemocničním rádiu, rozhodne
se s pomocí kamarádů Artieho
a Holly vybudovat v zahradní
kůlně vlastní rozhlasové studio.
Chce však zůstat v utajení,
a tak začne vysílat pod pseudonymem Radio Boy. Týdny plynou a z Radio Boye se stává
hvězda. Spikovi však sláva stoupne příliš do hlavy… Ilustroval Rob Biddulph.
Váz., 368 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

239 Kč

GV039374

299,-

cena pro VIP členy

209,-
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Tahle kniha vás dostane!
Už se nebudete muset
na nic ptát…

Elle Mendenhallová

HOLČIČKA / CHLAPEČEK
Moje první vzpomínky
96 stran, barevné publikace
GV039128
GV039127

holčička
chlapeček

349,- 299,349,- 299,-

Harvey Karp

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ
Autor bestsellerů Nejšťastnější miminko v okolí
a Nejšťastnější batole v okolí se vrací k úspěšným

299,- 239,-

N
O
VI
N
KA

GV039651

Rodina, vztahy

technikám, které se mu osvědčily v jeho pediatrické
praxi, a tentokrát učí, jak je používat na klidný
spánek dítěte. Zároveň autor vyvrací některé mýty
ohledně spánku, například že „kojenci musí spát
v naprostém tichu“ nebo že „nejlepší uspávací
metodou je nechat dítě vyplakat“. 384 stran

Chusita Fashion Fever

TOHLE NENÍ JEN KNIHA O SEXU
Elizabeth
G. Hainstock

METODA
MONTESSORI
A JAK JI UČIT
DOMA

V necenzurovaném ilustrovaném průvodci se mladí lidé dozví všechno
o sexualitě, přístupu k vlastnímu tělu i tělu toho druhého – otevřeně
a bez vytáček. Kniha plná informací, odborných názorů i postřehů vrstevníků a kvízů je určena těm, kteří se chystají sexuálně žít, ale i těm, kteří
už sexuálně žijí. Průvodce je plný úžasných kreseb a komiksových stripů.
Brož., 160 stran, barevné ilustrace, 16,4 x 21,4 cm

GV038878

279,-

219,-

Světově uznávaná
metoda vzdělávání
založená na porozumění dítěti je nyní
dostupná také všem
rodičům. Autorka se
věnuje jejímu uplatnění v předškolním
věku a nabízí praktická cvičení v oblastech
běžného života, senzoriky, čtení, psaní a aritmetiky včetně návodu na výrobu
pomůcek. Kniha je pro čtenáře neocenitelnou inspirací na cestě k rozvoji
předškolních dětí. Brož., 120 stran, 13,5 x 20 cm

GV039467

129,-

99,-

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

OHEŇ A HNĚV

Politika, osudy

Americký novinář Michael Wolff byl v létě roku 2017 vpuštěn do Bílého
domu s vědomím Donalda Trumpa, aby mohl poreferovat o prvních měsících jeho prezidentování. Od Wolffa se očekával vstřícný pohled a dobré
hodnocení. Ale Trumpův tým se zásadně přepočítal. Když v amerických
médiích vyšly první ukázky, pokusil se prezidentův tým dokonce vydání
knihy zastavit. To však jen urychlilo její vydání a vytvořilo půdu pro vznik
jednoho z největších knižních bestsellerů, jehož se k dnešnímu dni prodaly
již více než dva miliony výtisků po celém světě. Kontroverzní kniha zpochybňuje Trumpovy schopnosti i jeho duševní zdraví. A to s odkazem
na řadu původních interview s lidmi z Trumpova okolí – včetně Stephena
Bannona, v té době hlavního prezidentova poradce. Pod drobnohledem se
ocitají všichni Trumpovi spolupracovníci i členové jeho rodiny a také v jejich
případě text vyvolává vášnivé polemiky.
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm
399,-

AK
ČN
Í

Příběh dívky, kterou
unesla teroristická
skupina Boko Haram…

319,-

N
O
VI
N
KA

CE
NA

GV039806

Andrea Claudia Hoffmannová,
Patience Ibrahim

PROŽILA JSEM SI
PEKLO
Immaculée Ilibagiza

Kerstin Wenzelová

PŘEŽILA JSEM

ABÁJA

Autorka popisuje šokující
zážitky z genocidy ve Rwandě. Líčí, jak ozbrojené bojůvky pustošily krajinu. Immaculée se krčila v úkrytu maličké
koupelny v domě pastora,
kde se na ploše zhruba metr
krát metr tísnilo osm žen.
Namačkané ve tmě, téměř
bez jídla, v horku a beze slova
trávily nekonečné tři měsíce.
280 stran + 16 stran bar. foto

Své děti ti nedám!
To, co začalo jako láskyplný
vztah, se stalo peklem plným
teroru a násilí. Více než osm
let držel Mohamed M. svou
ženu a děti násilím ve Spojených arabských emirátech
a týral je. Přes absolutní
nezájem německých úřadů
se Kerstin a jejím dětem
nakonec podařil dobrodružný útěk… 312 stran

GV037744

38

299,- 149,-

GV038171

299,- 239,-

Mladá Nigerijka Patience si prožila
skutečné peklo. V okamžiku, kdy se
ve svých sedmnácti letech dostala
do područí teroristické skupiny
Boko Haram, pro ni začal boj o život.
Roku 2015 se s Patience setkala německá novinářka A. C. Hoffmannová,
která přicestovala do Nigérie, aby
získala o činnosti Boko Haram
co nejvíce informací. Obě ženy se
záhy shodly, že neuvěřitelné krutosti
této fanatické organizace musí být
zdokumentovány…
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GV038593

249,-

199,Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Laurence Rees

OSVĚTIM

299,- 269,-

AK
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CE
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GV038410

Henrik Eberle

HITLER JAKO
VOJEVŮDCE
Na základě nejnovějších
poznatků a dosud
nezveřejněných dokumentů renomovaný historik nacismu ukazuje, jak Hitlerovy zkušenosti vojenské spojky
z první světové války ovlivnily myšlení a jednání
pozdějšího diktátora a vrchního velitele branných sil.
320 stran + 16 stran barevné fotopřílohy
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GV037548

359,- 159,-

Anthony McCarten

NEJTEMNĚJŠÍ
HODINA
V květnu 1940 vstoupila
Velká Británie do války.
Nacistické Německo obsazovalo jeden stát za druhým. Winston Churchill se
v kritické situaci stal ministerským předsedou. Jak
dokázal změnit náladu lidu
a udržet jeho silnou vůli?
Zkušený spisovatel detailně
zachycuje kroky velkého
politika: jak vznikaly jeho
projevy i nejslavnější výroky, jak uvažoval o třetí říši.
Během 25 dní vznikla ikona.
Použitím nového archivního materiálu kniha odhaluje zásadní zákulisní momenty, které
změnily průběh historie. Filmové zpracování knihy bylo oceněno dvěma
Oscary (za nejlepší herecký mužský výkon a za masky). Váz., 288 s. + 8 s. čb. foto, 12,5 x 20 cm

GV039591

299,-

Osudy, militaria

Nacisté
a „konečné řešení“
Kniha významného britského historika pojednává o nejkrutějším nacistickém zařízení, které bylo jádrem komplexního systému vyhlazování a místem plánované realizace „konečného řešení židovské otázky“.
320 stran + 16 stran barevné i černobílé fotopřílohy

239,-

Svou krutostí často
překonávaly své
mužské kolegy…
Paul Roland

ŽENY VE TŘETÍ ŘÍŠI
Nacisté byli mistry manipulace, dvojího
metru, klamu a lži a pro ženy třetí říše
měli své plány. Muži měli rozhodovat
v důležitých otázkách, zatímco ženám
přiřkli roli vyjádřenou sloganem Kinder,
Küche, Kirche (děti, kuchyň, kostel). Kolik
žen se však postupem války zapletlo
do zvěrstev páchaných německými ozbrojenými silami? A jakou cenu platily za to,
když se postavily na odpor vůči režimu?
Váz., 256 str., čb. foto, 14,5 x 22,7 cm

GV039228

259,-

199,-

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

Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová Tóthová

Hans-Joachim Lang

MENGELEHO DĚVČE

V Osvětimi v bloku 10 byly
prováděny lékařské pokusy
na zhruba 800 ženách.
Autor líčí, co se s nimi dělo
a s jakými následky se přeživší vězeňkyně – bylo jich
kolem 300 – musely vyrovnávat. 328 stran, čb. foto

Skutečné osudy mladé Slovenky, která byla svědkem
nejhorších osvětimských
hrůz. Viola byla zařazena
do skupiny žen a dívek,
na kterých byly prováděny
experimenty. 376 s., čb. foto
GV039153

349,- 279,-

ŽENY Z BLOKU 10

GV039787

299,- 239,-
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Libor Budinský

JEDENÁCT
PREZIDENTŮ

• přes tři sta fotografií
(portréty, interiéry
a exteriéry sídel)

Dějiny, biografie

• přehledné
rodokmeny hlavních
větví rodu
Schwarzenbergů
Pavel Juřík

SCHWARZENBERGOVÉ
Schwarzenbergové patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody, které ovlivňovaly nejen dějiny
českých zemí, ale celé střední Evropy v 17.–19. století. Jejich kořeny sahají do 12. století
v Německu. V roce 1661 kníže Jan Adolf I. koupil panství Třeboň a Schwarzenbergové vstoupili natrvalo do Čech. Zejména jižní Čechy vděčí Schwarzenbergům za úpravu krajiny, výsadbu lesů na Šumavě a dlouhou řadu hradů a zámků, na které jsme dodnes hrdí. Na prvním
místě to jsou zámky Hluboká, Třeboň, Český Krumlov a Orlík, ale také schwarzenbergské
paláce v Praze. Z dlouhé řady významných diplomatů a vojevůdců připomeňme např. Adolfa I.,
knížete Jana Adolfa I. nebo polního maršála Karla I. Filipa, vítěze nad Napoleonem v bitvě
u Lipska. Kniha čtenářům přináší celkový pohled na historii a odkaz rodu Schwarzenbergů,
informace a portréty jeho nejvýznamnějších osobností, rodokmeny a popisy erbů.
Váz., 168 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm

GV039104

349,-

259,- 199,-

GV039732

Maria Riva

MOJE MATKA
MARLENE DIETRICHOVÁ
V této čtivé, upřímné a zevrubné biografii vypráví Marlenina
jediná dcera neuvěřitelný, fascinující příběh hereččina života
se všemi triumfy, úspěchy i prohrami, láskami i nenávistmi a bolestmi. 432 s. + 96 s. čb. foto
GV039377

TO
P

• poutavý text
o historii rodu
a jeho sídel v České
republice a zahraničí

Od roku 1918 se na Pražském hradě vystřídalo
v nejvyšší státní funkci již
jedenáct mužů. Autor si
všímá období dětství
a mládí všech jedenácti
státníků, sleduje jejich
osudy v profesní, politické
i v soukromé sféře, mapuje cestu k nejvyššímu postu a u některých i následný sestup zpět do ústraní. Čtivé příběhy jsou doplněny fotografiemi. Váz., 320 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm

399,- 319,-

Mirka Zlatníková

MARIE TEREZIE
Miluj a panuj
Marie Terezie byla jednou z prvních žen v historii, které se
dostaly do konfliktu mezi rolí
matky, manželky a vládkyně.
Kniha zachycuje její osobní
život i spletité politické zákulisí
na císařském dvoře. 264 stran

279,-

GV039337

259,- 199,-

Marie Formáčková

JAN TŘÍSKA

Pavel Juřík

Pavel Juřík

Pavel Juřík

LOBKOWICZOVÉ

KOLOWRATOVÉ

ŠTERNBERKOVÉ

Zasvěcený text popisuje dějiny rodu i jednotlivých sídel.
160 stran, barevná publikace

V knize naleznete dějiny rodu
i sídel, fotografie interiérů,
rodokmeny aj. 152 s., bar. p.

Panský rod v Čechách
a na Moravě
208 stran, barevná publikace

GV037763

GV036413

GV037764

40

349,- 279,-

349,- 279,-

399,- 329,-

Biografie přibližuje životní peripetie renomovaného umělce,
který vystudoval DAMU, stal se
nejmladším členem činohry ND
a uznávaným filmovým hercem.
Životní i uměleckou dráhu mu
však zkomplikovala složitá
doba… 144 s. + 8 s. bar. foto
GV039634

199,- 159,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 65.
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Patrick Bade

GUSTAV KLIMT DOMA

Mimořádná publikace nabízí jedinečný pohled
na méně známou oblast tvorby Salvadora
Dalího. Jedná se o vzácné biblické ilustrace,
které umělec vytvořil pro unikátní vydání
Biblia Sacra v Miláně v 60. letech 20. století.
Dalí ve svých kompozicích vyzdvihuje zejména
složky, které vyhovují jeho surrealistickému
naturelu, včetně techniky zpracování. Využívá
k tomu různé malířské i kreslířské techniky,
které kombinuje s neobvyklými postupy.
Fascinující ilustrace provází fundovaný komentář historika umění profesora Pavla Štěpánka.
200 stran, barevná publikace

499,-

399,-

4999,- 3999,-

AK
ČN
Í

CE
NA

GV037644

GV039434

Obrazové publikace

SALVADOR DALÍ

Klimt byl jedním z nejvýznamnějších členů
hnutí Vídeňské secese. Vídeň na přelomu
století jej hluboce ovlivnila a on zase pomáhal utvářet ji. Dalšími prameny inspirace
mu byly jeho cesty do Ravenny i každoroční
letní dovolená, kterou trávil s rodinou
Emilie Flögeové na březích jezera Attersee.
Bohatě ilustrovaná publikace nabízí obrazy,
archivní materiály i fotografie míst, jež
Klimta obklopovala, a názorně ukazuje,
jak se do jeho života a díla promítali lidé
a místa, jež nazýval svým domovem.
Váz., 176 stran, barevná publikace,
22,5 x 26 cm

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Gary Schwartz

MAPY MĚST

Steve Parker

Výpravná barevná publikace pro
všechny zájemce o naši historii.
Texty fundovaných odborníků
a bohatý obrazový doprovod provázejí čtenáře dlouhým příběhem
našich dějin a moderním způsobem
ho seznamují s klíčovými událostmi
i s významnými osobnostmi.
432 stran, barevná publikace

HIERONYMUS BOSCH

Knížka vás prostřednictvím více než
70 nádherně ilustrovaných městských
plánů a map seznámí s hlavními
centry lidské civilizace – od starověké
metropole Říma po současný městský kolos, jakým je New York. Díky
důkladné analýze také vystupují
do popředí velmi zajímavé příběhy
spojené s tvůrci map. 256 s., bar. p.

LIDSKÉ TĚLO

GV038472

599,- 479,-

U příležitosti významného výročí
500 let od úmrtí Hieronyma Bosche,
jednoho z nejpozoruhodnějších nizozemských umělců, vychází výpravná
monografie zabývající se jeho životem a dílem, včetně dosud nepublikovaných reprodukcí nově restaurovaných děl. 256 stran, bar. publikace
GV037914

1299,- 999,-

Otevíráme pro vás novou prodejnu! Více na str. 64.

GV038826

599,- 479,-

Ilustrovaný průvodce jeho
strukturou, fungováním
a poruchami
Tato kniha vhodná pro profesionální zdravotníky i širokou veřejnost
ukazuje do detailu lidské tělo
a jeho stavbu tak, jak jsme je
dosud ještě nikdy neviděli.
288 stran, barevná publikace
GV037989

499,- 399,-

41
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89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Jiří Bílek

Ivan Binar

Patricia Cornwellová

Dame Darcy

F. Decio, V. Battaglia

Joy Fieldingová

Lucinda Gandertonová

SLAVNÉ
I ZAPOMENUTÉ
PREMIÉRY

KAM SE PODĚL
JENÍČEK?

PRACH

PŘÍRUČKA SEXY
ČARODĚJKY

TRADIČNÍ
ORIGAMI

ŘEKNI, KDE JI
NAJDU

VYŠÍVÁNÍ

Průvodce světem magie.
208 stran, čb. il.

20 krásných modelů!
Brož., 128 stran, bar. p.

Román o odvaze, pravdě a síle. 368 stran

Naučte se snadno
všechny druhy stehů!
160 stran, bar. publikace

GV037640

GV038427

GV037691

GV038094

272 stran
GV038302

299,-

Ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková. 80 s., bar. il.

Další skvělý thriller vaší
oblíbené autorky.
440 stran

GV037884

GV037374

199,-

Noah Hawley

Knihy se slevou

PŘED PÁDEM
Proč se letadlo plné
vlivných osob zřítilo do oceánu? Byla to nešťastná
letecká nehoda, či promyšlená vražda? 368 stran

359,-

199,-

249,-

299,-

299,-

Marika Gombitová,
Miroslav Graclík

Mareike Grünová

Sophie Hannah

Sam Ita

Jiří Kahoun

RAZÍTKUJ!

BLUDNÁ SDĚLENÍ

ÚLOMKY
VZPOMÍNEK

Vyřezávání razítek pro
začátečníky i profesionály. Brož., 80 s., bar.

Slavní detektivové
Waterhouse a Zailerová
řeší další případ! 376 s.

LETADÉLKA
Z PAPÍRU

JEŽIBABA
NA KOLOBĚŽCE

14 podrobných návodů.
Brož., 80 stran, bar. p.

Ilustrace L. Dvořáková.
80 stran, barevné il.

GV038467

GV037386

GV038495

GV037457

349,-

304 stran, bar. publikace
GV038531
299,-

Dobrodružná
výprava za poznáním

Dobrodružná
výprava za poznáním

Dobrodružná
výprava za poznáním

Dobrodružná
výprava za poznáním

M. Owen, K. Maurer

Danielle Steel

DIVOKÁ ZVÍŘATA

LIDSKÉ TĚLO

DINOSAUŘI

NÁDHERNÝ ŽIVOT

Více než 100 receptů
na sladké dezerty.
256 stran, bar. publikace

VĚDA

NEJSEM HRDINA

Knížka pro děti od 7 let.
Brož., 128 stran, bar. p.

Objevuj přírodu hravě!
Brož., 128 stran, bar. p.

Aktivity, hádanky aj.
Brož., 128 stran, bar. p.

Poznej svět kolem nás!
Brož., 128 stran, bar. p.

Život a práce člena
týmu SEAL
216 s. + 8 s. bar. foto

Péče o nemocnou dceru
jí obrátila život vzhůru
nohama. 224 stran

GV037736

GV038285

GV038283

GV038282

GV038284

GV037544

GV037170

GV037325

DORTÍKY
A DORTÍČKY

299,-

249,-

249,-

169,-

249,-

399,-

249,-

Martin Wolf

Julia Fritzová

Agatha Christie

Lise Bergeneová

Yves Bossart

POSUNY A OTŘESY

BARF

Ponaučení z finanční
krize
496 stran

Naučte se krmit svého
psa syrovou stravou.
200 stran, čb. ilustrace

VRAŽDA
V MEZOPOTÁMII

KOUZELNÝ
PATCHWORK

Kdo zavraždil manželku
archeologa? 240 stran

Více než 100 návodů!
152 stran, bar. publikace

BEZ DNEŠKA
BY ZÍTRA NEBYLO
VČERA

GV037839

GV038034

GV033858

GV036647

42

499,-

249,-

249,-

279,-

240 stran
GV037476

249,-

149,-

299,-

199,-

249,-

RELAXAČNÍ
OMALOVÁNKY (ZENTANGLY + KOUZLO
ORIENTU) S PASTELKAMI
Součástí balení jsou i pastelky, takže vám k dokonalé relaxaci už nebude nic chybět. 2x 96 stran
GV270071

398,-

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

Harald Harazim,
Renate Hudaková

Leif G. W. Persson

Hravá kniha přináší řadu aktivit, které vám pomohou nalákat děti do přírody. Brož., 176 s., bar. foto

JAK TO BYLO
DOOPRAVDY
S PINOKIOVÝM
NOSEM 656 stran

GV037443

GV258550

DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ PRO DĚTI

299,-

K. Signe Danielsson,
Roman Voosen

449,-

Michael Weber

Neil Pasricha

ROVNICE ŠTĚSTÍ

V BOUŘLIVÉ NOCI

DÉMONI
APOKALYPSY

Vynikající krimithriller.
392 stran

Historický román.
552 stran

GV271630

GV270777

339,-

399,-

JAK SE KRESLÍ
ZVÍŘATA

Nic nechtít + cokoliv
dělat = vše mít
280 stran

Krok za krokem
k dokonalé kresbě
Brož., 128 str., bar. publ.

GV266067

GV239284

259,-

199,-

Dolores Redondo

Christoffer Carlsson

Olivier Truc

Michal Petrov

D. Laňka, P. Jančálková

Thupten Jinpa

Ch. Guth, B. Hickisch

OBĚŤ BOUŘI

PADAJÍCÍ
DETEKTIV

VLČÍ ÚŽINA

JAK UHASIT DRAČÍ
TLAMY

VÁŠ PETR HAPKA

ODVÁŽNÉ SRDCE

ZELENÉ SMOOTHIE

Ilustrovala I. Autratová.
104 stran, barevné il.

Autorizovaná biografie
legendy hudební scény.
160 stran

Otevřete své srdce soucitu – změníte svůj
život! 280 stran

Zdravé mini-jídlo
z mixéru
Brož., 128 stran

GV256126

GV232224

GV252311

GV252198

Závěr nejúspěšnější
detektivní série ve Španělsku. 517 stran
GV261446

379,-

Zdeněk Ertl

Dechberoucí švédský
thriller. 379 stran

Pokračování francouzského románu Poslední
Laponec. 457 stran

GV261444

GV261448

329,-

KOUZELNÉ
POHÁDKY

Michaela Remešová,
Roman Schuster
Jana Šulcová

Tištěno velkými písmeny. 120 stran, bar. il.
GV231334

199,-

399,-

249,-

289,-

279,-

Josh Malerman

Daniel Palmer

Sandra Brown

Frederick Forsyth

Václav Křístek

V PASTI

BEZMOCNÝ

REPORTÉR

SEZNAM SMRTI

POŘÁD MĚ BAVÍ
SVĚT! 202 s., bar. foto

Neotvírej oči, nebo
zemřeš!
Brož., 260 stran

Thriller s aktuálním
tématem kyberšikany.
384 stran

Skvělý román úspěšné
americké autorky.
376 stran

Napínavý příběh mistra
politického thrilleru.
272 stran

SLON
VE ŠVESTKOVÉM
SADU

GV257429

GV261689

GV259882

GV037279

GV036479

249,-

299,-

299,-

299,-

Julia Quinnová

Rainbow Rowellová

Stephanie Tourlesová

M. Welford, S. Wicks

Simon Winder

Ronald Bonewitz

VŠECHNY
TVÉ POLIBKY

NEDEJ SE

RAW ENERGIE

DANUBIA

v každém doušku
120 receptů!
Brož., 288 s., bar. foto

DRAHÉ
KAMENY

Když se nenávist změní
v lásku… 280 stran

Příběh duchařský,
milostný i detektivní.
Brož., 496 stran

JEDNODUCHÉ
ARANŽOVÁNÍ
KVĚTIN

GV037430

GV038132

GV038056

259,-

299,-

299,-

359,-

256 stran, bar. publ.
GV038095
499,-

Komplexní pohled
na dějiny Habsburků
v Evropě. 576 stran
GV036874

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

499,-

299,-

432 stran
GV038049

349,-

Kapesní příručka.
224 stran, bar. p.
GV036541 399,-

43
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Zdravé jídlo vám
dodá energii!
Susanna Bingemerová, Hans Gerlach

SUPERPOTRAVINY
Kuchařka plná zdraví
Proč jsou superpotraviny tak super?
Obsahují celou řadu cenných látek,
díky nimž jsme zdravější a štíhlejší.
Účinky superpotravin se však plně
projeví až díky optimální přípravě
a kombinaci s ostatními přísadami.
Více o superpotravinách vám prozradí tato kuchařka, se kterou si
můžete na zdravém jídle pochutnávat snadno celý den!
Váz., 192 s., bar. p., 18,5 x 24,2 cm

GV039135

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO HRNCE
70 skvělých receptů. 160 s., bar. p.
GV038142

299,- 239,-

279,-

Kuchařky

349,-

Kate McMillanová

MUFFINY
Přes 70 receptů na klasické i netradiční dezerty. Příprava je jednoduchá,
pečení rychlé! 128 stran, bar. publ.

MOJE ZERO-WASTE KUCHYNĚ
Neobvyklá kuchařka plná chytrých a jednoduchých nápadů, jak nakupovat, plánovat a vařit bez odpadů. Suroviny
můžete využít do posledních kousků a i ze zdánlivě
nezpracovatelných zbytků vytvořit chutné jídlo. V knize
najdete nejen nápady na využití vařených brambor
a jiných příloh, ale i klasické recepty ve stylu zero-waste.
Co třeba pesto obohacené mrkvovou natí či skvělý koláč
z banánových slupek?
Váz., 72 stran, barevná publikace, 15 x 19,5 cm

GV039225

199,-

249,- 199,-
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GV036447

159,-

Jaroslav Vašák

ČESKÁ DOMÁCÍ KUCHAŘKA
Mistr kuchař pro vás připravil jídla
z domácích surovin. Současná česká
kuchyně obohacená evropskými a světovými trendy nabízí lákavé kombinace, výrazné chutě a typické vůně.
680 stran + 40 stran barevné fotopřílohy
GV036775

44

349,- 249,-

Bodujte při každém nákupu! Více na str. 2.
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Nezapomeňte
si koupit
biomisku
na klíčení!

NAKLÍČENO!

(s. 59)

Semínka, obilniny a luštěniny

GV039226

199,-

Kuchařky

Zdravé a chutné klíčky dodají každému jídlu pořádnou porci energie.
Jsou plné vlákniny a bílkovin, ale zároveň mají málo tuku. Nyní si je
díky této knize můžete snadno pěstovat doma, na okenním parapetu, na balkoně, zkrátka kdekoli máte trochu místa. Navíc se rovnou
můžete inspirovat 20 lákavými recepty na rychlá a chutná jídla.
Váz., 72 stran, barevná publikace, 15 x 19,5 cm

159,-

Tuto kreativní labužnickou
kuchyni si zamilujete!
Bettina Matthaeiová

MODERNÍ VEGETARIÁNSKÁ KUCHAŘKA
Zelenina na všechny způsoby, provoněná různými druhy koření, která vás příjemně zasytí a která se vám nikdy nepřejí – přesně to je podstata kulinářského
umění autorky Bettiny Matthaeiové. Artyčoky, chřest, lilek, dýně či cukety: více
než 200 vegetariánských receptů a 25 zajímavých povídání vám představí oblíbenou zeleninu ve zcela novém světle. Váz., 240 str., barevná publikace, 21 x 27 cm
+ DÁREK
PRO PRVNÍCH
500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

Charles Maclean

SVĚT WHISKY

AUTOMOBIL
REVUE

Průvodce vás seznámí s nejlepší
whisky světa i slavnými palírnami.
Nechybí ani tipy na turistické
destinace spojené s tímto jedinečným nápojem. 352 s., bar. p.
GV038823

599,- 479,-

GV038489

399,-

319,-

Lindy Wildsmithová

DOMÁCÍ NÁPOJE
S ALKOHOLEM I BEZ NĚJ
Vyhlášená kuchařka nabízí více
než 100 receptů na domácí nealkoholické i alkoholické nápoje.
200 stran, barevná publikace
GV037108

399,- 349,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2018.
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Kůže je jako projekční plátno,
které zviditelňuje náš život…

Nikolaj Illarionovič Danikov

LÉČEBNÁ SŮL
Sůl je opravdu nad zlato!
Dokáže významně pomoci
našemu zdraví. Její správné
užívání pomáhá předcházet
nemocem oběhové soustavy, jater, kloubů či srdečnímu infarktu. 304 stran
GV038861

259,- 199,-

Yael Adlerová

KŮŽE ZBLÍZKA

Zdraví

Kůže má plochu asi dva
čtvereční metry a chrání nás
před přehřátím. Zahaluje
všechno, co v sobě nosíme,
je komunikačním prostředkem a je vysoce senzibilní.
Žádné vzrušení se neobejde
bez kožních projevů.
Dermatoložka Yael Adlerová
ve své podnětné a zábavné
knize vysvětluje všechno,
co chceme o kůži vědět,
a nevyhýbá se ani různým
tabu, jako jsou vřídky, vrásky
či plíseň. Dozvíme se také,
proč sex člověka zkrášluje,
proč muži nemají celulitidu a co důležitého i moudrého lze z lidské kůže vyčíst.
Brož., 304 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GV038380

299,-

239,-

Nikolaj Illarionovič Danikov

LÉČEBNÁ SODA
Jedlá soda je univerzálním
pomocníkem při prevenci
i léčbě celé řady nemocí.
Pomáhá odstranit závislost
na alkoholu a nikotinu,
využijete ji ovšem také
například při bělení zubů
i očistě organismu. 320 s.
GV038889

279,- 219,-

K. Mosetter, A. Caveliusová

ALZHEIMER
JE CUKROVKA
Dr. K. Mosetter je toho názoru, že alzheimer je výsledkem
poruchy látkové přeměny
cukru v mozku. Prevence je
možná, pokud včas rozpoznáme signály a budeme proti
nim bojovat. Brož., 280 s.
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GV038589

279,- 219,-

Inka Jochumová

UZDRAVTE SI OČI

Ulrich Strunz

Thomas Rogall

KREV

ZDRAVÍ PRO VAŠE
NOHY

Odhalte, co všechno má krev
v našem organismu na svědomí a co dokáže ovlivnit.
S touto knihou také zjistíte,
co nám prozrazují krevní testy.
Brož., 272 stran
GV038348

46

279,- 219,-

Tato kniha vám přináší účinný
způsob, jak se zbavit bolesti
nohou a s tím souvisejících
obtíží, způsobených špatným
držením těla. 112 s., bar. foto
GV039083

199,- 159,-

Naučte se pracovat se svou vnitřní
energií, tradičně nazývanou čchi.
Zkušenosti dosvědčují, že tato
velmi snadná cvičení harmonizují
člověka i jeho vztah k okolí. A jejich
výsledky jsou úžasné: díky energii
vysílané do očí se mnohým zlepšil
zrak natolik, že přestali nosit brýle.
Aktivně prováděný čchi-kung
zároveň působí preventivně, a tak
dochází k celkovému ozdravení.
Váz., 56 stran, barevná publikace,
13 x 19 cm

GV038658

149,-

119,-

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 54.
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Svetlana Bronnikova

NEBOJTE SE
JÍDLA
Gianni Coria
Ztráta vlasů značně ovlivňuje život každého člověka. Lidé jsou
nešťastní a někdy až zoufalí z mnohaletého marného hledání
řešení, ať už je jejich problém s vlasy daný zdravotně, či je
výsledkem například stresu a špatné stravy. Tato kniha vás
naučí účinně stimulovat růst vlasů pomocí přírodních přípravků
a masáží. Ozkoušené tipy, triky a metody z autorovy odborné
praxe vám navíc pomohou znovu získat husté a zdravé vlasy.
Brož., 160 stran, barevná publikace, 16,1 x 22,1 cm

GV039443

299,-

239,-

GV039079

349,-

279,-

Franziska von Au

Brigitte Engammareová

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

Jana LeBlanc, Martina Pavlová

DOMÁCÍ RECEPTY
PROTI NEMOCEM

PEVNÉ BŘICHO ZA 30 DNÍ

MODRÁ KNÍŽKA
O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ

ZÁPISNÍK BĚŽKYNĚ

Nejlepší přírodní prostředky
pro vaše zdraví
Běžné potíže, jako jsou např. poruchy spánku, nachlazení, bolest
hlavy či horečka, můžete ošetřit
domácími prostředky – bez vedlejších účinků a levně. 320 stran
GV039432

249,- 219,-

Chcete mít pevné a krásné břicho
za měsíc? Je to možné! Tato kniha
je ideální pro ty, kdo nemají čas
chodit do tělocvičen a posiloven
a hledají ucelený tréninkový
program, který je jednoduše provede jejich každodenním cvičením.
Brož., 96 stran, barevné fotografie
GV039082

199,- 159,-

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2018!

Společná knížka ultramaratonce,
trenéra a propagátora běhu
M. Škorpila a spisovatele P. Kosorina vás přesvědčí, že běhání je
tu proto, aby se jím člověk bavil,
aby nás uzdravovalo, spojovalo
a naplňovalo radostí. 120 stran
GV038753

199,- 159,-

Zdraví, fitness

Stěží se mezi námi
najde člověk, který
by byl po celý život
spokojený se svým vzhledem a hmotností.
U mnoha z nás se po nesčetných pokusech zhubnout pomocí diet projevují
záchvaty přejídání a nezřídka i pocity zoufalství. Co s tím dělat? Kniha obsahuje praktické
rady k odhalení hlavních příčin závislosti na potravinách a pomůže vám se zpracováním
emocí, které vás nutí konzumovat potravu bez pocitu hladu. Naučíte se rozpoznávat
signály hladu a nasycenosti. Překonáte závislost na jídle tak, abyste si mohli dovolit jíst
vše, na co máte chuť, a přitom zhubli bez jo-jo efektu. Váz., 384 stran, 16 x 21 cm

ABY VLASY NEPADALY

Tento tréninkový deník vám může
zásadně zlepšit běžecký život.
Vybavíme vás důležitými informacemi o technice běhu, motivaci,
zdraví a životním stylu. A přidáme
i tréninkové plány na 5–21 km
od profesionální běžecké trenérky.
288 stran, barevná publikace
GV039287

299,- 239,-
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Marianne Williamson
ČAS ZÁZRAKŮ
Když stárneme, máme
potřebu životní změny.
Autorka uchopuje toto
téma z psychologického
a duchovního hlediska
a snaží se v každé fázi
lidského života najít to
nejlepší. Brož., 168 stran
GV039125 159,- 119,-

Heather Harphamová

ŠTĚSTÍ

Přírodní medicína, rádce

Přestože Heather
původně s dítětem
nepočítala, zažívá při
narození dcerky pocit
bezvýhradného štěstí.
To se však vzápětí
mění v noční můru,
když se dozví děsivě
znějící ortel: holčička
trpí vrozenou poruchou krvetvorby.
V příběhu o odvaze
a trápení, o křivolakých zákrutách partnerského vztahu,
který musí překonat
řadu úskalí, o bezpodmínečné
lásce k dítěti a klopýtavé cestě ke štěstí vykresluje
autorka nejen hluboce lidský obrázek moderního partnerství a rodičovství,
ale vzdává hold především dětské statečnosti a houževnatosti. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GV038724
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299,-

M. Tourell Søderbergová

HYGGE
Cesta ke štěstí
Hygge přispívá k tomu,
že Dánové jsou nejšťastnějším národem světa.
Tato kniha vás naučí, jak
hygge najít a vytvořit.
224 stran, bar. foto
GV039072 299,- 239,-

Hal Elrod

ZÁZRAČNÉ RÁNO
Odhalte tajemství, které
vám změní život! V knize naleznete návod, jak
se dostat na vyšší úroveň, kde vaše osobní
i pracovní úspěchy daleko přesáhnou všechno,
co jste dokázali v minulosti. 200 stran

239,-

GV038340 229,- 179,-

Naslouchejte
svému vnitřnímu
hlasu…
Shakti Gawainová

ŽIVOT VE SVĚTLE

Jeho Svatost dalajlama,
Jeffrey Hopkins

CESTA
K PLNOHODNOTNÉMU
ŽIVOTU
Inspirujte se dalajlamou
a změňte svůj život!
144 stran
GV038945

48

199,- 169,-

Dalajlama, Ajiv Mehrotra

MÝMI VLASTNÍMI
SLOVY
Ve slavné knize se dalajlama
pokusil své učení propojit
s vývojem západního světa,
aby našel bod, v němž si budou všichni rozumět. 188 s.
GV039122

229,- 179,-

Pokud v životě hledáte hlubší smysl,
intuitivně cítíte sílu, se kterou nevíte,
jak naložit, pak je tato kniha určena
právě vám. Autorka vás naučí, jak
poslouchat váš vnitřní hlas a jak
nechat proudit vnitřní energii
na povrch. Cvičení v této knize vám
pomohou v oblasti kreativity, vztahů,
práce i rodiny.
Brož., 160 stran, 14,5 x 20,5 cm

GV039585

159,-

119,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 42 a 43.

Harriet Griffeyová

CHCI SPÁT
Přečtěte si, jak spánkové
fáze, fyzická aktivita, stravování a celkový životní
styl přispívá k příjemnému
nočnímu odpočinku.
S lehce proveditelnými
řešeními budete mít klidný
spánek už brzy na dosah
ruky! 144 stran, bar. il.
GV038994

249,- 199,-

Harriet Griffeyová

CHCI SI
ZORGANIZOVAT
ŽIVOT
Zjistěte, jaká je vaše organizátorská osobnost a styl,
a osvojte si potřebné návyky. Kniha plná praktických řešení, tipů a inspirace vám umožní omezit
chaos a stres. 144 s., bar. il.

Maitreyi
D. Piontek

TAO ŽENY

249,- 199,-

Harriet Griffeyová

CHCI ŽÍT
BEZ STRESU
Kniha vysvětluje, jak si
vytvořit prostor a vyskočit
z kolotoče povinností
a starostí. Nabízí tipy
zahrnující spojení mysli
a těla, dechová cvičení,
vizualizační techniky
a meditaci. 144 s., bar. il.
GV038996
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Objevte
sílu své
ženskosti
a budete
slavit
úspěchy
v práci
i doma!

249,- 199,-

Díky této knize
lépe porozumíte
vlastnímu tělu,
emocím i sexualitě a naučíte se
posilovat vlastní
ženské základy,
abyste mohla
čerpat sílu ze svých
ženských kořenů. Tao ženy vám také krok
za krokem zprostředkuje základy ženského samoléčení.
Váz., 296 stran, 14,5 x 20,6 cm

GV039007

279,-

Přírodní medicína, rádce

GV038995
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219,-

Harmonizujte své tělo
i duši pomocí barev,
světel a minerálů!
Jaya Jaya Myra

VIBRAČNÍ LÉČENÍ
Známá americká spisovatelka, léčitelka a propagátorka
bděle zaměřeného života pomáhá lidem poznat osobní
předpoklady a cíleně působit jemnou energetickou léčbou
na eventuální nerovnováhu, mimo jiné třeba i pomocí
barev, světel či minerálů. Energetická harmonizace vám
pomůže, abyste byli zdraví a úspěšní ve všech oblastech,
měli kvalitní partnerský vztah, sebevědomí a byli spokojení.
Váz., 208 stran, 14,5 x 20,6 cm

GV038279

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu? Více na str. 64.

199,-

159,-

Doreen Virtue, Ph. D.

LÉČENÍ ČAKER
S touto knihou se naučíte
pomocí meditace a vizualizačních technik využívat svou
vnitřní moudrost a schopnost
léčit. Až se zbavíte negativní
energie a strachu, probudí se
vaše duchovní schopnosti.
Brož., 104 stran
GV039244

129,- 99,-
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Nová kniha
proslulé bílé
čarodějky
vám pomůže!
Ileana Abrevová

KOUZLA
PRO ÚSPĚŠNÝ
ŽIVOT

Ezoterika, záhady

149,-

POSELSTVÍ TAROTU
Kniha od české kartářky je
doplněna sadou 78 tarotových karet od D. Lukůvkové.
200 s., čb. il. + sada 78 karet
GV037471

Chcete změnit svůj život? Stačí
dobré úmysly a jednoduchá, ale
mocná kouzla. Najděte lásku,
získejte dostačující finanční
zabezpečení a udržte si štěstí
po celý život. Australanka
Ileana Abrevová je proslulou
bílou čarodějkou a její předchozí knížky o bílé magii si u nás
získaly mimořádný ohlas.
Váz., 120 stran, čb. ilustrace,
10,5 x 16,5 cm

GV038141

Renata Herber

399,- 299,-

Raymond Buckland

VELKÁ UČEBNICE
ČARODĚJNICTVÍ
A MAGIE

119,-

Vše o čarování, věštění či
bylinkářství i dějinách kultu
wicca. Brož., 296 stran, čb. il.
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GV038707

Hartwig Hausdorf

Hartwig Hausdorf

NÁVRAT DRAKŮ

NEVYŘEŠENÉ ZÁHADY
POSLEDNÍCH 5000 LET

Světoznámý autor tvrdí, že
pravěký svět nezanikl. Zavádí
čtenáře do odlehlých koutů
naší planety, v nichž mohli
pravěcí živočichové přežít.
176 stran + 16 stran čb. příl.
GV039705

50

249,- 199,-

Autor zve všechny čtenáře
na napínavou cestu časem,
jež je zavede k dodnes
nevyřešeným hádankám.
200 stran
GV038835

249,- 199,-

279,- 219,-

Melanie Barnumová

KNIHA VĚŠTECKÝCH
SYMBOLŮ
Autorka působí jako poradce i médium
a na základě svých dlouholetých zkušeností ukazuje, jakým způsobem k nám
symboly přicházejí a promlouvají.
Silný pocit, nejasné tušení, podivuhodná
souhra okolností nebo zvláštní sen…
Každý z nás už něco takového někdy
zažil. Ale všechna podobná poselství
či znamení nám mohou přinášet důležitou zprávu, ať už od milované osoby,
duchovního průvodce nebo vlastního
nitra. Pokud budeme dostatečně otevření vůči symbolům a jejich významu,
dozvíme se mnoho důležitého.
Váz., 304 stran, 14,5 x 20,6 cm

GV038477

279,-

219,-

Otevíráme pro vás novou prodejnu! Více na str. 64.
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Čekala druhé dítě
a věděla, že při porodu
zemře. Manžel ani
lékaři jí to nechtěli věřit.
Pak se však dostala
na pokraj smrti…
S. Arnoldová, S. Padorrová

37 VTEŘIN

Čtivá a dojemná kniha zaujme mimořádným
příběhem statečné ženy, která prošla zásadním
ezoterickým prožitkem. Byla na vrcholu životních sil, šťastně vdaná, vychovávala dva syny
a těšilo ji skvělé zaměstnání. Těžká autonehoda
ji však náhle přivedla na pokraj smrti. Nikdo si
nedovedl představit, že se uzdraví – natož že
bude chodit a plně se vrátí do života. Přesně to
se však stalo. A nejen to. Ve chvíli klinické smrti
potkala svého anděla strážného…
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

Autorka líčí čtenářům svůj
autentický příběh, kdy
po záhadných předtuchách
velmi přesně předpověděla
vzácnou a obvykle smrtelnou
porodní komplikaci. Život jí
zachránilo setkání s lékařkou,
která jí uvěřila, ačkoli žádné
testy neukázaly nic podezřelého.
Když se Stephanie později vyrovnávala se svým traumatickým
zážitkem pomocí regresní terapie,
objevila svět, o jehož existenci neměla do té chvíle tušení:
začala komunikovat s dušemi zesnulých… Její poselství je velmi pozitivní:
Nikdy nejsme sami a kolem nás je daleko víc lásky a pomoci, než si dokážeme představit. Intuice
je potřebná a prospěšná – vnitřní vhled a moudrost nás mají provázet životem a chránit.
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GV038610

GV038251

Martha Brookhart Halda
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VŮNĚ ANDĚLA

229,-

179,-

199,-

Duchovní literatura

Pomoc shůry
v okamžiku smrti

159,-

Doreen Virtue

ANDĚLSKÁ TERAPIE
Pracovní kniha
V knize, jež je neocenitelným
nástrojem pro každého, kdo se
chce přiblížit neuvěřitelné říši
andělů, se seznámíte s Andělskou terapií, kterou autorka učí
po celém světě. Spolu s anděly
a archanděly pomáhá lidem,
aby se naučili umění spirituálního léčení a výkladů poselství.
Dozvíte se, které anděly povolat, jak vykládat andělská poselství, jak pomoci přátelům v nouzi
a která znamení jsou pravou
odpovědí na vaše dotazy.
Váz., 256 stran, 14,5 x 21 cm

GV039650

259,-

199,-

Doreen Virtue, Charles Virtue

POSELSTVÍ ANDĚLŮ
Vaši strážní andělé vám neustále předávají svá poselství
prostřednictvím různých
znamení. V této poutavé
knize vás autoři naučí, jak
těmto znakům, které vás
denně obklopují, porozumět.
216 stran
GV039121

169,- 129,-

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

Lorna Byrneová

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
48 stran, barevná publikace

ANDĚLSKÉ ZAMYŠLENÍ
48 stran, barevná publikace
GV039186
198,-

cena za obě publikace

158,-
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Vyřešte
své finanční
problémy
navždy!
George S. Clason

NEJBOHATŠÍ
MUŽ
V BABYLÓNĚ

Cesta k úspěchu

Prosté, a přitom fascinující příběhy vás nasměrují
na správnou cestu
vedoucí k finanční prosperitě, obchodní zdatnosti i osobnímu blahobytu. Tento slavný bestseller vám nabízí správný
pohled na ekonomiku
a na řešení vašich
finančních problémů.
Brož., 136 stran,
11,6 x 17,7 cm

GV039609
149,-

119,-

Louise L. Hay, Kristina Tracy

MYSLÍM, TEDY JSEM!
Veselé ilustrace s jednoduchými
texty naučí vaše děti přecházet
od negativních myšlenek a slov
k těm pozitivním, aby byly šťastné a spokojené. 32 stran, bar. p.
169,- 129,-

GV039344

Louise L. Hay

JÁ TO DOKÁŽU
Kniha vás naučí, jak používat
pozitivní výroky k tomu, abyste
zlepšili a zdokonalili svůj život,
který často nenaplňuje naše
očekávání. 104 stran
169,- 129,-
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GV039289

Deepak Chopra

SEDM DUCHOVNÍCH
ZÁKONŮ ÚSPĚCHU

L. Nicholsová, J. Switzerová

John C. Parkin, G. Pollini

PROSPERITA

CESTOU FAK* IT

Příliš mnoho lidí se domnívá,
že získat bohatství je těžká,
časově náročná dřina a je
to určeno pouze vyvoleným.
Ve skutečnosti je dosáhnout
hojnosti a spokojenosti jednodušší, než si myslíte! 320 s.

Malá kniha, velká moudrost!
S důkladnou znalostí východních filozofií společně s nadhledem shrnují autoři v této
bohatě ilustrované knize to
nejlepší z východního učení.
216 stran, černobílé ilustrace

GV038217

52

299,- 239,-

GV039111

199,- 159,-

Autor představuje esenci svého
učení, sedm prostých principů,
které lze snadno uplatnit ve všech
oblastech našeho života. Budete-li
se řídit touto knihou, zjistíte, že
se váš život stává radostnějším.
Dílo tohoto lékaře a spisovatele
oslovilo miliony čtenářů a patří
k nejvyhledávanějším a nejprodávanějším knihám ve svém oboru.
Váz., 112 stran, 12,8 x 18,3 cm

GV039559

149,-

119,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 65.

GV039365

O

Ať už chcete psát příběh
svého života, poznamenávat
si zážitky z cest, kreativní nápady, plány, vytvářet seznamy
úkolů, receptů či úspěchů –
tento zápisník s krásnými
ilustracemi a pozitivními afirmacemi je vhodný pro každou
příležitost! 128 s., bar. publ.
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199,- 159,-

Kamila Boudová

Nechte si
poradit
od hvězdy
módního
mola!

FALEŠNÁ PAŘÍŽANKA
Kamila snila o velkém městě
a slávě. Kariéra módní návrhářky se ale zvrhla dokonce
ještě dřív, než se za svým
snem odstěhovala do Paříže,
kde se pokazilo i všechno
ostatní… 176 stran, bar. il.

VŠECHNO, CO JSTE
VŽDY CHTĚLI VĚDĚT
O TOM, JAK BÝT
A ZŮSTAT TOP
Topmodelka, vášnivá dobrovolnice a tvář Červeného kříže
Adriana Karembeu (rozená
Sklenaříková) dobyla srdce
veřejnosti svou opravdovostí
a velkým smyslem pro humor. Nyní
přichází s osobitým návodem, jak si udržovat štíhlou linii,
vyrovnávat se se stresem a žít spokojeně, šťastně a zdravě. V knize využívá
svých zkušeností a odhaluje, jak si poradit s tím, aby nám strava přinášela radost a byla
vyvážená, navrhuje cvičení vhodné pro všechny, popisuje umění zdravého spánku (a probuzení) a představuje strategie, jak rozmazlovat tělo i duši.
Váz., 208 stran, barevné fotografie, 15,5 x 24 cm

249,- 199,-

Megan Hess

COCO CHANEL
Tato kniha je ilustrovaným
příběhem života Coco
Chanel. Nahlíží do jejího
magického světa, na ikonické návrhy, které vytvořila, a do říše módního
domu Chanel.
208 stran, barevné i čb. il.
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GV038535

399,- 319,-

GV039431

399,-

Životní styl

GV039258

Adriana Sklenaříková-Karembeu

299,-

Eleónore Théryová, Matthieu Forichon

IT GIRL
Průvodce rebelky
od jara do zimy
Chceš být in? Chystáš se založit blog?
Baví tě móda a kultura? V originálním
průvodci najdeš spoustu rad a tipů,
které se ti budou hodit v průběhu celého roku. Dozvíš se, v čem spočívá umění
odpočívat. Objevíš, který módní styl ti
sedí a v čem se můžeš cítit dobře. Vyrobíš si vlastní originální módní kousek
a šperk. Zjistíš také, jak se zdravě stravovat a využít přitom sezonní potraviny.
Průvodce tě bude doprovázet po celý
rok a užiješ si s ním spoustu zábavy.
Brož., 192 stran, barevná publikace,
15 x 22 cm

GV038716

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

259,-

199,-

Jamie Cat Callanová

Mireille Guilianová

JAK FRANCOUZKY
HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ

FRANCOUZKY SE UMÍ
OTÁČET

216 stran
GV039013

240 stran, černobílé ilustrace
GV037731
249,- 199,-

229,- 179,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

150,-

328,-

obj. č.

GV039976

JAK FRANCOUZKY HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ a FRANCOUZKY SE UMÍ OTÁČET
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Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Nahlédněte
do záhadné
duše vaší
milované
kočky!
Andrea Kurschusová

MÁ KOČKA
MI ROZUMÍ

TAJNÝ ŽIVOT KRAV
Krávy jsou stejně jako lidé různorodé osobnosti.
Mohou být inteligentní, nebo naopak hloupé, nudné,
pyšné, agresivní či plaché. Dokážou milovat, hrát si,
vtipkovat či vyjádřit před ostatními svůj smutek.
Společně se baví, diskutují, žertují, seznamují se
a prozkoumávají nová místa. Stručně řečeno, i krávy
mohou mít rozmanitý a bohatý vnitřní život – jenom
my o něm dosud nic nevíme. Rosamund Youngová
na své farmě dlouhá léta krávy sledovala a nyní
ve své knize přináší zasvěcený pohled do jejich světa.
Kniha se stala světovým bestsellerem.
Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm

GV039281

159,-

GV039091

249,-

199,-

AK
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Í
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199,-

Příroda

Rosamund Youngová

Kočky nás stále znovu překvapují. Neomylně poznají,
kdy jsme smutní nebo
nemocní, mají radost, když
my máme radost, podniknou cokoli, aby nás potěšily.
V roce 1992 objevili vědci
něco naprosto revolučního:
v mozku člověka a zvířete
existují zvláštní nervové
buňky, které jsou klíčem
pro empatii, napodobování,
chápání a učení – zrcadlové neurony. Způsoby kočičí mluvy tedy odráží lidskou komunikaci.
Obava, strach, radost, smutek, odpor, překvapení a zvědavost – to všechno dokážeme interpretovat, stačí rozpoznat ty správné signály. Andrea Kurschusová přibližuje, jak kočky komunikují
mezi sebou a jak s jinými zvířaty či s námi, lidmi. Ukazuje, jak na základě empatie získáváme
stále jasnější představu o komunikaci i mimo hranice vlastního druhu a jak se kočky díky svým
jedinečným schopnostem učí a orientují ve světě i v interakci s okolím.
Váz., 128 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm

Rob Hume

Thomas Riepe

Katrin Hagmannová, Helge Siegerová

Gerd Ludwig

PTÁCI EVROPY

SPOKOJENÝ PSÍ ŽIVOT

KOČIČÍ ŘEČ

V knize naleznete celostránkový popis
320 druhů ptáků (včetně údajů o výskytu, hnízdění i způsobech letu). Text
provází názorné fotografie pro rychlou
a přesnou identifikaci. 448 s., bar. publ.

V této nevelké, vtipně napsané příručce najdete soubor praktických rad,
tipů a návodů, jak postupovat, aby se
váš čtyřnohý společník cítil spokojeně.
Brož., 112 stran, barevné ilustrace

VÝCVIK PSA
NA PROCHÁZKÁCH

GV038484

399,- 199,-

GV038976

179,- 149,-

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

Vytrénujte psa hravě na každodenních
procházkách! Tato kniha je určena
pro všechna plemena bez rozdílu věku.
Brož., 144 stran, barevná publikace
GV037321

249,- 199,-

Příručka rozebírá jednotlivé kočičí
smysly a řeč těla. Obsahuje také informace o péči, vývoji, zdraví, nejčastějších nešvarech a o vztahu k dětem.
128 stran, barevná publikace
GV038462

249,- 199,-
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Zapomeňte na závěsné
květináče či truhlíky, slovo
má japonská jednoduchost!

Veronica
Peerlessová

ZDRAVÉ
POKOJOVÉ
ROSTLINY

Příroda

Praktická a nápaditě upravená
publikace ukazuje, jak okamžitě zjistit, co vaší
pokojové rostlině
chybí. Stačí se
+ DÁREK
podívat, jak proPRO PRVNÍCH
spívají
listy, jestli
500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
mají správnou barvu a povrch, jak
časopisu
bohatě rostlina kvete, jaký má vzrůst, co napovídají kazy
MODERNÍ BYT
na listech nebo vzhled zeminy v květináči… U každého neduhu je uvedena
náprava a nechybí ani základní údaje o ideálním stanovišti a vhodné péči.
Váz., 144 stran, barevná publikace, 15 x 19,5 cm

GV039246

249,-

CO TU KVETE?

100 NEJKRÁSNĚJŠÍCH
ZAHRADNÍCH PROJEKTŮ

Originální průvodce
přírodou
Kniha obsahuje podrobný
popis rostlin s ilustracemi
a tabulky s druhy květenství,
plodů aj. Brož., 496 s., bar. il.

Díky této výpravné publikaci
máte unikátní možnost inspirovat
se nejkrásnějšími soukromými
zahradami, jejichž úpravu navrhly
přední osobnosti zahradní architektury. 256 stran, bar. publikace

Margot Spohnová a kolektiv

GV037538

56

499,- 399,-

GV039028

449,- 359,-

Coraleigh Parkerová

KOKEDAMA
Víte, co je kokedama? Způsob pěstování
zeleně inspirovaný japonským zahradnickým
mistrovstvím a jeden z nejnovějších hitů originální bytové dekorace – rostliny bez květináčů zavěšené volně v prostoru. Autorka ve
své knize krok za krokem popisuje, jak vyrobit opravdu rozmanité kokedamy. Tento jednoduchý, finančně nenáročný tvůrčí způsob
aranžování rostlin zvládne opravdu každý!
Brož., 144 stran, barevné il., 19 x 25 cm

199,-

GV310299

279,-

349,-

Marie Hrušková

Louise Riotteová

Louise Riotteová

NEJMOHUTNĚJŠÍ
STROMY NAŠÍ ZEMĚ

MRKEV MILUJE
RAJČATA

RŮŽE MILUJÍ
ČESNEK

Poznejte nejmohutnější stromy,
které lze potkat při toulkách naší
vlastí! Texty plné zajímavostí
doplňují fotografie Pavla Hössla.
128 stran, barevná publikace

Příručka odkrývá jednoduché tajemství úspěšného
zahradničení spočívající
ve výsadbě rostlin, které
se doplňují. 176 s., čb. il.

Netradiční a zábavná
příručka pro zahrádkáře
Vytvořte si snadno krásnou
zahradu, která vám bude
dělat radost! 256 stran

GV038903

279,- 219,-

GV037565

99,-

GV037912

129,- 99,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 65.

+ DÁREK
PRO PRVNÍCH
500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu
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Christel Ruppová

BIOZAHRADNIČENÍ
Praktická příručka uvádí základní know-how
pro všechny, kteří se rozhodli věnovat biologickému způsobu pěstování. 240 s., bar. publ.
GV037490

399,- 199,-

ZAHRADA
BEZ
SLIMÁKŮ?
Jde to!

MŮJ DŮM

Joyce Russellová

PRAKTICKÁ
ZELENINOVÁ
ZAHRADA

NÁPADITÉ ZAHRADNÍ PROJEKTY
Praktická příručka obsahuje podrobné návody
na drobné stavby a výrobky na zahradu (lis,
kurník, kompostér aj.). Brož., 160 s., bar. p.
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GV038013

299,- 239,-

GV039237

Příroda

Chris Peterson, Philip Schmidt

Pokud chcete prodloužit vegetační
sezónu, ochránit plodiny před
škůdci a zlepšit výnosy ze zahrady,
vyzkoušejte třicet jednoduchých
projektů: od užitečných dřevěných
konstrukcí až po fóliovníky, pařeniště
a důmyslná zařízení, která zapudí
slimáky či pochmurnatku mrkvovou.
Každá sestava obsahuje názorné
pokyny krok za krokem a přehledný
seznam materiálu i potřebného
nářadí. Publikace také nabízí odborné rady ohledně
užitkovosti plodin a tipy na nejlepší pěstební postupy i péči o rostliny.
Flexivazba, 192 stran, barevná publikace, 19,7 x 25,4 cm
349,-

279,-

Zajímavosti ze světa
přírody i zahradničení
Guy Barter

JAK ŽIJÍ ŽÍŽALY?
Proč jsou stromy tak velké? Je lišejník
rostlina? Nevíte? Potom je pro vás tato
nápaditě upravená kniha ta pravá. Přiblíží vám zajímavosti ze světa přírody
a zahradničení. Všímá si nejen rostlin
a živočichů, ale například i rozmarů
počasí. Dozvíte se, proč voní květiny,
jestli může strom vypít celé jezírko,
z jakého důvodu listy stromů mění barvu, za jak dlouho se rozloží pařez, jací
živočichové žijí v půdě, proč se květy
rostlin na noc zavírají a mnoho dalšího.
Váz., 224 stran, barevné il., 14 x 21 cm

GV039008

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2018.

349,-

279,-

Johannes Gottfried Mayer,
B. Uehleke, páter Kilian Saum

Helmut Pirc

BYLINKY Z KLÁŠTERNÍ
LÉKÁRNY

Přiměřeným řezem se dřeviny rozvíjejí a dosahují i bohaté úrody. K tomu je však
potřeba mít i znalosti o tom,
jak rostou, jaké jsou jejich
životní cykly a schopnost
přizpůsobit se zimním teplotám. Vše se dozvíte v této
knize! Brož., 360 s., bar. publ.

Jedinečná encyklopedie nabízí
spojení staleté moudrosti
s nejnovějšími vědeckými
poznatky. Čerpá z tradičních
receptur a znovu objevuje
fascinující klášterní léčitelství.
408 stran, barevná publikace
GV037389

349,- 299,-

ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ

GV037220

399,- 339,-
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MULTIFUNKČNÍ STROJEK
pro epilaci, manikúru a pedikúru
Multifunkční strojek s vyměnitelnými hlavicemi má 5 různých funkcí – epilace, holení,
zastřihávání vlasů a vousů
(precizně vytvaruje vlasy
i vousy do vyžádaného tvaru),
péče o nehty (pět nástavců
pro broušení, leštění
a tvarování nehtů) a pilník
na paty (pro snadné
odstranění zrohovatělé kůže).
Strojek je voděodolný a obsahuje
LED světlo pro lepší osvětlení ošetřovaného místa. Napájení: 2x baterie AA 1,5 V.
Baterie nejsou součástí balení.
GV310589
695,-

Strom života

PŘÍVĚSEK S ŘETÍZKEM
Strom symbolizuje životní sílu, moudrost a znovuzrození. Spojuje nás s našimi předky, kteří nad
námi bdí. Je symbolem propojení s přírodou
a domovem. Materiál: chirurgická ocel, typická
svou vysokou pevností, stálobarevností a hypoalergičností. Délka řetízku 45 cm, Ø přívěsku 3,6 cm.

Dárkové zboží

GV310951

299,-

ZEŠTÍHLUJÍCÍ NEOPRENOVÝ PÁS

AKUPRESURNÍ PONOŽKY

Pružný neoprenový pás napomůže k zeštíhlení
vašeho břicha, boků i hýždí. Rovnoměrně zahřívá
tělo a tím urychluje proces odbourávání
a spalování tuků. Pomáhá také
uvolnit bolavé svaly a klouby.
Materiál: měkký neopren.
Rozměry pásu:
100 x 20 cm.

Užijte si v pohodlí domova uvolňující masáž pomocí reflexních
bodů na chodidlech! Masážní
prstové ponožky jsou velmi
pohodlné. Díky gumičce dobře
drží, ale přitom se nezařezávají.
Materiál: 90 % bavlna, 10 % polyamid. Lze prát v pračce na 30 °C.

GV259356

GV310591 M (36–39)
GV310595 L (40–43)

229,-

199,199,-

ZVONKOHRA
Zvonění něžných zvonků připomínající ptačí zpěv, ptáček
a stylizované lístky – to vše vám přináší tato feng-šuej
zvonkohra, která se stane ozdobou vaší zahrady, nebo
balkonu. Její zvuk přiláká ptáčky i radostnou, harmonickou
energii. Materiál: kov, plast. Délka: 67 cm.

165,-

GV311437

KVĚTINÁČEK SE ZVONKEM
Květináček ve tvaru kamene se zavěšeným zvonkem a umělým
sukulentem znásobí krásu každého prostoru. Jemný zvuk
zvonku aktivuje energii doma i v zahradě.
Materiál: kov, plast. Délka: 27 cm.
GV311438

99,-

JARNÍ VĚNEČEK
Jarní závěsný věneček z umělých květin (narcisy, sněženky,
modré kytičky, buxus). Materiál: plast. Ø věnečku 27 cm.
GV311434

58
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!
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RECEPT NA KONOPNÉ MLÉKO
• 100 g konopného semínka
• 0,5 l vody
• datle, banány, javorový sirup, med na doslazení
• vanilka a skořice dle chuti

CHLADICÍ RUČNÍK (zelený)
Chladicí ručník nabízí dlouhotrvající
ochlazující účinek v parném létě, při
velké fyzické zátěži i při sportu. Využijete
ho také v případě zranění či na spáleniny od sluníčka. Chladícího efektu se
nedosahuje chemickou reakcí, ale pouze
technologickým zpracováním textilních
vláken. Ručník vás zchladí během několika vteřin a je schopný udržet 2–4 hodiny výrazně nižší teplotu než je teplota
těla (až o 25 °C). Stačí ho namočit,
vyždímat přebytečnou vodu a několikrát
napnout. Materiál:100% Softcool Extreme
(bavlna + polyester). Rozměry: 30 x 70 cm.

Konopná semínka namočte na 1 den do 250 ml vody.
Poté přidejte suroviny, kterými chcete mléko dochutit,
a dobře rozmixujte. Nakonec dolijte zbývající vodu a máte
hotovo! Konopné mléko vám vydrží v lednici 2–3 dny.

115,-

GV311369

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM
A SPRCHOVÝ ŠAMPON

KONOPNÉ SEMÍNKO BIO
Konopná loupaná semínka v BIO kvalitě (200 g) z kontrolovaného
ekologického zemědělství. Podobají se semínkům slunečnice, ale jsou
mnohem měkčí. Vyznačují se jemnou chutí a příjemnou vůní. Mohou
je konzumovat i lidé, kteří trpí alergiemi na ořechy. Semínka obsahují
esenciální aminokyseliny a jsou dobrým zdrojem vlákniny, vitamínů,
fosforu, draslíku, zinku, mědi, manganu a hořčíku.

GV310942

Dárkové zboží

Sada obsahuje levandulový
zvláčňující krém s panthenolem
a vitamínem E (200 ml) pro
všechny typy pleti a sprchový
šampon (250 ml) s levandulovým olejem a panthenolem.
Vůně levandule uvolní vaše
tělo a dodá vám pocit svěžesti
po celý den!

139,-

149,-

GV311436

BALZÁM NA VLASY A ŠAMPON
ALOE VERA
Sada obsahuje šampon na vlasy s extraktem
z aloe vera pro hebkost a zdraví vašich vlasů
a vlasový balzám, díky němuž budou vaše
vlasy lesklejší a půjdou snadněji rozčesat.
GV310940

125,-

SADA 4 SILIKONOVÝCH
ZÁTEK
Silikonové zátky na láhve
ve tvaru ptáčků. Silikon má
dlouhou životnost a je odolný
vůči teplotám od -40 °C
do 230 °C.
GV246575

SEMÍNKA NA KLÍČENÍ
Sada obsahuje: fazole mungo 50 g, brokolici 10 g,
mladý ječmen 30 g, řeřichu 30 g a ředkvičku 20 g.
GV312378

99,-

135,-

Recepty
a další informace
najdete v knize
NAKLÍČENO!
na str. 45 tohoto
katalogu.

BIOMISKA NA KLÍČENÍ
Vypěstujte si čerstvé klíčky plné vitamínů, enzymů
a minerálů přímo doma v kuchyni! S touto třípatrovou
biomiskou to zvládne snadno i úplný začátečník.
Obsah balení: 3 misky na klíčení, 1 víko, 3 odpadové sifony,
1 miska pro přebytečnou vodu, návod k použití. Rozměry
biomisky: Ø 20 cm, výška 16 cm. Materiál: acrylsklo.
GV312377

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 65.

285,-
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Miezi Berlin

JEDNODUCHÉ
PLETENÍ
PRO KAŽDÉHO
Naučte se plést jednoduché
a originální kousky, kterými si
zpestříte život! Nejprve se
seznámíte se základy, které
budete při pletení potřebovat, osvojíte si důležité techniky a proniknete do tajů
jednotlivých vzorů. Poté si
vzory vyzkoušíte a použijete
je v moderních projektech.
Měkký wellness polštářek,
okouzlující čelenka, nákrčník
nebo náplety na nohy – to
vše zvládnete, ať už jste
začátečník nebo pokročilý.
Váz., 96 stran, bar. publ.,
20 x 23,5 cm

GV039002

199,-

Jennifer Schleichová

STYLOVÉ SVETRY
Ať už jde o ležérní kardigan,
pončo nebo černý svetřík,
v této knize najdete to pravé pro každou příležitost
a sezonu. 96 stran, bar. p.
GV039001

159,-

199,- 159,-

Stephanie Thiesová

HÁČKOVANÉ ČTVERCE

Hobby

V knize najdete 46 babiččiných čtverců, od nejjednodušších až po složité vzory
s plastickým efektem,
a skvělé nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky.
Brož., 96 stran, bar. publ.
GV037608

Suzanne McNeillová

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ

Alethea Morrisonová

QUILTOVÁNÍ RAZ DVA

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

VČELAŘENÍ
KROK ZA KROKEM

Přes 30 originálních quiltů
je zhotoveno rychlou technikou jediného švu. Motiv letících hus zhotovíte za pět
minut, deku za den. Každý
výrobek provází detailní popis postupu s fotografiemi.
Brož., 168 stran, bar. publ.
GV038100

60

299,- 239,-

GV037362

499,- 399,-

Nápaditě upravená barevná
publikace o včelách názornou
formou popisuje, jak si má
správně počínat začínající
včelař – od nákupu včelstva
až po první sklizeň medu.
152 stran, barevná publikace
GV036293

299,- 249,-

199,- 169,-

ÚŽASNÉ
SPOJOVAČKY

BÁJEČNÉ
SPOJOVAČKY

80 skvělých spojovaček!
Brož., 96 stran, čb. ilustrace

Odhalte, co se skrývá za tečkami! Brož., 96 stran, čb. il.

GV038521

199,- 159,-

GV038520

199,- 159,-

Výhodný komplet
ušetříte

130,-

jen

268,-

obj. č.

GV039977

ÚŽASNÉ SPOJOVAČKY a BÁJEČNÉ SPOJOVAČKY

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

N

O

VI
N

N
O
VI
N
KA

KA

60 a 61 hobby_sablona lista 3/19/18 1:50 PM Stránka 3

Staňte se před mistrovstvím
odborníkem na fotbalový svět!

N
O
VI
N
KA

GV314396

V prodeji od 11. 4. 2018

399,-

319,-

Alexander
Hoheneder,
Thomas Münch

CORE
TRÉNINK
Posilování
středu těla
Objevte svou sílu
s uceleným šestitýdenním programem pro štíhlé,
pevné a atletické
tělo. Pomocí této
knihy se seznámíte s nejdůležitějšími základními cviky i s nejlepšími cviky pro zdařilý vstup do nového
druhu sportu. Samozřejmostí jsou cenné rady profesionálů, detailní návody krok za krokem a motivační fotografie pro maximální účinek tréninku.
Brož., 64 stran, barevná publikace, 16,3 x 20 cm

GV039670

149,-

Sport

M. Moravec,
G. Koukalová
JINÁ
GABRIELA
KOUKALOVÁ
Gabriela Koukalová zažila
slávu, úspěchy,
medaile. Ale
taky spoustu
okamžiků,
o kterých dosud
nikomu neřekla.
O některých
proto, že se
bála, o dalších
proto, že se styděla. Teď je poprvé odhaluje ve své biografii. Vychází sportovní i osobní
zpověď nejlepší biatlonistky naší historie. Mistryně světa, olympijské
medailistky, vítězky Světového poháru. Kniha je psaná autenticky v první
osobě a ve svých pocitech jde Gabriela na dřeň. Popisuje nejen velké
výhry, ale i to, co se skrývá za nimi. Spory s rodiči a trenéry, ne vždy ideální atmosféru v týmu nebo těžkou nemoc… Součástí knihy jsou i dosud
nezveřejněné fotografie. Váz., 308 str. + 32 str. bar. foto, 14,5 x 20,8 cm

Ivan Truchlik

KURIOZITY A REKORDY
Mistrovství světa ve fotbale
Kniha se věnuje nejzajímavějším tématům takřka devadesátileté historie
mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci si s ní mohou před světovým šampionátem v Rusku připomenout i předchozích dvacet turnajů. Kdo se
nesmazatelně zapsal do fotbalové historie? Jaká největší překvapení se
stala? Na jakém turnaji a v jakých zápasech padlo nejvíce branek? Co
se událo za skandály, chyby rozhodčích nebo dopingové kauzy? Kniha
poskytuje mnoho informací. Nechybí ani statistiky a mnoho historických
i současných fotografií. Váz., 208 str., barevná publikace, 21 x 29,7 cm

GV039451

329,-

259,-

119,-

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2018!
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VRAŽDA V ORIENT
EXPRESU
To, co začíná jako luxusní
jízda vlakem z Istanbulu do
Londýna, se rychle promění
v jeden z nejnapínavějších
detektivních příběhů!
GV314160

DVD

299,-

PADESÁT ODSTÍNŮ
TEMNOTY

DÍTĚ BRIDGET
JONESOVÉ

Hrají: J. Dornan, D. Johnson,
M. Martini, K. Basinger a další.

Bridget Jonesová čeká dítě,
ale neví, kdo je jeho otec!

DVD

159,-

GV311628

DVD

159,-

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI
FILIPA

ŽIVOT A DOBA SOUDCE
A. K. II.

motivy jednoho z bestsellerů
norského spisovatele Jo Nesba.

Komedie plná inteligentního
humoru a brilantních dialogů.

Druhá řada úspěšného seriálu
ze soudního prostředí.

GV314159

DVD

299,-

GV310290

DVD

199,-

GV311195

4 DVD

532,-

DOBRÝ ČASY

SVATOPLUK BENEŠ

NEJISTÁ SEZÓNA

Constantine (Robert Pattinson) se
kvůli vysvobození bratra vydává
do městského podsvětí…

Zlatá kolekce
Ohnivé léto, Minulost Jany
Kosinové, Pohádka máje…

Hořká komedie skvělé scenáristické dvojice: Ladislav
Smoljak – Zdeněk Svěrák.

GV311602

DVD

299,-

GV312139 4 DVD

299,-

GV310289

99,-

DVD

Film

GV314161

SNĚHULÁK
Thriller Sněhulák vznikl na

ŘECKO
Sada obsahuje pět filmů edic
Nejkrásnější místa světa
a Na cestách kolem světa.
GV239075

5 DVD

99,-

MAXIPES FÍK &
DIVOKÉ SNY MAXIPSA
FÍKA
Legendární večerníček na DVD!
GV309009

62

DVD

212,-

NA CESTĚ PO MORAVĚ
Pálava, Národní park Podyjí,
Severní Morava a Slezsko, Jeseníky, Beskydy a Jižní Morava.
GV245935

5 DVD

99,-

KOALA JOHNNY
Zrození hrdiny
Co se stane, když se koala
rozhodne přidat k cirkusu?
GV306309

DVD

199,-

DIVOKÁ AFRIKA

FILMY K MATURITĚ /1–4

S touto unikátní kolekcí šesti
DVD objevíte historii pestré
africké přírody.

Sestavili jsme pro vás kolekci
filmů, které vznikly podle slavných literárních předloh!

GV152936

6 DVD

99,-

HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM
Skvělá animovaná komedie
pro celou rodinu!
GV309029

DVD

199,-

GV248899 4 DVD

169,-

ČERNÝ PETR /
BLACK PETER
Legendární dílo československé nové vlny.
GV309928

DVD

199,-

PRINC A VEČERNICE

MAMINKA A DÍTĚ

Hrají: Vladimír Menšík, Juraj
Ďurdiak, Libuše Šafránková,
Radoslav Brzobohatý…

Cvičte společně se svými
dětmi v klidu a pohodlí
svého domova.

GV306308

DVD

99,-

GV248614

DVD

139,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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50 hitů roku naděje
a zrady
Padesát písniček z památného
osmašedesátého! Lady carneval, Lampa, Pták Rosomák…
GV312395

2 CD

319,-

KELTSKÉ BALADY
Výběrové album převážně
instrumentálních skladeb
českých keltských skupin
je vhodné pro uklidňující
poslech, meditaci a relaxaci.
GV312047

CD

212,-

BEAT (AL)BOOM
1968–1970
Třetí pokračování posluchačsky
i prodejně velice úspěšné
kompilační série klenotů naší
beatové scény.
GV311245

2 CD

265,-

The Golden Classics
Collection

STRAUSS, MOZART
Dárková kolekce obsahuje
to nejlepší z klasické hudby.
Délka nahrávky: 4 h 30 min.
GV314163

4 CD

139,-

Hana Zagorová, Petr Rezek

Emma Drobná

Čechomor

SPOLU
Ta pusa je tvá, Přátelství, Zůstaň tady léto, Prší krásně, Málokdo ví, Modrá zem, Tanečnice, Duhová víla, Blahovolně…

YOU SHOULD KNOW

NADECHNUTÍ
Sedej slunko, Když muziky hrály,
Padly vody, Mamko nedávej mě,
Blízko tomu kameni, Bošilecký
zvony, Kdyby mě tak bylo…

GV226432

CD

199,-

Debutové studiové album.
Smile, Sadie, Try, Lights
Down, She, Words, Cold,
Remember, Keby, Smile…
GV307607

CD

349,-

GV313092

CD

329,-

Edith Piaf

Pavel Dobeš

František Černý / Čechomor

THE WORLD OF EDITH
PIAF
La vie en rose, Padam Padam,
Paris, Bravo pour la clown,
Jezebel, Le petit homme…

NĚCO O LÁSCE
Jarmila, Zapomenutý trumf,
Oko ztratíš ve chvíli, když pracuješ bez brýlí, Zátiší s červy,
Skupinové foto…

ŠEST KŘÍŽKŮ
Moudrý klobouk, Návštěva,
Hody sokolovské, De jenom
vo to, Voda, vazduh i sloboda,
Černé hory…

GV314162

2 CD

129,-

GV307838

CD

299,-

GV306937

CD

279,-

Václav Čtvrtek

Cressida Cowellová

František Nepil

TANCOVALA POKLIČKA

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

ČÁRY MÁRY NA ZDI

JAK SE STÁT PIRÁTEM

HURVÍNKOVY PŘÍHODY

Pohádkový příběh spisovatele
Václava Čtvrtka v podání skvělé J. Molavcové je opravdovým
skvostem mluveného slova.

Pokračování pamětí Škyťáka
Šelmovského, nejzábavnějšího
vikingského hrdiny, vypráví
o dobrodružstvích na moři.

Několik neznámých Hurvínkových příběhů z rozhlasového
archivu vypráví Miloš Kirschner a Helena Štáchová.

Veselé písničky pro nejmenší
dětičky v aranžích Jindřicha
Koníře a v podání dětských
sborů Prážátka, Prážata
a Resonance.

…ABY BYLO PŘÍMO
VESELO
Ořech v medu, Když se zamiluje kůň, Jaro dělá pokusy,
Pan doktor Janoušek…

GV303533 CD (mp3)

249,-

GV305043 CD (mp3)

269,-

GV308722

CD

209,-

GV303538

CD

209,-

GV312625

CD

129,-

Betty MacDonaldová

Robert Merle

Renáta Fučíková

Henning Mankell

Miroslav Horníček

VEJCE A JÁ

MALEVIL

SHAKESPEARE

O KROK POZADU

Humorná vyprávění o manželství na slepičí farmě v zapadlém koutě amerického venkova v interpretaci J. Adamové.

34 vynikajících českých herců
odvyprávělo román, který získal
nejprestižnější ocenění v oblasti
science fiction!

Průvodce Shakespearovým
dílem pro děti a mládež představí 12 jeho divadelních her
a přiblíží také kulturní kontext.

Sedmý díl série případů komisaře Wallandera vypráví
Jiří Vyorálek. Délka nahrávky:
16 hodin 53 minut.

MIROSLAV HORNÍČEK
V ŠEMANOVICÍCH

GV307197 CD (mp3)

265,-

GV309028 CD (mp3)

369,-

GV305042 CD (mp3)

299,-

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

GV295519 2 CD (mp3) 369,-

Záznam dvou setkání O. Suchého s M. Horníčkem před rozhlasovými mikrofony z roku 1998.
GV313389

CD

179,-

63

Hudba, mluvené slovo

1968

64 a 65 servis_servis 3/19/18 1:51 PM Stránka 2

Klubová pravidla a VIP program
1. Jako členové Knižního klubu nakupujete knihy až o 30 %
levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.
2. 5x ročně vám doručíme klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek.
3. Abyste mohli využívat všechny výhody členství, stačí si
zakoupit alespoň jeden titul v období platnosti každého
katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo
pomocí objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky.
Pokud si nestačíte nakoupit do objednacího termínu
(uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme vám
další katalog – Výběr, v němž vám doporučíme top tituly. Jestliže ani pak nezaznamenáme vaši objednávku,
pošleme vám námi vybranou atraktivní knihu z aktuální
nabídky Knižního klubu – tzv. hlavní nabídku. Pokud se
vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).
4. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po
dvou letech od prvního nákupu v Knižním klubu (písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte dále každý rok.

v době jeho platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu. Obdrží nálepku VIP s platností na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na členskou
kartu. VIP člen získává k členské slevě (činící cca 20 %)
navíc 10% slevu na tituly označené v katalogu jako
VIP (tj. celkem cca 30% slevu z běžné ceny) a dále
výhodnější poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu
platnosti katalogu. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3).
Členem klubu se může stát pouze osoba starší 18 let.

Ochrana soukromí
Od 26. 5. 2018 bude v České republice účinné nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA
GROUP, a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává,
byly dostatečně chráněny i podle nového nařízení GDPR.
Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním
vašich osobních údajů, naleznete na www.knizniklub.cz
v sekci „Ochrana soukromí“.

5. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném
období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč,
nebo který pravidelně nakupuje z každého katalogu

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

Prodejny
l

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

l

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

Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books,
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2,
tel.: 378 229 930-1, 2. patro
Otevíráme v květnu!

l

l

l

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

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

l

l

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

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

l

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

Praha 2: Knihkupectví Neoluxor,
Hlavní nádraží, Wilsonova 8,
tel.: 296 110 405

l

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

l

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

l

l

Jihlava: Knihkupectví O. P.,
Masarykovo nám. 47, tel.: 567 308 158
Kladno: Knihkupectví Neoluxor,
OC Central, Petra Bezruče 3388,
tel.: 321 338 985

l

l

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

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

l

Praha 5: Knihkupectví Neoluxor,
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8,
tel.: 296 110 411
Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Galerie Harfa, Českomoravská
2420/15a, tel.: 296 110 460-1

N
O
VĚ

l

l

Mladá Boleslav: Knihkupectví Luxor,
OC Bondy, tř. Václava Klementa 1459
Otevíráme v květnu!

l

l

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

l

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

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

l

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

l

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

l

l

l
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Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Laso, Masarykovo nám. 15,
tel.: 597 490 990-1
Ostrava: Knihkupectví Neoluxor,
OC Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
tel.: 597 490 996

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

Každý týden nová soutěž
facebook.com/knizniklub

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

Z katalogu JARO 2/2018 je výhodné objednat do 25. dubna 2018.
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Jsme tu pro vás 24 hodin denně!
Jak objednat?
SMS objednávka

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

Telefonická objednávka
Napište si objednací kódy vybraných knih, audioknih, CD, DVD či zboží
z tištěného katalogu nebo z webu a zavolejte na náš zákaznický servis
na telefonní číslo: 296 536 660
Uveďte své zákaznické číslo, které naleznete na své členské kartě.
Urychlíte tím vyřízení své objednávky.
Operátor objednávku obratem zapíše do objednacího systému a při platbě předem vám nadiktuje platební údaje.

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

Napište si objednací kódy vybraných knih, audioknih, CD, DVD či zboží
z tištěného katalogu nebo z webu, které chcete objednat, a napište SMS
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Prosím nedělejte žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem Geis Parcel a platbu předem:
12345678-GV023456,GV124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem Geis Parcel a platbu dobírkou:
12345678-GV023456,GV124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GV023456,GV124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GV023456,GV124578
Po odeslání zprávy od nás obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky.
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka vám bude doručena podle zvoleného dopravce.

Kolik zaplatíte za dopravu?
Výdejní místa Zásilkovny

Česká pošta

Kurýr Geis Parcel

IN TIME KURÝR
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objednací lístek v tištěném
katalogu

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

59 Kč

99 Kč

29 Kč

39 Kč

65 Kč

95 Kč

59 Kč

59 Kč

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě
předem

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

• Ostatní druhy dopravy
(včetně Zásilkovny při dobírce)

nákup nad 1500 Kč
(pro VIP členy nad 1300 Kč)

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

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

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

Opravy a změny v objednávce:
296 536 665

Informace:
296 536 662

Reklamace:
296 536 661

Přihlášky:
296 536 663

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

Katalog LÉTO 3/2018 budeme rozesílat začátkem června 2018.
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Klasické pověsti
v originální úpravě

Staré pověsti české zná každý. Praotec Čech, Kazi, Teta,
Libuše, Ctirad a Šárka, Bivoj nebo Bruncvík, to jsou
jména, která se stala součástí národního povědomí.
Známe je ale opravdu? V tomto pozoruhodném vydání
Starých pověstí doprovázejí známé příběhy ilustrace
a fotografie související s jednotlivými pověstmi, ale také
komentáře a poznámky. Jejich autor v nich srozumitelně a zajímavě vysvětluje, kde se určitá pověst vzala,
k čemu se vztahuje a co se v ní odehrává, ale zmiňuje
se také o knihách, písních, divadelních hrách, komiksech, parodiích či filmech, které na základě Jiráskových
pověstí vznikly. Nemluvě o vysvětlivkách zastaralých
výrazů nebo neobvyklých předmětů. Já jsem se toho
dozvěděla spoustu. Tato kniha je krásná a ukazuje Staré
pověsti české v novém světle dětem i dospělým.
Petra Diestlerová, redaktorka

Alois Jirásek

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Předmluva a komentáře E. Burget
Staré pověsti české Aloise Jiráska (1851–1930) se
od svého prvního vydání v roce 1894 v pražském nakladatelství J. R. Vilímka dočkaly nespočtu nových vydání,
úprav, adaptací, moderních transformací či dramatizací.
S Jiráskovými pověstmi se dnes každý zájemce o historii
setkává prakticky na každém kroku. Toto komentované
vydání proto nabízí původní autorův text doplněný poznámkami, ilustracemi a fotografiemi, které dokládají
inspirační zdroje, z nichž autor pro svou práci čerpal,
a zároveň odkazují na „druhý život“ pověstí – na to,
jakým způsobem bylo Jiráskovo dílo interpretováno dalšími
spisovateli, výtvarníky či hudebníky, případně jak výrazně
v dalších letech ovlivnilo mnohá díla české kultury.
Váz., 304 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GV038493

399,-

319,-

Více o knize:

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

Katalog Knižního klubu vydává EUROMEDIA GROUP, a. s. Pro členy zdarma.
Redakce: Hana Hříbková • Grafická úprava: Kateřina Stárková a Gabriela Janovská • Foto: redakce
Tisk: Severotisk s. r. o., Ústí nad Labem • Registrační č. MK ČR E 13888. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
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SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
JARO 2/2018

Objednávejte do 25. dubna 2018.

jak ho
máme
rádi!

SPECIÁLNÍ
PŘÍLOHA

www.knizniklub.cz

ŽIVOTNÍ SÍLU MI DÁVÁ BĚHÁNÍ,
SLUNCE A LÁSKA!
Jak se momentálně při psaní
cítíte? Baví vás to?
Pokud mi psaní jde, pak mě
i baví… A naopak. Píšu třicet
let, takže jisté únavě ze psaní
se nelze divit. Ale naštěstí to
zatím vždycky byla jen únava
dočasná. Můj problém však
není v psaní jako takovém, ale
spíš v tématu. Mnoho témat
mě nudí. Už není tak úplně
snadné najít příběh, který by
mě dostatečně zaujal.
Často zmiňujete, že
píšete autobiograficky.
Inspiroval jste se realitou
i při psaní nových novel?
Samozřejmě. Kde jinde
bychom brali inspiraci, když
ne z našich životů? Z naší
manželské, rodičovské nebo
třeba synovské zkušenosti?
Nebo minimálně ze životů
našich přátel? Ano, pocity
protagonisty novely Family
Frost si umím velmi dobře
představit. Ta druhá novela je
sice lehce fantaskní, ale přesto
i v ní je třeba v postavě hlavní
hrdinky něco z žen, které jsem
poznal.

Bylo by vaše psaní jiné,
kdybyste neprožil vážnou
zdravotní komplikaci? Byl
byste třeba humornější,
povrchnější? Má to vliv
na vaše témata?
To mohu jen spekulovat. Byl to
jaksi „zážitek“, který člověka
změní. Bylo by s podivem,
kdyby se tak zásadní
zkušenost v mém psaní vůbec
nepromítla. Přinejmenším
se mi od té doby řada témat
jaksi vzdálila. Připadají mi
náhle příliš povrchní, nebo
mě prostě jen „nebaví“.
Na něco jsem už dokonce
přímo alergický. Třeba,
Bůh mi odpusť, na příběhy
zamilovaných dvojic. Zvláště
pak amerických studentů.

horší… Větší nákupní centrum
pro mě znamená pouze větší
problém… Moc rád bych žil
v pomalejší, přehlednější
a hlavně klidnější době, bez
onoho šílenství konzumu,
reklamy a moderních
technologií. (Války, lékařskou
péči či hospodářské krize
jaksi pomíjím. To 19. století
chápejte jako vědomou
idealizaci, jako spíše fiktivní,
vysněnou dobu.)

V minulosti jste mluvil
o potížích s pamětí. Jak si při
psaní pomáháte?
Píšu si podrobnější osnovy než
dřív, dělám si víc poznámek.
Víc odpočívám. Víc si dělám
kafe.

Co vám dává životní sílu?
Mé tři dcery, má přítelkyně,
moje rodina, dobří kamarádi,
slunce, můj sázavský dům,
zahrada, víno, běhání, láska,
viagra (smích).

Jednou jste řekl, že byste
chtěl žít v 19. století. Stále
to platí? Proč vlastně?
V nových textech se zabýváte Platí to čím dál víc. Všechny
vztahem muže a ženy. Vracíte ty „poslední výkřiky
se tedy k tématu mezilidské techniky“ mě většinou spíš
komunikace?
matou a znervózňují. Třeba
Mám pocit, že jsem to téma
parkovací automaty: čím jsou
nikdy neopustil.
modernější, tím jsou pro mě

Jak vypadá běžný pracovní
den spisovatele Michala
Viewegha?
Před osmou vstanu, zhruba
od devíti až do odpoledne
píšu. Občas jdu mezitím
i běhat.
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Michal Viewegh

MUŽ A ŽENA

Co jiného mohou spisovatelé vzkázat čtenářům Knižního klubu,
než to samé, co vzkazují podnikatelé a firmy
svým nejlepším zákazníkům: Upřímný dík za
vaši přízeň!
Michal Viewegh

Nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách vrací k tomu, co na něm jeho
čtenáři oceňují nejvíce. Svůj humorně ironický pohled na vztahy mezi muži a ženami propůjčuje v novele Family Frost zkrachovalému restauratérovi, který si
z nutnosti pronajme mrazicí vůz a živí se jako řidič. Během několika dní se jeho
zbabraný život dostane do spirály nečekaných událostí. Druhá novela, Čarodějka
z Křemelky, si pohrává s mírně fantastickým námětem. Krásná Dominika má celý
život smůlu na muže a svou přitažlivost považuje spíš za prokletí. Jako dar naopak
chápe svou schopnost číst lidem myšlenky. S přibývajícími lety a vztahy to ale vypadá, že i to druhé je spíš na obtíž – dokud nepotká ve vlaku známého spisovatele
a nezamiluje se do něj…
Váz., 296 stran, 14 x 17,8 cm
GV039808
329,– 249,–
cena pro VIP členy 230,–

Michal Viewegh se
autorsky vrací na
výsluní. Přichází se
dvěma příběhy, které
pobaví, potěší na
duši a v neposlední
řadě dají nahlédnout
do vztahů mezi muži
a ženami.
Lucie Zelinková
recenzentka
Při redakční práci ve
mně s radostí sílil
pocit, že ten „slavný
Viewegh“, kterého si
tolik čtenářů oblíbilo
a jehož pak vážná
nemoc srazila v rozletu, je zase konečně
zpátky. Potěšilo mě,
že i po lidské stránce
s ním byla výborná
spolupráce.
Anna Urbanová
redaktorka

Novinku Michala Viewegha si ráda
přečtu. Konečně mám po premiéře
nové hry Mýcení, která byla velmi
náročná na přípravu, a těším se, že
budu mít čas si přečíst v klidu právě
tuto knihu.
Jana Plodková
herečka

Jestli někdo umí popisovat mezilidské (a obzvlášť partnerské)
vztahy, tak je to právě tento
spisovatel. Kniha nezklame,
pobaví a ještě se v lecčem
poznáte.
Hana Vítková
redaktorka Blesk pro ženy

