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Vánoce 5/2018
Objednávejte do 5. prosince 2018.

Česko
Moderní
encyklopedie
udělá radost
celé rodině!

strana 43

Modlitby
od srdce
Kniha
přinášející
posílení
a naději
strana 61

O čertech,
medvědech,
myškách
a všech mých
přátelích
Náš tip
na vánoční
dárek pro děti

Thriller,
který rozdrásá
žebříčky
bestsellerů
strana 5

Klubko – strana 7

Tisíce knih s klubovou slevou
najdete na www.knizniklub.cz.
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Milí členové Knižního klubu PREMIUM,
dlouho jsem vybírala a přemýšlela, na které knížky z katalogu vás mám tentokrát upozornit, protože
za přečtení stojí rozhodně všechny, ale o všech bohužel napsat nemohu. A tak jsem vybrala ty, které
by jako hodnotný dárek mohly potěšit vaše blízké pod vánočním stromečkem. Zájemcům o historii jistě
uděláte radost moderní obrazovou encyklopedií Česko (s. 43) sestavenou zkušeným autorským týmem
k 100. výročí založení naší republiky. Milovníkům umění nabízíme unikátní knihu Poslední večeře
Leonarda da Vinci (s. 76). Příznivcům detektivek je určen kompletní soubor povídek Slečna Marplová
a záhady (s. 12) v dárkovém provedení. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti, pro které jsme
připravili dárkový balíček s 12 nejoblíbenějšími knihami Roalda Dahla nebo nesmrtelný příběh Malého
prince, a to hned ve dvou podobách (najdete v příloze Klubko).
Ráda bych vám ještě představila naši novou nakladatelskou značku Kalibr, pod kterou budeme vydávat
thrillery, detektivky a napínavé trháky nejtěžšího kalibru. První z nich Šelma (s. 5) a Kříďák (s. 11) kandidují na knihy roku. Nenechte si je ujít! Věřím, že si každý správný knihomol v naší nabídce najde tu pravou knihu, a přeji vám za celý
tým Knižního klubu PREMIUM krásný předvánoční čas bez shonu a stresu.
Užijte si svátky v klidu, míru a pohodě!

Helena Čudová, programová ředitelka

GY327806 20,-

Vaše TOP 10 z katalogu PODZIM 4/2018
1. Stefan Ahnhem: DEVÁTÝ HROB

strana 13

6. Ingrid Sewardová: MŮJ MANŽEL A JÁ

strana 34

2. Klára Janečková: PÁD DO TMY

strana 29

7. W. Bruce Cameron: PSÍ DOMOV

strana 21

3. František Emmert: ZROZENÍ REPUBLIKY

strana 38

8. Ella Careyová: DŮM NA JEZEŘE

strana 18

4. Harlan Coben: NENECH TO BÝT

strana 10

9. VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY:
Fantastické mandaly

strana 52

5. Lena Katzenbergerová: JEDNOROŽCI A KOUZELNÍ
PONÍCI Z DUHOVÉHO ÚDOLÍ
Klubko – strana 13
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10. Anne Frasierová: NEJSEM MRTVÁ

strana 6
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Čtvrtletní předplatné
jako dárek!
K nákupu nad 399 Kč na www.knizniklub.cz
získáváte dárek – čtvrtletní předplatné časopisu.
Platí pouze do vyčerpání zásob. Více na s. 74.

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Cena pouze 249 Kč!

499,-

Akční cena platí pro členy Knižního
klubu PREMIUM, kteří si jednorázově
objednají z tohoto katalogu další tituly
v celkové hodnotě nad 499 Kč. Ostatní
zájemci si mohou objednat publikaci
za plnou členskou cenu 399 Kč.
Akce platí do 31. prosince 2018.

AKČNÍ CENA

249,-

Objednací číslo při akční ceně:

DA039816

130 nejoblíbenějších
biblických příběhů
KNIHA PŘÍBĚHŮ Z BIBLE
Příběhy o stvoření světa, vyhnání z ráje, potopě,
vyvedení z otroctví, zmrtvýchvstání či oběti
na kříži a mnohé další nepřestávají fascinovat
hloubkou významů a rozmanitostí možných
interpretací. Tato kniha přináší 130 nejoblíbenějších biblických příběhů Starého i Nového
zákona. Význam každého podobenství je srozumitelně vysvětlen a příběhy jsou provázeny
působivými originálními ilustracemi a reprodukcemi slavných děl s biblickou tematikou. Barevné mapy, fotografie a reálie umožňují přesnou
lokalizaci biblických míst v současném světě.
Kniha je perfektním úvodem k poznání Bible
nejen pro děti, ale bezpochyby potěší čtenáře
různých vyznání a každého věku.
Váz., 320 s., barevná publikace, 22,9 x 27,6 cm

DA039816
GY039816

249,499,- 399,-

akční cena

ILUSTROVANÁ
ENCYKLOPEDIE BIBLE
Seznamte se s historickým,
sociálním a geografickým
pozadím Bible prostřednictvím map a barevných
fotografií míst, předmětů
a tradic, které přetrvávají
dodnes. 512 str., bar. publ.
GY035879

999,- 799,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2018.
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ORIGINÁLNÍ POVÍDKOVÁ KNIHA

BÁRY NESVADBOVÉ
Jsou chvíle, které zůstanou
v hlavě jako v albu. Navždy.
Nemusíte je mít na fotkách.
I přesto jsou nezapomenutelné.
Štěstí se skládá z okamžiků.
To ostatní je život.

Bestseller

Barbara Nesvadbová

Barbara Nesvadbová

Již brzy
Připravujeme
pro vás diář
a blok!

MOMENTKY
Povídky známé české spisovatelky a novinářky. Momentky zachycují
chvíle, kdy se náš život láme; jsou to okamžiky hlubokého štěstí
i bolestných ztrát nebo fatálních rozhodnutí.
Váz., 160 stran, černobílé ilustrace, 13,5 x 21 cm

GY040401

4

299,-

239,-

Barbara Nesvadbová

MOMENTKY
Vypráví J. Čvančarová, J. Ježková.

GY040424
CD (mp3)

299,-

249,-

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

Představujeme vám novou nakladatelskou značku

!

Panebože! Jsem v šoku! Tohle
je za mě thriller roku! Originální,
nečekaný, mistrovsky napsaný.
Odvážím se i říct, že lepší než
Hadrový panák. Tohle si prostě
MUSÍTE přečíst, pokud se u knih rádi bojíte!
Karolína Skácelová, knižní blogerka

Andrew Mayne

ŠELMA
Profesor bioinformatiky Theo Cray nemá nejlepší ráno.
Automat na led nefunguje, a navíc se mu do motelového pokoje dobývá policie. Že byl hlavním podezřelým
z brutální vraždy své bývalé studentky, se však dozví,
až když je jeho účast na otřesné události vyloučena.
Zdá se totiž, že mladou dívku v montanských lesích
rozsápal medvěd. Jenomže profesor Cray je díky svému
povolání zvyklý vidět vzorce tam, kde ostatní nacházejí
jen chaos. A tak si všimne něčeho, co ostatní přehlédli.
Něčeho nepřirozeného. Něčeho zjevně provedeného
lidskou rukou. Theo pochopí, že tohle zvěrstvo nespáchalo žádné zvíře, nýbrž člověk, a že to rozhodně neudělal poprvé. A protože mu policie nevěří, začne mu
být jasné i to, že je zřejmě jedinou osobou, která může
zabijáka zastavit. Theo musí uplatnit všechno, co umí,
a udržet se přitom o krok napřed před nebezpečně
vynalézavým sériovým vrahem… Debutový román
mága a iluzionisty Andrewa Maynea.
Přeložila Petra Diestlerová.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

GY039678

399,-

Bestseller
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319,-

Andrew Mayne

ŠELMA
Čte Zdeněk Velen.
GY039979
2 CD (mp3) 349,- 299,-

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2018!
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Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK
Jedno tělo, šest obětí!
Hrůzná, ale naprosto úžasná detektivka, přeložená
již do více než třiceti jazyků!

Napětí

Vzrušující thriller
Není úniku jsem
slupl doslova na
posezení během
jediného odpoledne a panebože, je to naprosto
výborné! Vzrušující děj, pět postav,
spousta zvratů, překvapení, klaustrofobní atmosféra dálničního odpočívadla uprostřed sněhové vánice. Všechno se to odehrává během
jediné noci a utíká to neskutečně
rychle. Nemohl jsem se od knihy
odtrhnout. Pro mě možná nejlepší
thriller, jaký jsem letos četl.
Radek Blažek, copywriter

360 stran
GY038572

349,-

279,-

Daniel Cole

LOUTKÁŘ
Volné pokračování Hadrového panáka je děsivě skvělé!
Mrtví mají na hrudi vyřezáno
slovo „LOUTKA“. Kdo tahá
za nitky? 352 stran

Vysokoškolská studentka Darby
Thorneová je na cestě za svou
nemocnou matkou. Kvůli sněhové
bouři uvízne na dálnici uprostřed
ničeho. Musí strávit noc na odpočívadle se čtyřmi úplně cizími lidmi.
Nemá mobilní signál a neexistuje
žádná možnost, jak se odtamtud
dostat. Pak objeví holčičku zamčenou v jednom ze zaparkovaných vozů.
A Darby netuší, kdo z jejích neznámých společníků je únosce…
Slibný debut nové hvězdy americké krimi: skvěle napsaný příběh vychází ve 24 jazycích, je plný šokujících zvratů a neodtrhnete se od něj, dokud se nedozvíte, jak celý příběh dopadne! Přeložila Irena Steinerová.
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm

GY039843

349,-

279,-

GY038573

399,- 319,-

P

NENÍ ÚNIKU

TO

Taylor Adams

Anne Frasierová

NEJSEM MRTVÁ
Podaří se detektivce z oddělení vražd dopadnout
zvráceného psychopata,
který zavraždil mladou
dívku? 280 stran
GY039688

6

299,- 239,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 74.
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Vynikající mix špionážního
thrilleru z prostředí tajných
služeb a severské krimi!

Andreas Norman

NEVĚRNÍ

GY039812

299,-

Lone Theilsová

Paula Hawkins

ŽENA, PO KTERÉ SE
SLEHLA ZEM

DÍVKA VE VLAKU

Pátrání po zmizelé ženě zavádí
mladou novinářku do míst, jaká
by si nedokázala představit ani
v tom nejhorším snu… 296 stran
GY039596

349,- 279,-

Vítězové soutěže KK

Když se šéfce kanceláře
švédské tajné služby
v Bruselu Bente Jensenové dostanou do rukou
informace, které staví
MI6 do velmi špatného
světla, ví, že by se o celé
záležitosti měla poradit
s nadřízenými. Takový
únik citlivých informací
nepochybně způsobí
mezi švédskou a britskou
tajnou službou roztržku.
Britského agenta Jonathana Greena, který
podobně jako Bente
žije pod tajnou identitou v hlavním městě Belgie, se celá záležitost dotýká
z opačné strany – potřebuje z rukou Islámského státu vysvobodit důležitého informátora, nadřízení mu však akci nechtějí schválit. Už totiž vědí,
že se přísně tajné informace dostaly do rukou Švédů a že by případný neúspěch mohl celou situaci katastrofálně zhoršit. Hra, ve které nelze věřit
ani vlastní rodině a každý čin může mít dalekosáhlé následky, začíná…
Přeložil Jaroslav Bojanovský. Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

Román, který si podmanil všechny
žebříčky bestsellerů na obou
stranách Atlantiku a je kritikou
označován za novou Zmizelou.
328 stran
GY038476

349,- 299,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Znepokojivý
thriller plný
nečekaných
zvratů

Gillian Flynnová

OSTRÉ PŘEDMĚTY
Kontroverzní psychothriller
úspěšné americké spisovatelky. Brož., 272 stran
GY040178

259,- 199,-

Megan Miranda

NAPROSTO CIZÍ

Napětí

Když Leah Stevensová přijde o prestižní post reportérky bostonských novin i o svou dobrou pověst, nastanou jí těžké časy. Nevinné setkání s bývalou spolubydlící Emmy Greyovou však skončí dost překvapivě:
obě mladé ženy se rozhodnou přestěhovat do malého
městečka s nadějí, že se jim podaří nechat minulost
za sebou. Brzy po nastěhování je však nalezena mrtvá žena, která se Lee
až neuvěřitelně podobá, a Emmy zmizí. Policie však po ní nenalézá jedinou stopu – ani její
známé, ani e-mailovou korespondenci nebo úřední dokumenty. Když Leah začíná po Emmy pátrat na vlastní pěst,
zjišťuje, jak málo toho o své přítelkyni ve skutečnosti věděla. Je možné, že žádná Emmy Greyová nikdy neexistovala? Během pátrání začíná Leah také čím dál víc pochybovat o pohnutkách lidí kolem sebe. Komu může věřit?
Jaké jsou ve skutečnosti motivy pohledného mladého detektiva, Leiných kolegů ze školy či jejích dospívajících studentů? Leah se při pátrání po zmizelé musí postavit nejen svým starým démonům, ale vypořádat se i s tajemstvími
lidí z městečka. V tomhle podivném případu jako by měl každý co skrývat, a platí to i pro samotnou vypravěčku…
Přeložila Jana Jašová. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GY040183
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349,-

279,-

Shari Lapena

NĚKDO CIZÍ V DOMĚ
Rodinné drama od autorky
slavného bestselleru Manželé odvedle. 272 stran
GY038258

299,- 239,-

Co kdyby váš život
ovládl psychopat?
Wulf Dorn

FOBIE

Tess Gerritsenová

Cass Greenová

ZÁVĚJE

SAMA V ČERNÉM LESE

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

Neve spadne do klína nečekané dědictví – chaloupka
v malebném Cornwallu. Když
tam ale dorazí, čeká ji zlověstně vyhlížející dům s mřížemi v oknech… 320 stran

Sarah Bridgewaterová procitne uprostřed
noci. Manžel se nečekaně vrátil ze služební cesty. Jenže když vejde do kuchyně,
nečeká tam na ni Stephen. Neznámý muž
však má na sobě Stephenův oblek, přinesl
jeho kufr a přijel jeho autem. Navíc neochvějně tvrdí, že je opravdu Stephen,
a ví věci, o nichž nemůže mít nikdo kromě manžela ani tušení. Pro Sarah a jejího
šestiletého syna začíná nejhorší noční
můra v životě… Přeložil Tomáš Kurka.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GY039741

GY039090

GY040030

8

279,- 219,-

299,- 239,-

299,-

239,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Americe hrozí útok
nevídaného rozsahu…

Jason Matthews

RUDÁ VOLAVKA

GY039676

279,- 219,-

Anders de la Motte

KONEC LÉTA
Kam a proč náhle zmizelo
pětileté dítě? Strhující krimidrama z pera oceňovaného
švédského bestselleristy.
352 stran
GY038874

Co se stane,
když spojí síly
bývalý americký prezident a autor mistrovských
thrillerů? Je to asi zvláštní
přirovnání, ale kniha Pohřešuje se prezident mi ze všeho nejvíc připomněla romány Dana Browna. Bill Clinton a James Patterson totiž
napsali napínavou a akční
knihu, ve které se to jen
hemží tajemnými šiframi,
hackery a zrádcem uvnitř
Bílého domu. Samozřejmě
tady nečekejte ani Monu
Lisu ani Vatikán, ale při
čtení budete hltat stránku
za stránkou a bát se o osud
světa…
Klára Sorokáčová,
marketingový specialista

Napětí

Ruská vyzvědačka Dominika
je donucena projít výcvikem
školených svůdnic, a poté
nasazena na důstojníka
CIA… Brož., 488 stran

299,- 239,-

Bill Clinton, James Patterson

POHŘEŠUJE SE PREZIDENT

Frederick Forsyth

FANTOM
MANHATTANU
Naposledy byl Fantom viděn,
jak mizí v podzemí, aby již
nikdy více nebyl spatřen…
Opravdu nikdy? 176 stran
GY037966

Jeden z nejdramatičtějších, ale především nejautentičtějších thrillerů poslední dekády od bývalého prezidenta
USA Billa Clintona a novodobého klasika detektivek Jamese Pattersona! Tohle by se klidně mohlo stát…
Prezident Spojených států amerických zmizel. Svět je v šoku. Možný důvod je ale mnohem horší, než si kdo
kdy dovedl představit – Americe hrozí útok nevídaného rozsahu a Washington sevře strach a nejistota. Šeptá
se o kyberteroru a zrádci v kabinetu. A pak se první muž západního světa sám stane hlavním podezřelým
a slehne se po něm zem… Přeložil Ondřej Duha.
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm

GY039633

199,- 169,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.

319,cena pro VIP členy 279,399,-
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NICK MASON JE JEDNÍM
Z NEJLEPŠÍCH HLAVNÍCH HRDINŮ,
S JAKÝMI JSEM SE ZA DLOUHÁ
LÉTA SETKAL.
HARLAN COBEN

Harlan Coben

Harlan Coben

Cilla & Rolf Börjlindovi

TEĎ, NEBO NIKDY

NENECH TO BÝT

STÁLE VLÁDNE MRÁZ

Marc se stane obětí podivného zločinu, při kterém
zemře jeho žena a zmizí
dcerka. Zoufalý muž se při
pátrání po dítěti obrací
na svou bývalou přítelkyni,
agentku FBI… 392 stran

Podaří se detektivovi Napoleonovi Dumasovi po patnácti letech konečně zjistit,
kam a proč zmizela jeho
láska Maura, a nalézt vraha svého bratra Lea a jeho
přítelkyně Diany? 312 stran

Nový případ z pera švédské
autorské dvojice je mrazivější než kdy dříve. Komisařku Olsäterovou a vyšetřovatelku Rönningovou čeká
střet s rumunskou zločineckou organizací… 440 stran

GY040078

GY039590

GY039261

399,- 319,-

379,- 299,-

399,- 319,-

Napětí
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Dva dramatické
dny na newyorském
Manhattanu.
Dvě unesené děti.
A spousta tajemství
kolem minulosti
policejního
komisaře…

Steve Hamilton

PLÁN ÚNIKU
Nick Mason je postaven před těžko splnitelný úkol: má se
vetřít do přísně tajného federálního programu na ochranu
svědků, který doposud nikdo nedokázal infiltrovat, dostat
se na kobylku trojici mužů, kvůli nimž putoval jeho šéf
Darius Cole na doživotí za mříže, a zlikvidovat je. Ve snaze splnit svěřený úkol tak, aby neohrozil svoji rodinu,
a zároveň se vymanit ze spárů mafiánského bosse, který
vlastní jeho život, dává Mason v sázku všechno, co má…
Přeložil Milan Lžička. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GY039335

299,-

239,-

Steve Hamilton

DRUHÝ ŽIVOT
NICKA MASONA
Nick byl odsouzen na 25 let
do vězení za zpackanou loupež.
Jednoho dne však dostane
od mafiánského bosse nabídku,
která se neodmítá. Může být
propuštěn, musí však splnit
jakýkoliv úkol… 280 stran
GY039334

10

299,- 239,-

Stefanie Pintoffová

MĚSTO
V OHROŽENÍ
V davu během slavnosti před Dnem díkůvzdání se ozve děsivý výstřel – k zemi padá
komisař Logan Donovan. Když se situace uklidní, ukáže se, že byla unesena Donovanova dcera Allie – a nejen ona. Navíc únoscovy požadavky jsou šokující. Zvláštní
agentka Eva Rossiová se svým speciálním týmem odsouzených zločinců s mimořádnými
schopnostmi stojí před nelehkou otázkou: Koho se bát víc? Pomstychtivého zločince,
který ohrožuje nevinné životy, nebo okouzlujícího, ale arogantního policisty, jenž bojuje
o záchranu své dcery, ale možná se jen pokouší zahladit stopy po svých prohřešcích?
Přeložil Pavel Pokorný. Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GY039126

349,-

279,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.
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Vzkazy křídou na ulici?
Jasně, to si pamatujeme
snad všichni! Jenomže tady
se přimotala ještě mrtvola.
Miluju mrazivé příběhy
s nádechem hororového
tajemna. Když jsou navíc
napsané tak, že je nemůžete odložit, je to ještě lepší. Smiřte se s tím, že u této
knížky se nevyspíte, dokud ji nedočtete. Musíte prostě
vědět, jak to dopadne!

Zdeněk Novák, marketingový ředitel

C. J. Tudor

KŘÍĎÁK

GY038882

399,-

Napětí

Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme,
ale ona si nás najdou. A některé hry končí vždycky
stejně…
Cítíte to v lese, ve škole i na hřišti, cítíte to v domech
a v lunaparku. Cítíte to na většině míst v malém městečku Anderbury… strach, že vás někdo nebo něco
sleduje. Začalo to na pouti roku 1986, kdy se stala
ta nehoda. Toho dne potkal dvanáctiletý Eddie pana
Hallorana – pana Kříďáka. Ten přivedl Eddieho
na myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho přátel:
za pomoci křídových kreseb si mohli nechávat vzkazy.
Byla to docela zábava – dokud je křídoví panáčci
nedovedli k tělu. Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému
na kousky. Tahle událost se jim nesmazatelně vryla
do nočních můr. A třicet let poté najdou v dopisních
schránkách záhadnou obálku – s panáčkem a kusem
křídy. Strašáci z dětských let totiž možná stále dokážou zabíjet. Mysteriózní thriller Kříďák, debut britské
spisovatelky C. J. Tudor, vychází ve 40 zemích.
Přeložila J. Kunová. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

319,-

C. J. Tudor

KŘÍĎÁK
Čte Vasil Fridrich.
GY040417
2 CD (mp3)

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

349,-

299,-
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Představujeme náš
jubilejní 10 000. titul!
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Sophie Hannah

Detektivky

ZÁHADA TŘÍ ČTVRTIN

Agatha Christie

SLEČNA MARPLOVÁ A ZÁHADY

Soubor Slečna
Marplová a záhady
z pera královny detektivek,
jejíž díla vydává nakladatelství
Euromedia Group
od svého zrodu, vychází
jako jubilejní
10 000. titul!

Povídky
V novém luxusním ilustrovaném vydání povídek Agathy Christie tentokrát naleznete
kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek –
slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako
„odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice
nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí,
chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Váz., 752 stran, barevné ilustrace, 23 x 28 cm

GY039253

Poirot najde přede dveřmi svého bytu rozzlobenou ženu,
která se domáhá odpovědi, proč jí poslal dopis, v němž ji
obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná.
O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že
má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota
dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho!
Poirot by rád věděl, kdo dopisy posílá a proč. Nejvíc ho
však zajímá, kdo byl Pandy! Další stylový, ďábelsky chytrý
příběh od autorky bestselleru Vraždy s monogramem.
Přeložila V. Volhejnová. Váz., 336 stran, 13 x 21 cm

GY039782

379,-

299,-

799,cena pro VIP členy 699,999,-

Agatha Christie

HERCULE POIROT
Povídky
Jedinečné vydání souboru povídek
s Herculem Poirotem. Luxusně vypravená, ilustrovaná sbírka zahrnuje
více než 50 případů tohoto proslulého belgického detektiva včetně
jednoho, který byl ve Velké Británii
publikován až sedmdesát let po svém
vzniku: Poirot a záhada na regatě
vychází česky poprvé. 896 s., bar. il.
GY038508

12

999,- 799,-

Dick Francis

Dick Francis

EXPERT

ROZKAZEM

Tony Beach, obchodník
s alkoholickými nápoji a zároveň vynikající znalec vín,
se spolu se soukromým detektivem vydává po stopách
velkého podvodu s vínem
a whisky. 256 stran

Bývalý špičkový žokej Sid
Halley se vrací na dostihová
závodiště, kde má na přání
lorda Enstonea diskrétně vypátrat, proč jeho koně ztrácejí jiskru a začínají nápadně
často prohrávat… 280 stran

GY039775

299,- 229,-

GY038163

299,- 249,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!
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Louise Pennyová

Případy vrchního inspektora
Gamache

KRÁSNÉ TAJEMSTVÍ

POKREVNÍ POUTA
Jak chytit vraha, který nezanechává
žádné stopy? Žena zabitá jediným
přesným bodnutím do srdce – na
první pohled to vypadá jako obyčejné loupežné přepadení, které
se zvrtlo. Kdo by plánovaně vraždil
starostlivou a bezúhonnou sociální
pracovnici? Inspektorce Kim Stoneové ale na téhle smrti něco nesedí. Pár dní nato už si je jistá,
že tento zločin není náhoda. Počet
obětí narůstá a inspektorka a její
tým se po krůčcích přibližují k pachateli. Někdo z nich se ale brzy
octne ve smrtelném nebezpečí.
A Kim tentokrát možná nebude mít
dost sil, aby ho ochránila…
368 stran
GY039209

GY039077

399,-

319,-

Louise Pennyová

HLADOVÝ DUCH
V Three Pines byla
v místním bistru nalezena mrtvola neznámého muže. Podaří se
vrchnímu inspektorovi
Gamachovi a jeho
týmu odhalit vraha?
472 stran
GY038004

349,- 279,-

Detektivky

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

V klášteře Saint-Gilbert-Entre-les-Loups, uzavřeném pro veřejnost, žije v poklidu a modlitbách
dvacet mnichů. Ironií je, že společenství, které
přijalo slib mlčení, se stalo proslulým pro svůj
nádherný zpěv, jehož působení na posluchače
je tak hluboké, že se mu přezdívá „krásné
tajemství“. Až když je zavražděn známý sbormistr, brána kláštera se otevře a vpustí vrchního inspektora Armanda Gamache, který zde
objeví neklid ve zdánlivé harmonii a je nucen
konfrontovat se i se svými vlastními démony.
Přeložila Lenka Uhlířová.
Váz., 472 stran, 14,5 x 22,7 cm

Výhodný komplet
jen

ušetříte

498,-

300,-

399,- 319,-

obj. č.

GY040537
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V Oslu vzal
tajemný mstitel
spravedlnost
do svých rukou!
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2X LOUISE PENNYOVÁ

Lars Kepler

LAZAR
Policisté objeví v bytě na předměstí Osla
tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou
v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl
vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. O několik dní později požádá švédskou policii o pomoc německá komisařka. V kempu nedaleko Rostocku byl
zavražděn sexuální násilník…
Váz., 503 stran, 13,5 x 20,5 cm

GY321770

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 46 a 47.

399,-

319,-

Stefan Ahnhem

Stefan Ahnhem

DEVÁTÝ HROB

OBĚŤ BEZ TVÁŘE

Ve Švédsku a Dánsku řádí
dva vrazi. Jeden své oběti
rozpitvává, druhý brutálně
loví ženy. Stockholmské a kodaňské policejní pátrání se
k sobě brzy přiblíží. Ale jak
mrtvol přibývá, vyšetřování
se zamotává… 496 stran

Dvě zohavené mrtvoly. Dva
bývalí spolužáci. A u obou
se našla třicet let stará třídní fotografie s jejich přeškrtnutými obličeji. Do pátrání
po vrahovi se pouští zkušený stockholmský detektiv
Fabian Risk… 496 stran

GY039087

GY039086

399,- 319,-

399,- 319,-
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TOP BRITSKÁ
FANTASY
Půl krále je skvělou ukázkou, že se Joe Abercrombie právem řadí mezi matadory moderní fantastiky! Dobrodružný příběh, který čtenáře zavede mezi otroky, piráty a krále,
chytne a pustí vás až na svém konci. Půl krále zaujme hlavně mladší čtenáře a může
být skvělou branou k další Abercrombieho tvorbě. Svým tempem ale zaujme i protřelé
fantasy nadšence, kteří si mohou zavzpomínat na klasiku žánru dobrodružné fantasy.
Pavel Koutský, online marketing

Joe Abercrombie

PŮL KRÁLE

Sci-fi, fantasy

Vlastní rodina ho zradila a nechala napospas smrti, ale princ Jarvi, nedobrovolný dědic rozděleného království, přísahal, že trůn, o který nikdy nestál,
získá zpět. Nejprve však musí přežít kruté zacházení, okovy a hořké vody
samotného Moře střepů – to vše jen s jednou zdravou rukou. Do tvrdého,
neúprosného světa se narodil jako nedochůdče, neumí držet štít ani se ohánět sekerou – jako smrtící ostří mu tedy slouží vybroušená mysl. Shromáždí
zvláštní společenství štvanců a zjistí, že mu mohou pomoci víc, než by dokázal kdokoli z urozených. Přesto může Jarviho cesta skončit stejně, jako
začala – ve zradách, léčkách a neštěstí… Přeložil Roman Tilcer.
Brož., 328 stran, 11,8 x 18,5 cm

GY039627

239,-
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299,-

Tad Williams

Tad Williams

William R. Forstchen

William R. Forstchen

KÁMEN ROZLUKY

TRŮN Z DRAČÍCH KOSTÍ

VTEŘINU POTÉ

ROK POTÉ

Když král Bouří ovládne Východní Ard, zbytky lidské armády se
vydají hledat poslední svatyni –
Kámen rozluky… Brož., 728 s.

Po smrti krále, přemožitele draka, hrozí, že v mírumilovné zemi
Ard dojde k válce, podporované
temnou magií! Brož., 791 stran

USA zasáhl výbuch bomby, který
vyřadil veškeré elektrické přístroje a připravil obyvatele o dodávky proudu… Brož., 416 str.

Kdo přežije v zemi, která se propadla do archaické společnosti?
Druhý díl strhujícího postapokalyptického románu. Brož., 352 s.

GY040074

GY153329

GY040028

449,- 349,-

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

2X TAD WILLIAMS

14

299,- 239,-

GY039112

Výhodný komplet

jen

548,-

299,- 239,-

obj. č.

GY040538

ušetříte

200,-

jen

398,-

obj. č.

GY040337

2X WILLIAM R. FORSTCHEN

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Martin Nekola,
Jakub Dušek

DO ŠVESTEK
JSME DOMA
METRO 2033
První díl kultovní apokalyptické trilogie. Román se stal předlohou
i k úspěšné počítačové hře. 472 stran
399,- 339,-

GY037918

METRO 2034
Před mnoha lety jaderná válka zpustošila převážnou část
světa. Lidé přežívají jen v rozlehlých sítích metra… 304 stran
299,- 249,-

GY037919

METRO 2035
Lidé sní o tom, že se vrátí na povrch – jednou, až pomine
radioaktivní záření způsobené jadernými bombami… 488 s.
399,- 339,-

GY036617

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

jen

697,-

obj. č.

GY038393

GY039950

299,-

239,-

První komiksové zpracování Povídek
z jedné kapsy a Povídek z druhé kapsy
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N
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3X DMITRY GLUKHOVSKY

Jaké nástrahy číhaly
na uprchlíky po únoru
1948, jak těžký byl pobyt
v uprchlických táborech,
cesta na druhý konec
světa a zvykání si na neznámé prostředí? To vše
se čtenáři dozví v příběhu fiktivní rodiny Novákových, který je však
postaven na reálných
základech. Autor scénáře
je historik, který se exilovou problematikou zabývá řadu let a patří k našim předním
odborníkům. Studiem archivních pramenů a korespondencí s dosud žijícími pamětníky vytvořil děj, který nás vrací k tísnivým počátkům studené války a komunistického režimu. Kresby se ujal Jakub Dušek, mající bohaté
zkušenosti s tvorbou historických komiksů. Váz., 64 stran, barevná publikace, 21 x 29,7 cm

Komiksy, sci-fi

Dmitry Glukhovsky

Jonáš Ledecký a kolektiv

KAPSY
Mladý policista se snaží zjistit, jak se to má
s tou slavnou i proklínanou intuicí a štěstím.
Poslední soud člověka odhalí nejen to zvrácené v lidské duši, ale i nevinnost a smutek
nad ztracenou skleněnkou. Hon na vražedného zločince se stává otázkou zákona,
pomsty i stavovské cti… Slavné povídky
Karla Čapka ožívají v nové, komiksové podobě. Plné barev, odvážných řešení, ale i pokory k původnímu textu. V rukou nejmladší
komiksové generace vzniklo dílo, které potěší všechny čtenáře bez rozdílu věku!
Brož., 120 stran, bar. publ., 16,8 x 25,7 cm

GY040217

Otevíráme pro vás nové prodejny! Více na str. 74.

379,-

299,-

Andy Weir

Andy Weir

ARTEMIS

MARŤAN

Autor celosvětového hitu
Marťan se znovu hlásí
o pozornost milionů čtenářů:
tentokrát sci-fi thrillerem
z blízké budoucnosti – napínavou noir kriminálkou
odehrávající se na Měsíci.

Strhující, podmanivý a přesvědčivý příběh o lidské nezdolnosti a vynalézavosti
tváří v tvář beznadějné
situaci obletěl celý čtenářský
svět a ve všech zemích, kde
vychází, sklízí nadšený ohlas.
344 stran

280 stran
GY039280

349,- 259,-

GY037732

379,- 299,-
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Střední škola
může být peklo!
Lauren Kateová

ODPUŠTĚNÍ
Cam strávil v pekle mnohem víc času než kterýkoli jiný z padlých
andělů. A právě teď má pro něj peklo podobu střední školy, kterou
musí za trest navštěvovat jeho milovaná dívka Lilith, aby pykala
za jeho hříchy. Cam uzavřel sázku s Luciferem: má přesně patnáct dní
na to, aby přiměl svou vyvolenou, aby se do něj znovu zamilovala.
Když se mu to podaří, Lilith se bude moci vrátit do života, který stráví
společně s Camem. Ale pokud neuspěje… v pekle je speciální místo
určené jen jemu. A čas běží… Dlouho očekávané pokračování bestsellerové série Lauren Kateové. Přeložila Jana Jašová.
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GY039618

199,-

YOLI

269,-

John Green

HVĚZDY NÁM
NEPŘÁLY
Šestnáctiletá Hazel trpí rakovinou, kterou se Augustovi
podařilo překonat. Ti dva
mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled na život…
Příběh je napsán s mimořádným smyslem pro humor
i sarkasmus. 240 stran
GY039199

16

299,- 249,-

J. Green, M. Johnsonová,
L. Myracleová

John Green, David Levithan

Theo Addair

Neal Shusterman

MUFFIN A ČAJ

SMRTKA

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ…

WILL GRAYSON,
WILL GRAYSON

Sníh o Vánocích je hezká
věc, ale čeho je moc, toho
je často příliš. Taková sněhová bouře umí pořádně
zamíchat i těmi nejlepšími
plány! Tři vánoční příběhy
o tom, že ne vždycky je to,
oč stojíte, taky to pravé…

Chicago je dost velké město
a dva středoškoláky z jeho
opačných konců může dohromady svést leda náhoda.
A aby se navíc ti dva jmenovali úplně stejně, totiž Will
Grayson, musí ta náhoda
být hodně veliká…

264 stran
GY037416

Brož., 280 stran
249,- 199,GY038110

Daniel a Kit jsou dva šestnáctiletí spolužáci, kteří snad
ani nemůžou být rozdílnější.
Jeden je premiantem, druhý
je pravý opak. Zdálo by se,
že přátelství mezi nimi je
nepravděpodobné a cokoli
hlubšího rovnou nemožné.
Jenže muffin a čaj přece dokáží zázraky… Brož., 272 s.

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

299,- 249,-

GY039532

199,- 159,-

GY038841

299,- 229,-

Soutěž o 3 dresy BORA podepsané Petrem Saganem! Více na str. 35.
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Anna Musilová

ČERNOOKÁ
Před lety zemřela
Viktorii matka
a ona se s tím
dosud nevyrovnala. Jednoho dne spatří v zrcadle
záhadnou dívku – přízrak s černýma očima, který
jí začne podsouvat zvrácené myšlenky. Kdo je
tahle nevypočitatelná Černooká? Brož., 288 stran
GY039619

Neotřelý
pohled
do světa
fanoušků

259,- 199,-

A. V. Geigerová

Premiantka, princeznička, sportovní hvězda, školní grázl a kluk,
co ví o každém všechno. Jeden z nich bude
za hodinu mrtvý. Jenže jak poznat vraha, když
každý má co skrývat? Brož., 368 stran

Populární zpěvák Eric Thorn už
má svých fanynek po krk. Jejich
uctívání se mu zdá přehnané.
Rozhodne se proto založit si
na Twitteru falešný účet @EricThornSmrdí a trochu sám sebe
pomluvit. Jeho původní záměr
vystřelit si ze své největší fanynky
Tessy ale naprosto selže a jejich
komunikace se zcela nečekaně
vyvine v romantický vztah, se kterým nikdo nepočítal. Když se však rozhodnou setkat IRL, na povrch začnou vycházet nebezpečná tajemství. Fanouškovství se může rychle změnit v posedlost.
A jedno kliknutí na ikonu „Sledovat“ může být smrtící… Přeložila Anna Křivánková.
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GY038646

GY039347

N

239,-

Dokonalá sonda
do duší středoškolaček

EN

A

299,-

ÍC

249,- 199,-
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JEDEN Z NÁS
LŽE

AK

Karen
M. McManusová

YOLI

SLEDUJ MĚ

Sabina Janečková, Julie Lišková

PRAVDOMLUVKY
Julie a Sabina jsou dvě obyčejné teenagerky, které prožívají trápení typická
pro jejich věk. A o svém každodenním
životě si na přeskáčku píšou na společném blogu. Navzájem na sebe reagují,
po dvou letech jednotlivé zážitky ještě
komentují. Přechod ze základky
na střední, tábory, první lásky, pozorování hvězd, nefungující Facebook,
knížky, filmy, Vánoce, domácí zvířectvo
a tak dál. Výsledkem je pestrý kaleidoskop dokonale odhalující duši a život
současných středoškolaček.
Brož., 224 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

GY039877

229,-

179,-

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

James Dashner

Becky Albertalli

LABYRINT

JÁ, SIMON

Útěk / Spáleniště:
Zkouška / Vražedná léčba
Úchvatná dystopická série –
tři díly v jednom svazku!
Thomas se ocitl v Labyrintu.
Za jeho hradbami a bludištěm je svoboda, ale nikdo
dosud neunikl… 736 stran

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

GY037880

499,- 249,-

GY039616

249,- 199,-
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Není dobré věšet
hlavu ve chvíli
kdy ti voda dosahuje
až po krk!
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Jediné, co je spojuje,
je spalující vášeň…
Valerie Bowmanová

DÁMA V MODRÉM
Garrett Upton a Jane Lowndesová se znají od dětských let,
a už tehdy si nemohli přijít
na jméno. Podle Jane je Garrett
namyšlený a nezodpovědný
a podle Garretta je Jane hádavá a až příliš chytrá. Když se
na maškarním plese Jane nechá
unést dobrodružstvím a políbí
cizího lorda v zeleném, velmi se
jí to líbí – dokud nezjistí, že to
byl Garrett! Nějak ale už nemůže
zapomenout na měkkost jeho rtů. A ani Garrett by tajemnou dámu v modrém
nenechal jen tak utéct. Přeložila Z. Zvěřinová. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GY039388

239,-

Romány o lásce

TO

P

299,-

Ella Careyová

DŮM NA JEZEŘE
Mladá Američanka Anna žije klidným a spořádaným životem
v San Francisku a o kořenech své rodiny nic netuší. Jednoho
dne se však dozví šokující informaci: pochází z aristokratické
rodiny, která za druhé světové války přišla o vše, a její dědeček musel na útěku zanechat v rodinném sídle jakýsi nesmírně cenný artefakt. Nyní si přeje jediné – aby milovaná vnučka ztracený poklad našla a přivezla mu ho. Jaká věc může
být pro starého pána tak důležitá, a proč právě nyní? 256 s.
GY039368

Petra Hülsmannová

279,- 219,-

ŽIVOT UDEŘÍ, KAM SE MU ZACHCE
Volnost, párty, zábava – to je pro Marii to nejdůležitější na světě a ona si svůj bezstarostný život náramně užívá. Bydlí s kamarádkou v nájemním bytě, miluje divoké hamburské večírky a nad
vodou ji drží práce servírky. Všechno se změní ve chvíli, kdy se
sestra Christine dozví, že má rakovinu prsu a požádá ji, aby se
po dobu léčby postarala o její malá dvojčata, na které je sama.
Marie, která sestru miluje, jí samozřejmě slíbí pomoc. Musí ale
převzít i Christinino místo v rodinné loděnici. A jako by toho nebylo dost, uvědomí si podivné šimrání v břiše pokaždé, když zahlédne
svého šéfa… Přeložila P. Lutovská.
Brož., 448 stran, 12,5 x 20 cm

GY039450

349,-

279,-

Nicholas Sparks

ŽIVOT VE DVOU
512 stran
GY038916

379,-

299,-

VE TVÝCH OČÍCH
456 stran
GY038033

349,- 279,-

NEZAPOMENUTELNÁ
CESTA
192 stran
GY037331

249,- 199,-

Výhodný komplet
Petra Hülsmannová

ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH
Nečekaná překvapení náš život úžasně
obohacují! Brož., 384 stran
GY038713

18

299,- 239,-

ušetříte

380,obj. č.

jen

597,GY040539

3X NICHOLAS SPARKS

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

NECHCI LÁSKU
NEBESKOU
Emma zdědí dům na
venkově. Netuší, že
s novým domovem
přijde spousta změn,
z nichž nejpřekvapivější (a nejvíc sexy)
je nový nájemník…
Svižná romantická komedie britského střihu. 424 s.

379,- 299,-

GY038644

N

Catherine Bennettová
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Danielle Steel

MILENKA
Theo, syn světoznámého malíře Lorenza
Lucy, jednoho dne potká Natašu, nejkrásnější ženu, jakou kdy viděl, manželku milovníka umění Vladimira Stanislase, který
obdivuje Lorenzovy obrazy. Dva příběhy
nebezpečné posedlosti mohou začít…
Přeložila Drahomíra Michnová.
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GY039502

299,-

239,-

Vi Keelandová

ŠÉF

Danielle Steel

Když Reese prvně
potkala Chase Parkera, neudělala zrovna
dobrý dojem. Předpokládala, že se už nikdy
nepotkají. Koho by
totiž napadlo, že se
Chase o měsíc později
stane jejím novým sexy šéfem… 288 stran

VYZNAMENÁNÍ

GY039501

299,- 239,-

KA

GY039165

Romány o lásce

Gaëlle je jednou
z prvních modelek
úspěšného módního domu Dior.
Přesto není
ve svém životě
šťastná… 320 s.
299,- 239,-

VI

N

Kristan Higginsová

N

O

ŠANCE NA ŠTĚSTÍ

Sandra Brown

Colleen je romantička tělem a duší – ovšem jen
když se nejedná o ni. S radostí dělá dohazovačku
přátelům a pracuje jako barmanka, což jí přináší
celou plejádu skvělých příležitostí. Před lety jí Lucas Campbell zlomil srdce a ona by velmi nerada,
kdyby se něco takového ještě opakovalo. Ne že
by si někdo vůbec troufl prolomit její obrannou
zeď. Ale teď je kvůli rodinným záležitostem Lucas
zpátky ve městě a zdá se, že i on má s Colleen
nevyřízené účty. Přeložil Martin Urban.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

GY039793

299,-

DOKONALÁ PARTIE

ušetříte

220,-

jen

378,2X KRISTAN HIGGINSOVÁ

obj. č.

GY040540

Honor opustí přítel a zasnoubí se s její nejlepší
kamarádkou. Z náhlého
popudu (a také trochu
z pomsty) navrhne Honor
šarmantnímu Britovi Tomovi dočasné manželství
z rozumu… 400 stran
GY037536 299,- 239,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

Lila všechnu energii věnovala práci a stala se z ní
vynikající fyzioterapeutka.
Pacienta jako je Adam,
který ji stále provokuje, ale
ještě neměla. Přesto je
odhodlaná mu pomoci. Boj
o jeho zdraví vyhrává, ztrácí
však své srdce… 160 stran
GY038626

199,- 159,-

239,-

Kristan Higginsová

Výhodný komplet

ADAMŮV PÁD

Sandra Brown

ZÁMĚNA
Jednovaječná dvojčata
Gillian a Melina Lloydovy
jsou si k nerozeznání
podobná. Potřeštěnější
z obou sester, Melinu, jednoho dne napadne zahrát
si dávnou dětskou hru
na záměny… 416 stran

GY038919 329,- 269,-

19

N

O

VI
N

KA

20 a 21 spolecenske.qxp_Sestava 1 16.10.18 14:44 Stránka 2

Odhalí
guvernantka
děsivé
tajemství?
Joy Fieldingová

Jessica Fellowesová

TA DRUHÁ

MITFORDSKÉ
VRAŽDY

Společenské romány

První z řady elegantních kriminálních příběhů ve stylu Agathy
Christie – britštější než čaj s mlékem a okurkové sendviče! Příběh
je zasazen do Asthall Manor,
skvostného sídla bohaté a vlivné
rodiny. Je rok 1919 a mladičká
Louisa Cannonová sem přichází
pracovat jako guvernantka sester
Mitfordových, zvláště pak tvrdohlavé slečny Nancy. Šestnáctiletá
Nancy se smyslem pro dobrodružství se vrhne do řešení vraždy ve vlaku, kterou v té době
žije celá země; obětí zločinu byla
sestra jejich milované chůvy. Louisa je zprvu
neochotně, ale potom čím dál hlouběji zatahována do záhady,
která s rodinou jejích chlebodárců souvisí víc, než by si přála. Přeložila Jana Kunová.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GY039398

359,-

279,-

Jill je ochotná muži odpustit nevěru,
když opustí svou milenku. Co když
to ale nedokáže? 296 stran
GY039672

Liane Moriarty

TŘI PŘÁNÍ
Říká se „do třetice všeho dobrého
a zlého“ a „dej si pozor, co si přeješ“. Pro Kettlovy sestry to platí trojnásob – jsou totiž trojčata a každá
má nějaké přání… 368 stran
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Jacqueline Susann

Jodi Picoultová

ÚDOLÍ PANENEK

PROSTÁ PRAVDA

Hollywood 60. let 20. století
se zdá být pestrým a lákavým snem, pod jeho povrchem se však skrývá skutečný drsný svět drog, alkoholu
a temných vášní. 512 stran

Strhující soudní drama, ale
především zajímavá sonda
do života Amišů, zásadních
otázek rodinného života
a generačních rozdílů.
464 stran

20

299,- 249,-

KA

GY038331

GY039095

299,- 239,-

399,- 199,-

GY039749

399,- 299,-

Randy Susan Meyersová

VDOVA Z WALL STREET
Phoebe se do Jakea zamilovala v momentě, kdy ho poprvé uviděla. Bylo jí patnáct
a ani jeden z nich tehdy netušil, kam je
osud zavede. O desítky let později je Jake
miliardářem a s Phoebe mají zdánlivě dokonalé manželství. Dokud se neukáže,
že celý jejich život je postaven na lži a Jakeovy finanční úspěchy jsou výsledkem
podvodů, o kterých Phoebe neměla tušení.
Nebo snad ano? Zatímco se celý svět dohaduje, zda o manželových podvodech
věděla, Phoebe se musí rozhodnout: bude
stát po boku muže, nebo se postaví za to,
co je správné? Přeložila Ivana Nuhlíčková.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GY039528

359,-

279,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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W. Bruce Cameron

W. Bruce Cameron

PSÍ POSLÁNÍ

PSÍ CESTA

PSÍ DOMOV

Jeden pes se může narodit několikrát, aby se různě zdokonaloval a lépe
chápal člověka. I hrdina
knihy se na svět vrací.
Nejšťastnější je po boku
osmiletého Ethana, kterého nadevše miluje
a touží ho opět spatřit…
Brož., 280 stran

Pokračování knihy Psí
poslání přináší další dobrodružství chundelatého
psího kamaráda, který
po smrti milovaného páníčka nachází nový smysl
svého bytí po boku jeho
vnučky Clarity. Provází ji
celým jejím životem…
Brož., 320 stran

Lucas Ray byl doslova
šokován, když z opuštěné
budovy vyběhlo štěně
a skočilo mu do náruče.
A i když Lucas ví, že domů
si štěně z mnoha důvodů
vzít nesmí, udělá to…
Srdceryvný příběh pro
všechny milovníky psů!
Brož., 304 stran

GY039325 249,- 199,-

GY039341 249,- 199,-

GY039342 279,- 219,-
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Společenské romány

W. Bruce Cameron

„Moje prateta Doris byla v podstatě moje babička. Pekla,
utěšovala mě, když jsem byla smutná, a vyprávěla úžasné
příběhy,“ popisuje spisovatelka Sofia Lundbergová, jak ji
napadlo napsat Červený adresář, bestseller, který vychází
v mnoha světových jazycích. „Když Doris zemřela, šla jsem
vyklízet její byt, a tam jsem našla zápisník.“ Zápisník byl plný jmen a autorčina
fantazie se spustila naplno – co všechno její prateta prožila s lidmi, po kterých
už zbylo jenom jméno v adresáři? „Spousta čtenářů mi píše, jak je Červený
adresář přiměl k tomu, aby své příbuzné navštěvovali častěji,“ říká Sofia Lundbergová. „Z toho mám obrovskou radost!“
Radek Blažek, copywriter

Dojemný
příběh,
na který
budete
dlouho
vzpomínat!
Libby Pageová

PLOVÁRNA
Novinářka Kate
je pověřena, aby napsala příběh o občanské plovárně, která se má po bezmála stovce let existence uzavřít. Během přípravy reportáže se setká se
šestaosmdesátiletou Rosemary, která na plovárnu chodila celý svůj život.
Banální příběh začne získávat na zajímavosti, když Kate odhaluje dojemné
a někdy i osudové příběhy, které se k místu vážou. Ženy se rozhodnou krásnou starou plovárnu zachránit… Přeložil Hynek Bečka.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GY039129

359,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

279,-

Sofia Lundbergová

ČERVENÝ ADRESÁŘ
Nechte se vtáhnout do poutavého vyprávění o přátelství a nebezpečí, o štěstí i smutku a o velké lásce, na kterou se nezapomíná.
Přeneste se do dávných časů v Paříži, New Yorku a ve Stockholmu
a nahlédněte do ošoupaných plechových krabic plných starých
dopisů a fotografií. Tato knížka se dotkne vašeho srdce!
Doris je devadesát šest let a má od roku 1928 tentýž adresář.
Žije sama v bytě v centru Stockholmu. Většina jmen v adresáři je
přeškrtnutá, jejich nositelé již zemřeli. Dorisinu samotu přerušují
jenom návštěvy pečovatelky a rozhovory s milovanou praneteří
Jenny, která však žije daleko. Jednoho dne začne Doris vzpomínky
na své přátele z adresáře zapisovat, aby neodešly spolu s ní
a mohla je předat Jenny… Přeložila Karolína Kloučková.
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

GY039771

349,-

279,21
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Louisa Clarková,
hrdinka bestsellerů
Než jsem tě poznala
a Život po tobě, se
vrací v novém románu!

Společenské romány

Jojo Moyesová

SAMA SEBOU

Jojo Moyesová

Louisa Clarková ví, jak daleko je z nového domova v New Yorku do Londýna,
kde žije její přítel Sam. Ví také, že její
nový zaměstnavatel je dobrý člověk
a že před ním jeho manželka skrývá
tajemství. Co ovšem Louisa ještě netuší, je to, že tahle nová práce v novém
městě, které nikdy nespí a z něhož se
člověku ustavičně točí hlava, jí rozhodně nezaručí idylický život, v nějž tolik
doufala. A že bude její vztah se Samem
z obou stran podroben zkoušce ohněm.
A neví také, že lidé, s nimiž se ve své
nové životní etapě setká, ji možná
postrčí dost nečekaným směrem…
Přeložila Lucie Mikolajková.
Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm

NEŽ JSEM TĚ POZNALA

GY039391

GY039555

349,- 279,-

Jojo Moyesová

ŽIVOT PO TOBĚ
400 stran

299,-

GY038099

349,- 279,-
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Žili by spolu šťastně až
do smrti. Kdyby neskrýval
to tajemství…

N

KA

379,-

408 stran

Leila Meachamová

KRÁLOVSKÝ NÁVRH
Tabea Bachová

OSTROV KAMÉLIÍ
Zdá se, že Sylvie dosáhla všeho,
ale ve svém životě plném práce
a ve zdánlivě dokonalém manželství přesto není šťastná. Když
zdědí po své tetě ostrov kamélií
v Bretani, dá domovu sbohem.
Ale její obchodně zdatný manžel
mezitím ostrov nabídl k prodeji…
248 stran
GY039160

22

299,- 229,-

Někteří lidé nevypadají, že by jim bylo souzeno žít šťastně až
do smrti. Pokud… Deborah kdysi upřednostnila kariéru před
láskou a zrušila vlastní svatbu. Nechtěla nikomu ublížit, ale
viděla jedinečnou šanci a chopila se jí. Nyní je jednou z nejrespektovanějších architektek v Denveru. A zatímco profesně
je na vrcholu, láska se jí vyhýbá. Tedy než do jejího života nakráčí Daniel Parker. Zakázka na úpravu ústředí jeho firmy se
pomalu stává cestou k něčemu mnohem vážnějšímu. Ovšem
Dan skrývá tajemství, které může zničit vše, co mezi ním
a Deborah vzniká… a rozervat její srdce na kusy. Navždy.
Přeložila Dana Krejčová. Váz., 176 stran, 14,5 x 22,7 cm

GY038979

249,-

199,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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Monumentální
historická sága
vrcholí!

Ken Follett

KOLO ŠTĚSTĚNY

Ken Follett

SMRTÍCÍ KÓD
Kdysi je pojilo přátelství
a láska, nyní ale stojí proti
sobě. Je leden 1958 a svět
ovládá studená válka…
384 stran
GY038977

Byla jsem
u toho, když
Ken Follett
osobně představoval svoji novou a dlouho
očekávanou knihu na knižním
veletrhu ve Frankfurtu. Sál byl
plný k prasknutí. Všichni agenti
i novináři nedočkaví na to, co
přijde. Pan Follett je charismatický muž, který si publikum
získá prvním slovem. Vyprávěl,
pouštěl krátký film, který knihu
představil, odpovídal ochotně
na otázky, zkrátka získal si
úplně všechny, kdo tam tehdy
byli. Stejně jako si získává čtenáře po celém světě. Sálalo
z něj takové nadšení a oheň,
že jsem si knížku musela ještě
v originále začít hned číst.
Saša Fraisová, manažerka PR

Historické romány

Rozvětvený příběh na pozadí
dějin 19. století a barvitý kolotoč vášní, intrik a zločinů –
další důkaz mistrovství celosvětového bestselleristy. 504 s.
GY038125
379,- 299,-

349,- 279,-

Ken Follett

OHNIVÝ SLOUP

Ken Follett

SRŠEŇ LÉTÁ V NOCI
Píše se rok 1941 a válečná
situace se pro britskou RAF
nevyvíjí nadějně… Válečný
příběh inspirovaný skutečnými událostmi. 432 stran
GY038026

349,- 299,-

Po Pilířích země a Na věky
věků, celosvětově oblíbených
historických ságách, přichází Ohnivý sloup,
třetí rozvětvený příběh zasazený do anglického městečka
Kingsbridge, příběh mocných panovníků i jejich pomocníků,
příběh plný intrik, vražd a zrady, ale také lásky a naděje. Píše se
rok 1558 a Evropu sužují náboženské konflikty. Ned Willard ale
v tuto chvíli netouží po ničem jiném než se oženit s Margery
Fitzgeraldovou. Jejich vztahu však není přáno, a tak Ned odchází
pracovat pro princeznu Alžbětu. Ve chvíli, kdy se Alžběta stane
královnou, obrátí se proti Anglii celá Evropa. Chráněná oddanou
skupinou špehů a odvážných tajných agentů lpí na svém trůnu
i zásadách. Skutečný boj totiž staví ty, kdo věří v toleranci
a kompromis, proti tyranům, kteří všem ostatním vnucují své názory – ať to stojí cokoli… Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.
Váz., 688 s., 14,5 x 22,7 cm

GY038126

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2018.

499,-

399,-

Ken Follett

PILÍŘE ZEMĚ 928 stran
499,- 449,-

GY037026

NA VĚKY VĚKŮ 928 stran
499,- 449,-

GY037287

Výhodný komplet
ušetříte

500,-

jen

997,- GY040541
obj. č.

3X KEN FOLLETT
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Volné
pokračování
vaší oblíbené
série o katovi
Kuislovi

Mark Sullivan

POD KRVAVÝMI NEBESY

Oliver Pötzsch

KATOVA DCERA
A RADA DVANÁCTI

Historické romány

Jakob Kuisl cestuje v únoru
roku 1672 na setkání katů
do Mnichova. Poprvé dostal
pozvání od Rady dvanácti
a je to pro něj velká čest.
Doufá, že mezi členy Rady
najde ženicha pro svou dceru
Barbaru. Netuší však, v jak
zoufalém stavu se jeho
dcera nachází: je těhotná
a netroufá si otci se přiznat.
V Mnichově mezitím vyjde
najevo řada vražd mladých
dívek a Jakob je požádán o pomoc
při vyšetřování. Všechny vraždy nesou pečeť katovského
řemesla a podezření padá na Radu dvanácti… Přeložila Libuše Staňková.
Váz., 480 stran, 12,5 x 20 cm

GY039410

N
KA

399,-

552 s.

GY037703

299,- 259,-

OSUDY PORODNÍ BÁBY

568 s.
299,- 259,-

GY037704

ROZHODNUTÍ PORODNÍ BÁBY 560 s.
299,- 259,-

GY038689

KLETBA PORODNÍ BÁBY

624 s.
329,- 279,-

GY039494

640 s.

SEN PORODNÍ BÁBY
GY040169

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

630,-

jen

995,5X SABINE EBERTOVÁ

24

obj. č.

GY040542

N

TAJEMSTVÍ PORODNÍ BÁBY

O
VI

Sabine Ebertová

319,-

Pino byl italský mladík, který si chtěl
užívat života a dívek. Jednoho dne se
ale přidal k podzemnímu hnutí… 448 s.
GY039345

399,- 319,-

Dirk Husemann

LEDOVÍ PIRÁTI
Příběh o nejrychlejších mořeplavcích
Středozemního moře a pokladu netušené hodnoty. 400 stran
GY038155

399,- 319,-

Neváhají použít
jakýchkoliv prostředků,
aby zvítězili!
Jaromír Jindra

VÁLKA KRÁLOVEN
Historický román nás zavádí do doby
tzv. války královen – Elišky Přemyslovny
a její nevlastní matky Rejčky Polské. Jako
každý boj, tak i tento se vede všemi dostupnými prostředky včetně intrik, jedu či zrady.
Nepřehledné situace využívá české panstvo
ke vzpouře proti králi Janovi z Lucemburku;
ten však v rozhodující chvíli opouští nejen
Elišku, ale i svou zemi, kterou zanechává
napospas hrabivosti místní šlechty…
Váz., 288 stran, 12 x 20 cm

GY040413

279,-

219,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Ani konec války nepřinesl
Melzerům vytoužený mír…

Ann Mooreová

IRSKÁ KRÁSKA
Příběh
Gracelin O’Malleyové
472 stran

GY038245

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,obj. č.

jen

538,GY040543

2X ANN MOOREOVÁ

Ann Mooreová
Gracelin O’Malleyová se snaží uprchnout se svou dcerou z Irska. V patách jí jsou
anglické úřady i démoni vlastní minulosti. Po řadě peripetií se jí podaří doplout
do New Yorku, kde ji už nedočkavě vyhlíží její bratr. Ovšem Amerika není jen místem nových začátků, ale také krutých náhlých konců a nových nepřátel. Gracelin,
vedena svou vírou ve spravedlnost, brzy pozná, že za ideály a právo na život je
třeba bojovat i v Novém světě. Smrtelné nebezpečí, temný přízrak otrokářství
i moderního obchodu s lidmi, to vše jí brání v klidu spočinout a starat se jen
o vlastní rodinu a snad i o novou lásku se zásadovým námořním kapitánem…
Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GY039848

399,-

319,-

Historické romány

SBOHEM, IRSKO

Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ
Válka skončila a do panského domu se po době strádání vrátilo
štěstí. I Paul Melzer se vrací z války a může konečně převzít odpovědnost za rodinný podnik. Pozvedne továrnu na čelné místo
v textilním průmyslu a uskutečňuje své vize. Paulova mladá žena
Marie se tak může vrátit k své vlastní profesi a otevře si módní
ateliér. Její modely snů velice brzy slaví úspěch a Marie může
svůj podnik rozšířit. Ale zatímco módní ateliér prosperuje, její
manželství trpí Paulovou žárlivostí a neustálými hádkami…
Přeložil Vítězslav Čížek. Váz., 432 stran, 14,5 x 22,7 cm

GY039761

399,-

319,-

Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM
První díl neuvěřitelně dramatické
rodinné ságy. 464 stran
GY038207

399,- 319,-

Barbara Woodová

Mary Ann Shafferová, Annie Barrowsová

VOLÁNÍ MINULOSTI

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ
LITERATURY A BRAMBOROVÝCH
KOLÁČŮ

Anne Jacobsová

Půvabný román, který se stal legendou
mezi čtenáři a v roce 2018 podle něj
vznikl hvězdně obsazený film. 264 stran

Podaří se kurážné Marii zachránit
krachující melzerovskou textilku?
480 stran

Píše se rok 1857. Leyla se vrací po smrti
matky na rodné sídlo svého rodu, kde se
pouští do pátrání po vlastní minulosti
i domnělém prokletí, které prý na její
rodině už po léta ulpívá. 240 stran
GY039471

249,- 199,-

GY040054

299,- 239,-

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2018!

PANSKÝ DŮM
A JEHO DCERY

GY039094

399,- 319,-
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Hvězdná
kariéra
netrvala
dlouho…

Lev Nikolajevič Tolstoj

VOJNA A MÍR /1+2
Nový překlad Vojny a míru, věhlasného díla Lva Nikolajeviče Tolstého. V této rozsáhlé epopeji nevytvořil Tolstoj
jen válečný román nebo pouze román historický, ale
syntetický román času a prostoru podávající souhrnný
obraz ruské společnosti. 1416 stran

Francis Scott Fitzgerald

LÁSKA
POSLEDNÍHO
MAGNÁTA

Odeon

Po úspěchu předcházejících
povídek a próz měla být
Láska posledního magnáta
pomyslným vyvrcholením
autorova díla; jenže zůstala
nedokončena. Děj tohoto
fragmentu se odehrává ve 30. letech minulého století a Fitzgerald si vybral prostředí,
které dobře znal – Hollywood. Jeho mladičký hrdina nastupuje na místo
řadového scenáristy, aby se záhy propracoval až na hlavního producenta. Hvězdná kariéra však
netrvá dlouho… Románové torzo Láska posledního magnáta vyšlo posmrtně v roce 1941 pod
názvem Poslední magnát. Přeložil Martin Pokorný.
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

GY039439

299,-

229,-

GY040180

899,- 699,-

Lev Nikolajevič Tolstoj

KREUTZEROVA
SONÁTA
Příběh je pojat jako
děsivá analýza lásky
a manželství, jako
tragický rozvrat mezi
dvěma lidmi, kteří se
kdysi hluboce milovali. 144 stran
GY039110
259,- 199,-

MILENCI
Až umřem, staneme se květinami.
Ve dne budeme lidem pro radost
a v noci budem sami.
Konstantin Biebl

DOBRODRUH

Charles Dickens

DAVID COPPERFIELD
Velkolepé dílo plné dobrodružných, tragických i komických
pasáží. Slavný román dodnes
okouzluje nové a nové čtenáře.
960 stran
GY036201

26

599,- 499,-

Konstantin Biebl se narodil ve Slavětíně roku 1898. Jako osmnáctiletý narukoval do první světové války, sloužil v Haliči a na balkánské
frontě. Poté hodně cestoval. Vydal deset sbírek poezie. Nejcennější
jsou: Zlom, Zloděj z Bagdadu, Zlatými řetězy, S lodí jež dováží čaj
a kávu, Zrcadlo noci. Publikoval dvě knížečky próz inspirované
exotismem cest. V listopadu 1951 opustil dobrovolně tento svět.
Nový výbor z jeho poezie, sestavený Vladimírem Justlem, doprovázejí kresby Aleny Nádvorníkové.
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 9,8 x 14 cm

GY040200

199,-

159,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 74.
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Matias Faldbakken

RESTAURANT
THE HILLS
Román vypráví číšník fiktivní
kavárny v Oslu, již kdysi založil
Angličan Hill. Číšník je postava
záhadná, nedozvíme se o něm
nic, ani jeho jméno, jen to, že,
jak sám na sebe prozradí, je
hypersenzitivní. Svým profesionálním okem pozoruje hosty a kolegy, uvažuje o nich a mnohé se
dozvídá. Jeho vyprávění je ironickým a lehce misantropickým
obrazem několika dekadentních
kavárenských dnů. Autorův styl je stejně vytříbený, jako jsou hosté restaurace.
Hosté hrají své hry, číšník zesměšňuje jejich bohémství a snobství, avšak nezastírá, že i on je zčásti snob a svým způsobem je obdivuje… Přeložila J. Vrbová.
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm
279,-

219,Odeon, světová literatura

GY039642

Ian McEwan

NA CHESILSKÉ PLÁŽI
McEwanův příběh jedné svatební noci z počátku šedesátých let, zasazený do krásného prostředí na pobřeží jižní Anglie, nabízí hluboké
zamyšlení nad dobovou podmíněností lidského
chování, citů i vztahů. Oba protagonisté novely
jsou „mladí, vzdělaní“ a bez předsudků, jak
nás autor neopomene upozornit hned v úvodní
větě, a přesto je jejich vztah dobově podmíněný
mnohem víc, než si jsou ochotni připustit.
V roce 2017 vznikl podle autorova scénáře stejnojmenný film. 160 stran
GY040256

Další mistrovský román
slavné irské autorky
Sara Baume

259,- 199,-

VYŠLAPANÁ ČÁRA

Louisa May Alcottová

Jerome David Salinger

William Styron

MALÉ ŽENY

KDO CHYTÁ
V ŽITĚ

SOPHIINA VOLBA

Kompletní nezkrácené
vydání. 496 stran
GY037140
359,- 299,-

192 stran
GY037472
199,- 179,-

Realistický obraz společenského zla. 720 s.
GY037058
449,- 369,-

Hrdinkou druhé knihy pozoruhodné irské autorky je pětadvacetiletá výtvarnice, která prochází tvůrčí i existenciální krizí. Opustí
velkoměsto a nastěhuje se do chátrajícího venkovského domku
po milované babičce, kde od její smrti nikdo nebydlí. O samotě
v prostředí plném upomínek na zemřelou i na vlastní dětství se
Frankie pokouší najít cestu ven z osobní krize, překonat smutek
a depresi, vrátit se do života. Ve snaze dát svým myšlenkám strukturu zkouší sama sebe ze znalostí nabytých během studia, interpretuje si výtvarná díla převážně dvacátého století a hledá v nich
relevanci ke své životní situaci. Název jednoho z nich je titulem
knížky. Sara Baume, jejíž prvotině Jasno lepo podstín zhyna se
dostalo nadšeného přijetí, zde potvrzuje originální intelekt a jazykové mistrovství, ale největší síla knihy opět spočívá v autorčině
schopnosti čtenáře zcela ponořit do světa své hrdinky.
Přeložila A. Hyrmanová McElveen. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GY039468

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.
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Možná, že jednou budu
s to zachytit podobu nicoty…

Gabriel García Márquez

DEVADESÁT DNŮ
ZA ŽELEZNOU OPONOU
Cestopisné eseje, v nichž
Márquez vystupuje jako
velice přesný a originální
pozorovatel, vycházejí česky
poprvé. Autor v nich reflektuje svůj pobyt v Německu,
Polsku, Maďarsku, ČSSR
a SSSR v 50. letech. 168 s.
249,- 199,-

GY039438

Haruki Murakami

KOMTUROVA
SMRT

Odeon, světová literatura

Bezejmenným vypravěčem románu je
výjimečný portrétista,
který dokáže vystihnout
tvář člověka tak, aby se
líbil sám sobě. Všechno
funguje téměř dokonale, dokud ho nenavštíví muž bez tváře
s žádostí o portrét.
A dokud ho neopustí
jeho žena. Vnitřní rovnováhu nalezne v horské samotě, odhodlaný
s tvorbou podobizen
navždy skoncovat. Nečekaně však přichází
další nabídka – taková,
která se opravdu nedá odmítnout. Následuje vír událostí, které s ním cloumají
ze strany na stranu. Haruki Murakami ve své fenomenální románové partii opět úspěšně buduje stále spletitější síť otázek, nejistot a pochybností.
Nad tím vším ovšem kraluje otázka, která se v díle opakovaně vrací: Co je špatného na tom,
když umělec ztvárňuje jen to lepší z nás? Přeložil Tomáš Jurkovič.
Váz., 752 stran, 12,5 x 20 cm

GY039437

499,-

270,-

jen

498,-

obj. č.

GY040544

2X HARUKI MURAKAMI

Komturova smrt je vtahující
čtení, které Murakamiho
fanoušci dobře znají. Tajemné
mezilidské vztahy, ještě tajemnější obraz, sem tam kočka
a skvělé popisy lákající projet
si Hokkaidó na blind. Těch
sedm set stran uteče jako
voda!
Boris Hokr, redaktor

28

I SLUNCE VYCHÁZÍ
Život Hemingwayových
„ztracených hrdinů“ je poznamenán deziluzí, smutkem a depresí. Ani všechny
bary od Paříže po Madrid
nemůžou utišit palčivost jejich ztrát a neustálý neklid…
240 stran
GY036903

259,- 199,-

399,-

Výhodný komplet
ušetříte

Ernest Hemingway

William Paul Young

William Paul Young

CHATRČ

KŘIŽOVATKY

Kde se tragédie střetává
s věčností
Mackova dcera byla zavražděna. Po čase se Mack vydává na místo, kde byl čin spáchán. Setkává se s Bohem,
který mu pomůže najít cestu
k usmíření… 256 stran

Sebestředný Anthony se po
úrazu hlavy octne v kómatu.
Jeho tělo leží bez hnutí, jeho
mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí jeho život –
zarostlá a nehostinná, opuštěná… Dokáže se Anthony
změnit? 288 stran

GY037070

299,- 249,-

GY039905

299,- 239,-

Výhodný komplet
Haruki Murakami

ušetříte

220,-

MUŽI, KTEŘÍ
NEMAJÍ ŽENY
248 stran
GY037606

jen

378,-

obj. č.

GY040545

2X WILLIAM PAUL YOUNG

269,- 229,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Klára Janečková

PÁD DO TMY
Tereza Brašová uteče z domova, kde
ji zneužíval otčím. Podaří se dívce
vyrovnat s traumatickou minulostí?
216 stran
GY039859

259,- 199,-

VĚRA
NYKODÝMOVÁ
pracovala jako
zdravotní sestra
na Hemato-onkologii a později
na ARO. Nyní
pracuje v soukromém sektoru blízkém jejímu srdci. Miluje
zvířata a podporuje pejsky v nouzi a bez domova. Její „westík“ Aida je jí nerozlučnou
společnicí. V roce 2009 jí byla zjištěna agresivní forma karcinomu prsu a své zkušenosti
s touto nemocí sdílela v knize Až na (kostní)
dřeň. Raduje se z každého nového dne
a svým optimismem a pozitivním přístupem
k životu inspiruje i lidi kolem sebe.

Věra Nykodýmová

AŽ NA (KOSTNÍ) DŘEŇ

MANŽELSKÉ OKOVY
Daniel Collin, bývalý detektiv, je pověřen odhalit nekalé praktiky boháče
Fedina a jeho klientů. Učaruje mu
však Fedinova krásná žena… 392 s.
299,- 239,-

GY040130

259,-

199,-

© Martin Vítek
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GY040226

Česká literatura

Klára Janečková

Pětatřicetiletá Klára si v prsu nahmatá
bulku. Lékařské vyšetření je neúprosné:
maligní nádor. Kláře se tímto okamžikem
zcela změní život. Nastává nelítostný boj
se zákeřnou nemocí, který zahrnuje mastektomii, tedy odstranění prsu, chemoterapie i ozařování.
Vyléčí se Klára? Jakým způsobem se s touto drastickou životní
peripetií srovná? Vzdá to, nebo bude bojovat? A jak se jí změní životní hodnoty? Až na (kostní)
dřeň je působivý, takřka dokumentárním způsobem odvyprávěný příběh statečné, ale přitom zranitelné
ženy, a jejího zoufalého boje s osudem. Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

Knížka Závod s časem, která
má podtitul 99 nejrychlejších
fejetonů, vznikla ze všech
mých knížek nejrychleji,
i když jsem ji fakticky psala
přes 20 let. Poskládala jsem ji
z textů už napsaných a otištěných v novinách i magazínech. Některé vyšly v mém prvním knižním výběru Jen
tak si trochu schnít. Vybrala jsem texty, o nichž si myslím, že jsou nadčasové a dobré a obstojí bez dalšího
jako literatura. Pominula jsem fejetony vyloženě politické, neboť strašně rychle zestárnou. I tak se v téhle
knížce zrcadlí doba, kterou žijeme. Píšu o ní se smutkem
i rozčarováním. A především s humorem a ironií!
Tereza Boučková

Tereza Boučková

ZÁVOD S ČASEM
Výběr toho nejlepšího z autorčiny tvorby.
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GY040160

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

259,-

199,-

Tereza Boučková

Jiří Hanibal

BOŽÍ A JINÁ MUKA

HON NA MOTÝLY

Fejetony o lásce ke kolu
a taky o úplně obyčejných,
smutných i veselých věcech
života, o manželství, šťastných mužích, nešťastných
volbách, blbých politicích,
krásných knihách, dojemných filmech aj. 136 stran

Jsou mladé a bohaté, přesto
nejsou šťastné. Jak dozrávají,
mění se jejich žebříček hodnot a pokoušejí se na poslední chvíli chytit vysněného
motýla – dítě, lásku… Jejich
snažení je někdy zábavné,
někdy ale tragické… 256 s.

GY038297

199,- 169,-

GY039538

279,- 219,-

29

O

VI
N

KA

30 a 31 ceska.qxp_Sestava 1 16.10.18 12:34 Stránka 2

N

Zapomíná se, že mladý Masaryk
se pohyboval Vídní v době, kdy
se dunajská metropole oddávala
drogám, dekadentním filozofiím
a skandálům šlechty. Když to dobře podáte –
a to David Glockner podal –, je to neuvěřitelně
omamný mix, na jehož pozadí vypadá naše historie jinak a Masaryk sám zase o něco lidštěji…
Boris Hokr, redaktor

David Glockner

Hana Marie Körnerová

CÍSAŘŮV LEVOBOČEK

DŮM U TŘÍ BOROVIC

Česká literatura

Mladý Tomáš Masaryk je zaměstnán jako hofmistr syna významného vídeňského bankéře.
Během návštěvy Lipska, kde slaví první úspěchy svým pojednáním o sebevraždách, však
narazí na stopu temného tajemství ohledně
svého původu. Neustálé narážky a záhadné
náhody hrající velkou roli v jeho životě jej
dovedou na kraj šílenství a donutí jej vrátit
se do Vídně. Zde se vydává po stopě dávno
zapomenutých událostí a tajných ujednání,
aby zjistil, kdo ve skutečnosti je… a kdo je
jeho otcem. Delirická pouť vídeňskými salóny,
hanbinci i putykami, stejně jako jízdárnami
a paláci šlechty, jsou fascinující kulisou jeho
pouti, na jejímž konci čeká pravda… a dost
možná i anděl, který Tomáše Masaryka přetvoří v někoho lepšího…
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

N

O

VI

N

KA

GY039294

399,-

319,-

Od autorky bestselleru
Andělská tvář. 304 stran
299,- 239,-

GY040037

Božena Němcová

BABIČKA
Ilustroval Zdeněk Burian.
208 stran, barevné ilustrace
GY038712
359,- 299,-

Může se městská
učitelka s panickou
hrůzou z klíšťat
přestěhovat do lesa?
Aleš Dostál

TROFEJE A ZTRÁTY

Václav Křístek

Václav Křístek

PROHRÁT SLUNCE
PŘED SVÍTÁNÍM

CESTA NA POLEDNE

Volné pokračování úspěšné
prvotiny Cesta na poledne.

Historický román o Jakubovi
Krčínovi z Jelčan, regentovi
rožmberského panství.

680 stran
GY039020

656 stran
GY039019

349,- 279,-

349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

448,2X VÁCLAV KŘÍSTEK

30

obj. č.

GY040546

Tato kniha vypráví o tom, jak se změny
po listopadu 1989 promítly do osudů lidí;
donutily je přehodnotit a změnit své
vztahy, žebříček hodnot i pohled na život.
Ivanini rodiče získají v restituci oboru
plnou zvěře, a přestože jsou to veskrze
městští lidé, prodají byt a přestěhují se
do domu, který donedávna využíval státní
podnik, hospodařící s okolními lesy. Ivana
s dcerou se rozhodnou strávit prázdniny
s nimi, aby jim s počátečními těžkostmi
pomohly, ale ukáže se, že se na zdejší
podmínky dokážou překvapivě rychle
a dobře adaptovat. Obora jim zcela zásadně změní život… Váz., 352 s., 12,5 x 20 cm

GY040010

299,-

239,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.
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Ladislav Pecháček

ŽRANICE
Nezaměnitelně ironické vyprávění autora
slavné „básnické“
hexalogie se vrací do těžké doby normalizace. I v ní
se však chce člověku aspoň za tmy volně dýchat
a mluvit, přemoct samotu, milovat a být milován…

BÁJEČNÁ LÉTA
POD PSA

199,- 159,-

Výbor z textů F. Nepila
obsahuje vánoční fejetony známé z rozhlasových Dobrých jiter, vánoční
pohádky z pohádkových knížek a další vánoční příběhy plné autorovy nezaměnitelné poetiky. Texty
provází nádherné ilustrace K. Franty. 96 s., bar. a čb. il.

Báječná léta pod psa, poprvé
vydaná roku 1992, jsou
zřejmě nejčtenějším polistopadovým českým románem.
Satiricky pojatá rodinná
kronika zachycuje období
od 50. let přes roky nejtužší
normalizace až k sametové
revoluci a její zapisovatel,
obtloustlý hošík a posléze
přemoudřelý adolescent
Kvido, v ní s láskyplným cynismem popisuje eskapády členů své
rodiny. Některé románové postavy už stačily téměř
zlidovět; ať už je to tatínek roubící si v dílně rakev, maminka s panickým
strachem ze psů nebo babička vyznávající alternativní medicínu. Tento humorný obraz
nehumorné doby i přes svou lehkost a vtip nevybízí k nostalgii po dřívějších dobách a připomíná,
že tehdejší svět mohl být „báječný“ jen pro pár vyvolených. Váz., 264 stran, 14 x 17,8 cm

GY037088

GY040185

František Nepil

VÁNOCE MÁM
RÁD

329,-

249,-
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199,- 179,-

Česká literatura, humor

144 stran
GY039850

Michal Viewegh

Jubilejní 50. soubor
edice Česká povídka
Kolektiv autorů

AŽ SE ZAMILUJU
Tentokrát se čeští autoři věnují milostným vztahům. O výletu do hor manželů
s dětmi píše P. Soukupová. Nečekané
setkání s bývalou manželkou popisuje
M. Viewegh. O zvláštním milostném
vztahu je povídka A. Geislerové. Nenápadně vzniká láska mezi hrdiny textu
M. Urbana…
Váz., 192 stran, 12 x 16,7 cm

GY040205

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!

249,-

199,-

Magdalena Mintová

Magdalena Mintová

FALEŠNÝ ROMÁN

FALEŠNÝ SŇATEK

272 stran
GY039353

224 stran
GY039537

249,- 199,-

249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

298,-

obj. č.

GY040547

2X MAGDALENA MINTOVÁ
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Další vtipné dobrodružství
čtyřnohého psa Herkula
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Michal Kašpárek

Humor

HRY BEZ HRANIC

Frauke Scheunemannová

JEZEVČÍKOVY TRABLE
Herkules, pro něhož je štěstí jeho smečky to nejdůležitější na světě, žije společně s Carolin, zvěrolékařem Markem a jeho dcerou
Luisou. Když se konečně u Carolin a Marka ohlásí jejich společný
potomek, nastávají problémy. Sotva je dítě na světě, vše je vzhůru
nohama… Přeložila J. Pecharová. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GY039573

249,-

GY040149

229,-

179,-

199,-

Frauke Scheunemannová

Frauke Scheunemannová

Carter Langdale

Pavel Kos

Z POHLEDU JEZEVČÍKA

JEZEVČÍKOVA KOCOVINA

ALIGÁTOR V KOUPELNĚ

DENÍK PRAŽSKÉHO STUDENTA

248 stran
GY036936

248 stran
GY038264

Autor pracoval dlouhá léta jako
inspektor u britské Královské společnosti pro prevenci krutého zacházení
se zvířaty a v knize shrnuje nejvýraznější příběhy ze své praxe, zasazené
do malebných venkovských kulis
anglického hrabství Yorkshire. 256 s.

Autor úspěšné facebookové stránky
Deník pražského studenta vydává
stejnojmennou knihu, která s humorem glosuje, co znamená být jedním
ze skoro sto třiceti tisíc pražských
studentů. Studium samozřejmě zabere nejméně času… 112 stran, čb. il.

GY039706

GY039603

249,- 199,-

249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

270,-

jen

477,3X FRAUKE SCHEUNEMANNOVÁ

32

Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře placeným profesionálům: cestování, drog, sexu bez závazků. Vydělávat na pohodlný život vývojem návykových her a těžbou osobních dat možná není
dvakrát morální, ale když to nebude dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný,
ne? Jakmile se vynalézavému pragmatikovi během vrcholící uprchlické krize
naskytne historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí tolik, že už nikdy
nebude muset vstávat do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus dobré věci.
Publicista a komentátor Michal Kašpárek ve své temné grotesce předkládá
mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y. Váz., 160 stran, 14 x 17,8 cm

obj. č.

GY040548

299,- 239,-

229,- 179,-

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 46 a 47.
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Autorka ve svých fejetonech
popisuje svůj každodenní
život v cizím prostředí. Vše
je prošpikováno nesmírně
vtipným komentováním
britského způsobu života
a zvyků; od pití čaje po úctu,
které se těší bájný tenisový
Wimbledon. 168 stran

Závěrečný díl
oblíbených historek

199,- 159,-

Alena Damijo

Dominik Landsman

MÉ ANGLICKÉ
SEZONY

DENÍČEK
MODERNÍHO
FOTRA 3

Přestože jsou Mé anglické
sezony trochu osobnější
než Anglické listí, je i tady
spousta informací o životě
za kanálem La Manche.
A dočkáte se i kvízu a originálního receptu! 200 stran
GY039876

249,- 199,-

Aňa Geislerová

P. S.
Zápisky populární herečky
zachycují všední život i střípky střeženého soukromí.
Autorka se vtipným, osobitým stylem dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska nebo dětství. Kniha
vychází s ilustracemi
L. Geislerové. 216 s., bar. il.
GY037900

Autor bezostyšně
přiznává, že o svém
synovi Čeňkovi napsal vše, co se dalo,
a další dítě ani knihu
by pravděpodobně
nepřežil. Čeňkovi už
jsou tři, plínky zkušeně zaměnil za nočník a svůj vyvinutý
smysl pro vytváření
domácího pekla dále zdokonaluje.
Našemu fotrovi nastává údajně idylické období, kdy péči
o hyperaktivní dítě převezme školka a další instituce. Nebyl by to ale Čeněk, aby
každou novou situaci nepřetvořil v nový druh utrpení, a nebyl by to fotr, aby i tu
nejšílenější situaci neuměl popsat s dokonale sarkastickým humorem.
Váz., 232 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm

GY039866

259,-

Humor

GY038933

N

ANGLICKÉ LISTÍ

O

Alena Damijo

199,-

299,- 249,-

E. Geislerová, J. Bakošová

TERAPIE SDÍLENÍM
Obraz autentického prostředí internetových chatů
a messengerů. Kniha je
doplněna texty autorek,
esejí mediálního teoretika
T. Dvořáka, osobními fotkami, vzkazy aj.
Brož., 304 s., bar. foto a il.
GY039921 349,- 259,-

Dominik Landsman

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 2

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

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

GY037189

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

249,- 199,-

GY037525

249,- 199,-
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Nahlédněte do života a osudů
slavných českých králů!
Bohumil Vurm, Zuzana Foffová

VÁCLAV IV. A ZIKMUND

Pavel Juřík

Kniha doprovázená bohatým obrazovým
materiálem nabízí hlubší vhled do života
a osudů synů Karla IV., Václava a Zikmunda.
Je uspořádaná s důrazem na charakter obou
panovníků i význačné rysy jejich doby a představuje tyto významné osobnosti českých
dějin živým, neotřelým způsobem.
Váz., 224 stran, barevná publikace,
16,5 x 23,5 cm

GY039099

399,-

ENCYKLOPEDIE
ŠLECHTICKÝCH RODŮ
Publikace seznamuje čtenáře
s historií, osobnostmi a sídly
vybraných rodů. 464 s., bar. p.

499,- 449,-

GY036414

319,-

B. Vurm, Z. Foffová

KAREL IV.

Biografie, dějiny

Kniha s množstvím
fotografií i málo
známých dobových
barevných ilustrací
ukazuje Karlův
bohatě naplněný
osobní i vladařský
život. 224 s., bar. p.
GY038061
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349,- 299,-

Ingrid Sewardová

Hanne Egghardtová

MŮJ MANŽEL A JÁ

MUŽI MARIE TEREZIE

Historii legendárního královského manželství nám přibližuje biografie z pera autorky,
která zná členy panovnické
rodiny osobně. 328 stran +

V devíti bohatě ilustrovaných, živoucích portrétech
představuje autorka ty muže,
kteří měli pro panovnici
Marii Terezii velký význam.
184 stran, černobílé ilustrace

16 stran barevné fotopřílohy
GY039739

34

359,- 279,-

GY038149

249,- 199,-

A. Ehrlichová, Ch. Bauerová

ARCIVÉVODKYNĚ ŽOFIE
Ucelený, pravdivý pohled
na arcivévodkyni Žofii, silnou
a výjimečnou ženu na vídeňském dvoře. 264 stran, čb. il.

249,- 199,-

GY038431

Monika Czerninová, Jean-Pierre Lavandier

Mějte mě stále ráda

MARIE TEREZIE
V roce 1745 se baronka Žofie Schacková
stala dvorní dámou císařovny Marie Terezie a obě ženy spolu záhy navázaly vřelé
přátelství. Jejich důvěrný vztah vytrval
i poté, kdy Žofie Vídeň opustila. Svědčí
o tom více než 80 dosud zčásti nezveřejněných dopisů. Panovnice v těchto dopisech dává nahlédnout do své osobnosti,
do svého citového světa a do své velké
životní krize, ale též do zákulisí dvorského
života. Toto pětatřicetileté přátelství nám
představuje Marii Terezii takovou, jakou
jsme ji dosud neznali.
Váz., 184 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

GY039411

249,-

199,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2019 najdete na str. 66.
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ZPOVĚĎ MISTRA
Peter Sagan

James R. Hansen

PRVNÍ ČLOVĚK
Život Neila Armstronga
Kniha přibližuje životní příběh slavného kosmonauta.
Autor se věnuje Neilovu dětství, zájmu o letectví, nástupu
do armády a zapojení do projektu Apollo. Detailně je
popsán Armstrongův pobyt na Měsíci i jeho život po této
významné události. Zasvěcený životopis je určený odborníkům i laikům, kteří mají zájem poznat jeden nevšední osud
a chtějí nahlédnout do pozoruhodného světa kosmonautiky. Váz., 464 stran + 32 stran čb. foto, 14,5 x 22,7 cm

GY040148

399,-

319,-

Peter Sagan jako
první cyklista
v historii vyhrál
třikrát za sebou
mistrovství světa
v silničním závodě.
Už jen tím se zařadil mezi nejlepší
cyklisty všech dob.
Ale to je jen zlomek příběhu, nyní
máte možnost
poprvé nahlédnout
do Petrova osobního života, do zákulisí jeho týmu,
do jeho příprav.
Vlastní autobiografie přináší
exkluzivní informace. S čím jde
Peter do závodů?
Jaká je jeho motivace?
Proč cyklistika v jeho podání působí tak
zábavně? Co říká o svém soukromí? Prožijte s ním jeho
pocity vzrušení i zoufalství. Petrova vášeň pro sport i životní elán jsou velmi
nakažlivé… Váz., 288 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 22,7 cm

GY040146

379,-

cena pro VIP členy

Biografie, osudy
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MŮJ SVĚT

299,265,-

SOUTĚŽ O 3 DRESY
BORA podepsané
Petrem Saganem

Cheryl Strayedová

Maria Riva

DIVOČINA

MOJE MATKA
MARLENE
DIETRICHOVÁ

Upřímný příběh ženy, která
se po traumatických událostech rozhodne sama zdolat
americkou pacifickou hřebenovku. 400 stran
GY040139

349,- 279,-

Fascinující příběh hereččina
života v podání její jediné
dcery. 432 s. + 96 s. čb. foto
GY039377

Kupte si knihu Můj svět
a vyhrajte jeden ze tří
originálních dresů týmu
BORA s vlastnoručním
podpisem Petra Sagana.
Soutěžit můžete
od 17. do 24. listopadu 2018
na www.knizniklub.cz, nebo
na facebook.com/knizniklub.

399,- 319,-

Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.
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OTŘESNÉ
SVĚDECTVÍ
BÝVALÉHO
LEGIONÁŘE
Václav Trešl,
Zdeněk Vybíral

R. G. Grant

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Unikátní obrazový průvodce
Reprezentativní publikace vychází
u příležitosti 100. výročí od konce
první světové války. 360 s., bar. p.
GY039301

699,- 599,-

KRONIKA
MOJÍ VELKÉ
VÁLKY

Dějiny, militaria

Trešlovy vzpomínky
na první světovou
válku se od jiných
legionářských pamětí
odlišují uceleností příběhu a nevšední dramatičností jeho líčení.
Autor přetvořil původní
deníkové záznamy do podoby strhujícího vyprávění.
Text je doplněn vysvětlivkami zaměřenými na historické reálie a komentáři,
které objasňují v širším kontextu a v souvislostech autorem prožívané události. Ve snaze přiblížit Trešlovy
vzpomínky současnému publiku spojil historik Zdeněk Vybíral své síly s grafikem a ilustrátorem Václavem
Šlajchem a kniha dostala i výtvarný doprovod v podobě podmanivých ilustrací.
Váz., 376 stran, barevné ilustrace, 19 x 23,3 cm

GY039918

V prodeji od 10. listopadu 2018

499,-

399,-

Richard Holmes

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Tato encyklopedie je strhujícím svědectvím o nejničivějším a nejrozsáhlejším válečném konfliktu všech dob.
372 stran, barevná publikace
GY038230

699,- 559,-

Bez Parvuse by se Lenin
k moci asi nedostal.
DER SPIEGEL

Elisabeth Hereschová

TAJNÁ AKTA PARVUS

R. G. Grant

Blaine Harden

BITVY

ÚTĚK Z TÁBORA 14

Tato výpravná encyklopedie je
uceleným a skvěle obrazově
dokumentovaným záznamem
mimořádného, avšak krvavého
příběhu dějin válečnictví.

Kniha nabízí autentické
svědectví chlapce Sina,
kterému se podařilo
uprchnout z pracovního
tábora v Severní Koreji.
208 stran + 8 stran bar. foto

360 stran, barevná publikace
GY037725

36

899,- 699,-

GY040064

299,- 239,-

Marxista a milionář Alexander Parvus,
vzděláním ekonom a politolog, měl vizi –
svržení cara a zřízení revolučního režimu
v Rusku. V Turecku se obchodováním
s devizami a zbraněmi domohl nesmírného bohatství a politického vlivu, který
spolu s penězi využil v roce 1914, kdy
z pověření Německého císařství přivodil
pád kurzu rublu a s pomocí sítě agentů
připravoval převzetí moci Leninem…
Váz., 368 s. + 8 s. čb. foto, 12,5 x 20 cm

GY039000
399,cena pro VIP členy

299,279,-

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

OSVĚTIM
Kniha významného britského
historika pojednává o nejkrutějším nacistickém zařízení, které bylo jádrem
komplexního systému vyhlazování lidí.
320 stran + 16 stran barevné i černobílé fotopřílohy
GY038410

299,- 269,-

Skutečné
případy
nalezené
v archivech
Jaroslav V. Mareš

NEJVĚTŠÍ
ZÁHADY
KRIMINALISTIKY

MENGELEHO
DĚVČE
Skutečné osudy mladé Slovenky, která byla
svědkem nejhorších osvětimských hrůz.
376 stran, černobílé fotografie
349,- 279,-

GY040021

299,-

239,-
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GY039153

Dějiny, militaria

V. Stern
Fischerová,
V. Homolová
Tóthová

Publicista Jaroslav Mareš
se ponořil do pátrání
po největších českých i československých kriminálních
případech. Prošel tisíce
stran spisů, znovu vyzpovídal některé svědky a odkryl
příběhy plné zločinu a tajemna. Napětí stupňují přiložené dobové fotografie.
Váz., 312 stran, čb. foto,
14,5 x 20,6 cm

Kniha vychází
u příležitosti
100. výročí
vzniku RAF!

James Holland

RAF 100
Zkušený autor James Holland představuje unikátní fotografie i dokumenty z archivů britského Královského letectva a vypráví příběhy lidí,
plánů či misí ve zcela novém světle.
Ve své knize zachycuje všechny důležité události, od první světové války až po současnost.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 21,6 x 28 cm

GY039917

499,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

399,-

Hans-Joachim Lang

L. Crippa, M. Onnis

ŽENY Z BLOKU 10

FOTOGRAF Z OSVĚTIMI

V Osvětimi v bloku 10 byly
prováděny lékařské pokusy
na zhruba 800 ženách…
328 stran, čb. fotografie

Osudy Wilhelma Brasse,
který v Osvětimi fotografoval
vězně, popravy a pokusy na
lidech. 264 s. + 16 s. čb. foto

GY039787

299,- 239,-

GY037672

279,- 229,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

398,-

obj. č.

GY040550

ŽENY Z BLOKU 10 a FOTOGRAF Z OSVĚTIMI
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Vše o strhujícím
celovečerním filmu
natočeném
u příležitosti
100. výročí vzniku
naší republiky
Ivan Fíla

MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ

Pavel Kosatík

Autor se opírá o dokumenty z přísně
střežených ruských archivů. 256 stran

HOVORY S TGM

GY039655

Dějiny, film

Hovory s TGM jsou nejen knihou
Karla Čapka, která v letech
1928–1935 zachytila život
a názory prvního československého prezidenta. Dnes jsou už
i celovečerním filmem, který
v režii Jakuba Červenky a podle
scénáře Pavla Kosatíka vznikl
u příležitosti 100. výročí založení
republiky. Kniha obsahuje scénář
filmu, fotografie z jeho natáčení
a úvodní text autora. Scénář
i film jsou zasazeny do historie,
ale obracejí se k současnému stavu naší demokracie. Jsou totiž otázky, na které je třeba si odpovědět v každé době.
Váz., 176 stran, barevná publikace, 14,5 x 20,6 cm

GY040123
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279,-

299,- 239,-

Petr Zídek

PO BOKU
Aktualizované a doplněné vydání knihy
historika a novináře P. Zídka popisuje osudy žen našich premiérů. 432 stran, čb. foto

219,-

399,- 299,-

GY040052

Jiří Bílek

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 5
Pátý díl Bílých míst české historie je věnován létům 1918–1939. Dočtete
se například o bojích, které musel náš stát ihned po svém vzniku svést
pro zachování své územní celistvosti. Dozvíte se, že předmnichovská republika nebyla tak ideální, jak se dnes často tvrdí, a mnoho dalších zajímavostí.
Váz., 424 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 22,7 cm

GY039392

399,-

299,-

Jiří Bílek
František Emmert

BÍLÁ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE 4

ZROZENÍ REPUBLIKY

Čtvrtý díl populární série je věnován počátku bouřlivého dvacátého století a především první světové
válce. 440 stran, černobílé fotografie

Národní revoluce 1918
Unikátní publikace přehlednou a srozumitelnou formou
provází čtenáře nejvýznamnějšími okamžiky českých dějin
na počátku dvacátého století.
208 stran, barevné i černobílé
fotografie
GY039143

38

399,- 319,-

349,- 289,-

GY037475

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

498,-

obj. č.

GY040551

2X JIŘÍ BÍLEK

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
DO ÚŽASNÉHO SVĚTA
FANTAZIE A PŘÍBĚHŮ!
Roald Dahl

NO

ROALD DAHL
A JEHO FANTASTICKÝ
SVĚT
Knihy Roalda Dahla milují děti po celém
světě. Nádherně vyvedený komplet
obsahuje 12 nejoblíbenějších příběhů.
Představte si Matyldu, Karlíka, Jirku,
Dannyho, Obra Dobra, pana Lišáka,
Jakuba se Stonožníkem a Žížalákem
a další úžasné kamarády všechny pohromadě. To je ten nejbáječnější sen,
co se vám může zdát! Il. Q. Blake.
12 váz. knih v dárkovém boxu (168 s. +
208 s. + 232 s. + 216 s. + 104 s. +
112 s. + 240 s. + 112 s. + 248 s. +
248 s. + 56 s. + 72 s.), 12,5 x 20 cm

GY039945
cena pro VIP členy

799 Kč

999,-

699,-

349 Kč
Stella Caldwellová

ČAROKRÁSNICKÉ SVĚTY
ROALDA DAHLA
Průvodce úžasnými příběhy je
určen všem dětem a dospělým
s dětskou duší. Knížku nádherně ilustroval Quentin Blake.
Váz., 64 stran, bar. publikace,
21,6 x 28 cm
GY038336

399,-
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VIN

KNÍŽKA PLNÁ OSPALÝCH ZVÍŘÁTEK
PRO KLIDNÝ SPÁNEK VAŠICH DĚTÍ

NO

NO

VIN

KA

KA

PRO NEJMENŠÍ

119 Kč

MŮJ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍČEK
Podívej se na obrázky! Najdi míč, auto, koníčka, hrneček a nauč se
svoje první slova: co vidíš kolem sebe, jaké máš hračky, jak dělají zvířátka, co má jakou barvu, jaké znáš dopravní prostředky. Nauč se počítat do deseti a přiřazuj slova k obrázkům. Veselé obrázkové leporelo
má navíc i držátko, takže je možné brát ho všude s sebou!
Barevné leporelo, 24 stran, 12 x 15 cm

GY040093

159,-

99 Kč

219 Kč
Anita Bijsterboschová

JE ČAS JÍT SPÁT
Je čas jít spát! Koťátko už je unavené. Všechna zvířátka zívají. Potichu,
chrochtavě, pomalounku. A co děťátko, také se mu už chce spinkat? Veselá
a hravá knížka se zívacími okýnky je plná ospalých zvířátek. Je věnována
nejmenším dětem, aby se jim hezky spalo.
Váz., 34 stran, barevná publikace, 21 x 22 cm

GY040071

279,-

Zdeněk Miler, Jiří Žáček

VESELÉ VÁNOCE

Zdeněk Miler, Eduard Petiška

Zdeněk Miler, Josef Brukner

JAK KRTEK CESTOVAL

O NEJBOHATŠÍM
VRABCI NA SVĚTĚ

2x bar. leporelo, 2x 12 s., 23,8 x 16 cm
GY040527
178,- cena za 2 publikace158,-

Váz., 32 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm
GY039764
149,-

89 Kč

Stolní kalendář 2019
KRTEČEK
Krásný kalendář s ilustracemi oblíbeného Zdeňka Milera.
30 stran, 14,5 x 23,1 cm
GY315642

129 Kč

NOVÉ PŘÍBĚHY
O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU
Vypráví a zpívá
Libuše Šafránková
Štěňátko se učí lyžovat aj.
GY329308
CD
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PRO NEJMENŠÍ

NÁŠ TIP NA DÁREK POD STROMEČEK
129 Kč

219 Kč

129 Kč

Anne Suessová

CO SE DĚJE O VÁNOCÍCH
Krásné leporelo pro nejmenší.
Barevné leporelo, 10 stran,
25,5 x 36 cm
GY038131

159,-

Antoine de Saint-Exupéry,
Florentine Spechtová

MALÝ PRINC
Knížka s puzzle

399 Kč

Robin Král, Jan Lstibůrek

UKOLÉBAVKY
Písně zpívají T. Klus, E. Farna aj.
Váz., 48 stran, barevná publikace,
23 x 24 cm + CD

GY039868

GY040165

Antoine de Saint-Exupéry

MALÝ PRINC

169,-

279,-

499,-

Ivona Ďuričová

VIN

KA

GY039489

Nesmrtelný příběh plný fantazie, originálních ilustrací,
neopakovatelné atmosféry
i zajímavých myšlenek opět
ožívá! Tentokrát v praktickém kapesním vydání.
Váz., 112 stran, barevné il.,
11,7 x 17,8 cm

Klasický příběh, převyprávěný pro nejmenší děti.
Texty doplňují čtyři velké
skládačky s krásnými
obrázky. Pod nimi se
skrývají otázky pomáhající
dětem pochopit příběh
do hloubky a vyprávět své
vlastní představy.
Barevné leporelo, 10 stran, 20 x 20 cm

299 Kč

NO

BÁSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH
Dvacet sedm zvířátek a dvacet sedm rozpustilých básniček
doprovázených krásnými barevnými ilustracemi udělá
radost každému dítěti. Seznámí se s liškou, divočákem,
datlem, pavoukem, netopýrem, ale i s exotickými zvířaty,
jako je aligátor, gazela, chameleon nebo zebra. Na konci
knížky se navíc všechna zvířátka ukryla do hádanek. Kdo
je uhodne, je odborník na slovo vzatý! Ilustroval A. Macho.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 19,5 x 19,5 cm

GY040133

159 Kč

199,-

PŘÍBĚH UKRYTÝ
V NOTÁCH
Čtvero ročních dob
v jediném dni
Tato zvuková knížka je perfektním úvodem do klasické hudby
pro nejmenší děti. Vyprávění
o holčičce a jejím pejskovi, kteří
v jediném zázračném dni prožijí
jaro, léto, podzim i zimu, na každé stránce ožívá melodiemi
ze slavné skladby Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob. Kniha
obsahuje i biografii skladatele,
slovníček hudebních pojmů aj.
Il. Jessica Courtney-Tickleová.
Váz., 24 stran, barevná publikace,
30,4 x 26,5 cm
GY039855

399,-

04 a 05.qxp_Sestava 1 16.10.18 16:08 Stránka 2

PRO PŘEDŠKOLÁKY

KA

4
NO

VIN

NO

K
IV N

A

219 Kč

Ivan Karas

159 Kč

159 Kč
An Leysenová

MALENKA
Byla jednou jedna žena, která si moc přála děťátko. Jednoho
dne kolem jejího stavení procházela čarodějka, která jí věnovala
semínko. Žena semínko zasadila a dobře o něj pečovala, a záhy
na ni mezi okvětními lístky vykoukla dvě malá zvědavá očka…
V kouzelné, nádherně ilustrované knížce dává An Leysenová
klasické pohádce Hanse Christiana Andersena novou podobu.
Váz., 56 stran, barevná publikace, 25 x 26 cm

GY039893

An Leysenová

PINOCCHIŮV SEN
Váz., 64 str., barevná publikace,
25 x 26 cm
GY038261
199,-

199,-

JAK SE KOULÍ SNĚHULÁCI
Veselé pohádky o dvou roztomilých skřítcích, Kulíškovi a Třasořitce. Kulíšek je moudřejší, Třasořitka
občas trošku popleta, ale i on dokáže nečekaně
překvapit a v některých pohádkách hraje prim.
Třetí do party je malé černovlasé děvčátko Monika.
Navštěvuje skřítky v jejich chaloupce na louce pod
lesem, prožívá s nimi veselá dobrodružství a také
jim pomáhá řešit jejich trable. Skřítci se kamarádí
i se zvířátky a často jim pomáhají sluníčko, měsíček a vítr. Ilustroval Josef Quis.
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm

GY040412

279,-

129 Kč
279 Kč

229 Kč

169 Kč

Eduard Petiška

ČESKÝ ROK JOSEFA LADY

František Nepil

Pavel Šrut

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

ŠTUCLINKA A ZACHUMLÁNEK

Každý se jako malý jednou ztratil,
musel jít poprvé k zubaři nebo se
učil, jak být doma mamince a tatínkovi užitečný. To všechno potká
i Martínka! Ilustroval Zdeněk Miler.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace,
17 x 24 cm

Obrázky a vzpomínky
Známé texty Josefa Lady, v nichž
vzpomíná na své dětství v Hrusicích
(Jak jsem zvonil poledne, Jak jsme
pekli brambory, Pohádka o narození
Jezulátka), provází citlivé verše našeho předního básníka M. Černíka.
Váz., 80 stran, bar. il., 21 x 27,5 cm

VELKÁ KNIHA
ČESKÝCH POHÁDEK

GY038089

GY035588

GY037842

169,-

269,-

Nenapodobitelné vypravěčské umění
Františka Nepila v tomto půvabném,
laskavém, nápaditém a hlavně ryze
českém příběhu potěší nejen malé
děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Ilustrovala Helena Zmatlíková.
Váz., 96 str., barevné il., 19,5 x 25,5 cm
199,-

Navštivte svět víl a kouzelníků,
skřítků a vodníků, statečných princů
a krásných princezen, prohnaných
čertů, venkovských chasníků a lidožravých obrů! Il. Eva Frantová.
Váz., 320 s., barevné il., 21 x 25,5 cm
GY039221

349,-
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149 Kč

239 Kč
Milada Motlová

KAM SE ZTRÁCÍ
SNĚHULÁCI?
Barevná knížka hravou formou
připraví děti na školu. Obsahuje
hádanky, pohádky, říkanky, jazykolamy, skrývačky aj. Il. D. Ježková.
Brož., 80 s., bar. publ., 20 x 29 cm
179,-

LEPORELA PLNÁ
ZÁBAVY I POUČENÍ

199 Kč

NO

VIN

KA

NO

VIN

KA

GY038599

Nástěnný kalendář 2019
DOMÁCÍ RODINNÝ KALENDÁŘ
Originální kalendář, se kterým hravě zkrotíte
rodinný chaos. 24 stran, 30 x 30 cm
GY326498

199 Kč

Lorena Pajalunga

HRAVÁ JÓGA

Jóga může být úžasná legrace, zvlášť když se do jógování pustí
děti. Kreativita a hlavně spousta zábavy a radost z přirozeného
pohybu přivádí k józe mladší i starší děti čím dál více. Kniha
přináší 16 základních jógových pozic inspirovaných oblíbenými
zvířátky. Základní jógovou abecedu, jak ji cvičí zvířátka, si oblíbí
děti i jejich rodiče. Ilustrovala Anna Láng.
Váz., 40 stran, barevná publikace, 19,8 x 25 cm

Nikola Kucharská, Joanna Wajsová

Objevuj s úsměvem

KOČKY
Vzdělání, humor i interaktivní úkoly
najdou děti v úžasném leporelu
plném koček a kocourů. Je to první
kočičí encyklopedie pro malé čtenáře, kteří se od příhod Žabky, Mrzouta a jejich přátel nebudou moct
odtrhnout. Zároveň se dozví, jaké
jsou základy zodpovědné péče
o zvířata, můžou luštit úkoly trénující postřeh a bavit se hledáním
mnoha zábavných detailů.
Barevné leporelo, 30 stran,
20 x 28 cm

GY039682

259,-

159 Kč

GY039840

Artur Nowicki, Marcin Brykczynski

Objevuj s úsměvem

VLÁČKY
Krásné leporelo pro fanoušky vláčků!
Seznámí se s vlaky osobními a nákladními, lokomotivami a drezínami,
lokálkami i superrychlými expresy.
Česká parní mašinka BS 80 je všechny představí. Tak nastupovat!
Barevné leporelo, 30 str., 20 x 28 cm

GY039685

259,-

199,-
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PRVNÍ ČTENÍ
159 Kč

159 Kč

Pavel Brycz

Emil a upíři

NEBOJ SE, VŽDYŤ
MÁŠ ČESNEK
Ahoj, já jsem Emil a bydlím
na sídlišti. O prázdninách je
tu pěkná nuda. Ještě že mě
babička s dědou pozvali
k sobě. Představte si – bydlí
ve vesnici jménem Hrob a žijí
a pracují na hřbitově! Mají
bezvadného bernardýna.
Akorát od rána do večera
jedí česnek. Ale já už teď
vím proč. Na hřbitově totiž
pobývá i jedna podezřelá
rodinka. Pěkně mi pije krev.
Kdyby bylo po jejich, tak
doslova… Il. Komára.
Váz., 72 stran, barevné il.,
16,5 x 21 cm

GY039920

Shelley Swansonová Saterenová

Dobrodružství v psím hotelu

FREDÍK SE NEBOJÍ

199,-

Dobrodružství dvou dětí – dvojčat Alfa a Alfredy,
které pomáhají rodičům v psím hotelu – právě začíná. A rovnou pořádnou noční bouřkou. S každým
novým úderem hromu se z kotců ozývá příšerné
vytí. Má ho na svědomí bígl Fredík, kterému se
bouřka ani trochu nelíbí. Jeho
vytí je otravné, ale navíc
tím děsí ostatní psy.
Jedno z dvojčat bude
muset přemoct strach
z bouřky a jít Fredíka
uklidnit. Které to asi
bude? Il. D. Meimonová.
Váz., 72 str., barevné il.,
14,6 x 19 cm

GY039831

219 Kč

279 Kč

Eduard Petiška

MARTÍNKOVA
ČÍTANKA A DVĚ
KLUBÍČKA POHÁDEK

139 Kč

Malý Martínek s tatínkem sází
jabloňku, peče dort, nechá si
statečně spravit děravý zoubek… Il. Helena Zmatlíková.
Váz., 288 s., bar. il., 20 x 25,5 cm
GY040227

349,-

180,-

jen

428,2X EDUARD PETIŠKA

obj. č.

GY040327

FANFRLÍNEK

Půvabné ilustrace H. Zmatlíkové
doprovázejí Alenčiny veselé příběhy. Čtivá vyprávění jsou doplněna říkadly a básničkami.
Váz., 144 s., bar. il., 20 x 25,5 cm
GY038627

GY038014

ALENČINA ČÍTANKA

ušetříte

Eva Bešťáková
Příhody neposedného
panáčka
Gumový panáček Fanfrlínek bydlí v krabici s opičkou, medvídkem a stavebnicí. Jméno Fanfrlínek
dostal proto, že je do
všeho hrr a frr jako nějaké fanfárum. Nejmenší čtenáři s ním prožijí
mnoho veselých dobrodružství. Váz., 80 s., bar. publ., 19,5 x 25,5 cm

Eduard Petiška
Výhodný komplet

199,-

259,-

179,-
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159 Kč

Polly Faber

Mango a Bambang 2

Výhodný komplet

TAPÍR V TOM PLAVE!
Nové příběhy nejsympatičtější
dvojky pod sluncem – roztomilé
holčičky Mango a jejího pruhovaného kamaráda Bambanga, tapíra z Asie – malé čtenáře opět
okouzlí. Bambang pořád musí
obhajovat svůj druhový původ,
tedy že není žádným divokým
prasetem, ale Mango je mu naštěstí stále nablízku, připravená
pomoci. Při hledání nového
koníčku pro Bambanga zažije
dvojice úžasné příhody, smutná
odloučení i vřelá shledání, a samozřejmě nejeden parádní průšvih. Oba přitom zjistí, že sny
jsou prchavé, pokud nás na vytoužené cestě nedoprovází věrný
kamarád! Ilustrovala C. Vulliamy.
Váz., 144 s., čb. il., 13,5 x 18,5 cm

GY039988

199,-

ušetříte

150,-

jen

248,- GY040528
obj. č.

2X POLLY FABER

279 Kč
159 Kč

Jiří Kahoun

O ČERTECH, MEDVĚDECH,
MYŠKÁCH A VŠECH MÝCH PŘÁTELÍCH
Přijměte pozvání do země prázdnin, zvířátek a strašidýlek, do kraje dětství a snů,
kde je pořád hezky, ať svítí sluníčko nebo chumelí. Tady si voda hezky odpočívá
v rybníčcích Nebíčku a Kastrůlku. A krásně teplo je v útulném knížkovém domečku. To by bylo něco, bydlet v knížce… Třeba přijdou na návštěvu myšáčci Kousek
a Bavlnka! Pohádkové příběhy jednoho z nejoblíbenějších vypravěčů doprovází
krásné ilustrace Lucie Dvořákové v novém reprezentativním výboru toho nejlepšího z autorovy tvorby pro děti. Váz., 216 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm

GY038928

Polly Faber
Mango a Bambang

349,-

TAPÍR NENÍ PRASE!
Ilustrovala Clara Vulliamy.
Váz., 144 stran, čb. il., 13,5 x 18,5 cm
GY039401

199,-

212 Kč

199 Kč

149 Kč

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
V malém domku bydlí holčička Kateřina,
které všichni říkají Káťa, a strakatý pes
Škubánek. Káťa našla Škubánka v kočárku,
kam si uložila veliké čokoládové vajíčko
s přáním, aby se jí na jaře něco vylíhlo. Od té
doby jsou nerozlučnými kamarády a zažívají
mnoho veselých i napínavých příhod.
GY325058 DVD

Jiří Kahoun

Jiří Kahoun

CHUMELENÍ

O MAŠINKÁCH

Půvabné předvánoční a vánoční příběhy.
Váz., 88 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm

Pohádky ilustroval Jiří Fixl.
Váz., 64 stran, barevné il., 17 x 24 cm

GY039681

GY039763

249,-

199,-
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HRY, HRAČKY
DESÍTKA
Vědomostní hra, ve které hráči nemusejí čekat
na svůj tah tak dlouho jako v jiných hrách.
Ke každému okruhu ve hře přísluší 10 otázek
a 10 možných odpovědí. Všichni hráči dostanou
šanci odpovídat v každém okruhu otázek. Ve hře
je 200 okruhů, 2000 otázek a 2000 správných
odpovědí. To vše v kompaktním balení zvaném
Smartbox s počitadly bodů a žetony odpovědí.
Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná na cesty.
GY328650

139 Kč

449 Kč
MALÝ POŠŤÁK

VELKÉ KRTEČKOVO PEXESO

Zahraj si na pošťáka! Objevíš kouzlo práce za přepážkou? K dispozici máš razítko, složenky i peníze.

169 Kč

GY183010

Mohlo by se zdát, že největší paměť
má slon. Ve skutečnosti je to ale Krteček, protože každý den pilně trénuje
pexeso. Procvičte si s dětmi nejen
paměť, ale i postřeh a soustředění
při hře s krásně ilustrovanými kartičkami. Pravidla hry jsou jasná, kdo
najde víc shodných dvojic, vyhrává.
Hra byla vyrobena v ČR ze zdravotně
nezávadného kartonu. Velké pevné
karty se dobře obrací i těm nejmenším, kteří mají stejnou šanci na výhru
jako velcí hráči. Balení obsahuje:
24 dvojic karet a návod.

PRO MALÉ I VELKÉ FANOUŠKY
NOVÉ STEJNOJMENNÉ
FILMOVÉ POHÁDKY

GY330123

169 Kč

CHARM U
Náramek s 8 přívěsky
Krásný stylový dárek pro dívky, které se
rády zdobí. V této sadě najdou úžasný
náramek a k němu osm různých nápaditých přívěsků, které si mohou na náramek věšet podle nálady. Sada dále
obsahuje malý batůžek, sběratelský
plakát a několik samolepek v podobném designu jako jsou přívěsky.
GY330192

269 Kč
KDYŽ
DRAKA
BOLÍ HLAVA
Společenská hra
Králové a královny z království Nad
a Pod dračí skálou tě pozvali na svatební
hostinu prince Janka a princezny Adélky.
Zvládni dobrodružnou cestu Dračí říší co nejrychleji
a usedni u svatebního stolu jako první i se svými přáteli!
GY326846
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199 Kč

239 Kč
KOSTKY V KYBLÍKU (50 ks)
Sada kostek v pestrých barvách
poskytuje nekonečně mnoho
zábavy. Děti se během hry učí
rozeznávat barvy, tvary, velikosti
a počítat. Hračka pomáhá rozvíjet intelekt i logické uvažování
a trénovat jemnou motoriku.
Kyblík slouží k uskladnění kostek
a je opatřen uchem pro snadné
přenášení.

199 Kč
PEXETRIO

PEXETRIO

Savci

Ptáci

GY278824

GY278823

GY314072

Výhodný komplet
jen

449 Kč

349,-

obj. č.

GY040535

2X PEXETRIO

Najdeš rysa a jeho stopy? Víš, co loví jezevec?
Najdeš vlaštovku a její hnízdo? Poznáš káně
a jeho letovou siluetu? Pexetrio Savci jsou
didaktické a zábavné hry, při kterých se naučíš
pojmenovat různá zvířata, poznávat jejich stopy
v jejich životním prostředí a jejich potravu. V pexetriu Ptáci se naučíš pojmenovat různé ptáky,
poznávat jejich hnízda s vejci a letovou podobu.
Hry obsahují: hru Pexetrio, Loto-trio se třemi
herními plány, mini encyklopedii a herní návody
na všech 9 herních variant.

OBRÁZKOVÉ
ČLOVĚČE, NEZLOB SE

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
Jedinečná souprava s barvami na obličej
ti přinese tu pravou zábavu s tvými kamarády!
Jdeš na hokej, na oslavu nebo máš prostě chuť
vyzkoušet něco nového? Pak by ti neměla tato
souprava uniknout! Balení obsahuje: 5 různých
barev na obličej, třpytivý gel, štětec a houbičku.
GY169205

159 Kč

Moje první zvířátka
Obrázková verze hry Člověče, nezlob
se, kterou zvládnou i ti nejmenší.
Místo čísel jsou na hrací kostce
vyobrazeny motivy zvířátek, podle
kterých hráči postupují po herním
plánu. Hru tak snadno pochopí
i malé děti a díky
veselým obrázkům
se nejen baví, ale
i učí. Hra podporuje
soustředění a logické
myšlení. Balení obsahuje: herní plán, 16 figurek ve 4 barvách, hrací
kostku s obrázky a návod.
GY311196
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159 Kč

159 Kč

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 1

SE SLONY SE NEMLUVÍ!
136 stran, černobílé ilustrace
GY037711

199,-

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 2

TYGŘICE SE DO LVŮ
NEZAMILOVÁVAJÍ! 184 stran, čb. il.
GY039061

199,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

377,-

obj. č.

GY040529

3X TANYA STEWNEROVÁ

159 Kč

Tanya Stewnerová

Lili Větroplaška 3

DELFÍNI V OHROŽENÍ!

199 Kč
Sabine Städingová

PETRONELA, JABLOŇOVÁ ČARODĚJKA
Kouzelný mlýn
Petronela je jabloňová čarodějka a jak se na její stav sluší – bydlí
v jablku. Užívá si tam klidu. Dokud se do mlýna v sousedství nenastěhuje rodina Koláčkova se zvědavými dvojčaty Leou a Lukášem. Petronela se všemi kouzelnými prostředky pokouší nevítané
sousedy vyhnat. Jednou se ale děti nečekaně objeví přímo u Petronely doma. Malá čarodějka s údivem zjišťuje, že se jí dvojčata
docela zamlouvají. A brzy se dokonce odváží požádat Petronelu
o pomoc. Koná se totiž soutěž o nejlepší koláč, kterou chtějí obě
děti bezpodmínečně vyhrát! Ilustrovala Sabine Büchnerová.
Váz., 200 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GY039664

Lili jede k moři. Smí si s sebou vzít svého kamaráda
Lukáše, ale své schopnosti musí nechat doma. Její máma
totiž chce, aby z nich na dovolené byla úplně normální
rodina. Nikdo si nesmí všimnout, že Lili umí mluvit se zvířaty. Jenže pak se v Severním moři náhle objeví delfíni.
Hluk velkých parníků je vychýlil z kurzu. Ve studených
vlnách nemůžou přežít! Lili nemá na vybranou. Musí se pokusit o jejich záchranu… Il. E. Schöffmannová-Davidovová.
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GY039987

199,-

199 Kč

349 Kč

159 Kč

319 Kč

249,-

Výhodný komplet
jen

ušetříte

796,-

430,-

obj. č.

GY040530

2X IGOR NOSOV A 2X NIKOLAJ NOSOV

Igor Nosov

Igor Nosov

NEZNÁLEK V KAMENNÉM MĚSTĚ

NEZNÁLKŮV OSTROV

128 stran, barevné ilustrace
GY039238

259,-

96 stran, barevné ilustrace
GY037006

Nikolaj Nosov

Nikolaj Nosov

NEZNÁLEK VE SLUNEČNÍM MĚSTĚ

NEZNÁLEK NA MĚSÍCI

296 stran, barevné ilustrace
GY038438

336 stran, barevné ilustrace
GY038437

369,-

199,-

399,-
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NO

199 Kč

Lukáš Fišer

PTÁKOVINY PIRÁTSKÉHO
PAPOUŠKA
Že papoušci nemůžou zažít žádné pořádné dobrodružství? Tak to jste tedy na omylu, ne-li na větvi!
Jsem papoušek Rudy a v životě jsem toho zažil už
dost. Unesli mě z rodného hnízda, šel jsem z klece
do klece a nakonec jsem skončil u pirátů! A to bylo
jedno dobrodružství za druhým – bouřka, vzpoura,
přepadení, úprk před indiány… Šlo nám o zobák!
Ostatně, přečtěte si sami, co všechno nás potkalo.
Il. L. Fibrich. Váz., 152 s., bar. il., 15,3 x 20,5 cm

GY039595

NO

VIN

KA

259,-

279 Kč
159 Kč

Beatrix Potterová

Ondřej Sekora

PŘÍBĚHY KRÁLÍČKA PETRA

KNÍŽKA FERDY MRAVENCE

Váz., 64 stran, barevné ilustrace,
21,5 x 27 cm
GY039666
199,-

Váz., 224 stran, barevné ilustrace,
16 x 23,3 cm
GY037583
349,-

219 Kč

179 Kč

Zdeněk Hanka

TAJEMSTVÍ POD DUHOVÁKEM
Pod kopcem Duhovákem je vesnička Bezestín a v ní žijí skřítci Mánek, Puki,
Frolík a Malvínka. Občas jsou trochu popletení, ale nechybí jim odvaha.
A tak se jejich cesta kolem světa balonem brzy mění v jedno velké bláznivé
dobrodružství. Knížka vhodná pro tzv. „třetí čtení“ je plná absurdních nápadů a bezuzdné fantazie, která děti rychle vtáhne do světa, kde je všechno
možné. Nakonec ale ze všeho nejdůležitější jsou tak jako vždy přátelství,
odvaha a zdravý rozum. Il. M. Vydrová. Váz., 184 stran, bar. il., 16,5 x 21 cm

GY039623

279,-

199 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY

Nástěnný kalendář 2019

Tři oříšky pro Popelku, Jak se
budí princezny a Šíleně smutná
princezna.
GY306306

3 DVD

RODINNÝ PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ
14 stran, 30 x 30 cm
GY315712
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199 Kč

Terry Jones

DOBROU
S KOBROU

Michael Dahl

V třiceti příbězích před
usnutím pošťuchuje známý
britský komik Terry Jones
říši ovládanou bratry Grimmy či panem Andersenem.
Zloduši a ježibaby u Jonese
konají neméně podlé dílo,
černokněžníci míchají záludné lektvary, příšery i půlky
království jdou na dračku
a o zlato jde mnohým až
v první řadě… Tak dobrou
s kobrou! Knížku provází
ilustrace M. Foremana.
Váz., 128 stran, barevné il.,
17 x 24 cm

Co kdyby v poštovní schránce žila příšera? Co
když máte ve škole skříňku, která požírá lidi?
Pozor na hrbol pod kobercem, může obživnout!
A co by se vám mohlo stát, kdybyste procházeli
tichou, temnou, úzkou uličkou? V téhle strašidelné sbírce je 25 hrůzostrašných
povídek. Všechny o lidech,
kteří se bojí. Hodně bojí. Přečtěte si jejich příběhy. Uvidíte,
jestli máte strach ze stejných
věcí. Protože jestli se teď
nebojíte… tak se bát budete!
Ilustroval Xavier Bonet.
Váz., 224 stran, barevné il.,
12,5 x 20 cm

GY039598

GY039621

259,-

DĚSIVÉ HISTORKY

259,-

199 Kč
169 Kč

159 Kč
Isabelle Metzenová

Terry Jones

ČMÁRÁNÍ
PRO RADOST

BAJKY
Z DIVOKÝCH VAJEC
Šestnáct humorných
příběhů od člena legendární komediální družiny
Monty Python.
Váz., 120 s., barevné il.,
17 x 24 cm
GY037708

199,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

278,- GY040531
obj. č.

2X TERRY JONES

Chceš umět kreslit
veselé obrázky
a barvami jim dodávat život? Ilustrátorka Isabelle
ti ukáže, jak se to
dělá! Krok za krokem ti jako předlohu nakreslí své nejoblíbenější malůvky. Brož., 96 s., bar. publ., 21 x 26 cm
GY039495

199,-
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299 Kč

Sylvie Bézuel

Encyklopedie Larousse

DINOSAUŘI
Tematicky rozčleněné kapitoly se věnují zrodu těchto obrů, éře druhohor, v níž ovládli
naši planetu, popisují jejich život i možné příčiny jejich zániku, charakterizují jednotlivé
skupiny dinosaurů a představují portréty těch nejznámějších. Bohaté ilustrace a jednoduché obrázkové příběhy usnadňují dětem pochopení a knihu zpestřují zábavné úkoly
a zajímavosti. Váz., 96 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GY039815

Sylvie Bézuel
Encyklopedie Larousse

379,-

299 Kč

PŘÍRODA
Encyklopedie seznamuje děti hravou formou se světem přírody.
Váz., 120 s., bar. p., 19,5 x 23,3 cm

Helen Ahpornsiriová

Neobyčejné
omalovánky

ROK V PŘÍRODĚ
Tato kniha vhodná pro malé školáky představuje přírodu ve všech jejích podobách v průběhu čtyř ročních
období. Dělá to nejen zasvěcenými a současně poetickými texty, ale zejména půvabnými kolážemi, k nimž
dodala materiál sama příroda. Autorka pracuje
výhradně s ručně lisovanými rostlinami, z jejichž částí
– od semen po okvětní lístky a listy – vytváří nádherné koláže, jež činí z této knihy originál.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

GY039854

JEDNOROŽCI
a ještě
mnohem víc
Brož., 64 stran,
21 x 27,5 cm + čtyři
fixy a dva glitry
GY039740
249,-

199 Kč

299,-

99 Kč

P

229 Kč

379,-

TO

NO

VIN

KA

GY038907

Lena Katzenbergerová
Kreativní sešit

JEDNOROŽCI
a kouzelní poníci
z duhového údolí
Brož., 64 stran + 4 strany
barevných samolepek,
bar. publ., 21 x 28 cm
GY039766

129,-
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129 Kč

VIN

14

129 Kč
Mike Barfield

TUHLE KNIHU ZNIČ
VE JMÉNU VĚDY!
Verze Einstein
V této knize najdeš spoustu
vystřihovacích modelů.
U každého se navíc dozvíš,
jaká věda se za ním skrývá.
Ať už jde o optické iluze či
například plovoucí papírové
želvy, o zábavu rozhodně
nebude nouze! Brož., 56 s.,
čb. ilustrace, 21 x 29,5 cm
GY039364

159,-

Mike Barfield

TUHLE KNIHU ZNIČ
VE JMÉNU MATEMATIKY!
Matematika že je nuda? S touhle knihou tedy ani
náhodou! Tím spíš, že ji můžeš zničit – ale pozor, pouze
v zájmu vědeckých pokusů. Těch tady na tebe čeká celá řada, jeden lepší než
druhý. Dají se hned vyzkoušet, protože všechno, co k nim potřebuješ, jsou nůžky, lepidlo
a pastelky (a pár dalších drobností). U každého vystřihovacího modelu se navíc v krátkosti
dozvíš, jak funguje a jaká věda se za ním vlastně skrývá. Zaručujeme, že se budeš bavit,
a ani tě nenapadne, že by to mělo něco společného s matematikou.
Brož., 56 stran, černobílé ilustrace, 21 x 29,5 cm

GY039406

229 Kč

159,-

259 Kč

239 Kč

259 Kč

Marguerite S.

BITEVNÍ KNIHA
Pro celou rodinu!
Naprosto originální knížka plná herních bitev, které se dají svádět ve dvou, ve třech, klidně i ve čtyřech. Týmy se utkají na dvou
stránkách vedle sebe, proti sobě nebo s jednou stránkou mezi
sebou jako stěnou. Čeká je jedna napínavější hra za druhou –
hledání rozdílů, labyrinty, spojovačky, lodě… Il. L. Andrieux.
Brož., 112 stran, barevná publikace, 22,7 x 32 cm

GY040006

299,-

PROČ?

PROČ?

PROČ?

Co dělá slunce v noci? Kolik
je na nebi hvězd? Proč musím
kýchat? Encyklopedie plná
úžasných barevných obrázků
nabízí dětem brilantní odpovědi na jejich často velice
zapeklité otázky.
Váz., 160 stran, barevná publ.,
21,6 x 27,6 cm
GY038341
299,-

Zvířata

Vesmír
Co je vesmírné smetí? Můžeme ve vesmíru křičet? Tato
nádherná publikace dětem
odpoví na mnoho otázek,
týkajících se sluneční soustavy, hvězd, galaxií či průzkumu vesmíru. Váz., 144 stran,
bar. publ., 21,6 x 27,9 cm

Proč krab chodí bokem? Mají
stonožky opravdu sto nohou?
Proč gekon dokáže chodit
po stropě? V encyklopedii
najdete odpovědi na více než
200 záludných otázek.
Váz., 144 stran, barevná publ.,
21,6 x 27,6 cm
GY039118
299,-

GY039119

299,-
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229 Kč
Raquel J. Palaciová

MOJE NEJ KÁMOŠKA
A JINÍ NEPŘÁTELÉ

(NE)OBYČEJNÝ
KLUK
Auggie Pullman se narodil s deformovaným obličejem, a tak první čtyři
roky školní docházky
studoval doma. Teď je
ale všechno jinak. Podaří
se mu ve škole přesvědčit
spolužáky, že je navzdory
svému vzhledu stejný jako oni? Na motivy tohoto románu
byl natočen film. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm
GY039768

Catherine Wilkinsová

299,-

159 Kč

Jessica a Natálie jsou nejlepší
kamarádky snad už od báboviček
na hřišti. Mají společného hodně,
ale nejvíc ze všeho smysl pro humor. Každý den je pro ně jedna
velká zábava a jejich přátelství
nemůže nic narušit, ani příchod
nové spolužačky Amélie. Až na to,
že naruší úplně všechno. Nafoukaná Amélie přetáhne Natálii
na svou stranu a Jessica jako by
pro ně najednou neexistovala…
Ilustrovala Sarah Horneová.
Váz., 208 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

GY039758

Eric Knight

159 Kč

199,-

LASSIE SE VRACÍ
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
199,-

NO

VIN

KA

GY039647

179 Kč

219 Kč
Nástěnný
kalendář
2019
STAR WARS
14 stran, 33 x 46 cm
GY315746

Jennifer L. Holmová & Matthew Holm

MYŠINKA
Příběhy ze skříňky
Už máš deníky všech mimoňů očtené? Podívej se, jak je na tom Myšinka, nová hrdinka
ze střední! Škola je pro ni jako hororový
film. Nikdy nevíš, kdo je na tvojí straně
a kdo je nepřítel. Po chodbách se potulují
naparáděné zombíkovské holky, které nemají mozek a myslí si, že každý chce být
jako ony. Omyl! Myšinka chce být originál!
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 13,5 x 21 cm

Objevte s proslulým dobrodruhem ty největší extrémy naší
planety! Budete se divit, jaké
tvory, národy a neuvěřitelné
úkazy naše planeta ukrývá.
Váz., 128 s., b. p., 21,5 x 28,4 cm

GY039756

GY039259

229,-

Bear Grylls

EXTRÉMY NAŠÍ
PLANETY

219 Kč

279,-
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159 Kč
William & Cazenove

SÉGRY
Jako vejce vejci
Jmenuju se Majda. Moje starší
ségra je Wendy. Líbilo by se mi být
na Wendině místě – už jen proto,
že bych měla tak skvělou ségru,
jako jsem já! Že občas poslouchám
za dveřmi jejího pokoje, snažím se
vypáčit zámeček od jejího tajného
deníčku, půjčuju si tajně její šminky
a oblečení a vystřihuju si z jejích
oblíbených časáků? To jsou přece
prkotiny. Jinak jsem dokonalá!
Skvělý komiks pro holky.
Váz., 48 stran, barevná publikace,
21 x 28,5 cm

GY039986

NO

VIN

KA

199,-

299 Kč

299 Kč

299 Kč

299 Kč

Jiří Černý, Lukáš Fibrich

Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ
K VESMÍRU

Kolektiv autorů

340 Kč

DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
ČTYŘLÍSTKU (2001)
Již sedmnáctá velká kniha oblíbené edice je opět plná
těch pravých čtyřlístkovských dobrodružství, která můžete
prožít společně s naší veselou čtyřkou přátel. V knize najdete příběhy z čísel 310 až 326 z roku 2001.
Váz., 176 stran, barevná publikace, 21 x 29,7 cm

GY328411

420,-

Váz., 304 stran + 32 stran
bar. foto, čb. ilustrace
GY037586
359,-

JIRKA A VELKÝ TŘESK
Váz., 304 stran + 32 stran
bar. foto, čb. ilustrace
GY037588
359,-

JIRKŮV VESMÍRNÝ
LOV POKLADŮ

JIRKA
A NEPROLOMITELNÁ
ŠIFRA

Váz., 304 stran + 32 stran
bar. foto, čb. ilustrace
GY037587
359,-

Váz., 312 stran + 24 stran
čb. foto, čb. ilustrace
GY037589
359,-

Výhodný komplet
ušetříte

440,-

239 Kč

jen

996,4X LUCY A STEPHEN HAWKINGOVI

obj. č.

GY039486

OBRÁZKY Z MODERNÍCH
ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN
Nové, rozšířené vydání
Významné momenty naší moderní
historie, zajímavé informace o významných osobnostech z kulturního
a vědeckého světa či sportu a více
než tisíc obrázků najdou děti, rodiče,
prarodiče a učitelé ve výjimečné
komiksové knize, která si získala
srdce tisíců čtenářů. Otevřete ji
v novém, rozšířeném vydání. Výpravný komiks provází dějinami Československa a érou totality ve všech
jejích podobách.
Váz., 144 s., bar. publ., 19,8 x 29,7 cm
GY040304

299,-
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O
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To nejlepší
a nejdůležitější
z české literatury
za posledních
100 let!

Jan Halada

100 ČESKÝCH KNIH

OSUDY MOUDRÝCH

Milan Valden vybral knihy (za každý rok z let
1918–2017 jednu), které v žádném podobném přehledu nemohou chybět, ale i knihy
kontroverzní, jež do české literatury také patří
a dotvářejí portrét určité doby či stylu. Z posledních zhruba dvaceti let pak vybral knihy
oceňované a čtenářsky úspěšné; od známých
současných spisovatelů. Mezi nejlepšími knihami najdete romány, novely i povídky, básnické sbírky i divadelní hry, zastoupeny jsou
i žánry cestopisu, deníků či literatury pro děti
a mládež. Váz., 224 stran, barevné fotografie, 12,7 x 19 cm

Aktualizované vydání oblíbené publikace
představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména
filozofii nejen jako lásku k moudrosti,
ale nabízí jim zároveň i osudy mnoha
nejvýznamnějších představitelů evropského myšlení. Poutavým způsobem
přibližuje dvacet pět století otázek
po základu a smyslu života a světa i hledání odpovědí na ně, a vše dokresluje
soukromým a občanským životem hrdinů
této dlouhé cesty plné tápání, zápasů,
vítězství i proher. 208 stran, čb. foto
259,- 199,-

GY040250

349,-

279,-

N

KA

GY039940

Kultura, vzdělávání

Milan Valden

N

O

VI

KNIHA EKONOMIE
Ve srozumitelně napsané publikaci naleznete mj. výstižná objasnění ekonomických pojmů a diagramy zpřehledňující
složité teorie. 352 stran, bar. publ.

Od prehistorických
jeskynních maleb
až po směry
moderní doby
KNIHA UMĚNÍ

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

599,-

599,- 499,-

KNIHA NÁBOŽENSTVÍ

Umění je jedním ze stavebních
kamenů civilizace. Co však dělá
umění uměním? Jaký byl ideál
krásy v pojetí starověkého Řecka? Jak působí barva nebo tón
na naši duši? Další titul ze série
přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty
a odborníky, se zabývá historií umění od prehistorických jeskynních maleb až po umělecká hnutí a směry moderní doby, představuje bohatství uměleckých forem, zkoumá
klíčová umělecká díla a seznamuje s vlivnými umělci všech epoch – to vše s pomocí
ohromujících vizuálních citací, přehledné grafiky a srozumitelného textu.
Váz., 352 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GY039384

GY036745

499,-

Kniha nabízí přehled všech hlavních světových náboženství, jejich vzniku, vývoje,
podstaty a vzájemných souvislostí.
352 stran, barevná publikace
GY037643
599,- 499,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
Publikace provází vývojem psychologie
a seznamuje s význačnými psychology.
Text doplňují diagramy, klasická rčení
a vtipné ilustrace. 352 stran, bar. publ.
GY036593

599,-

499,-
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Leela Cydová

JAK FOTIT
NEJEN
NA INSTAGRAM

Allan Pease

Vzdělávání

Sociální sítě mohou být bohatým
zdrojem inspirace pro začínající fotografy. Založit si účet na Instagramu
není nic složitého, ale vytvářet svůj
profil a získávat followery vyžaduje
dvě věci: silnou osobní identitu a stále
se zlepšující styl, který budou chtít lidé
napodobovat. Tato kniha vám pomůže
obojího dosáhnout. S radami, jak
vytvořit perfektní kompozici, nalézt
správný úhel pohledu a vybrat si
ideální rekvizity, nabízí kniha vše, co
potřebujete vědět k tomu, abyste získali perfektně „doladěné“ fotografie,
které osloví ostatní uživatele.
Flexivazba, 192 stran, barevná publ.,
19,3 x 22,1 cm

GY039820

299,-

239,-

V OTÁZKÁCH JSOU
ODPOVĚDI
Prosaďte se na trhu a dosáhněte
skvělých výsledků! 112 s., čb. il.
GY039251

199,- 159,-

Alois Jirásek

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Komentované vydání. 304 s., bar. p.
399,- 319,-
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GY038493

Čeká nás v budoucnu
návrat diktatury?
Niheer Dasandi

SELHALA DEMOKRACIE?
Darren Crown

Darren Crown

ANGLIČTINA NA ROVINU

ANGLIČTINA NA ROVINU II

Kniha pojednává o typických
problémech, jaké mají s angličtinou čeští studenti. 208 s., čb. il.

Pokračování fejetonů zábavnou
formou rozebírá další jazykové
jevy. 248 stran

GY039106

199,- 179,-

GY037223

199,- 179,-

Výhodný komplet
ušetříte

100,-

jen

298,2X DARREN CROWN

40

obj. č.

GY040552

Stojíme před klíčovou otázkou: Selhala
demokracie? Odpověď má pro nás
hluboké důsledky. Žádný jiný politický
systém totiž nepřinesl lidem tolik
volnosti, svobody a stability. Přesto
ale v současnosti všude ve světě roste
moc nacionalistických skupin a volání
po diktátorech. Kde končí hranice
demokracie a blíží se konec demokratických politiků?
Brož., 144 s., bar. p., 15,2 x 22,9 cm

GY039882

249,-

199,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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UČENÍ
A PAMĚŤ
PRAVOU
HEMISFÉROU

O

O

Petr Vladyka
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Zkuste myslet a uvažovat jako
největší fyzik všech dob!

Mnoho lidí se už léta
učí cizí jazyk, ale stále
přešlapují na jednom
místě. Potíž však nebude v tom, že by byli
„dřevo na jazyky“, ale
spíš využívají nevhodnou metodu. Většina
současných postupů –
a nejen při učení jazyků, ale v celém školském systému – je totiž
zaměřená výhradně na levosférický (analytický) typ osobnosti. Avšak
ti, kteří patří do druhé skupiny, vstřebávají informace odlišně a potřebují i odlišný přístup. Je tedy třeba nejprve určit, zda jste kinestetický, nebo vizuální typ, a potom zvolit vhodnou techniku učení!
Váz., 160 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GY039285

199,Vzdělávání, zábava

249,-

Tim Dedopulos

HÁDANKY A HLAVOLAMY ALBERTA EINSTEINA
Rjúta Kawašima

TRÉNINK MOZKU
Jedinečný program sestávající
z kombinace jednoduchých matematických výpočtů a slovních
cvičení zlepšuje výkon mozku.
Brož., 160 str. + 32 str. bar. příl.
GY038328

229,- 199,-

Představte si, že vstupujete do mysli Alberta Einsteina. Zkuste myslet a uvažovat jako on, až se budete snažit přijít na kloub rébusům, záhadám, logickým
zkouškám a fascinujícím hlavolamům! Váz., 256 stran, bar. p., 17 x 23,8 cm

VELKÁ KNIHA
KŘÍŽOVEK
A OSMISMĚREK
Tři sta křížovek a téměř dvě stě
osmisměrek. Ideální dárek
pro každého milovníka luštění.
Brož., 400 stran
GY039788

GY039922

359,-

289,-

249,- 199,-

Jan Novotný-Kuzma

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ
SLOVNÍK
DVOUSVAZKOVÝ
Nepostradatelný pomocník pro luštitele. Dohromady obsahuje více než
400 000 ekvivalentů.
Brož., 2232 stran
GY038308 499,- 399,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2018.

HÁDANKY A HLAVOLAMY
ZE SVĚTA STŘEDOZEMĚ

HÁDANKY A HLAVOLAMY
SHERLOCKA HOLMESE

256 stran, barevná publikace
GY038342
359,- 289,-

224 stran, barevná publikace
GY038444
359,- 289,-
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Náš tip na vánoční dárek
pro všechny milovníky turistiky
Petr David, Vladimír Soukup

ŠPALÍČEK VÝLETŮ
Hrady a zámky
Po čtyřech svazcích Špalíčků výletů po Čechách, Moravě a Slezsku přibývá dalších 365 tipů – pro každý den v roce jeden – věnovaných tentokrát výhradně
hradům a zámkům, tedy cílům, které při našich turistických toulkách volíme
obvykle nejčastěji. Takových památek je v Česku řádově několik tisíc, ve výběru
jsou ty nejzajímavější a nejhezčí. Nemohou chybět nejznámější a nejnavštěvovanější, dostalo se ale i na hrady či zámky méně známé, mnohé teprve nedávno
zpřístupněné, případně romantické zříceniny, spojené s četnými zajímavostmi
či tajemnými příběhy. U každého výletu je uveden soubor aktuálních praktických informací, služeb, případně i některých zajímavých akcí. Tradiční součástí
knížky jsou vstupenky a poukázky (platné do roku 2022), jejichž celková hodnota převyšuje cenu knihy. Váz., 432 stran, barevná publikace, 16,2 x 24,4 cm

GY326302

399,-

Cestování

499,-

Wang Ťien, Fang Siao-jen

ZÁPISNÍK Z CEST

Jan Hocek

B. Hübnerová, David Válka

Antonio Paolucci

ČÍNA

Cestovní deník pro vaše jedinečné vzpomínky z dovolené! Ať už to jsou tajné
tipy, restaurace s mimořádnými pochoutkami nebo
adresy na pohlednice – do
tohoto cestovního deníku se
vše vejde. Navíc v něm najdete dost místa na nalepení
fotografií a dalších vzpomínek jako jsou jízdenky nebo
vstupenky. Už nikdy nezapomenete na všechny ty úžasné zážitky! 96 s., bar. publ.

NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA

ČESKÉ STOPY V ŘÍMĚ

SIXTINSKÁ KAPLE

Prostřednictvím této knihy
vás zveme do nejhezčích
oblastí celého světa, které
lze projít pěšky. Na více než
třech stovkách profesionálních fotografií můžete obdivovat pestrost a krásu nejzapadlejších koutů naší planety, které civilizace dosud
nestačila zničit. Dozvíte se
i spoustu informací o přírodě, historii a místních zajímavostech. 224 s., bar. publ.

Ať už je laskavý čtenář výletníkem, poutníkem, či tím,
koho Věčné město v pohodlí
domova prostě zajímá, může
jej upoutat tato útlá knížka
věnovaná českým stopám
v Římě. Její autoři pohlédli
na dějiny a současnost
česko-italských souvislostí,
vztahů i rozdílů, a nalezli
místa, příběhy a osudy, jejichž význam čtenáře překvapí. Brož., 144 s., bar. foto

Obrazový průvodce Sixtinskou kaplí představuje malířskou výzdobu kaple v její
úplnosti: fresky významných
italských malířů 15. století
na stěnách, Michelangelovy
stropní malby i dílo, které
vytvořil na západní stěně
kaple – Poslední soud. Vynikající reprodukce zachycují
interiér Sixtinské kaple a doprovázejí je stručné vysvětlující texty. Brož., 264 s., bar. p.

Stručné ilustrované
dějiny
Čína se řadí mezi významné
státní celky lidských dějin.
Kniha nabízí stručný a přitom komplexní přehled
jejího více než 5 000 let
dlouhého rozvoje. Kulturní
vývoj, umění, vynálezy, náboženství, technologie –
všechna klíčová témata
doprovázejí autentické fotografie. Brož., 128 s., bar. p.
GY039902

42

299,- 229,-

GY038768

199,- 159,-

GY039141

399,- 299,-

GY039615

259,- 199,-

GY039071

799,- 639,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Moderní encyklopedie
udělá radost celé rodině!

Soňa Thomová, Zdeněk Thoma
Lákají vás dobrodružné cesty do tajuplných končin naší
vlasti, kde ožívají mýty a zjevují se nadpřirozené bytosti?
Chcete na vlastní kůži pocítit sílu a magičnost posvátných
míst, které uctívali už naši dávní předkové? Máte rádi
tajemstvím opředené příběhy a dodnes neodhalené
a provokující záhady? Vydejte se tedy s autory této knihy
na toulky po místech možná zdánlivě známých a všedních,
avšak skrývajících záhady a neobyčejné události, z nichž
se vám bude tajit dech. Navštívíte nejen romantické hrady
a zámky či vznosné chrámy, kláštery a kostely, ale i bezedná jezera, hluboké lesy i podivuhodné jeskyně. Na této
mystické pouti vás čeká nejedno překvapení!
Váz., 192 stran, barevná publikace, 21,5 x 30 cm

GY039414

399,-

319,-

Obrazové publikace

ENCYKLOPEDIE MAGICKÝCH MÍST

Petr David, st., Petr David, ml.,
Vladimír Soukup, Petr Ludvík a kol.

ČESKO
Moderní všeobecná encyklopedie obsahuje přibližně 6 000 hesel, zahrnujících nejdůležitější informace, které se týkají českých zemí. Abecedně řazená hesla pokrývají významné
události od dob prvního osídlení, důležité organizace a spolky a zajímavé osobnosti
ze všech oblastí lidského konání, a to až po ty současné, které v jiných slovnících nenajdete. Místopisná hesla popisují města a další sídla jak z hlediska pamětihodností, tak
života v nich, nechybí ani hodnotné přírodní lokality. Informativní texty doprovázejí ilustrativní fotografie a úvodní část tvoří tematické kapitoly podávající ucelené portréty celé
řady oborů a skutečností souvisejících s naší vlastí. Váz., 552 s., bar. publ., 25,2 x 30 cm

GY040055

MAPY MĚST

B. Vurm, Z. Foffová

Tato kniha vás prostřednictvím více než 70 nádherně
ilustrovaných městských
plánů a map seznámí s hlavními centry lidské civilizace.
Plány provází příběhy spojené s tvůrci map. 256 s., bar. p.

PRAHOU PO STOPÁCH
ZEDNÁŘSKÉ
SYMBOLIKY

GY038826

599,- 479,-

Odhalte s pomocí této výpravné knihy otisky tajných
spolků v architektuře našeho
hlavního města. 240 s., bar. p.
GY039098

349,- 279,-

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2018!

V prodeji od 13. listopadu 2018

999,-

799,-

Česko je největší letošní původní projekt našeho nakladatelství. Je to
výpravný lexikon, v němž abecedně řazená hesla, doprovázená množstvím fotografií, nabízejí základní informace o tom nejzajímavějším
a nejdůležitějším z české minulosti i přítomnosti. Zkušený autorský
tým si dal záležet na tom, aby informace byly aktuální, a zahrnul
i méně známé oblasti lidského konání a osobnosti, jaké ve starších
encyklopediích nenajdete.
Petra Diestlerová, šéfredaktorka oddělení naučné literatury
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N

PŘÍRODNÍ DIVY
NAŠÍ PLANETY
Poznejte naši planetu světadíl po světadílu,
objevujte fantastické krajiny a úžasné zázraky
přírody. Od vodopádu Skógafoss na jihu Islandu až po Velký bariérový útes u pobřeží východní Austrálie se můžete kochat nádhernými
fotografiemi, zkoumat jedinečná trojrozměrná
vyobrazení pozoruhodných krajin, jež vám
odhalí podstatu řady geologických jevů, prohlížet si snímky vybraných zástupců rostlinné
i živočišné říše, kteří v těchto končinách žijí,
číst si o neuvěřitelných přírodních silách, stojících za vznikem unikátních přírodních pokladů.
Už Aristoteles říkal, že v každém kousku přírody je cosi zázračného. Tato knížka vás přesvědčí, že měl pravdu.
Váz., 440 stran, bar. publikace, 25,2 x 30,1 cm

GY039826

Obrazové publikace

899,-

699,-

Gary Schwartz

HIERONYMUS BOSCH
V této knize lze nalézt reprodukce
všech obrazů a kreseb z uznávaného
kánonu mistrova díla. Autor publikace Gary Schwartz nabízí interpretace každého z Boschových výtvorů
i nejrůznější další podrobnosti. Díky
množství nových informací i původních myšlenek tak vzniká barvitý
pohled na život i díla slavného
umělce. Součástí knihy jsou kapitoly
o společnosti, vládnutí i víře v Brabantsku poloviny druhého tisíciletí,
které přibližují Boschův světonáhled,
společenské postavení i zdroje jeho
inspirace. Díky srozumitelnému
jazyku a přístupnému stylu je publikace příjemnou četbou pro každého,
kdo se zajímá o jednoho z nejpozoruhodnějších nizozemských umělců
všech dob. 256 stran, bar. publikace
1299,- 649,-
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GY037914

GY039527
MUZEUM UMĚNÍ

N
VI

Odborně fundovaná publikace se zaměřuje na tvorbu
zahradního designu a seznamuje se všemi aspekty
navrhování zahrad; od volby nejvhodnějšího místa,
rozložení jednotlivých prvků přes napojení prostoru
na stávající stavby, otázku světových stran až po
využití existujícího porostu i porostu mimo vlastní
plochu zahrady. Kniha vychází z bohaté praxe obou
autorek. Váz., 392 stran, bar. publ., 20,3 x 25,4 cm
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AK

ZAHRADNÍ DESIGN

N

ČN

Rosemary Alexanderová, Rachel Myersová

499,cena pro VIP členy 419,599,-

Muzeum umění je nejkrásnější umělecká sbírka, jaká kdy byla shromážděna v knižní podobě. Je to doslova
virtuální muzeum výtvarného umění,
které představuje 2 700 mistrovských
uměleckých děl. Kniha obsahuje stovky soch, fresek, fotografií, tapiserií,
vlysů, instalací, performancí, videí,
dřevorytů, obrazů a rukopisů aj.
992 stran, barevná publikace
GY037234

44

4999,- 1999,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 74.
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LIDSKÉ TĚLO
V KOSTCE

Tato kniha vypráví příběh naší
planety v nevídaném záběru:
v časovém horizontu 13,8 miliardy let – od vzniku vesmíru
přes vývoj lidstva až po současnost naší civilizace.
376 stran, barevná publikace
GY038885

799,- 649,-

S další knihou ze zavedené
edice spatříte zázrak lidského
těla tak, jak jste ho nikdy
předtím neviděli. Ohromující
fotografie a 3D ilustrace doprovázené přehledným informativním textem umožňují
poznat a pochopit mnohá
tajemství lidského těla – od
jeho fungování přes procesy,
které se odehrávají pod kůží
či v orgánech, od život zachraňujících reflexů, přes záhady
mozku, jakými je například
vytváření vzpomínek, po buňky, které bojují s bakteriemi…
Váz., 208 stran, bar. publ.,
25,2 x 30,1 cm

GY039870

499,-

Obrazové publikace

VELKÉ DĚJINY

399,-

HVĚZDY
Strhující průvodce po nejpůsobivějších a nejzajímavějších
místech ve vesmíru. Nechte se
ohromit nejnovějšími, dechberoucími snímky vesmíru či souhvězdími vyobrazenými na 3D
ilustracích. 256 stran, bar. publ.
599,- 479,-
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GY038884

PODROBNÝ
A PRAKTICKÝ
ATLAS SVĚTA
Jedinečný velkoformátový atlas
nabízí podrobné mapy světadílů i zemí, fyzickou i politickou
mapu světa, oddíl věnovaný
mapám ČR aj. 320 s., bar. publ.
GY038349

549,- 299,-

VĚDOMOSTI
V KOSTCE
Svět, jak jste ho ještě neviděli! 360 stran, bar. publ.
GY036764

599,- 499,-

DINOSAUŘI V KOSTCE

VESMÍR V KOSTCE

ZVÍŘATA V KOSTCE

V knize naleznete více než
šedesát prehistorických
tvorů. 208 stran, bar. publ.

Ohromující fotografie a 3D
ilustrace provází čtivý text.
208 stran, bar. publikace

Mimořádně atraktivní publikace vám představí říši
zvířat. 288 stran, bar. publ.

GY037367

499,- 399,-

GY038083

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.

499,- 399,-

GY038822

499,- 399,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Knihy se slevou

WHISKY

GIN

VODKA

V přehledné
příručce najdete kromě informací o historii a výrobě destilátu
také recepty na koktejly. 208 stran, barevná publ.

Nepostradatelná příručka pro všechny milovníky ginu. Gin je in!
208 stran, bar. publ.

Vše o oblíbeném alkoholu a nejlepší recepty
na míchané nápoje.
208 stran, bar. publ.

GY038735

GY038733

GY038736

299,-

299,-

299,-

DORTÍKY
A DORTÍČKY

Martin Svatek

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

Lehká a elegantní
Česká kuchyně v novém
kabátku! 192 s., bar. p.

Kniha receptů
Recepty z populární
show. 184 s., bar. publ.

GY037736

GY037612

GY038500

ČESKÁ KUCHYNĚ

299,-

349,-

MASTERCHEF
ČESKO

399,-

Debra Mayhewová

Mireille Guilianová

Mireille Guilianová

K. Schlegl-Koflerová

Elan Mastai

John Grisham

Mark Hill

HŘEJIVÉ POLÉVKY
PRO TĚLO I DUŠI

FRANCOUZKY SE
UMÍ OTÁČET

FRANCOUZKY
NETLOUSTNOU

ÚSPĚŠNÝ TRÉNINK
DOSPĚLÉHO PSA

DNEŠEK NENÍ
NAPOSLED

PŘEDVOLÁNÍ

PŮLNOČNÍ KLUK

Více než 70 receptů.
Brož., 96 stran, bar. p.

240 stran, černobílé
ilustrace
GY037731
249,-

Tajemství věčné
štíhlosti 280 stran

Šestistupňový výcvikový
plán. Brož., 168 s., bar. p.

Příběh o přátelství, rodině a lásce. 384 stran

Nečekané dědictví způsobí univerzitnímu profesorovi problémy. 296 s.

Kdo vraždí bývalé
chovance dětského
domova? 440 stran

GY037740

GY038631

GY038726

GY038239

Virginie Grimaldi

Shawn Stevenson

Hannah McKinnonová

Michal Šefara

Vladimír Přibský

Vladimír Přibský

Ondřej S. Nečas

POCHOPÍŠ, AŽ
BUDEŠ VELKÁ

SPÁNEK JE UMĚNÍ

LÉTO U JEZERA

PODSVĚTÍ

SKANDÁL STOLETÍ

Svatba sestry změní
Iris navždy život.
344 stran

Mysteriózní thriller
odehrávající se v metru.
352 stran

ČARODĚJŮV
ODKAZ

Překoná Julia strach
z nové lásky? 352 stran

Zlepšete kvalitu svého
spánku a života!
376 stran, čb. ilustrace

MŮJ MUŽ KRÁL
KAREL IV.

GY038756

GY038595

GY037979

GY038465

GY037986

199,-

349,-

299,-

GY038654

259,-

299,-

279,-

299,-

349,-

299,-

Fiktivní deník mladičké
královny. 216 stran

Historický román o Václavovi Hankovi a jeho
přátelích. 176 stran

GY038121

GY037741

219,-

199,-

L. S. Hiltonová

Agatha Christie

Agatha Christie

Agatha Christie

Agatha Christie

MAESTRA

TŘI SLEPÉ MYŠKY

HRA NA VRAŽDU

KARTY NA STOLE

Miluje peníze a kvůli
luxusu neváhá vraždit!
304 stran
GY037738
349,-

Jedinečné příběhy královny zločinu a klasické
krimi. 240 stran

Slavný detektiv
Hercule Poirot
a jeho případy 216 s.

Nejznámější postava
z pera královny zločinu
se vrací… 248 stran

ZÁHADA
STŘÍBRNÉ
NA ZÁMKU STYLES DOBRODRUŽSTVÍ

GY037721

GY037210

GY037209

46

279,-

279,-

279,-

379,-

Pohádka i fantasy
v jednom. Brož., 224 s.
GY038715

229,-

Eduard Petiška

První román s legendárním detektivem! 224 s.

Pohádka o chlapci a jeho kamarádovi z kouzelného
oblaku. Ilustrovala L. Dvořáková. 160 stran, bar. il.

GY037208

GY036548

279,-

259,-

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

Jiří Horák

Chris Bohjalian

Joy Fieldingová

Suzanne McNeillová

Mario Puzo

Maud Gabrielsonová

Chuck Wendig

ČESKÝ HONZA

NÁMĚSÍČNÁ

LOOKBOOK

NULY

Mrazivý psychothriller
o skrytých lžích a touhách. 360 stran

QUILTOVÁNÍ
RAZ DVA

RODINA

Humorné pohádky
vybral a upravil Jiří
Horák. 296 s., bar. il.

ZMIZENÍ
SAMANTHY
SHIPLEYOVÉ

Přes 30 quiltů!
Brož., 168 s., bar. publ.

Román o rodině Borgiů,
podle Puza předchůdkyni mafie. 400 stran

Najdi svůj osobitý
styl!
Brož., 224 stran, bar. p.

Divoký sci-fi thriller
plný akčních postav
a trefných hlášek. 472 s.

GY036088

GY038867

GY038100

GY038299

GY038325

GY038632

349,-

349,-

352 stran
GY038314

299,-

299,-

299,-

299,-

399,-

Frankie Jones

Frankie Jones

Bernhard Aichner

Bernhard Aichner

Harlan Coben

PŘÍRUČKA BEAUTY
VLOGERKY

PŘÍRUČKA MÓDNÍ
VLOGERKY

PŘÍTELKYNĚ
SMRTI

DŮM SMRTI

CIZINEC

NÁDHERNÝ
ADVENT

Brož., 208 stran,
černobílé ilustrace

Originální příručka.
Brož., 208 stran, čb. il.

Najde Brünhilda vraha
svého muže? 408 stran

Volné pokračování
bestselleru Přítelkyně
smrti. 392 stran

Cizinec se vynoří
odnikud, zničí váš svět
a zmizí… 344 stran

Tato kniha nabízí spoustu nápadů plných fantazie,
které se dají rychle a snadno realizovat.
128 stran, barevná publikace

GY038949

GY037514

GY038037

GY037515

GY038115

GY038950

249,-

249,-

359,-

359,-

349,-

249,-

Jiří Žáček, L. Brychtová

Gemma Correllová

Gemma Correllová

Hanns Kurth

KOČKOVÁNÍ

KREATIVNÍ
KRESLENÍ
PRO KOČKOMILY

KREATIVNÍ
KRESLENÍ
PRO PEJSKOMILY

SNÁŘ

Brož., 128 stran, bar. il.
GY037985
199,-

Brož., 128 stran, bar. il.
GY037984
199,-

Nora Robertsová

Nora Robertsová

Nora Robertsová

Nora Robertsová

Nora Robertsová

Elizabeth Massie

AFÉRY
PRIVILEGOVANÝCH

PRAVIDLA LÁSKY

CESTA ZA LÁSKOU

VÁŠEŇ A STRACH

ŽHAVÉ DOTEKY

VERSAILLES

Dva příběhy v jedné
knize. 400 stran

Za vším hledej ženu
a Správná cesta.
352 stran

Bestsellery vaší oblíbené
autorky: Špionka v paláci a Irská růže. 416 s.

Další žhavé romance!
Pohyb v temnotě
a Dvojí obraz. 352 s.

Zaostřeno na lásku
a Vůně bazalky.
416 stran

Strhující historický
román poodhaluje
tajemství jednoho z nejkrásnějších paláců. 408 s.

GY275112

GY267900

GY276185

GY270289

GY307549

Knížka pro malé
i velké přátele koček
72 stran, barevné il.
GY038837

199,-

299,-

299,-

299,-

Lexikon snových
symbolů
368 stran
GY038262

279,-

299,-

Margot Lee Shetterly

FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA A KDE
JE NAJÍT

FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA A KDE
JE NAJÍT

Kouzelné postavy…
Brož., 80 stran, čb. il.

Kouzelní tvorové
Brož., 80 stran, čb. il.

Pravdivý příběh tří žen,
jež se zapsaly do dějin
NASA. 400 stran

GY270293

GY271343

GY275111

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

249,-

299,-

GY038167

SKRYTÁ ČÍSLA

249,-

349,-

349,-

47
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NAPEČENO BEZ PEČENÍ
Potřebujete rychle vytvořit dezert, ale nechce se
vám zapínat troubu? S touto kuchařkou snadno
připravíte dezert ze surovin, které máte běžně
doma. 128 stran, barevná publikace
259,- 199,-

GY037889

Karolína Kamberská

KAROLÍNA
Každý den
je svátek

Kuchařky

Gastronomická novinářka
a televizní kuchařka Karolína
Kamberská je přesvědčená,
že každý den může být malou
slavností, pokud chceme…
Po předchozích bestsellerech
se Karolína rozhodla shromáždit recepty, které může každý
využít při domácích oslavách,
ale i naopak – dodat díky nim
slavnostní lesk i běžnému dni,
protože Každý den je svátek.
Vánoce a Nový rok, dětské
i dámské mejdany, romantické
večeře i slavnosti pod širým
nebem – ale také obyčejný
den, kterému chcete dodat
třpyt. To jsou příležitosti, při kterých se vám bude
hodit tato kniha. Pečlivě napsané Karolíniny recepty jsou jednoduše
zvládnutelné i pro nezkušené nebo unavené kuchaře a kuchařky. Zkuste to. Udělejte z každého dne malý svátek. A z velkých svátků udělejte nezapomenutelné slavnosti…
Brož., 208 stran, barevná publikace, 20,5 x 25,2 cm

GY326562

399,-

319,-

Zdeňka Mazúrová

BEZLEPKOVÉ PEČENÍ PRO KAŽDÉHO
70 zdravých a chutných receptů!
160 stran, barevná publikace
299,- 239,-

GY038849

Nicole Justová

Nicole Justová

VAŘENÍ
PRO VEGANY

PEČENÍ
PRO VEGANY

I bez masa, mléčných
výrobků a vajec můžete uvařit skvělá
jídla! 192 s., bar. publ.

Vynikající pochoutky
vykouzlíte i bez živočišných přísad!
192 stran, bar. publ.

GY037488

GY037571
379,- 329,-

349,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

528,-

obj. č.

GY039047

2X NICOLE JUSTOVÁ

48

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Autor kuchařských bestsellerů vydává
dlouho očekávanou kuchařku!

Roman Vaněk, Jana Vaňková a kol.

Jednoduše & dokonale

MASO
Jako vždy spolu s Vaňkem na této publikaci pracovala jeho manželka Jana a tým předních českých šéfkuchařů, kteří jsou zároveň lektory Pražského kulinářského institutu.
V edici Jednoduše & dokonale tato třetí kniha v pořadí skvěle doplní předchozí kuřecí
a zeleninovou kuchařku, které patří mezi nejprodávanější tituly na trhu. Hlavní roli
v knize hrají tentokrát vepřové a hovězí maso. Recepty jsou podrobně popsány
osvědčeným způsobem „krok za krokem“ tak, aby i zdánlivě „složitý“ pokrm uvařil
i absolutní začátečník. Svou jednoduchostí a použitím běžně
dostupných surovin zaujme kniha každého milovníka
dobrého jídla za rozumnou cenu.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 21 x 29,7 cm

GY328544

239,-

Kuchařky

299,-

Sue Quinnová

Kate McMillanová

Dita Janíková, Aneta Beyrová

Michael Koch

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO PLECHU

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO HRNCE

HOLKY, JEZTE ZASE
VDOLKY!

VAŘÍME POCTIVĚ
PO DOMÁCKU

Sue Quinnová je kouzelnice
v přípravě jednoduchých
jídel. Jeden plech na pečení, jedno kompletní jídlo –
žádný zmatek a minimum
špinavého nádobí!
160 stran, barevná publikace

Ideální kniha pro všechny,
kteří chtějí jen s minimem
námahy připravit lahodná
a hřejivá jídla. 70 receptů
na těstoviny, šťavnatá masa
i lehká zeleninová jídla!
160 stran, bar. publikace

Dvě sestry, které milují společné vaření, sepsaly svoji
vlastní kuchařku. Najdete
v ní jejich nejoblíbenější
a milionkrát vyzkoušené
recepty z poctivých surovin.
240 stran, barevná publikace

V knize najdete recepty
na sekanou, bylinkové octy
a oleje, kysané zelí, bylinkové máslo nebo pikantní
marmeládu, šťávy, likéry,
sušenky a mnoho dalšího.
168 stran, barevná publikace

GY039653

299,- 239,-

GY038142

299,- 239,-

GY039784

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

359,- 279,-

GY039593

299,- 239,-

OHNIVÝ KUŘE II
Recepty z oblíbeného
gastronomického seriálu
Stolní kalendář na rok 2019.
60 stran, 17,5 x 22,6 cm
GY321600

65,-

49
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Cvičte 20 minut
denně a bolest
zad bude pryč!

Florian a Andrea Überallovi

PROJEZTE SE
K TRVALÉMU ZDRAVÍ
Kniha plná praktických doporučení
otevírá novou kapitolu světa výživy.
248 stran
GY039742

Brigitte Engammareová

249,- 199,-

ZBAVTE SE BOLESTI ZAD
ZA 6 TÝDNŮ

Brigitte Engammareová

PEVNÝ ZADEK
ZA 30 DNÍ

Zdraví

Kniha je ideální pro ty,
kdo nemají čas chodit
do tělocvičen a posiloven
a hledají ucelený tréninkový program dostupný
pro všechny. Jednotlivé
lekce zvládne každý!

GY039901
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Brož., 104 stran, bar. publ.
GY039900 199,- 159,-

Častou příčinou bolesti zad jsou ochablé svaly,
nedostatek pružnosti nebo špatné držení těla.
Na pomoc s bolestmi zad vám tato kniha nabízí
šestitýdenní program. V jeho rámci budete 20 minut
denně posilovat, zpevňovat, protahovat a ohýbat
záda při jednoduchých, nenáročných a bezpečných
cvicích, které vás současně budou i bavit. Sestavy,
které se postupně přizpůsobují zlepšování vaší
fyzické kondice, jsou zaměřeny na zvýšení mobility
a účinné zpevnění zádových svalů. Během cvičení si
osvojíte správné postoje k odstranění bolestí a navíc
se naučíte jednoduché pohyby či cviky, s nimiž docílíte při nenadálém svalovém napětí či bolesti okamžité úlevy.
Brož., 120 stran, barevná publikace, 16,5 x 22,5 cm
259,-

199,-

Florian a Andrea Überallovi

PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ
Naslouchejte svému tělu a naučte
se rozpoznat, který druh stravy je
pro vás nejvhodnější! 208 stran
GY038182

199,- 159,-

ZDRAVÍ A VITALITA
PO CELÝ ŽIVOT!
Sara Gottfriedová

OMLÁDNĚTE ZA SEDM
TÝDNŮ

Franziska von Au

Rudi Beiser

DOMÁCÍ RECEPTY
PROTI NEMOCEM

ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE

Běžné potíže, jako jsou např.
poruchy spánku, nachlazení
či horečka, můžete ošetřit
domácími prostředky – bez
vedlejších účinků! 320 stran

Přehledný atlas 68 bylin.
Podrobnosti o jejich chuti
a účinku doplňují praktické
rady, recepty, kalendář
sběru… 176 stran, bar. publ.

GY039432

50

249,- 219,-

GY034954

229,- 189,-

Cesta k tomu, jak být s každým uplynulým
rokem krásnější a cítit se silnější, existuje.
Nejde přitom o diety, léky či nějaké magické formule, ale o moc lifestylové medicíny zkombinované se současnými vědeckými poznatky o stárnutí. Sara Gottfriedová, lékařka, absolventka Harvardovy
univerzity a MIT, v knize popisuje svůj
program boje proti stárnutí – první program, který opravdu vychází z nejnovějších vědeckých poznatků.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GY039586

359,-

279,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 75.
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Portréty našich
nejslavnějších
trenérů
Karel Felt

NAŠI NEJLEPŠÍ FOTBALOVÍ TRENÉŘI
Portréty nejslavnějších a nejúspěšnějších českých a československých
fotbalových trenérů, kteří se nesmazatelně zapsali do historie nejen
československého fotbalu, ale úspěšně působili i v zahraničí. Víte, kdo byl
první opravdu profesionální trenér v československé lize? Kdo stál za největšími úspěchy našich reprezentačních týmů či kdo se prosadil v nejlepších zahraničních ligách? Kniha je doprovázena vizitkami a fotografiemi.
Váz., 200 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm

GY039746

319,-

Sport, fitness

399,-

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

MALÁ ŠKOLA PILATES

Luciano Wernicke

Ivan Truchlik

MODRÁ KNÍŽKA
O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ

Chtěli byste se naučit pilates,
ale nevíte jak nebo kde začít?
Tato kniha je váš dokonalý
a trpělivý lektor. Detailně zachycuje cviky a techniky dýchání, díky nimž získáte rychle
sebejistotu a potřebné dovednosti. Čekají vás série cviků
a sestav – nic se nepředpokládá, vše je vysvětleno. 192 s., bar.

PROČ SE HRAJE
FOTBAL JEDENÁCT
NA JEDENÁCT

KURIOZITY A REKORDY

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
GY038753

199,- 159,-

GY038892

299,- 239,-

Je nejlepším střelcem historie
Pelé? Jak se mohlo stát, že za
národní tým nastoupil fanoušek a ještě dal gól? V knize naleznete odpovědi na sto otázek
z pravidel a historie fotbalu,
kuriozity a rekordy. 248 s., čb. il.
GY039797

Soutěž o 3 dresy BORA podepsané Petrem Saganem! Více na str. 35.

279,- 219,-

Mistrovství světa
ve fotbale
Kniha se věnuje nejzajímavějším tématům takřka devadesátileté historie mistrovství
světa ve fotbale. Nechybí ani
statistiky a mnoho historických i současných fotografií.
208 stran, bar. publikace
GY039451

329,- 259,-

51

VI
N

KA

52 a 53 darky.qxp_Sestava 1 16.10.18 13:39 Stránka 2

N

O

Nechte si zamotat
hlavu úžasnými
omalovánkami!
Thomas Pavitte

Spiroglyphics
Objevte nový originální nápad od geniálního tvůrce a návrháře hlavolamů Thomase Pavitta! Spirálové omalovánky
jsou ještě neuvěřitelnější než cokoliv, co Thomas vytvořil
předtím. Každý velkoformátový obrázek začíná svůj život
jako obyčejná spirála, ale jakmile začnete vybarvovat
mezery mezi liniemi, s překvapením zjistíte, že před vámi
ožívá tvář hudební ikony či slavná dominanta některého
světového velkoměsta. Jde o zábavnou kreativní činnost,
navíc s úžasným výsledkem, kterým se rádi pokocháte.
Spirálové omalovánky zaměstnají váš mozek a mohou být
působivou dekorací na vaši zeď!

Pro šikovné ruce

ROCKOVÉ HVĚZDY
Brož., 48 stran, černobílé ilustrace, 29,7 x 29,7 cm

GY039994

249,-

199,-

CESTA KOLEM SVĚTA
Brož., 48 stran, černobílé ilustrace, 29,7 x 29,7 cm

GY039995

199,-

TO

P

249,-

Vyrobte si snadno překrásné ozdoby, které potěší
vás i vaši rodinu a při
jejichž výrobě zažijete
i spoustu zábavy.

Éva Gátiová

Brož., 32 stran, bar. publ.

Brož., 32 stran, bar. publikace

52

FANTASTICKÉ MANDALY

DARUJTE VÁNOCE

VÁNOCE NA STOLE

GY038684

Vyškrabávací obrázky

Edina Jelesová

Éva Gátiová

VÁNOČNÍ OZDOBY
V této knize najdete inspirativní
návody na dekorace z levných
a dostupných materiálů.

118,- cena za 2 publikace

98,-

Vykouzlete vlastnoručně
vyrobené dárečky! Stačí
vám k tomu pár věcí, které
máte doma, a tato skvělá
kniha plná originálních
nápadů! Brož., 32 s., bar. p.
GY038685

Edina Jelesová

ADVENTNÍ DEKORACE
Knížka plná inspirativních
nápadů na krásné adventní
dekorace a vánoční dobroty.
Brož., 32 stran, bar. publ.

118,- cena za 2 publikace

98,-

Nechte se okouzlit fantastickými
vzory a krásnými barvami mandal
ukrytých pod tajemnou černou
vrstvou. Tato originální umělecká
díla můžete odhalit pomocí přiloženého dřevěného škrabátka.
Brož., 28 stran, barevná publikace
GY039853
199,- 159,-

Nakupujte se slevou až 78 %. Více na str. 46 a 47.
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Diář 2019
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího
autora naší doby má tentokrát
za hlavní téma „cesty“. Obsahuje
originální, půvabně vyjádřené
a hluboce pravdivé myšlenky, které pronášejí postavy jeho románů,
ale také autor sám ve svých fejetonech. 264 stran, barevná publikace
GY039704

N
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Paulo Coelho

Vytvořte si snadno a rychle
naprosto dokonalý diář!

299,- 239,-

Kerstin Wolandewitschová

ÚTULNÝ DOMOV
V této knize se dozvíte,
jak si vytvořit jedinečný
a osobitý domov. Všichni,
kdo po přečtení dostanou
chuť přiložit ruku k dílu
a vytvořit si svůj vlastní
prostor, kde se budou cítit
dobře, zde najdou konkrétní návod. 176 s., bar. p.

Doporučujeme
zakoupit společně!

Rebecca Sullivanová

UMĚNÍ PŘIROZENÉHO
DOMOVA
Pokud chceme dosáhnout
přirozeného životního stylu
a optimálního zdraví, je
třeba zvolit ucelený přístup.
V knize najdete náměty
a recepty na přírodní (a přirozené) produkty pro celý dům.
192 stran, barevná publikace
GY039227

349,- 279,-

Dárkové publikace

GY039027 359,- 279,-

Při svém zaměstnání musím mít přehled a být organizovaná, abych všechno
stíhala. Navíc když k tomu ještě přidám pracovní cesty a sportovní a taneční
tréninky, bez pořádného diáře se neobejdu. Nestačí mi jenom obyčejný diář,
protože si potřebuju zapisovat i poznámky, úkoly a občas nápady, a to se
na ty stránky věnované jednomu dni někdy nevejde. Proto léta hledám
dokonalý notes, který by zastal úlohu úplně všeho: od kalendáře po prostor na čmárání a nákupní
seznam. Když se světem začal šířit trend „notesů pro všechno“, opatrně jsem ten systém zkusila
a propadla mu. Už jedu svůj druhý zápisník na míru a těším se, až za pár stránek a pár týdnů vyzkouším tady tenhle nový. Jaký si ho uděláte, takový ho máte. A vejde se tam opravdu úplně všechno!
Alexandra Fraisová, PR manager

Marcia Mihotichová

ZÁPISNÍK NA MÍRU
Kreativní průvodce bullet systémem
Tato kniha vám pomůže spojit všechny deníky, notýsky a poznámkové bloky do jediného zápisníku – přičemž Můj osobní zápisník na míru a něco na psaní jsou vším,
co budete potřebovat. V knize najdete postupy a nápady, jak poznámkovat každý
den, i inspiraci ke zkrášlení zápisníku aj. Brož., 256 stran, čb. il., 13 x 19,7 cm

S. Pesterová, C. Brunsová

KREATIVNÍ NÁPADY
PRO KAŽDÉHO
Oživte váš domov a šatník
rychlými a jednoduchými
proměnami! Zkuste si šití,
pletení, háčkování, vyrábění
z papíru a mnohem víc
s touto knihou plnou podrobných postupů a předloh. 176 stran, bar. publikace
GY038198

299,- 249,-

GY039496

349,-

279,-

MŮJ OSOBNÍ ZÁPISNÍK NA MÍRU
Tohle je ten nejlepší zápisník, který jste si kdy mohli koupit. Ptáte se proč? To je
jednoduché. Protože tento zápisník bude přesně takový, jaký si ho vysníte, vymyslíte
a poté také vyrobíte. Funguje na principu velmi populárního bullet systému, což je
technika rychlého poznámkování. Není to nic složitého, tak hurá na to!
Flexivazba, 208 stran, 13 x 19,7 cm

GY040301

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

249,-

199,53
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Amber McNaughtová

N

PRŮVODCE
ŠATNÍKEM
KAŽDÉ ŽENY
Pokud potřebujete vědět, jak
ze svého šatníku získat co nejvíce a vybudovat si osobní styl,
jste na správném místě! V této
knize najdete vtipné a nápadité způsoby, jak využít každou
věc ze svého šatníku. Kniha
předkládá šedesát klasických
kousků a ke každému z nich
nabízí pět návrhů, jak je nosit.
Dohromady je to více než
300 outfitů! Najdete zde nápady pro všechna roční období
a každou příležitost. Jednoduché ilustrace vám napoví, jak
různé styly vypadají, a módní
fotografie vás inspirují k vyzkoušení nových kombinací.
Flexivazba, 176 s., bar. publ.,
17,9 x 22,8 cm
299,-

239,-

ÚČESY PRO HOLČIČKY
Brož., 48 stran, barevná publikace

Zvládnu to sám

VLASY JAKO ŠPERK
Brož., 32 stran, barevná publikace
GY040554
118,cena za 2 barevné publikace 98,-
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Móda

GY039856

Zvládnu to sám

54

Megan Hess

Megan Hess

Megan Hess

Megan Hess

COCO CHANEL

ŠATY

Tato kniha nahlíží do
magického světa Coco
Chanel, na její ikonické
návrhy a do říše slavného módního domu.
208 stran, barevná publ.

Úžasná barevná publikace je oslavou všech
šatů, které v posledních
desetiletích formovaly
směr luxusní módy.
224 stran, barevná publ.

PAŘÍŽ PRO
MILOVNÍKY MÓDY

NEW YORK PRO
MILOVNÍKY MÓDY

Mezinárodně uznávaná
ilustrátorka vás provede
oblíbenými obchody, hotely, restauracemi a místy
k relaxaci. 208 s., bar. p.

Nechte se provést
New Yorkem, jedním
z nejrespektovanějších
módních měst světa!
208 stran, barevná publ.

GY038535 399,- 319,-

GY038536 399,- 319,-

GY039625 399,- 319,-

GY039626 399,- 319,-

Zvládnu to sám

LÍČENÍ
Brož., 32 stran, barevná publikace

Zvládnu to sám

DOMÁCÍ KOSMETIKA
Brož., 32 stran, barevná publikace
GY040571
118,cena za 2 barevné publikace 98,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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Přestaňte se
trápit a začněte
znovu žít!
Meshel Laurieová

VŠECHNO, CO BYSTE MĚLI
VĚDĚT O MUŽÍCH A ŽENÁCH
To nejlepší z bestsellerů světoznámé
autorské dvojice! Brož., 296 s., čb. il.

BUDDHISMUS
PRO ROZCHODY

Maitreyi D. Piontek

Potřebujete první pomoc při rozchodu či
rozvodu? Chcete ušetřit za drahé hodiny
psychoterapie? Pak si rozhodně přečtěte
tuto knížku. Autorka, matka dvou dětí,
příjemným způsobem a otevřeně vypráví,
jak se vyrovnávala s koncem svého manželství, které trvalo dvacet let, a o překonání psychické krize. Buddhistická praxe
jí pomohla v období, kdy se musela vypořádávat se svými obavami z budoucnosti
i lítostí z rozpadu vztahu. Postupně
se jí stále lépe dařilo nacházet
klid a rozvahu, nový vztah
k lásce i k sobě.
Váz., 216 stran,
14,5 x 20,6 cm

TAO ŽENY

GY039078

GY037450

259,- 219,-

Díky této knize lépe porozumíte vlastnímu tělu, emocím i sexualitě, naučíte se
pracovat s energií a posilovat vlastní
ženské základy. 296 stran

199,-

279,- 219,-

N

O

VI

N

KA

GY039007

259,-

Vztahy

Allan a Barbara Peasovi

Bärbel Wardetzki

NEBER SI TO OSOBNĚ
Cítíte se někdy ukřivdění? Říkají vám,
že jste vztahovační? Křivda je jako
úder do duše, vyvolává pocit nedocenění a nepochopení. Čím lépe porozumíme tomu, co nám ubližuje, tím
účinněji se dokážeme chránit. Záleží
totiž do značné míry na nás, zda něco
pociťujeme jako příkoří a jak silně nás
to zraní. Zkušená psychoterapeutka
a autorka bestsellerů Bärbel Wardetzki
přináší doporučení, jak si poradit a neztrácet klid. Tato knížka vám poslouží
jako „krabička první pomoci“, když se
dostanete do těžké situace.
Brož., 120 stran, 16 x 21,4 cm

GY038660

Otevíráme pro vás nové prodejny! Více na str. 74.

249,-

199,-

Blanche Ebbutt

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

CO NEMÁ MANŽEL NIKDY DĚLAT
Kniha je pojatá s typickým anglickým humorem a v mnoha uvedených situacích se určitě najdete. Rady se týkají osobních vztahů, financí, zábavy s přáteli aj. Brož., 84 stran
GY039191 158,-

cena za obě publikace

118,-
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DOMÁCÍ PRVNÍ POMOC
DĚTEM
Názorné fotografie a ilustrace krok
za krokem přibližují každou fázi
správné péče při nehodách či onemocnění dítěte. Brož., 128 s., bar. p.

Rodina, partnerství

GY039539

249,- 199,-

KÁMASÚTRA EXPERT

PRVNÍ DĚTSKÉ VZPOMÍNKY
V této půvabné krabičce objevíte knížku pro zapisování nejdůležitějších okamžiků života vašeho děťátka a také
šuplíčky například na první zoubky nebo na náramek z porodnice. Kdykoli tak můžete vzpomínat na první vzácné okamžiky s miminkem. Dárková krabička se 4 šuplíčky a knihou (brož., 16 stran, barevná publ., 15 x 20 cm)

GY039925
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399,-

319,-

Tato vzrušující kniha vás krok
za krokem provede všemi smyslnými
pozicemi. Součástí jsou i názorné
fotografie a podrobné popisy každé
polohy. Brož., 240 stran, bar. publ.
GY038256

299,- 249,-

Praktické rady
pro novopečené
maminky
Kimberly Ann Johnsonová

ČTVRTÝ TRIMESTR

Harvey Karp

Harvey Karp

NEJŠŤASTNĚJŠÍ
MIMINKO V OKOLÍ

NEJŠŤASTNĚJŠÍ
BATOLE V OKOLÍ

Rady od odborníka na vývoj
dětí. 312 stran, čb. il.

Tipy, vtipné postřehy, příběhy
ze života aj. 344 stran, čb. il.

GY040174

GY040175

299,- 239,-

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

398,2X HARVEY KARP

56

obj. č.

GY040553

První tři měsíce s novorozeným
dítětem jsou náročným obdobím. Tento holistický průvodce
nabízí praktické rady, které novopečeným matkám pomohou
vzpamatovat se z porodu a nenásilně se přenastavit na život
s nemluvnětem. Zabývá se
změnami na tělesné, citové,
vztahové i duchovní úrovni –
a usnadňuje ženám důležitý
životní přechod.
Váz., 344 stran, čb. ilustrace,
15,2 x 22,8 cm

GY039735

399,-

299,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2019 najdete na str. 66.
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Naučte své dítě
samostatnosti
bez pláče!
Anna Bykova

VĚDA ZVANÁ RODIČOVSTVÍ
Poskytněte dítěti zdravou, citlivou
a láskyplnou péči! Kniha se zabývá
vztahem mezi rodiči a dětmi od nejútlejšího věku po školáky. 304 s., bar. p.
GY038338
399,- 299,-

Susanne Mierau

NE! JÁ NECHCI!
Vaše dítě s vámi nehraje přetahovanou o moc, ale vyžaduje naplnění
svých základních potřeb…

Autorka jednoduchým, lehkým a humorným jazykem vypráví o tom, jak
vychovat samostatné dítě. Popisuje,
v čem spočívá nebezpečí rodičovského
perfekcionismu, přehnané péče a nadměrné kontroly. Vysvětluje, proč je tak
důležité poskytnout dítěti možnost
výběru, kdy stojí za to dítěti pomoci,
a kdy mu naopak nechat volnou ruku,
jak naučit dítě bez hysterie a slz usínat,
chodit na nočník a uklízet po sobě
hračky. Přitom vše probíhá bez jakéhokoli fanatismu – „lenivá“ máma „nepřehazuje“ na dítě všechny domácí
práce, ale prosí ho o pomoc s tím, nač
jí nezbývá čas nebo síla. Lehké a místy
ironické vyprávění provázejí milé, žertovné ilustrace, které názorně vystihují
jádro pojednávaného problému.
Váz., 272 stran, černobílé ilustrace, 13,8 x 20 cm

GY039423

299,-

239,-
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144 stran, barevná publikace
GY039886
299,- 239,-

LÍNÁ MÁMA

Rodina, výchova

Margot Sunderlandová

Nechte si poradit od rodičů!
Jen oni vědí, že rodičovství
je plné krizí, z nichž řada
vyžaduje rychlé rozhodování
v ne zrovna ideálních
podmínkách…
Asha Dornfest

Elizabeth Fenwicková

RODIČOVSKÉ VYCHYTÁVKY

VELKÁ KNIHA
O MATCE A DÍTĚTI

Jedinečná sbírka 134 jednoduchých, nečekaných řešení problémů, které jsou nějak spojené s dětmi. Tvoří je komunita
opravdových MacGyverů – rodičů, kteří sdílejí záblesky vlastní geniality a řešení spousty potíží. V knize najdete vychytávky pokrývající všechny fáze života s dětmi, od těhotenství
po spaní, krmení, koupání, cestování… a ještě mnohem víc!
Brož., 272 stran, barevná publikace, 13 x 18 cm

Jste v jiném stavu a máte obavy
z průběhu těhotenství nebo porodu? Každé těhotenství a miminko je výjimečné. Snahou této
knihy je ukázat, co podle rodičů
nejlépe funguje a co činí život
nejjednodušším: praktická řešení
běžných problémů. 264 s., bar. p.

GY040221

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

299,-

239,-

GY035242

299,- 259,-
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Vneste
do svého života
rovnováhu

Eckhart Tolle

TICHO PROMLOUVÁ
Ve své další knize nám
E. Tolle vysvětluje esenci
svého učení jednoduchým
způsobem určeným pro
každého. 104 stran
199,- 159,-

GY040047

Göran Everdahl

LAGOM
Švédský způsob života

Rádce

Koncept lagom – což ve švédštině znamená
„ani moc, ani málo“ – se šíří světem rychlostí
blesku. Základní myšlenkou je chovat se
vědomě umírněně a rozhodovat se tak, aniž
bychom škodili životnímu prostředí, a to
v oblasti kariéry, oblékání, cestování, stravování, zábavy, zdraví nebo krásy. Uznávaný
novinář a kritik G. Everdahl je zábavný, vtipný
a má smysl pro detail. Jeho kniha vás přesvědčí, že lagom vám přinese dokonalou rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem,
přehnaně zdravou stravou a bezuzdným hodováním, lehkomyslností a přílišnou vážností.
Váz., 192 stran, barevná publ., 14 x 18,8 cm
329,-

259,-

Pracovní kniha
Praktická publikace obsahuje základní teorii a návodná cvičení. 112 stran
GY039939

199,- 159,-
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GY039919

Eckhart Tolle

MOC PŘÍTOMNÉHO
OKAMŽIKU

MOTIVAČNÍ ZÁPISNÍK

Alda Sigmundsdóttir

Ať už chcete psát příběh svého života či si vytvořit seznamy úkolů, tento zápisník
s krásnými ilustracemi a afirmacemi je vhodný pro každou příležitost! 128 s., bar. p.

MALÁ KNIHA
O ISLANĎANECH

GY039365

58

199,- 159,-

Tato útlá kniha od rodilé
Islanďanky odkrývá značný
počet specifik tohoto severského národa. 128 stran
GY039069

149,- 119,-

Elias Larsen, Jonny Jackson

MALÁ KNIHA POHODY
Cítit se příjemně, vyrovnaně, těšit se
ze života, to je něco, po čem všichni
toužíme. Tato knížka vám pomůže
vnést do vlastního života pocit útulného tepla, klidu a spokojenosti.
Díky množství snadno realizovatelných tipů a inspirativních výroků
v ní najdete mnohé, co dovede
navodit pohodu. Dopřejte si klidnou
chvíli, uvelebte se ve svém nejpohodlnějším křesle a oslavujte malé
věci, s nimiž je život radostnější.
Váz., 160 stran, 9,5 x 13 cm

GY039958

199,-

159,-

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

KLÍČ K TRVALE UKLIZENÉ DOMÁCNOSTI

John C. Parkin

DO PR****, BERTE
ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ
JE
Tato kniha vás naučí řešit
spoustu problémů jednoduchým způsobem. 248 stran
GY039903

249,- 199,-

Marie Kondo

ŽÍT S RADOSTÍ

GY039800

279,-

Rádce

Proslulá japonská autorka, která svým Zázračným
úklidem strhla bezpočet lidí k tomu, aby si uspořádali veškerý majetek, napsala pokračování své
slavné knížky. Nejenže rozšířila rady o ještě konkrétnější návody, jak se vypořádat s jednotlivými
kategoriemi toho, co vlastníme, ale navíc zdůrazňuje zásadní kritéria, díky nimž se dokážeme
snadno rozhodnout, co si přejeme ponechat
pro šťastný život. Knihu doprovázejí inspirativní
obrázky, jak máme věci skládat a uchovávat.
Váz., 240 stran, čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

219,-

Tajemství harmonie

ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA
Publikace nabízí celkem
sto originálních cest, aktivit,
projektů a cvičení, k vytoužené životní rovnováze.
Brož., 96 stran, bar. publikace
GY039657

129,- 99,-

Tajemství harmonie

OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Na originálně navržených
stránkách najdete jógu,omalovánky, speciální domácí
projekty a nápady na wellness aj. Brož., 96 s., bar. p.
GY039658

129,- 99,-

Přečetli jste si
Zázračný úklid
od Marie Kondo
a začali podle něj
uklízet, ale pak jste
se někde zasekli
a nevíte jak dál?
Nebo jste si knihu
sice pořídili, ale ke skutečnému úklidu se pořád
ještě nemůžete odhodlat? Slyšeli jste o metodě
Marie Kondo vyprávět svoje známé a říkáte si,
jestli byste si také neměli doma z gruntu uklidit?
Přečtěte si knihu Žít s radostí a váhat přestanete.
Konečně si doma uděláte opravdový pořádek.
Žít s radostí napsala Marie Kondo na přání svých
čtenářů jako doplněk k Zázračnému úklidu. Je to
vlastně taková encyklopedie uklízení. Najdete v ní
to, co Marie Kondo detailně vysvětluje a názorně
předvádí svým klientům na svých hodinách. Odpověď na každou otázku, jaká vás jen může napadnout, podrobné návody, jak skládat a ukládat
oblečení a vše, co se v domácnosti nachází, a to
včetně názorných ilustrací, i další motivaci a povzbuzení. A až s úklidem skončíte, budete nevěřícně vrtět hlavou nad tím, jak se vaše domácnost
změnila, kolik je v ní najednou světla a prostoru.
Šárka Kadlecová, šéfredaktorka oddělení beletrie

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

Marie Kondo

ZÁZRAČNÝ ÚKLID
Poznejte originální umění, díky
němuž se spolehlivě zbavíte
nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato přesvědčivá
knížka se právem stala ohromným bestsellerem a vyšvihla se
na první místo žebříčku New
York Times. 192 stran
GY037283

249,- 199,-
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Váš průvodce
na nové cestě
za štěstím
Vincent Karche

12
MOUDROSTÍ
STROMŮ

Rádce

Nejlepší lekcí, kterou
nám les umí dát, je
správné prožití přítomného okamžiku.
Při pozorování stromů
správným způsobem
ukotvíme své myšlenky tam,
kde by měly přirozeně být. Poté se naučíme vnímat rytmus života okolo, porozumět lépe svému okolí, přirozeně si
odpočinout, a očistit se od problémů každodenního života. Autor Vincent Karche je
specialista v daném oboru a bude vaším průvodcem na nové cestě za štěstím.
Váz., 192 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GY039871

259,-

Richard Nicholls

15 MINUT KE ŠTĚSTÍ
Autor pomáhá lidem ke štěstí už po desetiletí.
Jako diplomovaný psychoterapeut se věnuje efektivním řešením na poli běžných denních problémů.
V této knize nabízí krátká a jednoduchá cvičení,
která netrvají déle než 15 minut. Díky nim do svého života začleníte pohodu a radost. Kniha popírá
běžné mýty a vzorce a nahlíží na věci z jiného úhlu
pohledu s cílem zlepšit život nás všech.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

GY039834

299,-

229,-

Jeho Svatost dalajlama, T. Gyatso

Louise L. Hay

Louise L. Hay

Louise L. Hay

LASKAVOST, JASNOST
A POROZUMĚNÍ

POZNEJTE DOBRO V SOBĚ

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

SÍLA ŽENY

V této nádherné knize vám
Louise L. Hay ukáže tajemství
a sílu afirmací a především
správný způsob, jak je používat.

Autorka vysvětluje, jak limitujeme své myšlení, a tím vytváříme
v hlavě zárodky nemocí. Změníte-li své myšlení, prožijete kvalitnější a hodnotnější život! 248 s.

L. L. Hay učí ženy, jak si vážit
sebe sama a získat sebevědomí
a respekt. Obrací se na všechny
ženy bez ohledu na jejich věk
či společenské zázemí. 128 stran

GY038744

GY038830

Učení obsažené v této knize
shrnuje všechna témata, k nimž
se dalajlama opakovaně vrací.
256 stran + 24 stran bar. foto
GY039544

60

299,- 229,-

120 stran
GY039608

199,- 159,-

249,- 199,-

169,- 129,-

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

Lorna Byrneová

ANDĚLÉ V MÝCH
VLASECH

SCHODY DO NEBE

304 stran
GY037183

279,- 249,-

Autorka v knize popisuje
různé typy andělů a seznamuje čtenáře s úlohou,
jakou hrají andělé v lidském
životě. 280 stran
GY037868

259,- 229,-

Lorna Byrneová

Publikace představuje jímavé
a hluboce podnětné putování do neviditelného světa.

Lorna Byrneová

Lorna Byrneová

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
NADĚJE

NEBESKÁ LÁSKA

V této knize najdete doporučení, jak můžete oslovit
anděly s prosbou o pomoc.
160 stran
GY039785

259,- 219,-

KNIHA
přinášející posílení
a naději

Po přečtení této knihy se
v nás probudí láska i soucit,
najdeme více štěstí i sílu
změnit svůj život. 144 stran
GY036807

259,- 229,-

Lorna Byrneová

MODLITBY OD SRDCE
Prosby o pomoc a požehnání, modlitby díků a lásky

Lorna Byrneová

Lorna Byrneová

ANDĚLÉ NA DOSAH

ANDĚLSKÉ ZAMYŠLENÍ

Populární kniha irské
autorky, která má od nejútlejšího dětství výjimečnou
schopnost vidět anděly a komunikovat s nimi. 328 stran

48 stran, barevná publikace

GY039055

279,- 219,-

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
48 stran, barevná publikace
GY039186
198,cena za 2 publikace

158,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Proslulá Lorna Byrneová, která si dávno i v Čechách získala srdce svých čtenářů
a přívrženců, přináší ve své nové knížce nejen další postřehy a doporučení, ale
především také soubor mnoha modliteb, které se hodí v různých situacích a dokážou nezřídka přinést zvrat i uklidnění.
Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

GY040271

V prodeji od 5. listopadu 2018

259,-

199,61
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Eduard Martin

ĎÁBEL LÁSKY
Napínavé a strhující čtení
o lidech, kteří v sobě odhalili
netušené možnosti. Lze vytušit něčí minulost? Dokážou
lidé létat? Povídky známého
spisovatele sugestivně zachycují mnohé paranormální
jevy, jako je neviditelnost,
čtení z ruky, levitace či povědomí o minulých i budoucích
událostech.
Váz., 208 str., 12,5 x 20 cm
249,-

Ezoterika

GY039589

199,-

Enza Vita

ŽÍT V PŘÍTOMNOSTI
Tento praktický průvodce k osobnímu rozvoji a plnému využívání vlastních schopností přináší odpovědi
na základní otázku o smyslu existence, o principu
fungování vědomí a osvobození z nevědomosti. Není
třeba komplikovaných cvičení, meditací a studia literatury. To, co hledáme, už máme v sobě; stačí, když
se zbavíme utkvělých představ a všeho snažení. Každá cesta má však svá úskalí a právě na ně se kniha
zaměřuje. Obzvlášť cenná je autorčina přímá zkušenost a osobní přístup. Váz., 168 s., 14,5 x 20,6 cm

GY039269

Reinhard Stengel

Georg Huber

ŽÍT VE VNITŘNÍ
HARMONII

ENERGETICKÁ OČISTA
DOMOVA

Úspěšný léčitel a šaman se
v knize zabývá očistou aury
a čaker, duchovní prací s kruhy a energetickými konstelacemi. 96 stran, bar. publ.

Chcete mít krásně čistý domov, ale nevíte, jak na to?
Tato knížka vám dodá sílu,
odhodlání a praktické rady.
96 stran, barevná publikace

GY038524

62

179,- 139,-

GY038525

169,- 129,-

Rhonda Byrne

Rhonda Byrne

TAJEMSTVÍ

JAK MI TAJEMSTVÍ
ZMĚNILO ŽIVOT

Dosáhněte spokojeného života v oblasti
peněz, zdraví, vztahů i osobního štěstí!
216 stran, barevná publikace
GY040091

329,- 259,-

249,-

199,-

Soubor příběhů ze života, které ukazují,
jaké má Tajemství moc. 272 stran
GY039588

333,- 259,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 75.
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Anita Moorjani

CO KDYŽ JE TO NEBE?

MUSELA JSEM ZEMŘÍT

Autorka cestuje po světě, pořádá semináře, přednáší na konferencích a vypráví posluchačům
o hlubokém vhledu, který zažila
na onom světě. Je-li v životě
důležitá cesta, a nikoli cíl, je
možné, že nebe je zde – je jím
tento fyzický život, který žijeme
na Zemi. 192 stran

Anita onemocněla rakovinou
a po dlouhé léčbě upadla do kómatu. Nečekaně se však z klinické smrti probrala a začala
se zotavovat. Vyšetření neprokázala žádná ložiska rakoviny.
Na základě prožitku blízké smrti
změnila autorka svůj pohled
na život… 208 stran

GY038458

299,- 239,-

GY039490

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

378,-

obj. č.

GY039523

2X ANITA MOORJANI

Amy Leigh Mercree,
Chad Mercree

ČAKRY A JAK JIM
ROZUMĚT
Čakry jsou energetická
ohniska v těle. Mystici je
studují tisíce let a používají
v mnoha duchovních technikách. Pozitivní práce
s jemnou energií čaker je
spojována s dlouhověkostí
a s fyzickým, duševním
i emocionálním zdravím.
Vhodným vyladěním totiž
získáme v životě vyrovnanost, vnitřní bohatství
a vitalitu.
Váz., 128 stran, 13 x 19 cm

GY039404

199,-

Ezoterika, záhady

Anita Moorjani

Poznejte
mystický svět čaker!

149,-

Renata Herber

POSELSTVÍ TAROTU
Publikace od české kartářky obsahuje informace, jak postupovat při
vykládání a čtení karet a jaký je
význam jednotlivých listů v kratším
i delším časovém horizontu. Kniha
je doplněna černobílými obrázky
a nádherně barevně provedenou
sadou 78 tarotových karet od D. Lukůvkové. 200 s., čb. il. + tarotové karty
GY037471

Don Miguel Ruiz

399,- 299,-

ČTYŘI DOHODY

Stase Michaelsová

Cassandra Easonová

Čtyři dohody, založené na staré
toltécké moudrosti, nabízejí
nový přístup k svému nitru, abychom změnili život v prožitek
svobody, štěstí a lásky. Ruiz shrnuje základní toltéckou moudrost a vyjadřuje jasně, co znamená žít jako mírumilovní válečníci
v moderním světě. 144 stran

SNY A JAK JIM
ROZUMĚT

TAROT A JAK MU
ROZUMĚT

Sny jsou především spolehlivým
zdrojem poznání sebe sama. Autorka se zabývá výkladem snů. Zná
také techniky, jak můžeme se sny
pracovat, a to je obzvlášť lákavé.
Nezapomínejme, že mnohé sny
si lze splnit! 136 stran

Když dostaneme dobrý návod,
snadno dokážeme otevřít své intuitivní vnímání a poradit se s kartami,
jak máme v nějaké záležitosti
postupovat. Tato šikovná a čtivá
knížka vás naučí hravou formou
nahlížet do budoucnosti. 128 stran

GY038699

249,- 199,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2018.

GY038448

199,- 149,-

GY038449

199,- 149,-
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BETLÉM – kreativní set
Vyrobte si s dětmi tradiční symbol Vánoc – malý dřevěný betlém. Balíček
obsahuje veškeré díly ke zhotovení betlému. Základním materiálem je dřevo,
textil a točená buničitá vata (papír), jednotlivé díly se proto dají jednoduše
slepit lepidlem (např. Herkules) nebo tavnou pistolí. Výška domečku je 14 cm.

99,-

GY327849

ANDÍLCI – kreativní set (10 ks)
Malí usměvaví andílci, něžná vánoční dekorace, kterou zvládnete vyrobit sami. Balíček
obsahuje veškeré díly ke zhotovení deseti andílků. Základní materiál: točená buničitá
vata (papír). Výška figurky: 6,5 cm.

99,-

GY327847

SVÍČKY TŘI ANDÍLCI
S touto sadou tří svíček s motivem andílků vykouzlíte doma tu pravou vánoční
atmosféru. Rozměry svíčky: průměr 5 cm, výška 10 cm. Materiál: parafín.
Česká ruční výroba!

Lití olova patří v českých
zemích k nejstarším vánočním zvykům. Celé rodiny po
generace s napětím čekaly,
jaký symbol se z roztaveného kovu odlitého do vody
objeví – bude to maják
(dobré vyhlídky do budoucna), slunce (štěstí v obchodě i rodině) nebo něco
jiného? Sada obsahuje:
olůvka (6 ks) a tavicí naběračku v krabičce s vánočním designem. Sadu lze
používat opakovaně.

109,-

Dárkové zboží

GY267559

VÁNOČNÍ LITÍ OLOVA

GY304400

Náš tip na dárek
pro děti i dospělé

TEA TREE OIL
Dárková sada
Tea tree oil (11 ml) je nejsilnější přírodní antiseptický prostředek, vynikající pro ošetření
ranek, ekzémů, plísní a oparů.
Nosní olej s tea tree (10 ml)
pečuje o pokožku při rýmě
a nachlazení. Unikátní směs
silic (tea tree, eukalyptové,
borovicové a mátové) pomáhá
uvolnit nosní dutinu. Tea tree
oil krém (50 ml) s panthenolem a vitaminem E má vynikající zklidňující účinky.
GY244763

64

165,-

235,-

VONNÁ ESENCE
Provoňte svůj byt
či kancelář jemnou
vánoční vůní! Sada
obsahuje: vonné
tyčinky + 30 ml oleje
s vůní jablka a skořice.
Tyčinky rovnoměrně
a dlouhodobě rozptylují vůni i do velkého
prostoru.
GY327856

119,-

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!
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ADVENTNÍ ČAJOVÝ
KALENDÁŘ BIO

GY326633

299,-

PŘÍVĚSEK S ŘETÍZKEM
Sada obsahuje: otevírací přívěsek z chirurgické oceli se znakem korunní čakry, která je
centrem blaženosti, krásy a duchovnosti,
a plstěný polštářek. Váš oblíbený parfém
nebo éterický olej nakapete na polštářek.
Vůni snadno změníte opláchnutím polštářku
v teplé vodě s mýdlem. Zavírání přívěsku
na magnet. Rozměry: Ø 3 cm, délka 60 cm.

399,-

GY327859

DÁRKOVÉ BALENÍ
S VŮNÍ LEVANDULE

LUXUSNÍ DÁRKOVÁ SADA
POMERANČOVÝ KVĚT
S MANDARINKOU

Oddejte se zklidňující energii
výrobků s proslulou vůní
francouzské levandule.
S důvěrou jim můžete svěřit
i pokožku velmi citlivou či
podrážděnou. Dárková sada
obsahuje: pěnu do koupele
(200 ml), která z vaší koupelny udělá voňavé soukromé lázně, zvláčňující krém
(200 ml) s vitaminem E
a panthenolem pro každodenní použití.

Rozmazlujte své blízké kosmetikou
s úžasnou vůní. Sada obsahuje: zvláčňující tělový krém Pomerančový květ
s mandarinkou (200 ml), obohacený
o cenné přírodní výtažky a mandlový
olej, který poskytuje dehydrované
pokožce maximální ochranu
a komfort, a pěnu do koupele
Pomerančový květ s mandarinkou (200 ml), plnou
blahodárných přírodních
výtažků a obohacenou opět
o výživný mandlový olej.

GY326634

145,-

GY326635

Dárkové zboží

Čajový kalendář britské
firmy English Tea Shop
ve stylu červené knihy. Čaje
jsou pěstované a sklízené
farmáři především v oblasti
Vysočina na Srí Lance. Sada
obsahuje 25 pyramidek
sypaných čajů (13 příchutí:
bílý čaj, lychee, kakao;
podpora imunity Chai;
energie na svátky; marocké koření; oolong, citron
a malina; vánoční koláč;
kokosový Chai; černý čaj
s medem a melounem aj.)

245,-

AKUPRESURNÍ PODLOŽKA
Akupresurní podložka účinně nahradí přirozenou a prospěšnou chůzi
po kamínkách v přírodě. Pravidelným pošlapáváním docílíte vzpružení celého
těla, zmírníte únavu a podpoříte cirkulaci krve v dolních končetinách. Doporučujeme při potížích s páteří, při bolestech zad, hlavy, při problému
s propadlou klenbou a plochými chodidly.
Je vhodná i pro malé děti a diabetiky.
Lze ji používat taktéž pro polohu
vleže. Rozměry: 120 x 35 cm.
GY326982

399,-

MASÁŽNÍ POMŮCKA
Účinná vibrační pomůcka,
kterou snadno namasírujete
bolavá záda, ramena, svaly
rukou, nohou nebo i chodidla. Masáž spojená s vibracemi
příjemně uvolní ztuhlé svaly
a podpoří cirkulaci krve.
Oceníte ji po náročnějším
výletě nebo delším sezení
u počítače. Baterie (3x AAA)
nejsou součástí balení.
Rozměry: 12 x 8 cm.
GY326983

259,-

Hledáte knihu? Více než 60 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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Krásné kalendáře na rok 2019
2

1

5

3

4

1 IVA HÜTTNEROVÁ

5 PROVENCE

měsíční, 13 stran, 24,5 x 34,5 cm
GY323080

měsíční, 14 stran, 30 x 30 cm
GY321609
149,-

249,-

6 LUNÁRNÍ KALENDÁŘ
KRÁSNÉ PANÍ
týdenní, 60 stran, 17,5 x 30 cm + 2 publikace
GY323137
249,-

2 HYGGE měsíční, 14 s., 31,5 x 52,5 cm

Kalendáře

GY321663

159,-

6

3 JOSEF LADA
měsíční, 14 stran, 33 x 46 cm
GY315753

169,-

4 NÁRODNÍ PARKY ČECH
A MORAVY
měsíční, 14 stran, 33 x 46 cm
GY315813

159,-

Stolní kalendáře na rok 2019
9

BYLINKOVÝ
KALENDÁŘ

7 TIPY NA CYKLOVÝLETY
týdenní, 60 stran, 16 x 30 cm
GY315619

týdenní, 60 s., 15 x 30 cm
+ publikace Magické
bylinky (96 stran)
GY327344
239,-

119,-

11

DIÁŘ 2019 – VELKÝ

týdenní, brož., 136 stran, 14,8 x 21 cm
GY040317

79,-

10

55 TURISTICKÝCH
NEJ ČECH,
MORAVY
A SLEZSKA
8 HRNÍČKOVÁ KUCHAŘKA
týdenní, 60 stran, 17,5 x 22,6 cm
GY321593

65,-

týdenní, 60 stran,
17,5 x 22,6 cm
GY321577
65,-

12 DIÁŘ 2019
MALÝ

týdenní, brož.,
112 stran,
9 x 15,5 cm
GY040316

29,-

Stolní kalendáře obsahují i nová jména. Dětské kalendáře nabízí Klubko.
66

Speciální příloha pro vaše děti Klubko!

Nápaditě zpracovaná
příručka o aromatických
léčivých rostlinách přibližuje řadu tradičních
i méně tradičních bylinek,
včetně vzácných koření,
a ukazuje, kdy a jak je
sbírat, jak je používat
a jaké jsou jejich hlavní
účinky. 136 stran, barevná publikace
GY039491

259,- 199,-

V. Peerlessová

ZDRAVÉ
POKOJOVÉ
ROSTLINY
Praktická a nápaditě
upravená publikace
ukazuje, jak okamžitě zjistit, co vaší
rostlině chybí.
U každého neduhu
je uvedena náprava
a nechybí ani informace o ideálním stanovišti. 144 s., bar. p.

N
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GY039246

249,- 199,-

Fascinující
pohled
do světa
rostlin
Joseph Scheppach

TAJEMNÉ VĚDOMÍ
ROSTLIN
Rostliny mají více smyslů
než lidé. Prožívají emoce
a cítí bolest. Vidí, slyší, cítí
a znají pojem času. Stále
víc badatelů přiznává rostlinám zvláštní formu inteligence. Vědecký žurnalista
Joseph Scheppach prezentuje senzační poznatky
ze světa rostlin a odkrývá
nám jejich tajemný život.
Váz., 280 stran + 8 stran
barevné fotopřílohy,
12,5 x 20 cm

GY039402

299,-

Příroda

AROMATICKÉ
ROSTLINY

N

Paola Franconeriová

O

VI
N

KA
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239,-

Monique Simmondsová,
Melanie-Jayne Howesová,
Jason Irving

LÉČIVÉ ROSTLINY
NA ZAHRADU
Kniha přináší široký přehled
druhů používaných v tradičním
léčitelství a zahrnuje bohatou
škálu růstových forem od trav
přes kvetoucí rostliny po keře
a stromy. Kromě základních
informací o pěstování se dozvíte mnoho o účincích rostlin, nechybí ani recepty na osvědčené
přípravky. Kniha si všímá jak novodobého uplatnění bylinného
léčitelství, tak různých typů
tradičních léčebných systémů,
například v Číně nebo v Indii.
Váz., 224 stran, bar. publikace,
16 x 21,5 cm

GY039635

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2018!

399,-

299,-

Peter Wohlleben

ZVÍŘATA A ROSTLINY
V LESE
Průvodce lesním
ekosystémem
Praktická příručka na výlety
do přírody! Tato výpravná
kniha obsahuje výběr nejčastějších druhů ze světa zvířat,
rostlin a hub, který autor doprovází zasvěceným výkladem
obohaceným o řadu zajímavých podrobností. 256 s., bar.
GY038833

299,- 239,-

J. Gottfried Mayer, B. Uehleke,
páter K. Saum

BYLINKY Z KLÁŠTERNÍ
LÉKÁRNY
Více než 100 léčivých
rostlin
Jedinečná encyklopedie nabízí
spojení staleté moudrosti s nejnovějšími vědeckými poznatky.
Čerpá z tradičních receptur
a znovu objevuje fascinující
kapitolu evropské kultury: klášterní léčitelství. 408 stran, bar. p.
GY037389

349,- 299,-

67
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Nový soubor poutavých
vyprávění předního
českého botanika

Christa Weinrichová

GY039674

259,-

N
VI
O
N

Praktická zahradnická příručka ukazuje, jak na záhonech
kombinovat zeleninu a bylinky
tak, aby prospívaly a přinášely
co největší výnosy. Autorka
podrobně popisuje jednotlivé
druhy, jejich nároky na pěstování, stanoviště, osvětlení
a zálivku. Kniha obsahuje
podrobné tabulky a náčrtky,
které přehledně shrnují, jak
rostliny sázet vedle sebe
a s jakými rozestupy.
Váz., 128 stran, bar. publ.,
14,7 x 21 cm

KA

KOMBINOVÁNÍ
ROSTLIN

199,Václav Větvička

JAK VONÍ MŮJ DOMOV
Příroda

Jak voní domov? Někdy voní mrazivou nocí
a vrzajícím sněhem pod nohama, jindy rozpáleným borovým lesem uprostřed léta, vlhkým podzimním listím při hrabání zahrady,
svěžím jarním větrem, který šumí ve větvích.
Jak voní domov Václavu Větvičkovi se dočtete
v této knížce. Váz., 248 stran, 14 x 20,5 cm

GY329023

199,-

159,-

LÉČIVÉ ROSTLINY

STROMY

PTÁCI

HOUBY

Kniha shrnuje výběr bylinek z celé
Evropy a obsahuje vyobrazení více
než 180 druhů. Profily jednotlivých
rostlin zahrnují výskyt v přirozeném
prostředí a rozšíření a detaily potřebné k určování. Nechybějí ani údaje
o léčivých účincích a o tom, jak byliny správně sbírat. Brož., 192 s., bar.

Stromy brání erozi, jsou součástí
životního systému, který vrací
do přírody vodu a kyslík, poskytují
útočiště a potravu mnoha organismům. Kniha obsahuje vyobrazení
více než 150 druhů původních
i cizích dřevin a určovací klíč.
Brož., 192 stran, barevná publikace

Titul přináší zajímavosti a podrobné
informace z rozmanitého světa ptáků. Obsahuje vyobrazení více než
150 druhů a shrnuje výběr evropských druhů. Profily jednotlivých ptáků zahrnují detaily potřebné k určení
druhů, výskyt v přirozeném prostředí
a rozšíření. Brož., 216 s., bar. publ.

Publikace shrnuje výběr hub z celé
Evropy. Obsahuje výstižné vyobrazení více než 200 druhů a jednotlivé
profily zahrnují výskyt v přirozeném
prostředí a rozšíření i výrazné detaily
potřebné k určování. Edice kombinuje praktičnost příručního formátu
a obsažnost výběru. Brož., 192 s., bar.

GY038910

68

159,- 119,-

GY038893

159,- 119,-

GY038912

159,- 119,-

GY038911

159,- 119,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 74.
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Praktický rádce
pro šťastný vztah
mezi člověkem
a psem
Ursula Löckenhoffová

PŘIROZENÝ VÝCVIK
PSA

MŮJ ŽIVOT S RYBAMI
Příběh jednoho z nejuznávanějších rybářských
odborníků fascinuje a názorně ukazuje, že nic
není nemožné. 192 stran, barevná publikace
GY040349

379,- 299,-

GY039492

Brigitte Rauth–Widmannová

CO MÁ KOČKA NA MYSLI
Autorka pomocí výstižných fotografií zaznamenává kočičí gesta a chování a vysvětluje,
co znamenají. Brož., 96 stran, barevná publ.
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GY039393

Autorka je uznávaná psí fyzioterapeutka, dlouhodobě se věnuje
socializaci opuštěných zvířat a má
velké zkušenosti s výchovou problémových psů. Její základní motto zní:
„Láskyplné omezování poskytuje
svobodu.“ Důsledně staví na osobním přístupu a uvádí řadu příhod
z každodenní praxe včetně návodů,
jak výchovu zvládat s přehledem
a ke spokojenosti všech – a to nejen
na procházkách, ale za jakýchkoli
běžných situací, které každodenní
soužití přináší.
Váz., 192 stran, bar. publ.,
19 x 25,3 cm

Příroda

Jakub Vágner

379,-

299,-

199,- 159,-

VSTUPTE DO ÚŽASNÉHO
SVĚTA VČEL
Fergus Chadwick a kol.

VELKÁ KNIHA VČELAŘENÍ
Populárně naučná publikace o včelaření názorně
přibližuje činnost, která patří k nejstarším oborům
lidské činnosti. Přehlednou a srozumitelnou formou
popisuje všechno podstatné, co je třeba při včelaření znát, jako jsou typy a umístění úlů, složení
včelstva, péče, nejvhodnější medonosné rostliny,
přikrmování a životní cyklus včel, čištění úlu a sběr
medu a mnoho dalšího. Kniha se věnuje i problematice úbytku světových včelstev a zájemci mají
možnost si i vyrobit malý domácí úl na zahradu.
V závěru knihy jsou rovněž recepty na výrobu léčivých přípravků.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GY039824

399,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 74.

319,-

KOČKY / MAČKY
týdenní kalendář, 60 s., 18 x 23,2 cm
GY315610
69,-

PSI / PSY
týdenní kalendář, 60 s., 18 x 23,2 cm
GY315609
69,-

69

O

S touto knihou
zvládne krasopsaní
opravdu každý!
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Katalin Bögösová

Zvládnu to sám

DOMÁCÍ MÝDLA
Klasická mýdla mají hojivý
a regenerační efekt. I proto se k nim v dnešní době vrací stále více lidí v péči o obličej, tělo a vlasy. Výhoda výroby vlastních mýdel je v tom, že si sami můžete zvolit
oblíbenou vůni, tvar i barvu. Navíc pak máte ideální dárek pro své nejbližší!
Brož., 32 stran, barevná publikace, 20,2 x 20,2 cm
Anita Czibulya

Zvládnu to sám

DOMÁCÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
Hobby

Nechcete už používat kupované čisticí prostředky plné chemie? Objevte 15 čističů,
které si můžete jednoduše vyrobit doma. Budete překvapeni, jak je to snadné, rychlé
a finančně výhodné! Brož., 32 stran, barevná publikace, 20,2 x 20,2 cm

GY040555

Tanja „Frau Hölle“ Cappellová

ABECEDA KRASOPSANÍ
Tanja Cappellová, známá jako Frau Hölle, se ozdobnému ručnímu psaní neboli hand letteringu věnuje profesionálně. Představí vám jednotlivé druhy tohoto umění a poskytne mnohé
praktické tipy a triky. Díky jejím návodům a připojeným cvičením
bude váš vstup do světa krásných písmen snadnou záležitostí.
Čeká na vás více než 20 druhů písem, inspirativní projekty
včetně předloh a dozvíte se také o digitálním letteringu, díky
kterému budete moci svá díla sdílet i online.
Váz., 144 stran, barevná publikace, 20 x 23,5 cm

GY039725

299,-

118,-

Carolin
Schwarbergová

Helgrid van
Impelenová

POHODOVÉ
PLETENÍ

STYLOVÁ
PONČA
A PELERÍNY

V knize najdete projekty,
které dodají
vašemu domovu i šatníku šmrnc! 144 stran, bar. publ.
GY039946

cena za 2 publikace 98,-

329,- 259,-

V knize se můžete inspirovat
více než dvaceti ponči a pelerínami různých
tvarů a barev. 96 stran, barevná publikace
GY039003
199,- 159,-

239,Wendy
Gardinerová,
L. Knightová

ŠIJEME
NA STROJI
V knize najdete vše o příslušenství, které
vám pomůže při tvorbě. Brož., 128 s., bar. p.
GY038463

70

279,- 219,-

Rachel
Siegfriedová

KNIHA
KVĚTIN
Majitelka květinové farmy
a floristka
představuje ty nejkrásnější květiny pro váš
domov, jednu po druhé. 224 s., bar. publikace
GY039413

499,- 399,-

Poštovné a balné při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 75.
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Tuto nádhernou
encyklopedii ocení
příznivci militarií!

Chris Gleason

David Willey

NÁBYTEK Z DŘEVĚNÝCH
PALET

TANKY

Tato kniha vás naučí znovu
využívat dřevěné palety
a vytvářet z nich skutečně
originální kousky.
Brož., 128 stran, bar. publikace

Velký obrazový průvodce

249,- 199,-

AK

ČN
Í

CE

NA

GY038101

Komplexní encyklopedická kniha o tancích
(včetně bezpilotních) zachycuje celou historii těchto obrněných vozidel a v závěru
nabízí i výhled do budoucna. Dozvíte se
o amerických, britských, ruských či francouzských strojích, o slavných konstruktérech, jakými byli Michail Koškin nebo
sir William Tritton. Kniha je doprovázena
detailními velkolepými fotografiemi.
Váz., 256 stran, barevná publikace,
25,2 x 30,1 cm
599,-

499,-

Hobby

GY039851

Radek Diestler

PIVOPEDIE
Praktický a užitečný průvodce
každého příznivce piva poskytuje přehled o „stavu piva“
v Čechách a na Slovensku.
Druhé, aktualizované vydání.
Brož., 328 stran, bar. foto
GY036847
299,- 149,-

MOTOCYKLY

PALNÉ ZBRANĚ

JÍZDNÍ KOLA

320 stran, barevná publikace
GY040164
799,- 599,-

320 stran, barevná publikace
GY037235
899,- 699,-

256 stran, barevná publikace
GY038482
599,- 499,-

AUTA

VLAKY

TRAKTORY

360 stran, barevná publikace
GY038226
699,- 559,-

320 stran, barevná publikace
GY037392
599,- 479,-

256 stran, barevná publikace
GY037860
599,- 479,-

Helmut Pirc

ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ
Řez a tvarování dřevin patří
k základním dovednostem,
které by měl dobrý zahrádkář ovládat. S touto knihou
dosáhnete bohaté úrody!
Brož., 360 stran, bar. publikace
GY037220

399,- 339,-

Soutěž o 3 dresy BORA podepsané Petrem Saganem! Více na str. 35.
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ESCOBAR

DEADPOOL 2

NA SAMOTĚ U LESA

GAGMAN

Dlouho očekávané pokračování příběhu nabitého vtipnými hláškami a scénami.

Slavná česká rodinná komedie.
Hrají: J. Kemr, Z. Svěrák, D. Kolářová, M. Hradilková a další.

Šestidílný seriál režiséra J. Herze, vyprávějící o vzniku Hollywoodu a jeho hvězd.

CD, DVD

GY329089

DVD

299,-

GY329016

DVD

199,-

GY329015

DVD

349,-

Escobar, brutální vrah
a narkobaron, ve své době
jeden z nejbohatších, ale
také nejnebezpečnějších
lidí planety. Pablo, táta,
ochránce chudých, manžel
a také pozorný milenec.
Dohromady Pablo Escobar,
kterému jeho rozporuplnou
tvář propůjčil slavný herec
Javier Bardem.
GY329090 DVD

299,-

TŘICET JEDNA VE STÍNU

JURSKÝ SVĚT

EARTH

ČESKÁ POHOŘÍ

INDOČÍNA

Temné drama o rozkrádání socialistického majetku natočil
roku 1965 režisér J. Weiss.

Zánik říše
Claire a Owen se vrací na exotický ostrov Isla Nublar!

Den na zázračné planetě
Snímek od tvůrců Zázračné
planety namluvil Ivan Trojan.

Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Lužické hory a Jizerské
hory. 5 hodin filmů!

Sada obsahuje dokumenty
z oblasti Indočíny – Vietnam,
Thajsko, Kambodža…

GY327509

99,-

DVD

GY329091

DVD

299,-

GY327506

DVD

249,-

CHALOUPKA NA VRŠKU

Barbie

HLEDÁ SE PRINCEZNA

Příběhy o životě plném tradice
a úcty k přírodě jsou doplněny
pořekadly, říkankami a písněmi.

MAGICKÝ DELFÍN

Podaří se statečnému Ruslanovi dokázat, že skutečná
láska je silnější než čáry?

GY277490

DVD

212,-

Barbie a její sestry prožijí napínavé podmořské dobrodružství!
GY329088

DVD

249,-

GY329017

DVD

249,-

GY248347

99,-

5 DVD

GY252589

99,-

5 DVD

KRKONOŠSKÁ
POHÁDKA

Beáta & Július Patakyovi

Dvacetidílná pohádková série
v remasterované verzi.

Pronikněte do tajemné řeči
lidského těla.

GY261183

3 DVD

REFLEXNÍ TERAPIE

425,-

GY179111

DVD

399,-

100 NEJZNÁMĚJŠÍCH
DĚTSKÝCH PÍSNIČEK

Míša Růžičková /9

Marie Kubátová

Mark Twain, Philip Stead

Alena Ježková

POD HLADINOU

České národní písničky, popěvky, ukolébavky a koledy v hudebním provedení přístupném
nejširšímu okruhu posluchačů.

Pod hladinou, Lesní olympiáda, Veselá mašinka, Trpaslíci,
Do trenek, Kocour Tom, Dorotka, Jahůdky, Josefínka…

POHÁDKOVÝ
KALENDÁŘ

ZTRACENÝ
PRINC MARGARÍN

PŘÍBĚHY ČESKÝCH
KNÍŽAT A KRÁLŮ

Vyprávění plné kouzelné
atmosféry, pohádkových bytostí a krkonošských tradic.

Nedokončený příběh M. Twaina o chlapci, který rozumí řeči
zvířat, dovyprávěl P. Stead.

Devět historických příběhů
přibližuje život a vládu českých
panovníků.

GY039777 CD (mp3) 239,-

GY328946

GY262761

72

2 CD

319,-

GY305784

CD

239,-

GY329071

CD

149,-

3 CD

372,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Tomáš Klus

SPOLU

Pojďte chlapci k nám, Půjdem
spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Dej
Bůh štěstí tomu domu…
GY233534

CD

149,-

Jakub Jan Ryba

Olympic

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ /
KOLEDY

TRILOBIT

Kyrie, Gloria, Graduale, Veselé
vánoční hody, Nesem vám
noviny, Pastýři nespěte…
GY231965

CD

199,-

Čtrnáct nových skladeb P. Jandy.
Ve výpravném bookletu nechybí
komplet textů a speciální sada
fotografií Michala Matyáše.
CD

GY328945

351,-

Hana Zagorová

Karel Plíhal

ELLA FITZGERALD

CHRISTMAS GREATEST

JÁ NEMÁM STRACH

ALBA A BONUSY

Nové album stálice naší populární hudby! Já nemám strach,
Anděl strážný, Lásko nádherná, Jsem jaká jsem…

1984–1990
Květina, Zavřu se do sebe,
Na konečné tramvaje, Prší,
Gilotina, Vločka, Vlak…

Flying Home, Sentimental
Journey, Basin Street Blues,
But Not for Me, Dream a Little
Dream of Me, I Don't Want
to Take a Chance, Careless…

Lonely This Christmas, Jingle
Bells, What Child is This,
Silent Night, Joy to the World,
Wonderful Christmas Time,
Here Comes Santa Claus…

GY328678

CD

372,-

GY327218

2 CD

372,-

GY329313

2 CD

139,-

GY329311

490,-

CD + náramek

GY327769

CD

A MERRY CELTIC
CHRISTMAS
Away in a Manger, God Rest
Ye Merry, Auld Lang Syne,
I Saw Three Ships, It Came
Upon a Midnight Clear…

119,-

GY329312

CD

119,-

VINCERÒ

André Rieu

Marilyn Monroe

ROMAN HOLIDAY

RUNNIN’ WILD

JOŽKA ČERNÝ A JEHO
NEJMILEJŠÍ PÍSNIČKY

Miroslava Mašková

Le più belle Arie da Opera
Nessun Dorma, Ouverture,
Penso! Melodia Popolare,
Sinfonia, Celeste Aida, Che
Gelida Manina…

Mio Angelo, Capriccio Italien,
Gabriel's Oboe, Felicita, La Traviata, La Solitudine, Humming
Choir, L'italiano, Dinner…

Diamonds are a Girl's Best
Friend, When I Fall in Love,
One Silver Dollar, Happy
Birthday Mr. President…

Už je slunko z tej hory ven,
Takú som já frajárenku dostal, Když sem šel z Hradišťa,
V Zarazicách krajní dům…

Zkušená psycholožka a léčitelka společně s N. Konvalinkovou představuje alternativní
formy léčby.

GY329309 CD + DVD 199,-

GY329314

GY329310

4 CD

149,-

2 CD

179,-

GY329307

DVD

TAJEMNO KOLEM NÁS

199,-

GY328676 CD (mp3) 265,-

Daniel Cole

LOUTKÁŘ

Dramatizovaná četba kriminálního thrilleru podle skutečné
události. Čte Jiří Dvořák a Lukáš
Hlavica.

Seržantka
Baxterová čelí
sérii nezvyklých vražd – oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“. Stopy vedou ke dvojici psychiatrů, k nimž zavraždění
docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví – a na hrudi mají vyřezáno slovo „LOUTKA“. Kdo však tahá za nitky? Čte M. Žáková.

GY322401 CD (mp3)

GY040273

Miloslav Švandrlík

Allan a Barbara Peasovi

Andrea Maria Schenkelová

POPRAVA
NA KRAMBERKU
A DALŠÍ POVÍDKY

PROČ MUŽI
NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY
NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH

JEDLOVÁ SAMOTA

Populární čeští herci čtou
české hororové povídky!

Čtou: Jan Kolařík, Kateřina Veselá a Martin Veselý.

GY327770 CD (mp3)

319,-

GY039249 CD (mp3)

199,-

299,-

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

2 CD (mp3)

299,-

73

CD, DVD

ČESKÉ VÁNOČNÍ
KOLEDY

Album obsahuje výlety
do různých hudebních
stylů a jeho hlavním
poselstvím je poznání,
že mluvit spolu a milovat jsou nejcennější
okamžiky v životě. Výpravný booklet z dílny
Ondrashe doplňují fotografie T. Třeštíka. Ke každému CD náramek!
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Podmínky účasti v programu PREMIUM
1. Jako členové Knižního klubu PREMIUM nakupujete knihy až
o 30 % levněji než ti, kdo členy KK PREMIUM nejsou.
2. 5x ročně vám doručíme klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek.
3. Abyste mohli využívat všechny výhody členství, stačí si zakoupit alespoň jeden titul v období platnosti každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí
objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte nakoupit do objednacího termínu (uveden vždy na titulní
straně katalogu), zašleme vám další katalog – Výběr, v němž
vám doporučíme top tituly. Jestliže ani pak nezaznamenáme
vaši objednávku, pošleme vám námi vybranou atraktivní
knihu z aktuální nabídky Knižního klubu PREMIUM –
tzv. hlavní nabídku. Pokud se vám nebude tato kniha líbit,
můžete ji do 14 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové
kategorii).
4. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od prvního nákupu v Knižním klubu PREMIUM
(písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte dále každý rok.
5. Každý člen Knižního klubu PREMIUM, který ve stanoveném
období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč, nebo
který pravidelně odebírá v období platnosti katalogu alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu. VIP člen
získává 30% slevu z běžné ceny na tituly označené jako VIP
a dále výhodnější poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu
platnosti katalogu. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo
zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3). Členem klubu PREMIUM se může stát pouze osoba starší 18 let.

Ochrana soukromí

Reklamace

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

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

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete je co nejdřív s kopií dodacího listu poštou
(nikoli na dobírku) zpět na adresu: Knižní klub, U Rybníka
1161, 271 01 Nové Strašecí. Uveďte prosím objednací číslo
požadovaného titulu. Vámi objednaný titul vám zašleme obratem.
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického servisu máte právo do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit a od
smlouvy tak odstoupit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
týkajícího se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné
informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele
č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zákona
č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději
do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stranami
sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení
účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, marným
uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu
ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

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

l

l

Opava: Knihkupectví Luxor,
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10,
tel.: 558 889 820-1

l

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

Ostrava: Knihkupectví Luxor,
OC Laso, Masarykovo nám. 3090/15,
tel.: 597 490 990-1

l

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

Ostrava: Knihkupectví Luxor,
Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
tel.: 597 490 995-6

l

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

Ě

OV

lN

l

l

Brno: Knihkupectví Luxor,
NC Královo Pole,
Cimburkova 593/4, tel.: 722 360 393

l

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

l

l

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

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

l

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

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

N
l

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

Praha 1: Knihkupectví Luxor, NC Palladium,
nám. Republiky 1, tel.: 296 110 114

l

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

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

l

Mladá Boleslav: Knihkupectví Luxor,
Bondy Centrum, tř. Václava
Klementa 1459, tel.: 326 509 970-1
Olomouc: Knihkupectví Luxor,
Galerie Moritz, 8. května 465/24,
tel.: 587 301 830-1

l

l

l

l

l
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Nové prodejny
v Brně a v Praze!

Ě

OV

l

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

N
lO

Praha 6: Knihkupectví Luxor,
metro Dejvická,
vestibul metra A, tel.: 296 110 600

l

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

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

l

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

l

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

l

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

l

l

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

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

Z katalogu VÁNOCE 5/2018 je výhodné objednat do 5. prosince 2018.
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Jak objednat?

Přes internet

Telefonicky

www.knizniklub.cz
Vybírejte z více než 60 000 titulů!

Poštou

296 536 660

Pro objednávku prosím využijte
přiložený objednací lístek.

Připravte si prosím své zákaznické číslo.

SMS objednávkou
Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu
nebo z webu pošlete na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru:
zákaznické číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou.
Prosím nedělejte žádné mezery!
Po odeslání zprávy od nás obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky.
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.

Vzor SMS:
Pro doručení Českou poštou a platbu předem:
12345678-GY023456,GY124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou:
12345678-GY023456,GY124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem:
12345678-GY023456,GY124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou:
12345678-GY023456,GY124578-IT

Kolik zaplatíte za dopravu?
Výdejní místa Zásilkovny

Česká pošta

Kurýr Geis Parcel

IN TIME KURÝR

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

59 Kč

99 Kč

35 Kč

45 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)

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.

E-knihy
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.

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 ZIMA 1/2019 budeme rozesílat začátkem ledna 2019.
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Dokonalý vizuální
zážitek
Výpravná
publikace
věnovaná
mistrovskému dílu
Leonarda da Vinci.

POSLEDNÍ VEČEŘE
Leonardo da Vinci
Poslední večeře Leonarda da Vinci je jedním z nejpozoruhodnějších děl
dějin umění – a ačkoli jde kvůli unikátní technice o dílo velmi křehké
a zranitelné, právě ona malíři zároveň umožnila dosáhnout nádherných
světelných efektů a přesnosti malby, kterou je nejlepší pozorovat
zblízka. Takový pohled nabízí tato jedinečná publikace: exkluzivní
digitální zvětšeninu malby ve velkém rozlišení, která zachycuje i ty
nejdrobnější detaily, pouhým okem nerozpoznatelné, v jejich plné kráse.
Při listování knihou můžete obdivovat tak, jak to dosud nikdy možné

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

nebylo, realistické výrazy ve tvářích jednotlivých apoštolů, pohyby
a pozice jejich rukou i nejmenší podrobnosti prostřeného stolu.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 29 x 35,5 cm

GY039936

1999,-

1499,-

Více informací o knize najdete
na www.knizniklub.cz.
Další exkluzivní publikace zakoupíte
na www.luxusniknihovna.cz.
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