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Hledáte knihu?
www.knizniklub.cz
Tisíce knih s klubovou
slevou pro Vás!

Hugh Howey
PRACH

Sharon Guskinová
ČAS ZAPOMNĚNÍ

Roman Bureš
CÍSAŘOVNA

Váš průvodce světem knih
ZIMA 1/2017
Objednací termín: 16. února 2017

strana 19

strana 9

strana 25

Nezoufejte!
Jsou i horší rodiče,
než jste vy!
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Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?

Milí členové Knižního klubu,

S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte...

vítejte na stránkách našeho novoročního katalogu. Ráda bych vám jménem celé naší
nakladatelské společnosti popřála v roce 2017 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
úspěchů a radostných zážitků. Chtěli bychom vám také upřímně poděkovat za vaši
věrnost a přízeň.
Co nového jsme pro vás v tomto roce připravili? Společnost Euromedia rozšířila své
portfolio o dvě nové nakladatelské značky. Tou první je ESENCE (strany 4–5 ), která
nabízí inspirativní a kreativní knihy, příručky, poradce a kuchařky. Druhou značkou je
PRAGMA (strany 38–39), ta přináší především ezoterické, motivační a duchovní knihy.
A jakou knihu byste v tomto katalogu určitě neměli přehlédnout? Obvykle si při vstupu
do nového roku slibujeme, že konečně začneme cvičit a žít zdravěji, proto vám
doporučuji knihu Cviky, které léčí (strana 5), která by vám ke splnění takového předsevzetí měla výrazně pomoci.
Věřím, že si z naší pestré a bohaté zimní nabídky vyberete tu pravou knihu pro zahřátí své duše a zpříjemnění
volného času.

Esence ................................................4–5
Naše tipy .................................................6
Bestseller.................................................7
Společenské romány ........................8–12
Romány o lásce ..............................13–15
Napětí.............................................16–18
Sci-fi......................................................19
Detektivky.......................................20–21
Historické romány ..........................22–23

Helena Čudová
ředitelka programu

Česká literatura...............................24–25
Humor ............................................26–27
Světová literatura, Odeon...............28–29

Výhody
pro VIP!

YOLI................................................30–31
Biografie, osudy ....................................32
KLUBKO – katalog pro děti a mládež
Biografie, osudy ....................................33
Dějiny....................................................34
Politika...................................................35
Obrazové publikace........................36–37

-30 %

VIP cena

z bě
žn é ce n y

209,-

VIP cena

244,-

Pragma............................................38–39
Ezoterika.........................................40–41
Životní pomoc.......................................42
Fitness ...................................................43
Nabídka knih se slevou ..................44–47
Kuchařky.........................................48–49
Dárkové zboží.................................50–51
Příroda............................................52–53
Hobby.............................................54–55
Relaxace ................................................56

VIP cena

209,-

VIP cena

195,-

VIP cena

174,-

VIP cena

174,-

VIP cena

174,-

Hudba, mluvené slovo, film ............57–59
Klubový servis ................................60–61

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 60.

VAŠE NEJ Z KATALOGŮ 5, 6/2016:
1. Liane Moriarty: TŘI PŘÁNÍ
strana 12
2. Peter Holeinone: POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY
Z CELÉHO SVĚTA
Klubko, strana 4
3. Marie Poledňáková: TEN, KDO TĚ MILOVAL strana 24
4. Sandra Brown: SKRYTÉ ZLO
strana 8
5. Nichola Fletcherová: MASO
strana 24
6. John Grisham: OSAMĚLÝ STŘELEC
strana 18
7. J. Černý, L. Fibrich: OBRÁZKY Z MODERNÍCH
ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN
Klubko, strana 6
8. D. Landsman, Z. Hubeňáková:
DENÍČEK MODERNÍHO PÁRU
strana 27
9. L. S. Hiltonová: MAESTRA1: MAESTRA
strana 12
10. V. Soukup, P. David: BRDY
strana 36
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Theresa Cheungová .............................62

Bodujte při každém
nákupu!
Za všechny zakoupené knihy, CD, DVD
i dárkové zboží získáváte ibody a s nimi
spoustu skvělých výhod!
Za ibody si můžete vybrat báječné odměny!

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Cena pouze 249 Kč!

Akce platí do 31. března 2017 jen pro členy Knižního klubu.

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

Objednací číslo při akční ceně:

DA038042
ČESKÁ
PREMIÉRA

Kdo chce být
šťastný, založí si
zahradu...

499,-

ENA
AKČNÍ C

249,-

Andreas Bärtels a kolektiv

ZAHRADNÍ ROSTLINY
Encyklopedie zahradních rostlin – stromy, keře, květiny. Velmi obsažná publikace,
praktický formát, detailní popisy a výstižné fotografie nabízejí velké množství informací a tipů, jaké druhy si vybrat pro užitkové i okrasné pěstování.
Váz., 640 stran, 17 x 23,5 cm, barevná publikace

DA038042
GN038042

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017

akční cena
nečlenská cena 499,-

249,399,3

ESENCE
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Všechno,
co potřebujete
vědět
o zahradničení!

ČESKÁ
PREMIÉRA

Nová nakladatel

Franz Böhmig

ZAHRADNIČENÍ
DEN PO DNI
Velký zahradnický rádce
Velmi podrobná zahradnická příručka, která v 1686 radách a 532
kresbách přináší komplexní informace o všech aspektech práce na
zahradě. Jednotlivé rady jsou seřazené podle měsíců a zároveň
očíslované od jedné do 1686.
V zadní části je více než sto stran
přehledných tabulek, které nabízejí tipy shrnuté v kostce.

ENERGETICKÉ KULIČKY

Váz., 424 stran, 17 x 24 cm,
čb. ilustrace

Vysokoproteinové recepty pro lepší
vitalitu a zdraví

GN038096
nečlenská cena 399,-

319,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Potřebujete rychle dodat energii? Zdravou
a chutnou alternativou jsou energetické
kuličky. Váz., 64 s., 15 x 19,5 cm, bar. publ.

GN038446

nečlenská cena 169,-

139,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÉ
PREMIÉRY
Wu Li, Natalie
Lauerová

TRADIČNÍ
VÝCHODNÍ
MEDICÍNA

ÚŽASNÉ
SPOJOVAČKY
Podlehli jste kouzlu spojování teček? Tak to je
pro vás tato kniha ideálním společníkem! Vynoří se z teček dinosaurus,
či trpaslík? Brož., 96 s.,
18,9 x 24,6 cm, čb. il.

Vezměte tužku a odhalte, co skrývají
tečky. Králíka v klobouku, myš se sýrem nebo surfaře? Brož., 96 s.,

GN038521

18,9 x 24,6 cm, čb. ilustrace

nečlenská cena 199,-
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BÁJEČNÉ SPOJOVAČKY

159,-

GN038520

nečlenská cena 199,-

159,-

Kniha se věnuje
energetickým polím lidského těla
a jejich poruchám.
Na tělo se dívá pohledem tradiční
čínské medicíny
a ájurvédského lékařství, ale popisuje také léčebné
metody využívající
čakry a aury.
Všechny terapeutické modely jsou přesně popsány a doprovázeny praktickými tipy a cviky k aktivaci
samoléčivých sil. Brož., 256 stran, 18,5 x 24,2 cm, barevná publikace

GN038152

nečlenská cena 349,-

279,-

Přidejte se k nám na Facebooku!

ESENCE
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atelská značka

ČESKÁ
PREMIÉRA

KNIHY, KTERÉ OKOŘENÍ VÁŠ ŽIVOT

Kateřina Kuranova

ČESKÉ SMOOTHIE
Kuchařka s duší
Kniha známé české foodblogerky Kateřiny Kuranovy z blogu
Smoothcooking.cz ukazuje, jak
si jednoduše připravit smoothie
ze sezonních, snadno dostupných a lokálních surovin.
Recepty jsou rozdělené podle
ročních období a nechybí ani
osvědčené rady a tipy. České
smoothie je kuchařka pro
každý den, plná energie, inspirace a pohody.
Brož., 160 stran, 16 x 21,5 cm,
barevná publikace

GN038281
nečlenská cena 279,-

229,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
ČESKÉ
PREMIÉRY
Jean Drouin,
Denis Pedneault,
Roberto Poirier

CVIKY,
KTERÉ LÉČÍ
Máte osteoporózu, bolí vás záda,
trpíte zánětem
sedacího nervu?
Tato kniha vám
vysvětlí možné
příčiny vašich
potíží a poradí, jak je zmírnit či jim předcházet. Obsahuje také cvičební sestavy a rady, jak změnit držení těla, jakým aktivitám dávat
přednost, kterým se naopak vyhnout... Vaše cesta za uzdravením
právě začíná! Brož., 256 stran, 19 x 24,1 cm, barevná publikace

GN038006

nečlenská cena 399,-

299,-

Každý týden nová soutěž! facebook.com/knizniklub

Sun Hyun Kimová, Geum
Jin Song

ČAS VZPOMÍNEK
ZEMĚ SNŮ
Kouzelné omalovánky
pro dospělé
Dechberoucí omalovánky pro všechny, kteří věří úniku z každodenního
stresu pomocí umění. Brož., 80 stran, 25 x 25 cm, čb. ilustrace

GN038409
GN038408

nečlenská cena 149,nečlenská cena 149,-

119,119,5

NAŠE TIPY
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Váš syn chce mámu – ale je to
někdo jiný než vy!

17

Ruská špionka nenávidí
Putinovo Rusko...

27

Krutý hlad donutí hrdiny
povídek k útoku...

Kdo má rád knihy,
je v klubu!
Pestrá nabídka – vždy najdete něco
pro sebe či pro své přátele.
Dětská příloha KLUBKO – pro společné
chvíle s dětmi.
YOLI – knihy pro mladé!
Pohodlný nákup – 24 hodin denně,
7 dní v týdnu – jak Vám to vyhovuje...
Atraktivní ceny – až o 30 % nižší!

49
6

Kniha, se kterou novoroční
předsevzetí hravě splníte!

strana 3

Když se lidi polepší, mají to
čerti těžké!

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.

BESTSELLER
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ČESKÁ
PREMIÉRA

„Myslím, že se jmenuju
Samantha, asi jsem
vaše dcera...“
Joy Fieldingová

ZMIZENÍ SAMANTHY SHIPLEYOVÉ
Pro Caroline a Huntera Shipleyovy to měla být báječná
oslava výročí svatby. Týden si užívali v nádherném přímořském letovisku s přáteli a dvěma malými dcerkami
a těšili se na poslední slavnostní večer. Během toho
večera však jejich dvouletá dcera Samantha beze stopy
zmizela… Patnáct let, které uplynuly od únosu, Caroline
jen přežívá. S Hunterem se rozvedli a Michelle, starší
z dcer, je stále nezvladatelnější. Rok co rok jí volají novináři, takže když se jednou v telefonu ozve „Myslím, že
se ve skutečnosti jmenuju Samantha, asi jsem vaše
dcera,“ je Caroline přesvědčená, že se z ní snaží někdo
vymámit důvěrné informace…
Přeložila Milena Havlová. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GN038314

nečlenská cena 299,-

239,-

JOY FIELDINGOVÁ (*1945) svou první povídku napsala už v osmi
letech a zkusila ji poslat do časopisu. Dočkala se však odmítavého
stanoviska stejně jako s televizním scénářem, s nímž zkoušela
štěstí o čtyři roky později. Po absolvování univerzity v Torontu,
kde vystudovala anglickou literaturu, se chvíli věnovala herectví,
působila na několika kanadských divadelních scénách a v televizi.
Joy Fieldingová patří mezi nejoblíbenější spisovatelky současnosti
a na svém kontě má přes dvě desítky románů. Její doménou jsou
především psychothrillery s výraznými ženskými hrdinkami.

Joy Fieldingová

Joy Fieldingová

POVÍDEJ, CO VIDÍŠ

ŘEKNI, KDE JI NAJDU

Kdo to s Bailey hraje tu podivnou hru? 360 stran
GN037269

299,-

249,-

Román o odvaze, pravdě a síle. 368 stran
GN037691
299,-

Joy Fieldingová

Joy Fieldingová

NIC MI NEPROZRAZUJ

ZACHRÁNÍŠ MĚ RÁNO

Sleduje Jess vrah, nebo si to jen myslí? 392 stran
GN038160

299,-

249,-

249,-

Město vyděsí brutální vražda... 360 stran
GN037693

Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru! twitter.com/knizniklub

299,-

249,-
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SPOLEČENSKÉ ROMÁNY
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Někdy to, co se
nejvíc třpytí, má
ten nejtemnější rub...

ČESKÁ
PREMIÉRA

Kimberly McCreight

TAM, KDE JI NAŠLI
Na konci nebývale dlouhé zimy je v potoce
poblíž slavného univerzitního kampusu v městečku Ridgedale v New Jersey nalezeno tělo
novorozence. Nikdo neví, kdo to dítě je, jak se
do potoka dostalo, či jak zemřelo. O hrozivém
nálezu informuje zdejší obyvatele Molly Andersenová, píšící pro místní deník Ridgedale Reader, jež se sem přestěhovala teprve nedávno
z velkého města – a která se doposud úplně
nevzpamatovala z traumatického potratu. Když
se mladá novinářka pustí do vlastního pátrání,
začínají se navíc z minulosti malého městečka
vynořovat děsivá temná tajemství…
Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GN038098

nečlenská cena 299,-

cena pro VIP členy

239,209,-

Kimberly McCreight

PŘÍPAD AMELIA
Katina patnáctiletá dcera
Amelia skočila ze střechy
školy. A potom Kate dostane esemesku. Amelie se prý
nezabila sama... 408 stran
GN036590 299,-

249,-

Jodi Picoultová
Paula Hawkins

ČAS ODEJÍT

DÍVKA VE
VLAKU

Jenna byla ještě malá,
když její matka zmizela,
ale nevěří, že by ji matka
jen tak opustila... 456 s.

Rachel z vlaku
sleduje život mladé dvojice, až má
pocit, že je zná.
Když dívka zmizí,
obrátí se Rachel
na policii... 328 s.

GN037219 399,-

Výhodný komplet
jen

498,-

obj. č. GN038774
Čas odejít a Je to i můj život

GN038476
349,-

329,-

299,Jodi Picoultová

JE TO I MŮJ ŽIVOT
Sandra Brown

SKRYTÉ ZLO
Strhující příběh,
v němž nic není
tak, jak se jeví.
O lásce, zradě
a volbě, kterou
musí člověk učinit, aby přežil.
368 stran
GN037428
299,-
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249,-

Třináctiletá Anna má za sebou řadu operací,
transfuzí, injekcí – aby její starší sestra mohla
žít. U Kate totiž ve dvou letech propukla leukémie a rodiče se rozhodli pro další dítě, aby
získali dárce kostní dřeně. Jenže Anna si připadá jenom jako dárce. A tak se vzepře způsobem, který šokuje všechny. Kontroverzní
téma podané citlivě, bez přehnaného sentimentu či moralistního poučování. Přel. Alexandra Fraisová. Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

GN038459

nečlenská cena 349,-

279,-

Krásné fotky knižních novinek! instagram.com/knizniklub

ČESKÁ
PREMIÉRA

Kate Mortonová

TAJEMSTVÍ
LETNÍHO
ODPOLEDNE
Příběh o záhadách
a tajemstvích,
o divadle a krádeži, o vraždě
a lásce, odehrávající se střídavě ve
30. a 60. letech 20. století. 408 stran
GN036376

359,-

299,-

B. Woodová

HAD A HŮL
Sýrie, rok 1450
př. n. l. Lein otec
odmítl jejího
zámožného nápadníka Jótama.
Ten hrozí, že rodinu zničí. Dívka
vidí jedinou možnost záchrany:
nalézt lék na Jótamovu nemoc. 448 stran
GN036208

359,-

299,-

Emma Healeyová

KAM SE
PODĚLA
ELIZABETH
Maud je stará, zapomnětlivá a přesvědčená, že její
kamarádka Elizabeth zmizela. Ale
jak má přesvědčit
ostatní, když si sama není jistá, kdy ji viděla naposledy? 296 s.
GN036758

299,-

249,-

Sharon Guskinová

ČAS
ZAPOMNĚNÍ
Strhující a dojemný
román o naději, že
je možné přemoci
smrt, ztrátu a zapomnění. Noah je
chytrý čtyřletý chlapec, ale přesto je
z něj jeho maminka
Janie zoufalá. Její syn
tvrdí, že jeho matkou je někdo jiný,
na svůj věk má
nepochopitelně rozsáhlé znalosti
a nevysvětlitelný
strach z vody. Po
řádce specialistů,
kteří si s Noahem
nevědí rady, se
Janie nakonec rozhodne navštívit
doktora Andersona,
odborníka na reinkarnaci a život před
životem. Doktor
Anderson dokončuje na toto
téma knihu a v Noahovi vidí poslední důležitý kousek skládačky. Pátrání je zavede až před dveře ženy,
jejíž syn se už sedm let pohřešuje… Přeložil Radovan
Zítko. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GN037600

nečlenská cena 299,-

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY
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239,-

Žijeme jen
jednou... možná!
Sharon Guskinová píše a produkuje dokumentární dramata.
Téma ke svému debutu Čas zapomnění našla poté, co pracovala v uprchlickém táboře v Thajsku a později jako dobrovolnice v hospicu. Má tituly z Yaleovy a Kolumbijské univerzity. Žije v Brooklynu s manželem a dvěma syny.

Sophie Hannah

PUSINKA
Jen na pár hodin si
Alice odskočila od
svého miminka,
svěřila ho manželovi. Po návratu ji
čeká šok – tohle
dítě není její dcera.
Manžel tvrdí, že
Alice buď lže, nebo se zbláznila… 320 stran
GN037393

349,-

299,-

Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz
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SPOLEČENSKÉ ROMÁNY
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Randy Susan Meyersová

POHODLNÉ LŽI
Na naléhání ženatého milence dá
Tia dítě k adopci... 344 stran
GN036641

299,-

249,-

Výhodný komplet
jen

448,-

obj. č.

GN038775

Manželské nehody a Pohodlné lži

Randy Susan Meyersová

Randy Susan Meyersová pracovala
v neziskovém sektoru a zabývala se
hlavně pomocí obětem domácího
násilí. Žije s manželem a dvěma
dcerami v Bostonu, kde vyučuje
tvůrčí psaní.

MANŽELSKÉ NEHODY

ČESKÁ
PREMIÉRA

Ben a Maddy jsou svoji už patnáct let a mají tři děti. Maddy je klidná
žena, Ben sebemenší rozepři řeší křikem. Jednoho dne jeho prchlivost způsobí autonehodu, po níž Maddy upadne do kómatu. Benovi
nejenže hrozí vězení, ale musí se ještě postarat o domácnost. A teprve pak se začíná ukazovat jeho pravý charakter… Vynikající psychologické drama o vině, odpuštění a možnosti změnit to špatné v nás,
ale také o všedních maličkostech, jež nemusí být tak nevinné, jak se
zprvu zdají být. Přel. Ivana Nuhlíčková. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GN037962

nečlenská cena 349,-

279,-

V KINECH OD 26. LEDNA

W. Bruce Cameron

PSÍ POSLÁNÍ

Rosamund Luptonová

Ellen Marie Wisemanová

Emma Donoghue

DOKONALÉ TICHO

TMAVÉ STĚNY
WILLARDU

POKOJ

Yasmin s hluchou dcerkou
Ruby pátrají na Aljašce po
Mattovi. V nekonečné polární noci se Ruby nemůže dát
vést ani zrakem. Nehodlá
ale otce opustit za žádnou
cenu. Avšak zima je svírá
v ledových spárech stále
pevněji… a kdosi je ve tmě
sleduje. 344 stran
GN037921 299,- 249,-
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Izzy najde deník a v něm okno do své minulosti – Clara
odmítla vnucený sňatek
a otec ji nechal zavřít do
sanatoria. Izzy ten příběh
trápí. Pátrání po Clařině
osudu ji přiměje vyřešit
vlastní trauma a dojít k rozhodnutí. 352 stran
GN037794

299,-

249,-

Pro pětiletého Jacka je Pokoj
celým světem. Je to místo,
kde se narodil, kde vyrůstá,
kde žije v bezpečí se svou
Mami. Celý den si hrají, učí
se, cvičí nebo si čtou. V noci ho Mami ukládá do bezpečí Skříně. To aby ho neviděl Čert, který za ní občas
v noci přichází... 336 stran
GN038039 229,-

179,-

Všichni psi jednou přijdou do nebe… Jeden
pes se může narodit
několikrát, aby se
mohl zdokonalovat
v různých dovednostech a lépe chápal člověka. I hlavní hrdina
knihy se na svět vrací
stále znovu. Jeho první
pokus dopadá tragicky. Potom hledá smysl
života jako neposedný
retrívr malého chlapce
Ethana, ale ani to nemá dlouhé trvání.
Pokaždé když se
znovu narodí, nosí
v srdci jediné přání – znovu spatřit Ethana, kterého nadevše miluje…
Přeložila Renáta Tetřevová. Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm
GN038705

249,-

199,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660

Pokračování
legendárního bestselleru
Než jsem tě poznala

ČESKÁ
PREMIÉRA
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Jojo Moyesová

ŽIVOT PO TOBĚ
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc by to
změnilo váš pohled na svět? V pokračování světového bestselleru
Jojo Moyesové Než jsem tě poznala najdeme Louisu Clarkovou
v přesně takové situaci. Po intenzivním půlročním vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává Louisa sama, zmítána smutkem
a výčitkami svědomí. Po vážném úrazu se navíc musí vrátit domů
k rodičům. Jako by byla najednou zpátky na začátku cesty – život
po Willově smrti totiž znamená učit se leccos znovu, stavět na
nových základech. Záchranář Sam Fielding, pro něhož je kontakt
se smrtí každodenní náplní práce, by snad mohl být právě tím, kdo
Louise pomůže se zase vrátit do života, jenomže pak se z Willovy
minulosti nečekaně jako uragán vynoří Lily – jeho šestnáctiletá
nezvladatelná dcera. A všechno je rázem jinak…
Přeložila Lucie Mikolajková. Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

GN038099

279,-

nečlenská cena 349,-

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

NEŽ JSEM TĚ POZNALA

DÍVKA, JIŽ JSI TU
ZANECHAL

JEDEN PLUS JEDNA

STŘÍBRNÁ ZÁTOKA

Jess už neví, kudy dál: manžel odešel a rodině nic nepřispívá, syna šikanují a nadaná dcera by mohla chodit
do prestižní školy, jenže to
si nemůže dovolit. 360 stran

Nedotčené pláže a uzavřená
komunita přímořského
městečka nabízejí Lise, snažící se zapomenout na minulost, svobodu a bezpečí,
po nichž tolik touží... 368 s.

POSLEDNÍ DOPIS
OD TVÉ LÁSKY

Málokterá dvojice je tak nesourodá jako tihle. Romantický příběh o dvou, kteří
nemají nic společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. 408 stran
GN035836 349,-

299,-

Píše se rok 1916, když malíř Édouard Lefevre odchází
na frontu a manželce Sophii
po něm zůstává na památku
její portrét... 432 stran
GN037061 349,-

299,-

GN037961 349,-

Nepropásněte objednací termín 16. února 2017!

299,-

GN037060 349,-

299,-

Novinářka Ellie narazí
v archivu na půlstoletí starý
dopis, v němž neznámý
muž žádá svoji milenku, aby
opustila manžela... 472 s.
GN036068 349,-

299,-
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Jedna neuváženost
a všechno se zhroutí...

ČESKÁ
PREMIÉRA

Stacy Robinsonová

POD POVRCHEM
Na první pohled dokonalá rodina – bohatý
podnikatel Michael, jeho krásná žena Claire
a jejich sedmnáctiletý talentovaný syn
Nicholas. Jenomže idyla bere za své ve chvíli,
kdy se Nicholas předávkuje drogami a upadne
do kómatu a Michael, kvůli němuž se Claire
vzdala vlastní kariéry, chce svou ženu opustit.
Jenomže Claire v tomto případě není oběť –
Nicholas ji načapal při nevěře a Michael ji chce
opustit ze stejného důvodu. Nic ovšem není
tak černobílé, jak se může zdát. Claire odmítne
nést celou vinu a svému muži se postaví. Krom
černého svědomí, pochybností o životě,
o sobě a Michaelovi má totiž navíc také neutuchající vůli. A najednou se začnou z minulosti
vynořovat tajemství, která měla raději zůstat
zapomenuta… Vynikající psychologické rodinné drama Pod povrchem je debutovým románem Američanky Stacy Robinsonové. Přeložila
Zdeňka Zvěřinová. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GN037920

Seriál podle
knihy uvede
v únoru HBO

, Inc. All rights reserved.
© 2016 Home Box Office

Liane Moriarty

SEDMILHÁŘKY
Jane, hloubavá a uzavřená, je sama s pětiletým synem, který
se začíná ptát po tátovi. Exmanžel trochu neřízené střely Madeline se najednou chce podílet na výchově dcery. Celeste
má hodného a bohatého muže a krásný dům, jen ta její dvojčata jsou občas na zabití. Co by ji mohlo trápit? Jsou však
k sobě kamarádky opravdu upřímné? Vždyť i drobné lži
a polopravdy můžou vyústit v tragédii. 440 stran
GN037468
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359,-

299,-

279,cena pro VIP členy 244,-

nečlenská cena 349,-

Liane Moriarty

TŘI PŘÁNÍ
Tři sestry, trojčata, a přece
každá žije jiný život... 368 s.
GN038331 299,- 249,-

L. S. Hiltonová

MAESTRA
Judith je společnice, již není
radno podceňovat. 304 s.
GN037738 349,- 299,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

S. J. Watson

DRUHÝ ŽIVOT
Juliina sestra byla zavražděna
a Julia zjistí, že vyhledávala sexuální dobrodružství na internetu.
Zabít ji mohl někdo z jejích kontaktů. Julia se přihlásí na sestřin
účet na webové seznamce a vydává se na nebezpečnou výpravu do neprobádaného světa
erotických tužeb. Hledání pravdy však ohrožuje ji i její rodinu.
Strhující a znepokojivý psychologický thriller od autora bestselleru Dřív než půjdu spát nám
dává nahlédnout do zákulisí utajených životů, které vedeme.
Přel. Radovan Baroš. Váz., 448 s.,
12,5 x 20 cm

GN037469
nečlenská cena 299,-

239,Nabídka platí do vyprodání zásob!

Američan Charles Dubow je muž mnoha protikladů. Studoval na prestižních univerzitách, pak
odjel na Nový Zéland a pracoval jako pomocný
dělník, dřevorubec a pasák ovcí. Dnes jako novinář píše pro servery Forbes.com a Businessweek.com. Jako spisovatel debutoval v roce
2013 knihou Indiscretion, která se dočkala
22 vydání po celém světě.

ČESKÁ
PREMIÉRA
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Láska, vášeň,
posedlost...
Charles Dubow

DÍVKA V MĚSÍČNÍM SVĚTLE
Když Wylie v dětství potkává Cescu poprvé, krásná a divoká dívka
ho uchvátí tak, že je ochoten riskovat kvůli ní pád ze stromu i výsměch dětské party. Během dospívání se jejich cesty nakrátko
sblíží a o dva roky starší Cesca vypravěče svede, aby mu vzápětí
unikla za dalšími dobrodružstvími a do dalších náručí. Wylieho
život jako by se v příštích letech neustále točil v sebedestruktivní
spirále vášnivé lásky k nezkrotné krásce z bohémské umělecké
rodiny, která se opakovaně vrací do jeho náruče a zase z ní mizí.
Cesca je pro něho neuchopitelným přeludem, „dívkou v měsíčním
světle“, jak ji na obraze zachytil její bratr a Wylieho nejlepší přítel
Aurelio. Dívkou, kterou nepřestává navzdory všem zradám
a nepochopitelným únikům milovat. Teprve když Cescinu rodinu
zasáhne tragédie v podobě Aureliovy nevyléčitelné nemoci, Wylie
si poprvé dokáže připustit, že Cesce možná nikdy tak docela
nerozuměl. Ani potom se jejich životy nepřestávají navzájem přibližovat, překrývat a znovu vzdalovat, a byť se jejich životní cesty
rozcházejí, vzájemný cit trvá. Dramatické podobenství o mnoha
podobách lásky, která i tak zůstává silnější než smrt...
Přeložila Jana Jašová. Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

239,cena pro VIP členy 209,-

GN037968

nečlenská cena 299,-

POUZE
V KLUBU*

A

Jennifer Probstová

Carrie Elksová

Kathleen E. Woodiwiss

Sally MacKenzie

Johanna Lindseyová

HLEDÁNÍ PODMANIVÉ
KRÁSY

JEDNOU TĚ NAJDU

PLAMEN A KVĚT

OTROKYNĚ

Hanna a Richard; spontánní
Angličanka a bohatý, upjatý
Američan. Nemají nic společného – až na elektrizující
přitažlivost. 336 stran

Heather je okolnostmi donucená vdát se za pyšného,
drsného muže. Dokážou
změnit jeden druhého a najít lásku? 416 stran

JAK PŘEKVAPIT LORDA
JACKA

Gen před svatbou uteče se
svým nejlepším přítelem
Wolfem. Neohrozí ale láska
jejich kamarádství? 432 s.
GN038165 349,-

299,-

GN038067 299,-

249,-

GN038362 329,-

279,-

* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.

Lord Jack stráví v hostinci
noc s dívkou převlečenou
za mladíka a vypukne skandál… 288 stran
GN036842 249,-

199,-

Urozená Kristen, dcera Vikingů, utíká před nechtěným sňatkem z domova
a dostane se na loď loupežných námořníků. 272 stran
GN036370 249,-

199,-
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Kristan Higginsová

NÁVRAT NA VINICI
Faith Hollandovou nechal její snoubenec stát u oltáře, takže bylo jen logické, že ze svého rodného městečka
raději s hanbou utekla. Nyní – o trochu starší a moudřejší – je připravená
se na vinici Blue Heron vrátit a čelit
duchům minulosti. Tamní červené víno
ostatně za návrat stojí. První, s kým se
opětovně setká, naštěstí není její bývalý snoubenec, ale jeho bývalý nejlepší
kamarád Levi. Faith si na něj celé roky
nevzpomněla, zato teď se nemůže
dívat nikam jinam než do jeho zelených očí. Jenže on byl také tím, kdo
pomáhal před lety zničit její svatbu...
Přeložila Jaroslava Novotná.
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GN037535

nečlenská cena 299,-

239,-

Robyn Carrová

MĚSTEČKO
THUNDER
POINT
Hank v městečku
nehodlá zůstat –
co má ale dělat, když má osud jeho obyvatel ve
svých rukou? 312 stran
GN036961

229,-

279,-

Robyn Carrová

ŠERIF Z THUNDER POINTU
Zdá se, že zástupce šerifa Mac McCain konečně
našel tu pravou, jenže v tu chvíli se vše zvrtne.
Dokáže je láska přenést přes překážky? 312 s.

ČESKÁ
PREMIÉRA

GN036962

229,-

279,-

Výhodný komplet
jen

358,-

obj. č.

GN038776

Městečko Thunder Point a Šerif z Thunder Pointu

Danielle Steel

ČESKÁ
PREMIÉRA

VZÁCNÉ DARY

14

Nicholas Sparks

Danielle Steel

ÚTĚK DO SAMOTY

V UTAJENÍ

Denisa žije jen pro syna,
který potřebuje zvláštní péči; v pěti letech pořádně nemluví, odborníci jsou bezradní. Denisa se odstěhuje
do malého městečka, změna
oběma svědčí. Pak ale dostane Denisino auto smyk.
K havárii přijíždí dobrovolný
hasič Taylor McAden; ještě
netuší, že tato akce bude od
něj vyžadovat víc než jen
odvahu... 336 stran
GN037333 299,- 249,-

Speciální agent Marshall Everett je při akci zraněn a najednou musí vést obyčejný
život. Jenže nemá přátele, rodinu... Proto ho zaujme dívka, zakopávající v parku ocelovou schránku. Je to Ariana
Gregoryová, dcera velvyslance, kterou před časem
unesli. Než si ti dva vybudují
nový začátek, musí se postavit zlobě a pomstě číhající
v minulosti. 312 stran
GN037673 279,- 229,-

Veronique Parkerová je oddanou matkou a svůj život zasvětila
svým třem dcerám. Je jim o to
blíž, že je rozvedená a vychovává je sama. Ale když její bývalý
manžel zemře a zanechá svým
dcerám neuvěřitelné dědictví,
nic už nebude jako dřív. Vzácné
dary, mezi nimiž je tajemný
obraz i zámek v jižní Francii,
vedou k šokujícímu odhalení
z minulosti. Veronique a její
dcery se vydají na úžasnou
cestu přes Řím, Paříž, New York
a Benátky a během ní se jejich
osud změní víc, než si uměly
představit.
Přeložila Daniela Klečková.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GN037674
nečlenská cena 279,-

219,Knihy pro celou rodinu...
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NA KAÎD¯
MùSÍC NOV¯
MUÎ!
První část nové erotické
série, která vám zvýší
tep každý měsíc v roce!
Audrey Carlanová

CALENDAR GIRL 1

18+

Leden, únor, březen
První díl nové erotické série, která vám zvýší tep každý
měsíc v roce… Mia potřebuje peníze. Hodně peněz.
Protože když je nezíská, bude to stát jejího otce život.
Zapletl se s nebezpečným člověkem, který je shodou
okolností její expřítel. Když jste postaveni před podobné ultimátum, nemůžete si vybírat. A tak Mia udělá, co
musí – přijme nabídku své bohaté tety, která vlastní
eskortní službu, a na rok se stane luxusní společnicí.
Každý měsíc bude mít jiného klienta v jiném městě.
Sex není podmínkou. Snadno vydělané peníze, že?
Aspoň to si Mia myslí, dokud v lednu nepotká Wese.
Přitažlivost a vášeň mezi nimi je skutečná a Mia si uvědomuje, že tohle je muž, o kterém vždycky snila. Jenže
na konci měsíce ji v Seattlu čeká smyslný malíř Alec
a v březnu bude předstírat, že je snoubenkou bohatého
Antonyho… Přeložila Štěpánka Svobodová.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GN038288

nečlenská cena 299,-

239,-

Audrey Carlanová píše knihy, které se pravidelně dostávají na první příčky
bestsellerů New York Times, USA Today a Wall Street Journal. Její lechtivé
milostné příběhy čtenářům přinášejí romantiku, erotiku a občas je i pořádně
rozpálí.
Žije v Kalifornii se dvěma dětmi a svou životní láskou. Když nepíše, nejspíš ji
najdete, jak učí jógu, popíjí víno se „sestrami své duše“, nebo je začtená do
žhavého milostného románu.

Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let!
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Tom Egeland

ČESKÁ
PREMIÉRA

NOSTRADAMOVA
ZÁVĚŤ
Na konferenci je unesen
profesor Moretti, když
přednáší o nově objeveném dopisu Nostradama,
pak zmizí i jeho synek. Archeolog Bjørn s profesorovou manželkou se snaží
zachránit je i lidstvo. 600 s.
GN036000 349,-

299,Harlan Coben

Tom Egeland

NIKOMU ANI SLOVO

TŘINÁCTÝ UČEDNÍK

David je přesvědčený, že jeho žena zemřela... 344 stran

Bjørn Beltø zažívá bolestnou ztrátu – Victoria,
jeho kolegyně, nejbližší přítelkyně a přední profesorka středověké archeologie, umírá na mozkovou příhodu. Zanechá mu dopis a v něm klíč.
A vzkaz, který nedává smysl. Nedlouho nato ho
navštíví Rebecca, jejíž otec zmizel v roce 1978
během vykopávek v izraelském Kafarnau.
Rebecca ho chce najít, zjistit, co se tenkrát stalo.
V Izraeli tou dobou pobývala i Victoria – a Bjørn
začíná tušit souvislosti. Netuší však, jak zásadní
odhalení ho čekají na cestě za pravdou, která
otřese vším, o co se opírá kulturní svět západní
civilizace. Pravdou o jeho klíčové postavě:
o tom, kdo vlastně byl Ježíš. Přeložila Pavla
Nejedlá. Váz., 544 stran, 12,5 x 20 cm

GN038337 349,-

GN037859

nečlenská cena 399,-

319,-

299,-

Gillian Flynnová

TEMNÉ KOUTY
Libbyinu rodinu vyvraždil její
bratr... nebo ne? 448 stran
GN035531 329,- 279,-

„Bál jsem
se k smrti.“
Stephen King
Paul G. Tremblay

ČESKÁ
PREMIÉRA

HLAVA PLNÁ PŘÍZRAKŮ

Ursula Poznanski

Tess Gerritsenová

SLEPÍ PTÁCI

HRA S OHNĚM

V kempu jsou nalezeni dva
mrtví. Ona uškrcená, on
zastřelený. Vyšetřovatelé
Beatrice Kasparyová a Florin
Wenninger sledují stopy,
které mrtví zanechali na
internetu. Oba byli členy
skupiny, kde se publikují
básně plné temných poselství o strachu a smrti. A pak
zemře další z milovnic poezie… 360 stran

Houslistka Julia objeví ve
starožitnictví zvláštní skladbu, plnou vášně, bolesti
i mrazivé krásy. Jakmile ji
však začne hrát, dějí se podivné věci a Juliin svět se
octne v ohrožení. Ve snaze
ochránit svou rodinu se rozhodne vypátrat autora skladby a důvod, proč vznikla.
Někdo si však nepřeje odhalení pravdy... 208 stran

GN037690 299,-

16

249,-

GN038054 199,-

169,-

Čtrnáctiletá Marjorie začne mít
noční můry, vyprávět úděsné
příběhy. Otec se nakonec obrátí
na místního kněze. Ten je přesvědčen, že Marjorie posedl
ďábel, a navrhne provést vymítání. Lákavé téma přitáhne pozornost televize... Události však přerostou v tragédii. Patnáct let poté
osloví Marjoriinu sestru Merry
spisovatelka, která chce o případu napsat knihu. A Merry začne
vzpomínat… Přel. Irena Steinerová. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GN037207
nečlenská cena 299,-

239,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017.

Když špionážní
thriller napíše
opravdový špion...
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Tami Hoag

ČESKÁ
PREMIÉRA

DEVÁTÁ DÍVKA
Zavražděná dívka je už devátá neidentifikovatelná oběť
roku a policie se snaží zjistit
její totožnost a najít vraha. Je
možné, že taková zrůda nepochází zdaleka? 320 stran

299,-

GN036845 379,-

Výhodný komplet
jen

ČESKÁ
PREMIÉRA

428,-

obj. č. GN038777
Ledové srdce a Devátá dívka

Tami Hoag

LEDOVÉ SRDCE
Reportérku Danu Nolanovou unese nepolapitelný sériový vrah. Ač ji nelidsky týrá, Daně se podaří ho z posledních sil zabít… I po měsících léčení je
však Dana stále v žalostném stavu. Na svůj předchozí život se rozpomíná
jen pozvolna a pronásledují ji noční můry. Když je propuštěna z nemocnice, vrací se do rodného městečka, aby našla klid na úplné zotavení v péči
úzkostlivé matky a otčíma. Stane se však přesný opak – to když místní
média při příjezdu Daně připomenou starý případ její kamarádky Casey,
která záhadně zmizela, když dokončily střední školu. A Dana se pouští do
pátrání po tom, co se vlastně kdysi stalo…
Přeložila Drahomíra Michnová. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GN037967

239,-

nečlenská cena 299,-

Jason Matthews

PALÁC ZRADY

Noah Hawley

Melanie Raabeová

Terry Hayes

PŘED PÁDEM

PAST

JÁ, POUTNÍK

Pád letadla přežijí jen neúspěšný malíř a malý hoch.
Devět obětí patřilo k privilegovaným. Co se vlastně
dělo před pádem? 368 s.

Linda našla svou sestru
mrtvou a zahlédla vraha.
Po letech spatří jeho tvář
v televizi a rozhodne se
nastražit past. 336 stran

Poutník přezdívají muži,
jenž neexistuje. Stejně jako jeho protivník. Ten se
chce pomstít lidstvu a je
třeba ho zastavit. 760 s.

GN037325 349,-

279,-

GN037667 299,-

239,-

GN037871 399,-

299,-

Autor získal za špionážní román Rudá volavka cenu Edgar
Award a přichází s dalším napínavým příběhem ruské tajné
agentky Dominiky Jegorovové a Natea Nashe ze CIA.
Dominika se vrací do Moskvy a je nucena chránit muže, kterými pohrdá – Putinovy oligarchy, podvodníky, gaunery.
Nikdo však netuší, že Dominika pracuje pro Washington.
Uzavře dohodu se svým psychotickým šéfem, přežije útok
íránského komanda, unikne kontrarozvědce, osvobodí uvězněného agenta a dostane ho z Ruska. Situaci jí trochu komplikuje i fakt, že je stále zamilovaná do Natea Nashe a jejich
touhy jsou stejně nebezpečné jako spáchat špionáž
v Moskvě. Když ji pak krtek v ruské kontrarozvědce objeví
na tajném seznamu zdrojů, jako by nad ní vynesl rozsudek
smrti… Přeložil Milan Lžička. Váz., 568 stran, 12,5 x 20 cm

GN037898

Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz

nečlenská cena 399,-

319,17

NAPĚTÍ
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Lékařský thriller,
který zvedne
krevní tlak všem!
Robin Cook

HOSTITEL
Život Lynn, nadějné studentky medicíny, se
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se její
přítel po rutinní operaci neprobere z anestézie. Lynn se snaží s pomocí spolužáka
Michaela dokázat nesprávný lékařský postup nebo zanedbání péče. Brzy objeví
znepokojující fakta: nemocnice, patřící společnosti Middleton Healthcare, která vlastní
i medicínský komplex univerzity, kde Lynn
studuje, mají velmi špatné statistiky týkající
se nevysvětlitelných anestetických komplikací i toho, že velkému počtu pacientů diagnostikují smrtelnou nemoc. Když někdo
začne oběma studentům vyhrožovat, jsou
si téměř jisti, že narazili na něco mnohem
většího, než předpokládali – jenomže tohle
zjištění by je taky mohlo stát život… Přel.
Alena Amchová. Váz., 320 s., 14,5 x 22,7 cm

GN038040

nečlenská cena 299,-

Erik Axl Sund

SKLENĚNÁ TĚLA
Thriller od autorů trilogie Vraní
dívka. Švédsko zaplavila vlna sebevražd. Mladí lidé ze světa odcházejí děsivými způsoby. Všichni měli staré kazety s hudbou
z osmdesátých let. Detektiv Jens
Hurtig zjistí, že všechny patřily
jediné ženě. Krátce poté začne
někdo brutálně zabíjet vlivné
osobnosti. Souvislost obou případů je hrozivější, než si kdo
vůbec dokáže představit… Napínavý příběh o tom, čeho všeho je člověk schopen kvůli umění a jak extrémní prostředky je
ochoten k tomu použít. 320 s.

239,-

GN037288

John Grisham

Mario Puzo

OSAMĚLÝ STŘELEC

SEDM KATŮ
Z MNICHOVA

Pokud máte problémy, rozhodně budete chtít mít tohohle osamělého střelce na
své straně… 360 stran
GN038277 299,-

299,-

Bývalý kapitán americké
rozvědky se mstí nacistickým vyšetřovatelům. 160 s.

249,-

GN038300 199,-

159,-

John Grisham

Mario Puzo

TRENÉR

RODINA

Neely Crenshaw se vrací domů. Zažil tu slávu jako hvězda amerického fotbalu,
ale také ztratil životní lásku a vášeň pro sport mu rozbila i sen o budoucnosti –
stačilo jedno zranění. Teď je zpět kvůli trenéru Eddiemu Rakeovi. Celé město
trenéra uctívalo – a všichni hráči ho nenáviděli... Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

Historický román o rodině Borgiů, kterou autor Kmotra vidí jako předchůdkyni
pozdějších italských mafiánských klanů. Příběh začíná v roce 1492, kdy kardinál Rodrigo Borgia zakládá dynastii, proslavenou v dějinách travičstvím, krvesmilstvím a intrikami... Přel. Richard Podaný. Váz., 400 s., 12,5 x 20 cm

GN038276
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349,-

199,-

159,-

GN038299

299,-

239,-

Číslo účtu pro platby předem: 2113348520/2700.

O světě, jehož zkázu si
lidé přivodili sami...

Ernest Cline

SCI-FI
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ARMADA
Zack většinu času sní. Třeba jak zachraňuje zemi
před útokem mimozemšťanů, jako ve videohře Armada. Až jednoho dne
zahlédne za oknem létající
talíř… jako vystřižený
z Armady. Invaze vetřelců je skutečná... 352 stran
GN037981

349,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

279,-

Hugh Howey

SILO 3:
PRACH

Paul Hoffman

LEVÁ RUKA BOŽÍ
(1.–3. DÍL)
Svatyně vykupitelů je bezútěšné místo, kde není
vítaná naděje ani radost.
Žije tu Thomas Cale – výjimečně schopný, ale také
uzavřený mladík, s nímž
má své plány samotný vůdce vykupitelů... 976 stran
GN038460

499,-

429,-

Andy Weir

MARŤAN
Mark zůstal sám na Marsu,
nemá jak o sobě dát zprávu, i kdyby ano, dojdou
mu zásoby, než by dorazila pomoc. Přesto se
nevzdává a v boji o přežití
využívá svůj důvtip, technické dovednosti a smysl pro humor. 344 stran
GN037732

349,-

Román Silo představil fascinující postapokalyptický svět
podzemních základen. Turnus vylíčil,
co stálo u zrodu tohoto světa. A v Prachu se tento svět
dobere konce. Život
v silech už nebude
mít dlouhé trvání:
operace Padesát
Světového řádu spěje k vyvrcholení, to však bude jiné, než kdokoli čeká.
Osudy hrdinů ze Sil 1, 17 a 18 se protnou, aby přinesly poslední
příběh a odpovědi na všechny otázky. Prach vypráví o nezlomné touze přežít
navzdory osudu i okolnostem. Vypráví o zlobě, zkáze, naději a vykoupení.
A o lidech a jejich existenci ve světě, který je až nebezpečně povědomý – ve světě,
jehož zkázu (jsme) si přivodili sami…Přel. Jiří Engliš. Váz., 368 s., 14,5 x 22,7 cm

GN038146

299,-

Dmitry Glukhovsky

BUDOUCNOST
Evropa v budoucnosti
roku 2400. Smrt byla
technickými prostředky
poražena, na přelidněném
kontinentu platí tvrdý řád:
za dítě se platí vlastním
životem. Jan patří k jednotce, která bdí nad dodržováním zákonů. 648 stran
GN037012

449,-

279,-

nečlenská cena 349,-

GN036483

379,-

Hugh Howey

Hugh Howey

SILO

TURNUS

V silu pod zamořenou zemí se léta
ukrývají lidé.
Občas někdo
vychází ven čistit
senzory kamer. Ví,
že jde na smrt.
496 stran

Co předcházelo
životu v silech,
jediných místech
na Zemi, kde
mohou lidé po
katastrofě
přežít?
480 stran

299,-

GN037422

299,-

379,-

Výhodný komplet
jen

379,-

Nakupujte na www.knizniklub.cz!

647,-

obj. č.

GN038778
Silo 1, 2, 3
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Další trojice napínavých případů
pro malé šedé buňky Hercula Poirota
Agatha
Christie

TŘINÁCT
ZÁHAD
Šestice záhadných případů,
které si každý
týden předkládá k řešení
Úterní klub,
uvádí do detektivní literatury slečnu Jane Marplovou. Agatha
Christie je postupně vydala časopisecky v roce
1928 a o čtyři roky později k nim připojila sedm
dalších příběhů. 240 stran
GN037942

Agatha Christie

229,-

279,-

3x HERCULE POIROT
Smrt bohaté dámy v Záhadě na zámku Styles, záhadný pan Shaitana zavražděný během bridže v Kartách na
stole, a do třetice násilná smrt mladé
dívky ve Hře na vraždu... 536 stran
GN037718

299,-

379,-

Výhodný komplet
jen

528,-

PAVUČINA

obj. č. GN038779
3x Hercule Poirot 1, 2

ČESKÁ
PREMIÉRA
Agatha Christie

3x HERCULE POIROT 2
Než Poirot ve špionážním románu Velká čtyřka odhalí pravidla boje s mezinárodním zločinem,
musí v souboji se čtveřicí zdatných protivníků a jejich rozsáhlou sítí dokonce několikrát prohrát.
Ale nebýt jeho, svět by se dočkal konce. Poirot má pro všechny nejedno drsné překvapení,
představí nám svého bratra, a snad se i ožení... V Záhadě Modrého vlaku vytrvale postupuje
vpřed a odhaluje falešné existence, i pokřivené vztahy. Tučné dědictví po tetičce Emily – to je
zápletka románu Němý svědek. Příbuzní už se nemohou dočkat peněz, ale tetičce se umřít
nechce. Přel. Karla Andělová, Věra Poláčková, Hana Petráková. Váz., 608 s., 14,5 x 22,7 cm

GN037943

Clarissa miluje
zábavu a taky
vzrušující představy. Co
kdyby třeba
někdy našla mrtvolu? Jenže pak v salonu svého
venkovského sídla opravdu jednu objeví. A v tu
nejnevhodnější dobu, právě sem míří Clarissin
manžel, pracovník ministerstva zahraničí, s významným politikem. Hrozí skandál.... 192 stran
GN037752

179,-

229,-

299,-

nečlenská cena 379,-

Agatha Christie

Agatha Christie

3x AGATHA

3x VRAŽDY

Tři klasické detektivní příběhy – Dům na
úskalí, Smysluplná
vražda a Zkouška neviny. 544 stran
GN035116

Vraždy podle abecedy, Deset malých
černoušků a do třetice Nakonec přijde
smrt… 568 stran

349,-

299,-

GN036499
399,-

339,-

Výhodný komplet
jen

528,-

obj. č.

GN038780

3x Agatha a 3x Vraždy
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Agatha
Christie,
Charles
Osborne

Sophie
Hannah

ZAVŘENÁ
TRUHLA
Na sídlo lady
Playfordové se
sjeli hosté.
U slavnostní
večeře hostitelka oznámí, že hodlá vydědit oba své potomky
a vše odkázat osobě, které zbývá jen několik
týdnů života… 344 stran
GN038124

299,-

249,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017.

DETEKTIVKY
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Tim Dedopulos

PACHATEL
NEZNÁMÝ
Myslíte si, že
autorům detektivek vidíte pod
prsty a vraha
rychle odhalíte? Přesvědčte
se o tom!
Řešení 60 kriminálních případů s otevřeným koncem se ujímá inspektor „Paddington“ Parnacki a v roli dvou amatérských detektivů slečna Mary Millerová
a novinář Joshua Cole. Příběhy, které slouží jako posilovna pro mozek, doprovázejí vtipné ilustrace, užitečné rady a indicie a na konci
knihy najdete řešení – která určitě nebudete potřebovat!
Přel. Lucie Kellnerová Kalvachová. Brož., 304 s., 14 x 16 cm, čb. il.

GN038370

199,-

nečlenská cena 249,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Tim Dedopulos

DETEKTIV V NÁS
Máte postřeh, smysl pro detail a dedukci?
Přesvědčte se o tom s padesátkou mini
příběhů s otevřeným koncem (a navíc
ještě osm zapeklitějších případů pro
pokročilé). Příběhy psané lehkou vtipnou
formou doprovázejí vtipné ilustrace, užitečné rady a indicie. 304 stran, čb. ilustrace
GN038369

249,-

199,-

K dispozici od 18. ledna

Mary Louise Kellyová

ROZKAZEM

KULKA

Sid Halley pátrá, proč koně jednoho
majitele ztrácejí jiskru a začínají nápadně často prohrávat. 280 stran

Caroline v dospělosti zjišťuje, že její
rodiče zastřelili, když byla malá. Začne pátrat, co se tehdy stalo. 336 s.

299,-

249,-

GN037969

349,-

Případy Kim Stoneové 2

ĎÁBELSKÉ HRY

Dick Francis

GN038163

Angela Marsonsová

299,-

Nepropásněte objednací termín 16. února 2017!

Inspektorku Kim Stoneovou a její vyšetřovací tým povolají k nálezu zmrzačeného,
ubodaného těla – oběť je však zároveň
i zločincem, pachatelem brutálního znásilnění. Že by vzal někdo spravedlnost do
svých rukou? Kim současně pátrá po skupině pedofilů, brzy však je jasné, že se
stala sama terčem nebezpečné osoby. Ta
zná každou její slabinu. A rozhodla se vyzkoušet na Kim zvrácený experiment. Kim
ví, že každý další krok může být smrtící.
A tentokrát – je to osobní. Ďábelské hry,
druhý román Angely Marsonsové, jednoznačně potvrzuje, že jeho autorka (debutující v roce 2015 knihou Němý křik) je
vycházející mezinárodní hvězdou žánru
krimi. Přeložila Tatjana Jandourková. Váz.,
360 stran, 14,5 x 22,7 cm

GN037904

nečlenská cena 349,-

279,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové 1

NĚMÝ KŘIK
Po brutální vraždě ředitelky
školy jsou objeveny lidské
ostatky u bývalého dětského
domova. A následují další
hrůzné zločiny… 336 stran
GN037899

349,-

299,-
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Po krvavé válce přichází
stejně krvavý mír...

Elizabeth Chadwicková

PODZIMNÍ TRŮN
Závěrečný díl trilogie o nejmocnější panovnici středověku. Eleonoru Akvitánskou
z exilu vysvobodí až smrt jejího manžela, krále Jindřicha,
a Alienor jako královna vdova
opět vládne Anglii. Rozkol
mezi jejími syny však neutuchá. Když Alienor sama putuje přes Alpy, aby Richardovi
přivedla nevěstu, její syn
upadne do zajetí. A královna
musí obratnou diplomacií
zajistit dobrý sňatek i pro
svoje dcery.
Přel. Renáta Tetřevová.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GN038485

279,-

nečlenská cena 349,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
Sabine Ebertová

1815 – KRVAVÝ MÍR
Po bitvě národů u Lipska spojenci slaví vítězství nad
Napoleonem a lidé doufají v mír. V mnoha německých
městech panuje hlad, zkáza a choroby. Vídeňský kongres má nově uspořádat Evropu – ale Napoleon se
v březnu 1815 vrací z Elby. Vojska se znovu dají na
pochod a lidé – ať už králové, vojevůdci nebo občané –
musejí činit životně důležitá rozhodnutí.
Přel. Vítězslav Čížek. Váz., 984 s., 12,5 x 20 cm

GN037601

319,-

nečlenská cena 399,-

Elizabeth
Chadwicková

Elizabeth
Chadwicková

LETNÍ
KRÁLOVNA

ZIMNÍ
KORUNA

První díl trilogie
o Eleonoře Akvitánské. Její otec zemřel, musí se vdát a brzy
se stává královnou Francie. Třináctiletá dívka
se učí obstát na nepřátelském a intrikujícím
francouzském dvoře. 400 s.
GN037199

349,-

279,-

Alienor je královnou Anglie.
Král, Jindřich II., je často na taženích, ona vychovává děti a spravuje zemi. Touží po větší
pravomoci, ale s tím Jindřich nesouhlasí. To je
jen počátek rozkolu... 400 stran
GN037200

349,-

279,-

Sabine Ebertová

1813
VÁLEČNÝ POŽÁR
Evropa sténá pod Napoleonovou
vládou. Je uzavřeno příměří a lidé
čerpají naději. Ale v zákulisí si vládcové už dávno rozdělili Evropu mezi
sebou, a vyvolali tak ohromnou
bitvu u Lipska... 848 stran
GN036812
399,349,-

Výhodný komplet
jen

598,-

obj. č.

GN038781

1815 - Krvavý mír a 1813 - Válečný požár
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Noah Gordon

Luca Di Fulvio

POSLEDNÍ
ŽID

DÍTĚ, KTERÉ
V NOCI
NAŠLO
SLUNCE

V roce 1492 je
Španělsko ovládáno inkvizicí.
Její útok proti
židovskému obyvatelstvu dosahuje rozměrů
holocaustu. Statisíce židů jsou vyhnány ze
svých domovů. 368 stran
GN038442

299,-

239,-

Mladý Marcus
vede privilegovaný život jako syn lenního pána jen do dne,
kdy je vyvražděna celá jeho rodina i všichni
ostatní obyvatelé hradu... 600 stran
GN037682

449,-

359,-

Nabídka platí do vyprodání zásob!
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Komu se podaří
osvobodit krále?
POUZE
V KLUBU*

KLUBOVÁ
NOVINKA

Pavel Šoltész

PŘÍPAD
DĚTINSKÉHO
DĚDICE
V důstojných prostorách Staroměstské radnice se
před kamennými
tvářemi šestnácti
soudců začala podivná pře o poručnictví nad slabomyslným Vítem Mečířem. Postupně se vyjevují velmi
záhadné stránky případu, jak pozoruje mistr boloňské univerzity Pe-regrin Kameník. A když je jen několik hodin po soudu zavražděn žalobce,
situace se vyostřuje… Poutavý detektivní příběh z 15. století z pera
oblíbeného autora!

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GN037652

nečlenská cena 249,-

199,Pavel Hrdlička

ÚKOL PRO ŠAŠKA

Ken Follett

Virginia Bailyová

Cynthia Harrod-Eagles

KAVKY

JEDNOU ČASNĚ
ZRÁNA

ZA VÁLKY, 1914:
SBOHEM,
PICCADILLY

Den D druhé světové války se blíží. Němci tuší, že
Spojenci se brzy vylodí.
Felicity, agentka britské
tajné služby, má za úkol –
zničit ve Francii telefonní
ústřednu, spojující německá vojska s nejvyšším
velením. První pokus
končí katastrofou, druhý
má provést speciální tým
tvořený ženami... 480 s.
GN037051 379,- 299,-

Šedivé ráno roku 1943.
Chiara chce utéct z okupovaného Říma, druhá
žena, které se drží malý
chlapec, má pod namířenými zbraněmi nastoupit
na korbu náklaďáku. Chiara se během chvilky rozhodne... O třicet let později se jí minulost tvrdě
připomene. 304 stran
GN037560 349,- 299,-

V Čechách nastává před husitskými bouřemi v letech
1402–1403 dramatická situace. Král Václav IV. je svým bratrem
Zikmundem zbaven vlády a nakonec uvězněn ve Vídni, zemi
drancují kočovní Kumáni a zároveň probíhá občanská válka
mezi stoupenci Václava a Zikmunda. Podrychtář Václav od Černého koně je novou městskou radou zbaven úřadu. Nenese to
vůbec dobře, ale nakonec může přijmout nabídku Bratrstva
obruče a kladiva, které ho chce vyslat do Vídně. Tam se má
pokusit za pomoci králova šaška Kotrmelce, řádového rytíře
Bohuňka a bývalých biřiců osvobodit krále.

Píše se rok 1914 a Velká
Británie čelí válce. Život
Hunterových, jejich dětí,
služebnictva a sousedů už
nikdy nebude jako dřív.
Pro Davida představuje
válka možnost hrdinství,
ale když se jeho matka
dozví, že narukoval, zlomí
jí to srdce... 368 stran
GN037995 299,-

249,-

* Výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.

Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GN038030

219,cena pro VIP členy 195,-

nečlenská cena 279,-

Pavel Hrdlička

SMRT NOSÍ RUDÉ ŠKORNĚ
Historický román s detektivní zápletkou. Václav od Černého koně, podrychtář Starého
Města, pátrá po vrazích mladého muže, který
zemřel přímo na tržišti. 288 stran, čb. il.
GN035507
279,229,-
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Když se
z velké lásky
stane velká
nenávist...

ČESKÁ
PREMIÉRA

Soňa Štroblová

HRA O HOLČIČKU
Příběh Saši, bývalé novinářky, dnes profesorky na vysoké škole, a Roberta, německého lékaře. Společnou láskou obou je Robertova dvanáctiletá dcera Kate, která žije
se svou matkou. Silný vztah
mezi Sašou a Robertem, jenž
je i v jejich věku plný zvláštností a sexu, však nekončí
happy endem. Časem vyjde
najevo překvapivé tajemství,
jež nemile zasáhne všechny.
Rozchod krutě zasáhne
všechny tři protagonisty...
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GN038222
nečlenská cena 199,-

159,-

Barbara Nesvadbová

LASKONKY
Proč si stále obouváme boty, které přece vždycky tlačily… Může existovat nevěra, která nezraňuje? Opravdu lze mít
sex bez závazků? Povídky o nešťastné
zamilovanosti a šťastných flirtech. Láskonky jako Laskonky. Krátké texty pro
dlouhé večery doprovázené tvorbou
Pasty Onera. Váz., 160 s., 11,5 x 18,5 cm

GN268138

24

199,-

nečlenská cena 249,-

199,-

Tereza Boučková

Tereza Boučková

Klára Janečková

Marie Poledňáková

BOŽÍ A JINÁ
MUKA

ŽIVOT JE NÁDHERNÝ

DENÍK GRÉTY
KAISEROVÉ

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Fejetony o lásce ke
kolu, k níž se autorka nerada, těžce
a v podivném dobrovolném donucení dopracovala, a o jiných vášních i mukách.
Taky o úplně obyčejných, smutných i veselých věcech života,
o manželství, šťastných mužích, nešťastných volbách, blbých
politicích, krásných knihách, dojemných filmech. Fejetony
o mužích a lidech, některé už byly otištěné, některé autorka
napsala až pro tuto knížku. Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm
GN038297

ČESKÁ
PREMIÉRA

169,-

Autorka píše o zápasu s nemocí maminky, o synech,
komentuje literaturu, film
a divadlo. Vymezuje se vůči
politickým figurám, komentuje činy okresních politiků
stejně jako prezidenta země, naši současnost konfrontuje s časem disentu
a tvoří tak jedinečnou kroniku naší doby. 240 stran
GN038481 249,-

199,-

Dvojčata Agáta a Gréta jsou
povahově rozdílná jako den
a noc. Gréta je impulzivní.
Agáta kultivovaná a zodpovědná. Vyrůstají s rodiči ve
Vídni, ale jejich matka Johana pochází z Čech. Autohavárie, při níž Johana zemře, oběma dívkám změní
život... 344 stran
GN036774 299,-

249,-

Vanda se po ztrátě manžela,
elitního vyšetřovatele, musí
postavit světu a udržet rodinu. Jenže pak zjistí, že Josef
k ní nebyl upřímný, a vydává se po stopách tajemství,
které vedou nejen k nejmocnějšímu muži kraje.
První atorčin kriminální
román je plný napětí, ale
i humoru a ironie. 224 s.
GN038464 229,-

189,-

Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč) –

Co se stane, když se
porouchá časoprostor...
Dalibor Vácha

Dalibor Vácha

CESTOU

NIKAM

Osudy několika
hrdinů od ruského zajetí přes
vstup do československých legií
po vítězné tažení přes revoluční Rusko. 376 s.
GN038050

299,-

349,-

ČESKÁ LITERATURA
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Hrstka lidí, která
přežila konec
světa, se musí
skrývat. Aspoň
v Českých Budějovicích, kde se román odehrává. 376 s.
GN038051

299,-

349,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
Jiří Šulc

Monika
Zgustová

DVA PROTI
ŘÍŠI
Román o atentátu na Heydricha
zaujme strhujícím
dějem, výbornou
psychologií postav i neznámými fakty. 480 s.
GN035732

279,-

229,-

RŮŽE OD
STALINA
Originální, napínavý biografický
román o jediné
dceři sovětského diktátora. 328 stran
GN037178
299,249,-

Roman Bureš

PROPAST ČASU 2 - CÍSAŘOVNA

ČESKÁ
PREMIÉRA
Marek Šindelka

ÚNAVA MATERIÁLU
Román nositele Ceny Jiřího
Ortena a Magnesie Litery za
prózu reaguje na aktuální téma – migrační vlnu. Popisuje
cestu dvou bratrů z nejmenované země ohrožené válkou
do Evropy. Jejich trasy se záhy rozdělí a každý pokračuje
sám: bez mapy, bez spojení,
bez kontaktu. Sledujeme složitou a bolestnou „cestu na
sever“, zároveň s tím však
čteme knihu o Evropě viděné
zvenčí. O Evropě, připomínající velký fungující stroj. Jediné,
co tu proti němu stojí, je zranitelné lidské tělo. Tělo vykořeněného člověka, redukova-

Hrdinku Antonii jsme opustili ve chvíli vítězství – se svými
římskými legiemi se s pomocí futuristického vojenského
robota ubránila nacistům a založila Nový Řím. Vládnutí ale
není snadné. Řím a vládne mu žena! Na problémy naráží
i její spojenec generál Laudon spravující Toskánsko, kde
se uchovalo 18. století. K sílícím vnitřním rozporům přibývá i vnější nepřítel – sicilský chalífa Jusuf, militantní islamista konce 21. století se svou ideologií i supermoderní
výzbrojí. Kartami zamíchá také Viktor – plod vojenského
experimentu z daleké budoucnosti. Jenže proti největšímu
nepříteli se Antonie nakonec zdá málem bezmocná…
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

GN038483

ného na problém, na statistický údaj, na materiál. Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GN038019

nečlenská cena 229,-

179,-

– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na str. 61.

279,-

nečlenská cena 349,-

Výhodný komplet
jen

468,-

obj. č.

GN038782

Propast času a Císařovna

Roman Bureš

PROPAST ČASU
Toňa se probudí na chalupě, ale místo
městečka za oknem vidí les. A v lese se
nachází dost nepřátelský svět 12. století.
V Českých Budějovicích, kam se pak dostane, vládne zase 16. století... 360 stran
GN037229

299,-

249,-
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Když vám někdo tvrdí,
že je Ježíš, co uděláte?
Praštíte ho popelníkem?

ČESKÁ
PREMIÉRA

Mario Giordano

Jeff Wells

TETA POLDI
A SICILŠTÍ LVI

VŠICHNI MÍ PACIENTI
KOPOU A KOUŠOU

Teta Poldi se vždycky do
nečeho zaplete... 344 stran

Historky, které dokazují, že
veterinář se nenudí... 200 s.

GN037768 299,-

239,-

GN035905 249,-

199,-

Karel Čapek

Karel Čapek

PUDLENKA

DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT
ŠTĚNĚTE

Vyprávění o životě se zvířaty doplňují kresby a fotografie. 96 s., čb. il. a foto
GN034871 169,- 139,-

Půvabná vyprávění o štěněti. 80 s., čb. il. a fotografie
GN034173 149,-

119,-

Lars Husum

MŮJ KÁMOŠ JEŽÍŠ
Nikolaj přišel ve třinácti letech o rodiče a od té doby se o něj stará jeho o sedm
let starší sestra. On se jí za její péči odvděčí tím, že se spřáhne s gangem, fláká
se, pije a začne mít násilnické sklony – zkrátka dělá všechno pro to, aby ji přivedl
do hrobu. Což se mu také povede.
Pak ale najde uprostřed jedné noci sedět ve svém obýváku jakéhosi vlasatého
motorkáře v sandálech, který nedbá Nikolajova vyhrožování a zastrašování
a tvrdí, že je Ježíš Kristus a že přišel z Nikolaje udělat lepšího člověka.
Vynikající tragikomický a bizarní příběh o přátelství, důvěře a důsledcích činů jednoho zvláštního „kodaňskýho“ kluka staví především na velmi drsném černém
humoru a „veselé dánské depresi“. Přeložila Lada Halounová.
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James Bowen

KOCOUR BOB

SVĚT PODLE BOBA

James je pouliční muzikant
a péči o kocoura si rozhodně nemůže dovolit! 248 s.
GN036046 279,- 239,-

Další příhody. Popularita
autorovi nejen pozitivně
proměnila život. 240 stran
GN037197 279,- 239,-

Výhodný komplet
jen

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GN038161

James Bowen

nečlenská cena 249,-

199,-

378,-

obj. č.

GN037809

Kocour Bob a Svět podle Boba

Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) –

Mámy nemusejí být
pořád šťastné!

HUMOR
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Monika Valentová (1972) je novinářka a moderátorka. Její fejetony o matkách,
otcích, kočkách a dětech vycházejí od roku 2013 v Pravém domácím časopisu.
S manželem Martinem má dvě dcery. Martin Veselovský (1972) je novinář a spoluvlastník internetové televize DVTV. Fejetony své ženy ilustruje rád a dobrovolně.

Monika Valentová, Martin Veselovský

ODVRÁCENÁ STRANA MATKY
Kniha časopisecky úspěšných fejetonů Moniky Valentové, doplněná kresbami jejího muže Martina Veselovského, ukazuje
z humorného úhlu pohledu temné kouty mateřství. Kojení
nemusí být vždy nádherné, strava nemusí být vždy zdravá
a matka nemusí být vždy šťastná. Pokud občas míváte pocit, že
jste jako rodiče selhali, knížka vám potvrdí, že v tom nejste sami.
Váz., 108 stran, 17 x 17 cm

GN038475

D. Landsman,
Z. Hubeňáková

DENÍČEK MODERNÍHO
PÁRU
„Moderní fotr“ Jindřich líčí
své seznámení s Natašou,
sestěhování a nakonec
i početí dítěte a mezitím
glosuje vztahy mužů a žen,
stereotypy... 224 stran
GN038435 229,-

139,-

nečlenská cena 179,-

189,-

Dominik Landsman

Dominik Landsman

Zuzana Hubeňáková

Aňa Geislerová

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2

VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ

P.S.

Když se zprvu nezúčastněný fotr stává „otcem na
mateřské dovolené“, začíná
boj o přežití obou a udržení
rodinného blaha. Synek
Čeněk je dítě velmi aktivní
a také destruktivní... 200 s.

„Dokud jen ležel na zádech
a řval, nic mi nechybělo,“
říká teskně fotr. Čeněk chodí (běhá), mluví (má jediné
slovo na vše) a především
se vytrvale snaží dostat tátu
do blázince. 192 stran

Autorka se vtipně a s nadsázkou vyrovnává s tématy
jako rodinná výchova, mezilidské vztahy, ale také nástrahy automobilismu nebo
sex po dvou dětech. Připravte se, že vás bude od
smíchu bolet břicho! 200 s.
GN037663 229,- 189,-

V zápiscích se mísí humor
s melancholií, zamilování
s rozchody a upřímnost
s potřebou nic nevyzradit.
Autorka se osobitě dotýká
základních věcí, jako je rodina, láska... Il. Lela Geislerová. 216 stran, bar. il.
GN037900 299,- 249,-

GN037189 229,-

– více informací na straně 61.

189,-

GN037525 229,-

189,-
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Sara Baume (1984)
vystudovala dublinskou
výtvarnou akademii
a tvůrčí psaní na Trinity
College. Publikovala
časopisecky. Její debutový román Jasno lepo
podstín zhyna byl roku
2015 čtenáři nominován na cenu Guardian
First Book Award.

Wm. Paul Young

EVA

ČESKÁ
PREMIÉRA

Na břeh vyplaví voda kontejner a v něm ženu. 272 stran
GN038055

299,-

249,-

Sara Baume

JASNO LEPO PODSTÍN ZHYNA
Pozoruhodný titul úspěšné prvotiny mladé irské
autorky je poetickou variantou názvů čtyř ročních období, která tvoří časový rámec příběhu
přátelství dvou psanců – osamělého člověka
a týraného psa. Podivín Ray žije sám v domě na
pobřeží. Nechodil do školy, bojí se lidí, jeho jedinými společníky jsou knihy. Jednoho dne si v místním
útulku pořídí zuboženého psa a poprvé v životě pocítí hluboké pouto
k jiné živé bytosti… Přel. Alice Hyrmanová McElveen. Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GN038238

219,-

nečlenská cena 269,-

A. C. Doyle

BASKERVILLSKÝ PES
Nejslavnější případ Sherlocka
Holmese. 200 stran
GN037833

269,-

229,-

Gabriel García Márquez

STO ROKŮ SAMOTY
Osud šesti generací rodiny
Buendíů, žijících ve fiktivním
městečku Macondo. 320 stran

199,-

GN037853 249,-

Výhodný komplet
jen

328,-

obj. č. GN038783
2x Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez

OČI MODRÉHO PSA
Alexandre Dumas

HRABĚ MONTE CRISTO
Nové vydání legendárního šestidílného románu
Alexandra Dumase. V revidovaném překladu
a s nádhernými stylovými ilustracemi Adolfa
Borna vychází generacemi milovaná klasika v překrásném třísvazkovém vydání a v dárkové krabici.
Přeložili Jan Vladislav a Milena Tomášková.
1424 stran
GN038223
999,799,-

28

Povídky ze souboru představují trochu jiného
Márqueze, náležejí k žánru fantastické prózy a je
v nich patrný silný vliv surrealismu. Ve čtrnácti
povídkách se čtenáři přestavuje složitý, mnohovrstevnatý svět, v němž sen koexistuje se skutečností, život se smrtí, přítomnost s minulostí, šílenství s racionalitou. Svazek vychází česky poprvé.
Přel. Lada Hazaiová. Váz., 120 s., 12,5 x 20 cm

GN037963

nečlenská cena 199,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

159,Výběr z 51 000 titulů, výhodnější ceny ...
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Haruki Murakami
Szilárd Borbély

ÚTOK NA PEKÁRNU

NEMAJETNÍ
Fikce s autobiografickými prvky je až nezvykle temná a krutá, přesto
ve čtenáři nezanechává pocit marnosti a bezvýchodnosti. Popisuje
malou vesničku na severovýchodě Maďarska s její charakteristickou
uzavřeností, obyvateli, vzpomínkami a pověrami, tak jak to všechno
vidí dětské oči. Autor při líčení zvoleného mikroprostředí nehodlá ani
v nejmenším nic idealizovat; chudoba a bída nejsou nijak přikrášleny
a venkované tvoří uzavřené společenství, jehož obzor končí těsně za
humny... Přeložil Robert Svoboda. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GN037873

219,-

nečlenská cena 279,-

Affinity Konar

Sofi Oksanen

MISCHLING

NORMA

Dvojčata Staša a Perla v Osvětimi
zaujmou doktora Mengeleho, jenž si
tu vybudoval lidské zoo. 392 stran

Norma je osamělá, částečně dobrovolně. Jediný blízký člověk byla její
matka, která se ale zabila... 328 stran

GN037865

359,-

299,-

GN038047

299,-

249,-

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu!

Další svazek, který grafikami doprovodila Kat Menschik, obsahuje dvě povídky. Tématem obou je nezvladatelný, krutý hlad. Dva
mladí muži, vyzbrojení kuchyňskými noži, se vypráví do pekárny,
aby tam utišili svou potřebu. Nakonec k násilí nedojde, jen majitel je donutí poslouchat úryvky z Wagnerových oper… Při druhé
loupeži žádná obyčejná pekárna není po ruce, a tak muž a žena
vezmou útokem provozovnu McDonaldu. S brokovnicí v ruce.
Přeložil Tomáš Jurkovič. Váz., 80 stran, 14 x 20,7 cm, bar. ilustrace

GN038436

199,-

nečlenská cena 249,-

Haruki Murakami

Haruki Murakami

SPÁNEK

PODIVNÁ KNIHOVNA

Il. Kat Menschik. 80 s., bar. il.
GN036664
249,199,-

Il. Kat Menschik. 64 s., bar. il.
GN036954

249,-

199,-

Výhodný komplet
jen

477,-

obj. č.

GN038784
3x Haruki Murakami
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Laurie Halsová Andersonová

MLUV
Melinda nastupuje do prvního ročníku na střední
s cejchem na čele. Potom co zavolala na závěrečný školní večírek policii, se s ní spolužáci nebaví.
Melinda se uzavírá do sebe a čím dál víc se izoluje
od okolí. Málokdo by si všiml, že téměř nemluví,
a nikoho nezajímá, proč tehdy na policii zavolala...
Jediným světlým bodem jsou pro Melindu hodiny
výtvarné výchovy volnomyšlenkářského profesora
Freemana. Jako ročníkový úkol si Melinda vybrala
téma stromu. Postupně zjišťuje, že jen při malování se cítí znovu svobodná. Román Mluv se dočkal
brzy po vydání velkého ohlasu ze strany čtenářů
i kritiků. Autorka za něj získala několik ocenění
(Printz Honor Book, Edgar Allan Poe Award,
Golden Kite Award, také knižní cenu Los Angeles
Times ad.) a byla nominována na Národní cenu
za literaturu v kategorii Young Adult. Román byl
v roce 2004 zfilmovaný v hlavní roli s Kristen
Stewartovou.
Přel. Viola Somogyi. Brož., 200 stran, 12,5 x 20 cm

ČESKÁ
PREMIÉRA

GN037581

nečlenská cena 199,-

Rainbow Rowellová

NEDEJ SE
Příběh duchařský, milostný i detektivní. Dávná proroctví předpověděla příchod Největšího
mága, který zachrání kouzelnický svět. Jenže Simon kouzly nadělá spíš škodu a ani v boji s tajemným Zlořádem Pletichou se
moc nevyznamenává… Čeká ho
poslední rok školy magických
umění – možná taky poslední
rok života – a ke všemu mu jeho
příšerný upírský spolubydlící
Baz nejspíš přebral holku. Jenže
Baz potom beze stopy zmizel.
A Simon nebude mít klid, dokud
tu záhadu nevyřeší. 496 stran

149,-

GN038132

Ponořte se do romantiky
Johna Greena!

J. Green,
M. Johnsonová,
L. Myracleová

John Green

John Green

PŘÍLIŠ MNOHO
KATEŘIN

PAPÍROVÁ MĚSTA

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ...

Colin odmaturoval, rozešla se s ním devatenáctá
Kateřina a má pocit, že
jeho život skončil. Ještě
že je tu jeho kamarád
Hassan, který prostě
žádné utápění v sebelítosti nepřipouští. 240 s.

Quentin je trochu bojácný kluk, který má od
dětství rád nespoutanou
Margo. Ta ho jednoho
dne vtáhne do podivuhodného dobrodružství
a pak zmizí. Quentin si
uvědomí, že mu zanechala určité stopy. 288 s.

249,-

GN036865 299,- 249,-

Když ke sněhové bouři
přidáte čtrnáct roztleskávaček, miniprase a keramickou vesničku pro elfy, bylo by na rozpletení
těch zmatků zapotřebí
nějakého anděla! 264 s.
GN037416 299,- 249,-

30

GN037215 299,-

299,-

249,-

Lucy Keatingová

DREAMOLOGIE
Alice potká kluka svých
ČESKÁ
snů. Doslova. S Maxem
PREMIÉRA
cestují a prožívají spoustu krásných chvil. Ale je
v tom háček! O všem se
Alici jen zdá... Než se
s otcem přestěhuje.
A koho v nové škole nepotká? Maxe! Není ale
takový, jak si představovala. Má komplikovanou
povahu a cestu k sobě
nenacházejí snadno. Za
vším vězí dávný experiment, který jim hranici
mezi realitou a snem
rozostřil. Komediální příběh s laskavě potrhlými
hrdiny a spoustou sympatických postav, se kterými se budete nahlas smát! Přel. Jana Jašová. Brož., 336 s., 12,5 x 20 cm

GN038002

199,cena pro VIP členy 174,-

nečlenská cena 249,-

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 60.

YOLI
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Cassandra Clareová, Holly Blacková

Magisterium 3

BRONZOVÝ KLÍČ

James Dashner
LABYRINT (1.–3. DÍL)
736 stran

GN037880 499,-

429,-

Třetí ročník Magisteria měl být pro Calluma a jeho
přátele, které celý kouzelnický svět oslavuje jako
hrdiny, hračkou. Nebezpečí však číhá na každém
rohu a Call zjišťuje, že bezpečno není nikde. A už
vůbec ne v podzemních tunelech školy, kde číhá
tajemný špeh, který mu usiluje o život. Callovou jedinou šancí je vypátrat ho dřív, než se on dostane
k němu. To však není vůbec jednoduché, zvlášť
když se školou začínají šířit znepokojivé klepy a on
nemá nejmenší tušení, komu může věřit… Přeložila
Pavlína Zagolová. Brož., 248 stran, 12,5 x 20 cm

GN036060

199,-

nečlenská cena 249,-

James Dashner
Labyrint

C. Clareová, H. Blacková
Magisterium 1

C. Clareová, H. Blacková
Magisterium 2

ROZKAZ ZABÍT

ŽELEZNÁ ZKOUŠKA

MĚDĚNÁ RUKAVICE

312 stran
GN036058 299,-

264 stran
GN036059 299,-

Brož., 336 stran
GN037976 279,-

229,-

249,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

249,Sally Green

HALF BAD
– NAPŮL ZLÝ
Černé a bílé čaroděje spojuje strach z chlapce, jenž pochází z obou stran. 368 s.
GN036635 299,- 249,-

Sally Green

Výhodný komplet
jen

ČESKÁ
PREMIÉRA

597,obj. č. GN038785
Trilogie Half Bad

HALF WILD
– NAPŮL DIVOKÝ
Nathan je vtažen do války
a bojuje po boku starých
přátel i nepřátel. 392 stran
GN036747 299,- 249,-

Sally Green

HALF LOST: NAPŮL

MECHANICKÁ
PRINCEZNA

ZTRACENÝ

Sedmnáctiletý čaroděj Nathan už zabil spoustu nepřátel, přesto se nezdá, že by se tyranská vláda bílých čarodějnic chýlila
ke konci. Snaha najít a pomstít se Annalise, kterou miloval,
než spáchala neodpustitelný zločin, také nevede k cíli. Ani Gabrielova láska nestačí k tomu, aby Nathana ochránila před válkou a před člověkem, kterým se stal. Závěrečný díl trilogie
Half Bad není jen příběhem o čarodějích. Je to působivý a niterný pohled na podstatu dobrého a špatného, využívání a vůle k přežití. Přel. Marcela Nejedlá. Brož., 328 s., 12,5 x 20 cm

GN036748

VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.

nečlenská cena 279,-

Cassandra Clareová
Pekelné stroje 3

229,-

Mortmain chystá útok na
lovce stínů; chce je zničit
pomocí pekelných strojů,
armády mechanických bytostí. Na dokončení plánu
potřebuje už jen Tessu. Lovci stínů se ho snaží vypátrat
dřív, než armádu vyšle do
útoku. Mortmain Tessu unese, ale Jem a Will pro její záchranu udělají cokoli. 432 s.
GN037463 359,-

299,-

31

BIOGRAFIE, OSUDY
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Dokumentarista
v rukou
džihádistů
Puk Damsgårdová

RUKOJMÍ ISIS

ČESKÁ
PREMIÉRA

Třináct měsíců v zajetí
Islámského státu
Dánský bestseller líčí otřesné
zážitky mladého fotografa, který
se v roce 2013 vydal do Sýrie,
aby tam dokumentoval probíhající politické změny. Během cesty
však padl do zajetí džihádistů
a strávil více než rok v zajetí. Ve
své knize vydává svědectví
o zvěrstvech, jichž se ve jménu
Alláha dopouštějí ti, kteří se
považují za vyvolené.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GN038118
nečlenská cena 299,-

239,-

Roman Schuster, Michaela Remešová

PRINCEZNY ČESKÉHO
FILMU… A TAKÉ TY TELEVIZNÍ
Životní osudy nejznámějších českých filmových princezen, Libušky Šafránkové, Marie
Kyselkové, Mileny Dvorské, Aleny Vránové,
Ivany Andrlové a mnoha dalších.
Váz., 216 stran, 15,6 × 22,5 cm

GN245152

nečlenská cena 249,-

199,ČESKÁ
PREMIÉRA

Frederick Forsyth

Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsí Ali

VYPRAVĚČ:
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

KACÍŘKA

REBELKA

Tvrdý postoj k islámu autorce vynesl výhrůžky... 288 s.

Ženy v islámském světě...
392 s. + 8 s. bar. př.
GN038157 299,- 249,-

„... těsně jsem unikl hněvu
obchodníka se zbraněmi
v Hamburku, v Nigérii na
mě střílel MiG a ocitl jsem
se uprostřed krvavého převratu v Guineji-Bissau.
Zatkla mě Stasi, postarali se
o mě Izraelci, IRA mě přiměla ke spěšnému přesunu
z Irska a přitažlivá agentka
československé tajné policie – její počínání bylo
zkrátka trochu intimnější...”
říká autor špionážních románů. 320 s., bar. fotopříl.
GN038057 299,-

32

249,-

GN037549 299,-

249,-

Výhodný komplet
jen

647,-

obj. č.

GN038786
3x Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali

Z PODRUČÍ ISLÁMU
Podrobný vhled do fungování muslimské komunity. Západní a islámské pojetí se liší ve vztazích v rodině
a otázce násilí. V tradiční muslimské komunitě v podstatě neexistuje vztah jedinec–stát. Jedinec sám o sobě
nemá žádný význam, musí být součástí klanu. Náboženství a dodržování Koránu představují základní osu života a je nemyslitelné, že by se někdo vzepřel. Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GN038170

nečlenská cena 299,-

239,-

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61.
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Vydejte se s námi
do říše fantazie!
Divukrásné příběhy
opět ožívají...
An Leysenová

BABA JAGA
V jedné daleké zemi žila holčička jménem
Olga. Bydlela se svým tatínkem v krásném
domě a byli tam spolu moc šťastní. Dokud
se tatínek nezamiloval. Jeho nová žena byla
falešná a zlá. A její sestra Baba Jaga, která
žila v temném lese v chaloupce na kuřích
pařátech, byla ještě zlejší. Byla to totiž opravdová ježibaba. Říkalo se dokonce, že je jako
divá po dětech… na pekáči!
Váz., 56 stran, barevná publikace, 25 x 26 cm

GN038260

199,-

159,-

An Leysenová

PINOCCHIŮV SEN
Byl jednou jeden truhlář. Bydlel docela sám
v malém pokojíku s jedním okénkem,
které dovnitř pouštělo trochu světla. Jednoho dne se rozhodl, že si vyrobí loutku, která
mu bude dělat společnost. Pojmenoval ji
Pinocchio a vyřezal ji s takovou láskou, že se
z ní stalo něco víc než obyčejná loutka…
Slavný příběh provází nádherné ilustrace
An Leysenové. Ta vypráví klasickou pohádku
po svém, s roztomilými detaily a překvapivým koncem. Váz., 64 s., bar. p., 25 x 26 cm

GN038261

199,-

169,-
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Pro nejmenší
Zábavné magnety

NA STATKU
Pomocí barevných obrázkových magnetů si děti mohou
vytvářet své vlastní příběhy.
Magnety lze opakovaně
používat a příběhy se tak
dají donekonečna libovolně
obměňovat. Kratičké texty
u obrázků slouží jako nápověda, kam magnety umístit.
Váz., 10 stran, bar. publ.,
20 x 25 cm + 16 magnetů

GN038496

229,-

189,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY
Ilustrace Felicitas Kuhnová
Soubor klasických pohádek přivede nejmenší čtenáře a jejich
rodiče do dávných časů princezen a princů, královen a králů
a nejoblíbenějších pohádkových příběhů, jako jsou Červená
karkulka, Malenka nebo Malá mořská víla.
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm

GN038128

199,-

ZVÍŘÁTKA NA STATKU
Knížka s puzzle

Anne Suessová

Leporelo potěší nejmenší děti, které se
naučí, jak se jmenují zvířátka na statku,
a složí si podle obrázků puzzle.
Barevné leporelo, 8 str., 21,9 x 24,7 cm

Na statku, v parku, v zoo,
v lese – všude se děje mnoho
zajímavého! Barevné leporelo,
10 stran, 25,5 x 36 cm

GN038120

GN038335

CO SE DĚJE KOLEM NÁS

169,-

199,-

159,-

129,-

159,-

Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl

KRTEK A JEHO SVĚT

Zdeněk Miler

Ilustrace Zdeněk Miler
Naučte děti pomocí veselých obrázků a vtipných veršů rozeznávat protiklady, základní tvary a barvy, číslice…
Váz., 120 s., bar. p., 18,7 x 18,7 cm

4x KRTEK

GN036093

GN036099

259,-

199,-

Krásná výuková leporela pro nejmenší. 4 barevná leporela v dárkové kartonové krabičce, 4x 14 s.,
rozměry krabičky: 9 x 9 x 7 cm
199,-

169,-
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Eduard Petiška

Jan Malík

ALENČINA ČÍTANKA

MÍČEK FLÍČEK

Ilustrace Helena Zmatlíková
Čtivá vyprávění doplněná krátkými
říkadly a vtipnými básničkami.
Váz., 144 s., bar. il., 20 x 25,5 cm

Ilustrace Ondřej Sekora
Podaří se dědečkovi s babičkou
zachránit Flíčka, kterého unesl drak?
Váz., 72 s., bar. il., 16 x 23,3 cm

GN038627

GN038295

259,-

219,-

179,-

149,-

Eduard Petiška

Eduard Petiška

O NEJBOHATŠÍM
VRABCI NA SVĚTĚ

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

Ilustrace Zdeněk Miler
Poučný příběh o lakomém vrabci.
Váz., 32 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

Ilustrace Zdeněk Miler
Půvabné příběhy o malém
chlapečkovi a jeho kamarádech.
Váz., 64 s., bar. il., 17 x 24 cm

GN034982

GN038089

149,-

99,-

169,-

129,-

3

ČESKÁ
PREMIÉRA

Jiří Kahoun

V DLOUHONOSECH ZLOBÍ ČERTI
Ilustrace Lucie Dvořáková
V Dlouhonosech se to špatnostmi jen hemží. Jeden lže, druhý škudlí,
třetí krade a všichni na sebe dělají dlouhé nosy. Pro čerta je to ráj
na zemi. Když se ale místňáci začnou k sobě chovat hezky, i zdejšímu
čertu Pukavcovi dojde, že je zle. Blíží se Vánoce a lidem to úplně
popletlo hlavy. Nápravu může zjednat jen zvláštní čertí jednotka, vyslaná samotným Luciperem! Váz., 112 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm

GN038600

159,-

199,Jiří Kahoun

KNÍŽKOVÝ PEJSEK
Váz., 80 stran, bar. il.,
18,5 x 24 cm

GN035565 199,-

169,-

Jiří Kahoun

CHUMELENÍ

KAM SE ZTRÁCÍ
SNĚHULÁCI?

KNÍŽKA HÁDANEK
A ÚKOLŮ PRO MALÉ
NEPOSEDY

Ilustrace Dagmar Ježková
Hádanky, pohádky, omalovánky…
Brož., 80 s., bar. publ., 20 x 29 cm

Ilustrace Felicitas Kuhnová
Uvnitř přes 100 samolepek!
Brož., 48 s., bar. publ., 21 x 28 cm

GN038599

GN038364

Milada Motlová

179,-

149,-

Váz., 88 stran, bar. il.,
18,5 x 24 cm

99,-

GN034983 199,-

169,-

Výhodný komplet dvou knih
GN037754

(Ušetří te 100,-)

298,-
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František Nepil

Ivan Binar

KAM SE PODĚL
JENÍČEK?
Ilustrace
Eva Sýkorová-Pekárková
Jeníček má hlavu plnou
starostí. Jeho rodiče odjeli
na sympózium, jeho sestra
by si nejraději jenom četla
a chůva má myšlenky jen
pro lesníka Kozumplíka. Kdo
ale může vědět, že Kozumplík není čert? Nebezpečí
číhá na každém kroku… To
poslední, co Jeníčkovi scházelo, bylo ztratit se v superhypermegamarketu Štěstí!
Váz., 80 stran, bar. il.,
18,5 x 23,3 cm

ČESKÁ
PREMIÉRA

GN037884
199,-

159,-

MAKOVÝ MUŽÍČEK
Ilustrace Marie Tichá
V jedné doškové chaloupce se o Vánocích stal zázrak – stařence a stařečkovi se z makového
zrníčka narodil maličký
mužíček… Váz., 152 s.,
bar. il., 18,5 x 23,3 cm

GN037706
249,-

199,-

František Nepil

František Nepil

ŠTUCLINKA
A ZACHUMLÁNEK

POHÁDKOVÝ SVĚT
FRANTIŠKA NEPILA

Ilustrace H. Zmatlíková
Váz., 96 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm

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

GN037842

GN037713

199,-

169,-

299,-

249,-

Nikolaj Nosov

NEZNÁLKOVY
PŘÍHODY

Peter Holeinone

POHÁDKOVÉ
PŘÍBĚHY
Z CELÉHO SVĚTA
Ilustrace Tony Wolf,
Piero Cattaneo,
Severino Baraldi
Váz., 480 s., bar. publ.,
17 x 24 cm

GN038333
499,-

399,-

Ilustrace
Jaromír Zápal
Vypravte se s námi
za malíčky z města
Kvítečkova!
Váz., 216 s., bar. il.,
20 x 27,5 cm

GN036837

339,-

289,-

Igor Nosov

NEZNÁLKŮV OSTROV
Gianni Rodari

POHÁDKY NA HRANÍ
Známé příběhy, převyprávěné moderním způsobem,
doplňují pohádky nové.
A každá má hned tři konce.
Můžete si vybrat, který se
vám líbí nejvíc! Váz., 128 s.,
barevné il., 17 x 24 cm

GN038371
249,-

199,-

ČESKÁ
Neználek a jeho kamarádi zažívají
PREMIÉRA
různá neuvěřitelná dobrodružství –
potkají mluvící hřib, hokus-pokus…
Malé hrdiny ale nic nezaskočí a poradí si se vším a s každým. Jsou totiž
mimo jiné i velmi nadaní – jeden
umí hrát na všelijaké hudební nástroje, druhý maluje, další píše verše, jiný je mistr mechanik… Na motivy ilustrací
Jaromíra Zápala ilustrovala Marcela Walterová. Váz., 96 stran, bar. il., 20 x 27,5 cm

GN037006

199,-

159,-
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DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM
Poznávání světa může být dobrodružné a zábavné! Bohatě ilustrované knížky plné
různých aktivit, hádanek či puzzle vás zvou na báječnou výpravu do světa dinosaurů,
divokých zvířat, vědy a také za tajemstvím lidského těla.

Vítejte ve světě plném
podivuhodných bytostí!
ČESKÁ
PREMIÉRA

LIDSKÉ TĚLO

VĚDA

Brož., 128 stran, barevná publikace,
21,5 x 27 cm

Brož., 128 stran, barevná publikace,
21,5 x 27 cm

GN038282

GN038285

249,-

199,-

199,-

249,-

Chris Riddell

ADA A HRŮZOSTRAŠNÁ SLAVNOST

DIVOKÁ ZVÍŘATA

DINOSAUŘI

Brož., 128 stran, barevná publikace,
21,5 x 27 cm

Brož., 128 stran, barevná publikace,
21,5 x 27 cm

GN038283

GN038284

249,-

199,-

199,-

249,-

Přípravy na Úplňkovou slavnost a na hrůzohradské dortoklání jsou v plném proudu. Na panství lorda Hrůzy se
sjíždějí ti nejslavnější kuchaři a Zlověstník se jako vždycky
chová velice podezřele. Aby toho nebylo málo, Adina plachá komorná Márinka střeží překvapivé tajemství. A jak se
zdá, na Adiny narozeniny si ani letos nikdo nevzpomene!
Váz., 224 stran, černobílé ilustrace, 13,5 x 18,5 cm

GN037866

199,-

259,Chris Riddell

H. Harazim, R. Hudaková

Ivy St. Ive

Kolektiv autorů

DOBRODRUŽSTVÍ
V PŘÍRODĚ PRO DĚTI

POKÉMON GO

JACK RUSSEL
ZACHRÁNCE PLANETY

Brož., 176 s., bar. foto,
17 x 23 cm

GN037443 299,-

249,-

Brož., 208 s., bar. publ.,
13,8 x 21,6 cm

GN038584
249,-

199,-

ADA A MYŠÍ STRAŠIDLO
Ada a myší strašidýlko Ismael
se pouští do odhalování
nekalých skutků hajného.
Pomáhají jim v tom skutečně
neobvyklí kamarádi – příšery,
bájné bytosti i podivuhodná
zvířátka! Váz., 224 stran, čb. il.,

Brož., 128 s., bar. publikace,
17 x 24 cm

13,5 x 18,5 cm

GN038486

GN036786

199,-

169,-

259,-

219,-
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Pro starší školáky

6

Michelle Cuevasová

ZPOVĚĎ JONATÁNA
PAPÍRNÍKA
Laskavé a vtipné vyprávění imaginárního chlapce Jonatána, který
neví, že ve skutečnosti neexistuje.
Pro milou holčičku Florentýnu
a spoustu dalších dětí ale opravdový je. Když Jonatán zjistí, že
není skutečný, připojí se k podpůrné skupině pro imaginární
přátele, jejichž heslo je: „Jsi jen
tak neviditelný, jak se sám cítíš.“
Jonatán si uvědomí, že je na světě, aby pomohl ostatním dětem
splnit jejich přání…
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

ČESKÁ
PREMIÉRA

GN038268

199,-

159,-

VESMÍR
V KOSTCE
S touto úžasnou
encyklopedií plnou
nádherných barevných fotografií spatříte vesmír tak, jak
jste ho ještě nikdy
předtím neviděli,
a odhalíte mnohá
jeho tajemství.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GN038083

399,-

499,-

DINOSAUŘI
V KOSTCE
V knize ožívají
hrůzostrašní tyranosauři, hroziví
ptakoještěři,
děsiví mořští
plazi a mnozí
další úžasní
tvorové prehistorického světa.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GN037367

399,-

499,-

Michael Scott

TAJEMSTVÍ NESMRTELNÉHO NICOLASE FLAMELA
Jeden z nejúspěšnějších irských spisovatelů Michael Scott patří mezi mistry sci-fi,
fantasy, strašidelných a pohádkových příběhů a Irish Times ho nazvaly králem fantasy
v irské oblasti. Šestidílná sága z pera tohoto uznávaného odborníka na mytologii
a lidovou slovesnost se stala světovým bestsellerem.

ALCHYMISTA

ČARODĚJ

VĚDMA

Váz., 400 stran,
14,5 x 21 cm

Váz., 480 stran,
14,5 x 21 cm

Váz., 504 stran,
14,5 x 21 cm

GN038696

GN036595

GN036757

349,-

279,-

349,-

279,-

349,-

279,-

Výhodný komplet tří knih
GN038797

(Ušetříte 350,-)

697,-

Cara Coppermanová

Jiří Černý

POKÉMON GO!
Neautorizovaný
průvodce hrou

OBRÁZKY
Z MODERNÍCH
ČESKOSLOVENSKÝCH
DĚJIN

Nezbytná pomůcka k oblíbené
mobilní aplikaci, která vzala útokem celý svět. Průvodce plný
tipů, triků, návodů, strategií
a dokonalý společník při cestách
po nejlepších lovištích!
Brož., 176 stran, 14 x 21 cm

GN038601

199,-

159,-

Ilustrace Lukáš Fibrich
Výpravný komiks provází dějinami poválečného Československa a érou totality ve všech
jejích podobách. Váz., 136 str.,
barevná publikace, 16 x 24 cm

GN037002

249,-

199,-

Když je
vlast horší
než peklo...
Lucia Jangová,
Susan McClellandová

Marika Gombitová,
Miroslav Graclík

ÚLOMKY VZPOMÍNEK
Vzpomínková kniha zpěvačky a skladatelky Mariky
Gombitové. 304 stran,

barevná publikace
GN038531 299,-

249,-

K dispozici od 18. ledna

Jiří Suchý, Ondřej Suchý

PAN VOSKOVEC
Z MANHATTANU
Vzpomínková kniha z pera
zkušených autorů, kteří přibližují herce, spisovatele
a dramatika Jiřího Voskovce. 120 s., 40 s. bar. příl.
GN038148 229,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

BIOGRAFIE, OSUDY
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HVĚZDY MEZI
SLUNCEM
A MĚSÍCEM
Svědectví ženy, která přežila
věznění v KLDR a podařilo se
jí i s malým dítětem uprchnout
do Mongolska, odtud do Jižní
Koreje a posléze do Kanady.
Autorka s mrazivou věcností
popisuje podmínky v zemi,
naprostou lhostejnost státních
představitelů k utrpení lidí
a všudypřítomné policejní špehování. Lidé už často nejsou
zvyklí uvažovat sami za sebe
a zcela mechanicky vykonávají
nařízení pohlavárů, aktivně
donášejí na spolupracovníky,
provádějí veřejnou sebekritiku
a o vůdci si nedovolí ani zapochybovat. Neméně šokující je
i náhled do prostředí věznic
a pracovních táborů.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GN037907

199,-

nečlenská cena 249,-

189,-

Corinne
Hofmannová

ZPÁTKY Z AFRIKY

Zita Kabátová

Corinne Hofmannová

MŮJ RECEPT
NA DLOUHOVĚKOST

Corinne Hofmannová

BÍLÁ MASAJKA

SHLEDÁNÍ V BARSALOI

Sen o velké lásce se
změnil v boj o přežití

Uplynulo čtrnáct let od
doby, kdy Corinne i s dcerkou utekla z Keni zpátky do
Švýcarska. . .
176 stran + 32 stran bar. foto

Některých lidí jako by si
zub času nevšímal. Patří
k nim i herečka Zita
Kabátová. 200 stran
GN038578 229,-

189,-

Corinne se zamilovala do
Masaje. 336 stran + 8 stran
barevné fotopřílohy
GN037957 249,- 199,-

Nakupujte se slevou až 78 % (více na str. 44–47)!

GN031597 229,-

189,-

Po nelehkém životě
u Masajů čekají Corinnu i ve „světě bílých“ problémy. Díky
korespondenci s „africkou rodinou“ již
téměř zapomenuté
události znovu ožívají. Její fascinace Afrikou zůstala. A tak tam Corinne po letech opět odjíždí a prožívá nová dobrodružství až k absolutnímu vyčerpání… Váz., 184 s. + 16 s. příl., 12,5 x 20 cm
GN038173

229,-

189,-

33
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Tisíciletí
vývoje světa
v jedné knize

Radek Diestler, Jana Jůzlová

ČESKÉ DĚJINY V KOSTCE
Praktická příručka zpracovává netradičním způsobem historii od
pravěkého osídlení po současnost.
Kombinuje přehledné chronologické tabulky se stručnými výkladovými kapitolami, zaměřenými na konkrétní téma, pozoruhodný detail či
osobu. Autoři nepojednávají pouze
o základních historických událostech, ale na tematických dvoustranách se zabývají i specifickými
otázkami – dějinami piva či sportu,
chronologií ohrožení Osmanskou
říší nebo dějinami židovského osídlení. Širší kontext českým dějinám
dodávají odkazy na souběžné události ve světě. 272 stran, bar. publ.

Christopher Lascelles

STRUČNÉ DĚJINY SVĚTA

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GN038209 nečlenská cena 249,-

199,-

GN036811

399,-

319,-

Martina Winkelhoferová

Karl Vocelka

Sigrid-Maria Grössingová

Simon Winder

D. Glockner, D. Spáčil

EVROPSKÉ
PANOVNICKÉ RODY

VŠE O HABSBURCÍCH

ALŽBĚTA, CÍSAŘOVNA
Z RODU WITTELSBACHŮ

DANUBIA

CÍSAŘŮV PREZIDENT

Čtivá historie Habsburků.
Autor se snaží podat čtenáři
komplexní pohled na dějiny
rodu od počátku jejich vzestupu po první světovou válku. Nezahlcuje přívalem dat,
spíš nabízí lidské portréty
jednotlivých zajímavých členů rodu, a zasazuje je do
kontextu doby. 576 stran

František Josef I. a prezident
Tomáš Garrigue Masaryk –
mají tyto dvě osobnosti něco společného? Již od počátku minulého století se
vynořují teorie o Masarykově pravém otci. Všechny
však časem vyšuměly – až
na jednu, která je tématem
této knihy. 296 s., čb. foto

Poklesky „lepší společnosti“
už kdysi odhaloval tisk. Psalo se o sadistických vychovatelích, královských kurtizánách, marnotratných princích a rebelujících princeznách. Následné skandály
otřásaly samotnými základy
vládnoucích dynastií. 320 s.
GN037697 299,-

34

Stručné dějiny světa nabízejí přesně
to, co název slibuje – stručnou historii
světa, a to od velkého třesku až po
válku proti terorismu a vzestup islamismu na Blízkém východě. Autor v závěru varuje také před klimatickými změnami, které považuje za mnohem vážnější problém. Přehledně, srozumitelně napsaná příručka je určená pro nejširší publikum.

249,-

Ve kterých zemích Habsburkové vládli? Kdo založil první
rakouskou univerzitu?
Opravdu se na Vídeňském
kongresu jen tančilo? Jak je
to s mýtem o císaři Františku Josefovi I. a jeho choti
Alžbětě zvané Sisi? Zasvěcený a napínavý průvodce
dějinami rodu. 176 stran
GN037165 229,-

189,-

Habsburky a Wittelsbachy
poutaly těsné rodinné svazky. Manželství byla uzavírána
z politických důvodů. Autorka zobrazuje staleté dějiny
Sisiných předků z rodu Wittelsbachů, začíná prvním císařem dynastie Ludvíkem IV.
Bavorem. 208 s., čb. foto
GN036814 249,-

199,-

GN036874 499,-

399,-

GN035844 299,-

249,-

Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko

POLITIKA
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ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ
PREMIÉRA
Hamed Abdel-Samad

ÚČTOVÁNÍ
S MOHAMEDEM
Islámská intolerance je důsledkem přeceňování koránu a Mohameda. 208 stran

169,-

GN038035 199,-

Výhodný komplet
jen

278,-

obj. č. GN038787
2x Hamed Abdel-Samad

Hamed Abdel-Samad

ISLÁMSKÝ FAŠISMUS
Islamismus vznikl současně s italským fašismem a německým nacionálním socialismem. Jeho fašizující ideologie však má kořeny v mnohem hlubší minulosti – je obsažena už v prapočátcích islámu. Hamed
Abdel-Samad ve své analýze rozebírá islám od jeho prvopočátků až do
současnosti. Základní rysy fašismu prosvítají z islámu všude: z jeho
organizační struktury stejně jako z náboženství, jež je vždy nadřazeno
člověku. Je to varující kniha a za její teze byla na Hameda AbdelSamada vydána fatva. Už to demaskuje islamismus víc než dostatečně.
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm

GN038266

159,-

nečlenská cena 199,-

Michael Bar Zohar, Nisim Mišal

ŽÁDNÁ MISE NENÍ NEMOŽNÁ
Kniha se věnuje třiceti nejodvážnějším vojenským misím izraelských zvláštních jednotek. Poutavě líčí nejdůležitější bitvy, záškodnické akce v nepřátelském území a úkoly speciálních komand
a odhaluje obavy a naděje velitelů i obyčejných vojáků. Autoři se
soustřeďují na operace, které se podařily, ale nezamlčují ani ty neúspěšné. Čtenář se seznámí i se soukromým a profesním životem
nejvýznamnějších osobností: Moše Dajana, Ariela Šarona, bratrů
Netanjahuových... Vojenskou kariéru Ariela Šarona můžeme například sledovat od roku 1948, kdy v bitvě o Latrun málem přišel
o život, až po překročení Suezského kanálu roku 1973. Za každou
kapitolou následuje výňatek z rozhovoru s hlavním hrdinou dané
operace. Mnoho fotografií, které text doprovázejí, nebylo ještě
nikde zveřejněno. Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

GN038269

279,-

nečlenská cena 349,-

M. Bar Zohar, N. Mišal

MOSAD
Martin Wolf

ENCYKLOPEDIE VÁLČENÍ

POSUNY A OTŘESY

Podrobná a důkladně zpracovaná
encyklopedie obsahuje víc než pět tisíc
chronologicky řazených hesel a 600
barevných map. Odráží současné studie vojenských historiků a je přístupná
jak studentům, tak obecné veřejnosti.
992 s., bar. publikace

Ponaučení z finanční krize
Autor, pokládaný za jednoho z nejvlivnějších ekonomických komentátorů na
světě, předkládá svou kontroverzní
a vysoce originální analýzu ekonomických událostí posledních let. 496 stran
GN037839

499,-

399,-

GN036981

1899,-

V klubu najdete knihy pro Vás i Vaše blízké...

1499,-

Kniha představuje vedení, agenty a nejpozoruhodnější mise uznávané a obávané tajné
služby, již mnozí považují za nejvýkonnější na
světě, veřejnost však o ní mnoho neví. Autoři
se zabývají nejnebezpečnějšími operacemi
Mosadu, při psaní vycházeli z oficiálních pramenů a z exkluzivních rozhovorů s předními
izraelskými politiky a vedoucími pracovníky
Mosadu. 360 s. + 16 s. bar. fotopřílohy
GN035599

399,-

339,-

35
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Od prvních
stop člověka
po současnost!
Kolektiv autorů

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ
Jedinečná syntéza českých dějin sleduje
vývoj na našem území od prvních stop
člověka po současnost. Texty fundovaných odborníků a bohatý obrazový
doprovod provázejí čtenáře dlouhým příběhem našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem ho seznamují s klíčovými
událostmi, politickými změnami, sociálním
a kulturním prostředím i s významnými
osobnostmi. Dějiny českých zemí jsou nejen
užitečnou příručkou pro všechny zájemce
o historii, ale také jedinečně zpracovanou
výpravnou publikací.
Váz., 432 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publikace
GN038472

Milada Motlová

Jiří Bílek

Vladimír Soukup, Petr David

Ivan Klich

PRŮVODCE LIDOVOU
KULTUROU

SLAVNÉ I ZAPOMENUTÉ
PREMIÉRY

BRDY

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY

Výklad reálií tradičního venkovského života. Mnohé výrazy, slovní spojení a rčení jsou
součástí i dnešního jazyka, ne
vždy jim však dobře rozumíme. Kapitoly doplňují slovníčky pojmů, čtenář se seznámí
se strukturou vesnice a lidovou duchovní kulturou. 288 s.

Abecedně seřazený přehled,
kdy se poprvé objevily věci,
s nimiž se mnohdy setkáváme
každý den, ať už jde o objevy
jako parní stroj, spalovací motor či televize, nebo zcela obyčejné věci, nad kterými nás
ani nenapadne, že i je musel
někdo někdy vymyslet. 272 s.

Brdy nabízejí osobitou atmosféru, úžasnou přírodu i cenné
památky. Celé oblasti Brd se
věnuje i tato publikace. Vypráví o přírodě, historii, památkách, o tom, jak Brdy na člověka působí a jaké příběhy se
zde odehrály. Nechybí přehled značených turistických
tras a nejhezčích výletů. 208 s.

Povídání o jednotlivých vyhlídkách včetně fotografií, souřadnic, popisu přístupu a výřezu
z turistických map. Vyhlídky
jsou za sebou řazeny v pořadí
po proudu řeky Vltavy a pojmenovány tak, jak uvádějí
turistické mapy, nebo jak je
nazývají místní obyvatelé.
136 stran, barevná publikace

GN037940 299,-

36

479,-

599,-

249,-

GN038302 299,-

249,-

GN038378 299,-

239,-

GN038134 249,-

199,-

Vladimír Soukup, Petr David,
Zdeněk Thoma

SKVOSTY PRAHY
Nejkrásnější, nejvýznamnější
a nejzajímavější architektonické, kulturní, historické i přírodní pozoruhodnosti Prahy.
Publikace je sestavena jako
poznávací procházka, první
kroky vedou do Chrámu
sv. Víta.
200 stran, bar. publ.
GN034772 259,-

159,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017.

Luxusní vydání
fascinujících ilustrací

Richard Holmes

R. G. Grant

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

BITVY

Doplněné vydání encyklopedie přibližuje
jednotlivá dějství války, konkrétní bitvy
a tažení. Ohromující množství faktů
a osobní výpovědi. 372 s., bar. publikace

Vyčerpávající kronika legendárních bitev,
slavných vojevůdců a velkých činů i informace o používaných zbraních a dobové
vojenské technice. 360 stran, bar. publ.

GN038230

699,-

599,-

GN037725

699,-

899,-

KRÁLOVSTVÍ DIVOKÉ PŘÍRODY

ATLAS SVĚTA

Velkolepá obrazová publikace je oslavou
volně žijících živočichů. Mimořádné fotografie zachycují zvířata v jejich přirozeném
prostředí. 400 stran, bar. publikace

Podrobný a praktický atlas světa
s aktuálními mapami

GN038227

799,-

639,-

OBRAZOVÉ PUBLIKACE
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Jedinečný atlas nabízí dobře čitelné mapy
světadílů i zemí. 320 s., bar. publikace
GN038349

439,-

549,-

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

VLAKY

TRAKTORY

Velký obrazový průvodce

Velký obrazový průvodce

Publikace uvádí 400 pamětihodných vlaků, nejen lokomotivy, motory a vagony,
ale i nejslavnější železnice. 320 s., bar. p.

Více než 450 traktorů, které měnily dějiny
zemědělství, v podrobných popisech i na
jedinečných fotografiích. 256 s., bar. publ.

GN037392

599,-

499,-

GN037860

599,-

Nepropásněte objednací termín 16. února 2017!

499,-

SALVADOR DALÍ: ILUSTRACE ZE 60. LET
Výpravná monografie zahrnuje vzácné biblické ilustrace Salvadora
Dalího ze 60. let 20. století s fundovaným komentářem. Fascinující
ilustrace biblických výjevů vytvořil umělec pro unikátní vydání Biblia
Sacra v Miláně. Jde o mimořádně pozoruhodnou součást Dalího díla
z jeho pozdního tvůrčího období a ilustrace odhalují umělcovo citlivé
vnímání biblických textů a jejich osobité výtvarné pojetí.
200 stran, barevná publikace
GN037644

4999,-

3999,-

37
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Změňte svůj život díky moudrosti
dávných Toltéků!
KLUBOVÁ
NOVINKA

Don Miguel Ruiz

MOUDROST Z KNIHY LÁSKA,
VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ
V této knize shrnuje Don Miguel Ruiz základní
moudrost ze svého bestselleru Láska, vztahy,
přátelství, a vy se tak můžete rychle seznámit
s těmi nepodstatnějšími myšlenkami, které
změní váš život. Toltécká tradice říká, že k naší
pravé povaze nás vede štěstí, svoboda a láska.
Z hlediska Toltéků tvoří láska všechno na světě,
představuje samotný Život. Naučíme-li se
opravdu milovat, začneme žít v harmonii
s duchem Života, který proudí naším tělem.
Váz., 96 stran, 9 x 10 cm, barevná publikace

GN038698

nečlenská cena 129,-

Eckhart Tolle

TICHO
PROMLOUVÁ
Když se spojíme s tichem
v nitru, překročíme hranice
aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. O tom
píše kniha Moc přítomného
okamžiku. V této knize autor vysvětluje esenci svého
učení. 128 stran
GN086592 148,-

Walter Lübeck

ZÁKLADNÍ KNIHA
O REIKI
Naučte se využívat univerzální životní sílu reiki. Životní energii kosmu lze využít
k léčení. Tato kniha poskytuje návody, jak reiki využívat pro běžnou péči o zdraví, formou názorných kreseb a popisů účinků.
224 stran
GN110288

38

148,-

119,-

119,-

Svůj život
můžete změnit
právě teď!

99,-

Don Miguel Ruiz

ČTYŘI DOHODY
Kniha moudrostí starých Toltéků
Snadno dokážeme proměnit svůj život
v prožitek svobody, štěstí a lásky. 144 s.
GN038699

199,-

149,-

KLUBOVÁ
NOVINKA

Eckhart Tolle

MOC PŘÍTOMNÉHO
OKAMŽIKU
Žít v přítomném okamžiku je
podle Eckharta Tolleho pravá
cesta ke štěstí. Nemá smysl trápit se minulostí a vynakládat
úsilí vzhledem k budoucnu,
když opravdový život se odehrává právě nyní a pouze teď
s ním můžete něco udělat. Tato
slavná kniha promlouvá od svého vzniku k milionům čtenářů,
kteří v ní nacházejí vnitřní mír
a souznění se sebou samými.
Váz., 184 stran, 15 x 22,7 cm

GN038717

199,cena pro VIP členy 174,nečlenská cena 249,-

Za všechny nákupy z katalogu i na www.knizniklub.cz či v knihkupectvích získáváte ibody.

Doreen Virtue,
Charles Virtue

POSELSTVÍ
ANDĚLŮ
Strážní andělé vám
předávají svá poselství, tato kniha vás
naučí, jak porozumět znamením,
která jsou neustále kolem vás. 224 stran
GN147135

168,-

129,-

Leo Buscaglia

MILUJTE SE
Zapomeňme na malichernosti, obavy,
že budeme vypadat
sentimentálně či naivně, a spojme se.
Proč je nám zatěžko
obejmout se? Stačí
jen říci: „Člověče,
stiskni ruku, kterou ti podávám.“ 184 stran
GN191569

KLUBOVÁ
NOVINKA

128,-

KLUBOVÁ
NOVINKA

Robert T. Kiyosaki

PRAGMA
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8 ZÁKLADNÍCH
LEKCÍ VOJENSKÉHO
VÝCVIKU
Jaký je rozdíl mezi úspěšným
a neúspěšným podnikatelem? Jedním ze základů
úspěšného podnikatele je
oplývat stejnými dovednostmi, hodnotami a vůdčími
schopnostmi, jakým se učí
vojáci. Autor nás provází
vlastní zkušeností ze služby
v americké armádě a ukazuje, proč tolik bývalých vojáků
uspělo ve své podnikatelské
kariéře. Čtenář se v knize
naučí, jak aplikovat vojenské
metody ke zlepšení svých
výsledků v podnikání.
Váz., 184 stran, 15,1 x 21,6 cm

GN038740
nečlenská cena 229,-

179,-

99,-

Uzdravte se
pomocí
myšlenek!

Deepak Chopra

JAK POZNAT BOHA
Cesta poznání největšího
ze všech mysterií duše
Tato kniha je autorovým vrcholným dílem. Získala velké uznání tím, jak při zkoumání nejvyššího tématu
spojuje filozofii s vědou.
Náš mozek je podle ní vybaven k tomu, abychom
Boha mohli poznat. 408 s.

Louise L. Hay

MILUJ SVŮJ ŽIVOT
Své tělo můžete uzdravit tak, že
vydáte pozitivní energii při práci
se svou myslí. Autorka vysvětluje,
jak limitujeme své myšlení a názory, a tím vytváříme ve své hlavě
zárodky a příčiny nemocí. Kniha
nás vede k pozitivním změnám
v našem myšlení a vytváří prostředí, které nám dovolí prožít kvalitnější a hodnotnější život.
Myšlenky a slova, která vyslovíme, náš život totiž tvoří.
Váz., 248 stran, 13 × 20,5 cm

GN038744
nečlenská cena 249,-

199,174,-

cena pro VIP členy

Za ibody si můžete vybrat báječné odměny!

GN110825 260,-

199,-

Hajo Banzhaf

ZÁKLADNÍ KNIHA
O TAROTU
Knihu můžete používat jako
učebnici, jako věšteckou
knihu, dávající odpovědi na
osobní otázky zašifrované
v obrazech, jako praktického průvodce s obecným
výkladem všech 78 tarotových karet včetně speciálních výroků... 184 stran
GN084608 180,-

139,-

39
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Chcete přilákat lásku?
Stačí pár kouzel...

ČESKÁ
PREMIÉRA

Dr. Thomas Späth,
Shi Yan Bao

ŠAOLIN
Tajemství vnitřní síly
160 stran, barevná publ.

GN037870 249,-

Ileana Abrevová

Ileana Abrevová

BÍLÁ MAGIE

BÍLÁ MAGIE

ochranná kouzla

kouzla pro každý den

160 stran, čb. ilustrace

GN038139 149,-

119,-

199,-

128 stran, čb. Ilustrace

GN037856 149,-

119,-

Ileana Abrevová

BÍLÁ MAGIE. KOUZLA PRO LÁSKU
Chcete k sobě přilákat lásku? S pozitivním smýšlením, dobrými úmysly a přispěním vesmíru můžete provádět kouzla, která vám přinesou vztah,
po jakém toužíte. Najděte lásku a udržte si ji po
celý život! Autorka je proslulá bílá čarodějka. Její
předchozí knížky si u nás získaly mimořádný
ohlas. Váz., 144 stran, 10,5 x 16,5 cm

GN038140

nečlenská cena 149,-

119,-

Hanns Kurth

SNÁŘ
Lexikon snových
symbolů
368 stran
GN038262 279,-

Poznejte sami sebe
a najděte štěstí!

229,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Jiří Černák

ČÍNSKÉ HOROSKOPY

Nicola de Pulford

ČARODĚJNICKÁ KNIHA
Přes 40 tajných návodů jak být úspěšný
v životě, práci a zábavě. Probuďte své dřímající schopnosti a naučte se ovládat
energii své mysli. Pozitivní přírodní magie
slouží i jako nástroj zlepšení našeho
osudu. Váz., 144 stran, 14,5 x 19,5 cm,
barevná publikace
GN038501

40

259,-

219,-

Všichni máme poznat svůj přirozený talent
a účelně využívat vlastní potenciál v soukromém životě i ve své práci. Právě v tom
totiž spočívá zaručená cesta k úspěchu.
Zájem lidí o poznání sebe sama i osobní
rozvoj rychle vzrůstá. Vždyť slovo štěstí je
jedním z nejvyhledávanějších na internetu! Propracovaný moderní systém čínského zvěrokruhu v této lákavé knížce umožňuje srozumitelnou typologii. Zájemce
nejen pozná své „zvíře“, ale dozví se také,
jak si osobně nastavit dvanáct důležitých
životních oblastí tak, aby dosáhl celkové
životní rovnováhy.
Váz., 168 stran, 10,5 x 16,5 cm

GN038473

nečlenská cena 159,-

129,-

Knihy s tímto symbolem můžete koupit i v elektronické podobě na www.ebux.cz.
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Naučte se mít
rádi sami sebe
i svět kolem!

Kniha Guadalupe – největší poutní místo
světa od Karla P. Mráčka nám přibližuje
zjevení Panny Marie v Mexiku v roce 1531
a její poselství stále tak aktuální: „…jsem
Matkou všech, všichni bez rozdílu jste
mými rovnocennými dětmi.“ Své zjevení
Panna Maria stejně tak aktuálně potvrzuje
svou podobou zachycenou na oděvu prostého indiána Juana Diega a jejím prostřednictvím se nám živě sděluje po celá staletí.
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup
pražský
14. prosince 2016

Lorna Byrneová

ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH, SCHODY
DO NEBE, ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
NADĚJE, NEBESKÁ LÁSKA

Pavel K. Mráček

Komplet všech autorčiných děl, zahrnující autobiografickou knihu Andělé v mých vlasech,
volné pokračování Schody do nebe, dále Andělské poselství naděje, v němž autorka radí,
jak prosit anděly o pomoc, a Nebeskou lásku,
která je rozšířena o novou kapitolu Láskyplná
stezka. Sedm dní, v nichž se naučíte mít víc
rádi sami sebe. 304, 280, 160, 176 stran

Největší poutní místo světa

GN037902

699,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

GUADALUPE
V Guadalupe došlo k jednomu z nejstarších mariánských zjevení, které sehrálo významnou roli v dějinách Jižní Ameriky.
Panna Maria Guadalupská se zjevila v roce 1531 prostému indiánovi a na jeho plášti se poté
objevil její obraz, nyní nejslavnější a nejuctívanější obraz v celé Latinské Americe. Tato kniha
nabízí historii zjevení, osudy poutního místa i studie svatého obrazu. Je zajímavým příspěvkem k církevním dějinám i k dějinám Mexika. Váz., 104 s. + 8 s. příl., 11 x 17 cm

GN038697

599,-

99,-

nečlenská cena 129,-

Francis Melville

Jeho Svatost Dalajlama

Jeho Svatost Dalajlama

Raymond A. Moody Jr.

Ray Dodd

ANDĚLÉ

JAK ŠÍŘIT LÁSKU

SOUCITNOST

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

Andělé jsou prostředníky
mezi nebem a zemí a projevují se v různé podobě, aby
lidem předávali zprávy
a pomáhali jim. Inspirativní
průvodce čerpá z tradičního
i mystického světa andělů.
128 s., bar. publ.

Je žádoucí, aby láska rozpustila nesnášenlivost,
moudrost porazila nevědomost, aktivita nahradila
pasivitu, dialog vystřídal
vyčítání a spravedlnost
pomstychtivost...

Otevřením srdce a mysli,
upřímností, ale i pevností
dokážeme překonat špatné
návyky myšlení či chování
ve vztahu k sobě i ostatním;
soucit se může stát pramenem štěstí a šířit se ve stále
větších kruzích. 112 s.

Autor shrnuje vzpomínky
těch, kteří přežili klinickou
smrt, a dochází k pozoruhodnému zjištění. Zdá se,
že vjemy při umírání bývají
shodné a vesměs naznačují
možnost jakési další cesty.
160 stran

TOLTÉCKÉ TAJEMSTVÍ
ŠTĚSTÍ

GN038052 299,-

249,-

128 stran

GN037419 199,-

169,-

GN035321 189,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017.

159,-

GN037032 229,-

189,-

Je možné být šťastný a spokojený, i když nás potkávají
těžkosti? Na zdraví, výkonnost a vztahy mají vliv naše
přesvědčení. A ty lze změnit
tak, aby nám nebránily
v cestě za štěstím. 192 s.
GN036998 199,-

169,-

41

ŽIVOTNÍ POMOC
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„Nic se nám
neprotiví
tak moc jako
rozum, když
není na naší
straně.“
lord Halifax

Elle Mendenhallová

HOLČIČKA / CHLAPEČEK
Moje první vzpomínky

Brandon Royal

96 s., bar. publ.

PRINCIPY
KRITICKÉHO
MYŠLENÍ
Příručka kritického myšlení,
tedy schopnosti kriticky zhodnotit informace a zasadit je do
ČESKÁ
souvislostí, probírá základní
PREMIÉRA
oblasti, které se k tématu
vážou: rozdíly v myšlenkovém
a ideovém nastavení účastníků komunikace, odlišnosti tradičního a kreativního myšlení
(inovativní způsoby zpracování informací, tzv.
přerámcování, hledání alternativní cesty řešení problémů),
proces rozhodování (rozebraný na modelových situacích) či analýzu argumentů (zákonitosti, logické kombinace a sekvence). Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GN037727

349,-

299,-

GN035798 Chlapeček

349,-

299,-

KÁMASÚTRA
EXPERT
Tato vzrušující kniha
vás krok za krokem
provede všemi
smyslnými pozicemi,
se kterými dosáhnete
nekonečné rozkoše.
Součástí jsou
i názorné fotografie
a podrobné popisy
každé polohy, stejně jako tipy a rady k ještě hlubšímu prožitku. 240 stran, barevná publikace

199,-

nečlenská cena 249,-

GN035799 Holčička

GN038256

ČESKÁ
PREMIÉRA

Niels Birbaumer

Bunmi Laditanová

TVŮJ MOZEK VÍ VÍC,
NEŽ SI MYSLÍŠ

BATOLATA ÚTOČÍ

My sami máme velký vliv na své
myšlení a jednání, pokud víme,
jak můžeme mozek ovlivnit. Autor, profesor neurologie, radí,
jak můžeme sami zvládat deprese, úzkosti, ale i následky
mrtvice, epilepsii a další nemoci
mozku. 256 stran, čb. il.
GN037836

42

249,-

199,-

Humorná příručka pro rodiče
batolat se zabývá všemožnými
aspekty výchovy, probírá jednotlivá témata, zabývá se výživou dětí, jejich „venčením“,
trapnými momenty na veřejnosti, nedostatkem spánku a praktickými záležitostmi, jako je
učení na nočník. 176 s., čb. il.
GN038085

179,-

149,-

249,-

299,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Adam Grant

Neil Pasricha

ORIGINÁLY

ROVNICE ŠTĚSTÍ

Každý z nás je originál a může změnit svět.
Autor radí, jak získat spojence, jak načasovat
akci, jak podporovat kreativitu u dětí a v kolektivu. Váz., 376 stran, 13,5 × 20,7 cm

Nic nechtít + cokoliv dělat = vše mít

GN260192

nečlenská cena 349,-

279,-

Praktické návody, jak dojít ke šťastnému prožívání života. Dozvíte se, jak nic nechtít, cokoliv
dělat a vše mít. Brož., 280 stran, 14,4 × 20,6 cm
GN266067

nečlenská cena 259,-

199,-

Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč) –

ČESKÁ
PREMIÉRA

FITNESS
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Dostaňte se do
vrcholné formy!
Marco Petrik, Niki Kaiserová

Zuzka Light, Jeff O’ Connell

FIT ZA 15 MINUT DENNĚ
Dejte mi 15 minut, a já vám dám tělo
jedna báseň. Zuzka Light, česká rodačka, která se proslavila po celém světě
svými cvičebními videi na internetu
a stala se fitness ikonou, přichází s první
knihou. Představuje v ní ucelený cvičební a jídelní program na 30 dní, který
obsahuje všechno, co její oddaní
fanoušci očekávají. K tomu se jim dostane i spousty motivace, receptů a taky
střípků ze Zuzčina života. A samozřejmě
tvrdého tréninku!
288 stran, barevná publikace
GN037723

299,-

349,-

CROSSFIT ULTRA
WORKOUTS
Intenzivní trénink
CrossFit je komplexní a funkční trénink, který v sobě kombinuje gymnastiku, rychlost a silový trénink. Toto
cvičení není specializované, jeho účelem je vynikat ve všech oblastech tréninku. Kniha přináší nejen samotné tréninkové plány a popisy jednotlivých cviků, ale také užitečné tipy a rady, díky nimž bude cvičení efektivní a zábavné.
Brož., 128 stran, 19 x 24 cm, barevná publikace

GN038081

Sean Bartram

Pierre Pallardy

INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ
TRÉNINK PRO ŽENY

ZDRAVÉ BŘICHO

Vysoce intenzivní intervalový trénink, neboli HIIT, je extrémně
účinné cvičení, které spaluje tuky
a dostane vaše tělo v krátkém
čase do špičkové formy. Zacvičte
si přes 50 náročných sestav,
které vám zaberou od čtyř do
šedesáti minut, a pozorujte, jak
se vám každým dnem mění tělo,
zlepšuje kondice a roste sebevědomí! 224 s., barevná publikace
GN037737

299,-

249,-

Zdraví máme podle Pallardyho metody doslova ve
svých rukou. Samoléčbou
můžeme odstranit únavu,
nadváhu, celulitidu, sexuální
potíže, deprese, nespavost
a bolesti zad. V případě
srdečních, infekčních nebo
virových chorob i nádorových onemocnění dokáže
tato metoda pomoci při léčbě
lékaři. 152 stran, čb. ilustrace
GN036365 259,- 219,-

nečlenská cena 249,-

199,-

J. Langendoen,
K. Sertelová

Tanja Brauneová

Wayne Coates

PŮST S POLÉVKOU

TEJPOVÁNÍ JAKO
SAMOLÉČBA

Polévky – lahodné, jednoduché,
plné vitaminů. Zhubnete, přesto
budete mít dost energie a budete
se cítit skvěle. S dietním plánem
na 14 dní můžete snížit váhu až
o 4 kilogramy. Seznam účinných
zabijáků tuku vám pomůže v orientaci, co zařadit do jídelníčku.
Celodenní stravu můžete obohatit o zdravé snídaně, nápoje pro
štíhlou linii a tipy na pohyb ve
všední dny. 128 stran, bar. publ.
GN037158 249,199,-

ZÁZRAČNÉ
SEMÍNKO CHIA

Účinnou metodu bez vedlejších
účinků už neznají jen profesionální fyzioterapeuti. Přes
70 tejpů je určeno ke zmírnění
nebo odstranění 160 zdravotních potíží. Každý krok při aplikaci je jasně a názorně vysvětlený, takže jej zvládnete okamžitě a bez procvičování.
248 stran, barevná publikace
GN036803 399,329,-

– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na str. 61.

Superpotravina
na dlouhé tratě
Kniha nabízí ucelený program pro snížení hmotnosti,
jídelníček, cvičební program
a 75 jednoduchých receptů
včetně lákavých svačinek
a koktejlů, které vám pomohou dosáhnout cvičebních
cílů a dodají vám dostatek
energie. 248 stran, čb. foto
GN036636 299,- 249,-

43
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79 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

ČÍM BUDU,
AŽ VYROSTU

Peter Glickman

SÍLA DECHU

ditování umožní dosáhnout výsledků, které se
odrazí i ve schopnosti
odpočívat, soustředit
se a získat vyrovnanost. 256 s., čb. il.
GN035797
299,-

jí různá prostředí a různá povolání a obory.
Při zábavné hře si procvičí slovní zásobu,
soustředění a rozlišovací schopnosti. 16 stran
GN221804
249,-

Desetidenní očista je
jednoduchý způsob,
jak zhubnout a získat
energii a radost ze života. Udělejte pro sebe
něco skvělého! 150 s.
GN140522
148,-

Nejkrásnější zahradní
odpočívadla, úpravy
povrchu, zdi, živé ploty, pavilony, výběr
rostlin a zahradního
nábytku. 96 stran
GN155892
149,-

Wulf Dorn

C. Dorseyová,
G. E. Kollmarová

P. K. Hallinan

P. K. Hallinan

POMÁHEJ
OSTATNÍM

Jack Angelo

DESETIDENNÍ
Správné dýchání a me- Nejmenší děti poznáva- OČISTA TĚLA

TEMNÉ ŠÍLENSTVÍ

Erich Bauer

POSEZENÍ NA
ZAHRADĚ

ASTRO-ZDRAVÍ

Psychiatr Jan Forstner
zjišťuje, že si s ním pohrává šílenec, který se
zřejmě dopustil i vraždy. Pátrání Jana zavádí
do noční můry paranoie a halucinací. 384 s.
GN036546
299,-

CHYTRÝ PÍSEK

CHOVEJ SE
LASKAVĚ

Chytrý písek umožňuje
dětem zdokonalovat se
v jejich dovednostech.
Podporuje zlepšení
jemné motoriky prstů
a rukou. 64 stran
GN037556
129,-

Děti se seznamují
s tím, co je laskavé chování. Rodiče knihu využijí při hovoru o tom,
jak je laskavost důležitá. Bar. leporelo, 28 s.
GN036600
149,-

Děti se pomocí půvabných obrázků a veršů
učí, jak mohou pomáhat doma, jiným lidem,
kamarádům i zvířatům.
Bar. leporelo, 28 s.
GN036601
149,-

Agatha Christie

Agatha Christie

Hjok Kang

Meral Al-Mer

TADY JE RÁJ

BEZ MATKY NE!

Otřesné svědectví o životě v komunistickém
ráji, kde padla ekonomika a obyvatelé umírají hladem. Děsivé je
líčení hladomoru.
168 s. + 16 s. čb. il.
GN037063
229,-

V zemi Meraliny rodiny
vládnou muži. Meral se
vzepřela otci, který ji
unesl, a našla matku,
kterou skoro třicet let
neviděla... 320 s. +
16 s. bar. příloha
GN036584
299,-

PROČ NEPOŽÁDALI VRAŽDA
EVANSE?
V MEZOPOTÁMII
Partii golfu dvou přátel
přeruší nález umírajícího
muže. Byla to nešťastná
náhoda, či vražda? Pár
dní nato následuje další
pokus o vraždu. 240 s.
GN033896
249,-

44

Rosa Wolfová

Ošetřovatelka Amy má
pečovat o ženu slavného archeologa. Krátce
po příjezdu na odlehlé
naleziště je manželka
zavražděna... 240 s.
GN033858
249,-

Helmut Werner

Bruno Comby

LEXIKON
Praktická kniha astrolo- NUMEROLOGIE
A MYSTIKY ČÍSEL
gické medicíny pro

JAK SE ZBAVIT
ZÁVISLOSTI NA
TABÁKU

všechna znamení zvěrokruhu poradí, jak
předcházet chorobám
a léčit je v souladu se
svým znamením. 301 s.
GN111076
160,-

Kniha představuje numerologii a přináší návody, jak pracovat
s čísly a interpretovat
jejich význam. 255 s.

Jednoduché techniky,
jako jsou autosugesce,
hydroterapie, aurikuloterapie, speciální detoxikační dieta... 128 s.

GN073368

GN127955

Winand von
Petersdorff,
Patrick Bernau

LIPÁNEK
A MÉĎA
NA
VÝLETĚ

CHYBY, KTERÉ NÁS
STOJÍ PENÍZE ANEB
JAK SI UCHRÁNIT
PENĚŽENKU

148,-

168,-

Rady, jež se týkají naší
peněženky. 344 stran

Připojte se k Méďovi a kapitánovi Lipánkovi,
kteří se právě chystají do lesa a k vodě. Získáte
od nich spoustu rad – jak naložit s odpadky, jak
se nespálit na sluníčku, jak se vyhnout klíšťatům
i jak se správně koupat. 56 stran

GN037141

GN037671

299,-

GN033876

PROBUZENÁ
PŘEDURČENÁ
SKRYTÁ
ODHALENÁ
VYKOUPENÁ

GN034729

272–368 stran

P. C. Castová, Kristin Castová
Škola noci 3–12
VYVOLENÁ
NEZKROTNÁ
PRONÁSLEDOVANÁ
POKOUŠENÁ
VYHOŘELÁ

129,-

GN033874
GN033875

GN034730

GN035096
GN035345
GN036324
GN036531
GN037100

(cena za kus)

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, máte nárok získat knihy z této dvoustrany

299,-

44 a 45 bonusy_sablona lista 12/16/16 1:03 PM Stránka 3

89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

C. Coxová

BOTY

Eva Bešťáková,
Dagmar Ježková

Libor Budinský

Lion Feuchtwanger

Lion Feuchtwanger

Joy Fieldingová

ŠÍLENSTVÍ
SLAVNÝCH

ZASLÍBENÁ ZEMĚ

SYNOVÉ

AŽ JI UVIDÍŠ

Tyran Domicián, ŘíDuševní nemoci osob- manka Lucia, „pošetilý
ností ze všech epoch
spisovatel“ Josephus
lidských dějin, od sadi- Flavius, chytrý sedlák
stického římského císa- Jan z Gišaly a další
ře Caliguly po součas- postavv ve velké židovnost. 184 stran
ské válce... 384 stran
GN035881
229,- GN035001
279,-

V druhém díle trilogie
Josephus Flavius se
rozvíjejí události spjaté
se snahou o zachování
národa, který se dostal
pod vládu římského
impéria. 480 stran
GN035000
299,-

Marcy před dvěma lety
ztratila svou dceru, která údajně zahynula při
nehodě na moři. Tělo
se nenašlo a Marcy
nikdy nepřijala, že její
dcera je mrtvá... 320 s.
GN034859
259,-

Anife Hassan Vyskočil

Inspirující průvodce dějinami bot a jedinečný přehled designů obuvi, dokazující, že boty jsou nejen klíčový prvek módy, ale
také umění ve specifické formě. Každý z šedesáti
přelomových typů obuvi je zařazen do společenského a kulturního kontextu. 256 s., bar. publ.
GN036876
399,-

O ZACHRÁNĚNÝCH
ZVÍŘÁTKÁCH

Lauren Kateová
Atlantida 1

Lauren Kateová
Atlantida 2

Georges Simenon

John Grisham

Richard Preston

Tess Whitehurstová

VODOPÁD

MISSISSIPPSKÉ
POVÍDKY

ZÁKEŘNÁ EBOLA

SLZA

UMĚNÍ ŠŤASTNÉHO TO JSEM JÁ, ANIFE
ŽIVOTA
Nejen lákavé recepty

Nikdy nesmíš plakat...
Sedmnáctiletá Eureka
od své matky ví, že její
slzy mají sílu obnovit
dávno ztracený kontinent Atlantidu. 336 s.
GN036608
299,-

Když je ohrožena Eurečina rodina i láska,
nezadrží dívka slzy.
Svět je pod vodou
a jen ona může zabránit jeho zániku. 296 s.
GN036609
299,-

MAIGRET
SE SVĚŘUJE
MAIGRET
NA DOVOLENÉ

Adam Blake

DÉMONŮV KÓD
Z muzea zmizí spis,
jenž předpovídá konec
světa. Lidstvo začínají
děsit nevysvětlitelné
události. Nikdo netuší,
zda spějí k záchraně
světa, či zkáze. 496 s.
GN036907
399,-

Pracovní sešit se
spoustou zábavných
otázek a úkolů na téma životní prostředí.
56 stran, barevná publ.
GN035113

149,-

Kde je Maigret, jeden z
nejznámějších knižních
detektivů, tam brzy
dojde k zločinu. 288 s.
GN035129
229,-

Sedmička kratších,
humorných i smutných
próz zavádí čtenáře na
americký Jih, do prostředí autorovi důvěrně
známého... 272 st.
GN034230
239,-

Příběh, který se čte
jako thriller, líčí události
od zachycení výskytu
viru až po přísně utajené laboratoře, kde se
studují zabijácké organizmy. 312 stran
GN037227
279,-

Robin Cook

Liza Marklundová

Mary Jo Putneyová

Peter Robinson

B. de Pape

NANO

RUDÝ VLK
Novinář, se kterým
měla reportérka Annika Bengtzonová
domluvený rozhovor
o dávném teroristickém
útoku, byl nalezen
mrtvý. 472 stran
GN035756
379,-

AŽ MĚ ULOŽÍ
DO ZEMĚ

SÍLA SRDCE

Pia Grazdaniová nastoupila do společnosti
Nano zabývající se nanotechnologiemi. Brzy
však pojme podezření,
že tady není vše v pořádku...320 stran
GN036362
299,-

DÁMA
S TAJEMSTVÍM
Jaký je opravdový původ Julie Bancroftové,
tajemné ženy, která pomáhá u porodů? Proč
tak úpěnlivě tají svoji
minulost? 336 stran

Chris se po letech vrací
do rodné Anglie a kupuje dům, jenž ho od
začátku znepokojuje.
Pak zjistí, že se tu kdysi
stala vražda. 408 stran

GN036350

GN036242

299,-

349,-

V další inspirativní knížce nabízí autorka ověřené postupy, které
čtenáře přivedou k harmoničtějšímu a šťastnějšímu životu. 296 s.
GN036320
259,-

exotických kuchyní, ale
i nesčetné příběhy
z cest nebo historky ze
života, nemluvě o poutavých fotografiích.
192 s., bar. publ.
GN037082

369,-

Vedete život,
k jakému jste
zrozeni? Jdete za svými sny a naplňujete své životní poslání? V tomto průvodci duchovní cestou se sešlo osmnáct duchovních myslitelů,
spisovatelů a vědců, aby odhalili, jak objevit
a naplnit svůj potenciál. 240 s., bar. foto
GN037192
299,-

za uvedené, výrazně snížené ceny! Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
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Sylvie Bézuelová

Sylvie Bézuelová

Sven-David Müller

NA FARMĚ

ZVÍŘÁTKA

Dozvíte se, kde bydlí
různá hospodářská zvířátka, co se na statku
děje během roku, a naučíte se, jak se jmenují
jednotlivé zemědělské
stroje. 48 s., bar. publ.
GN037385
249,-

Když nevíte, jak dělá
svišť, nebo čím se liší
parohy od rohů, stačí
zalistovat. Pod otvíracími okénky se skrývají
různé zajímavosti.
48 s., bar. publ.
GN036835
249,-

100
NEJÚČINNĚJŠÍCH
ZABIJÁKŮ
RAKOVINY

KABELKA
MALÉ
PRINCEZNY
Sada čtyř knížek se zábavnými
úkoly v praktické kabelce. Spousta samolepek.

Eduard Petiška

Danielle Steel

Pro všechny obdivovatele tetování přinášejí
tyto omalovánky možnost vybarvit si 85 oriZdravou stravou a zdra- ginálních motivů. Navým způsobem života
jděte si klidný kout,
lze předcházet rakoviořežte pastelky a pusťte
ně. 128 s., bar. foto
se do díla! 96 stran
GN037157
249,- GN037847
199,-

OLIN A LIŠKY

ZÁLEŽITOST SRDCE NAVŽDY SPOLU

Olin se skamarádil se
dvěma liščaty, Ferinkou
a Merinkou. A teď neví, jestli zrzavé holčičky, které právě potkal,
nejsou proměněné lišky. 100 stran, bar.il.
GN036418
199,-

Za skvělou kariéru fotografky zaplatila Hope
zlomeným srdcem
a samotou. A pak odletí do Londýna fotografovat slavného spisovatele… 296 stran
GN034411
229,-

Jeden z nejúspěšnějších
románů Danielle Steel,
který poprvé vyšel pod
názvem Dokud nás
smrt nerozdělí a jenž
byl také úspěšně zfilmován. 440 stran
GN035467
279,-

Jonathan Stroud

Jonathan Stroud

Adrian G. Gilbert

Chris Conrad

Bernie S. Siegel

KVÍLEJÍCÍ
SCHODIŠTĚ

ŠEPTAJÍCÍ LEBKA

KONOPÍ PRO
ZDRAVÍ

365 RECEPTŮ
PRO DUŠI
Recepty v této knize
jsou malá zrnka moudrosti předkládaná způsobem, jenž snadno
zapadá do našeho rušného života. 384 stran
GN168944
198,-

MÁGOVÉ –
PÁTRÁNÍ PO TAJNÉ
Život agentury Lockwood & spol. nikdy ne- TRADICI

Danielle Steel

ní úplně klidný. Lucy
a George se snaží vyřešit záhadu mluvící lebky, Lockwood touží po
novém případu. 504 s.
GN036733
349,-

Kdo byli tři králové či
mudrci, svědkové Ježíšova narození? Odkud
přišli a proč se vypravili
do Betléma? 270 stran

Jednou z největších
výhod marihuany jako
léku je její neobyčejná
bezpečnost. Není znám
případ předávkování
končící smrtí. 216 stran

GN093374

GN109984

K. Warwick-Smith Jeffery Deaver

Dick Francis

Felix Francis

Václav Říha

TAK TROCHU
TAROTOVÉ
DVORNÍ KARTY ŠÍLENÍ

RISK

ODMÍTNUTÍ
POSLUŠNOSTI

DVANÁCT POHÁDEK SEMPRE – NAVĚKY
Z ONOHO SVĚTA
Sedmnáctiletá Haven

Bývalého vyšetřovatele
žádá předseda dostihového vedení, aby prošetřil divné výsledky.
A pak je předseda
nalezen mrtvý... 296 s.
GN036547
299,-

V knížce čeká celý
zástup roztodivných
postav a postaviček.
Všechny je namaloval
Josef Lada. 104 stran.,
bar. ilustrace
GN037005
199,-

Upozornění: výprodejová cena je z důvodu lehkého
poškození/pomačkání papírové kabelky (knížky
a samolepky jsou v pořádku)
GN037828
199,-

Kniha předkládá nový pohled na šestnáct tarotových karet – krále, královny, rytíře a pážata –
a nabízí způsob, jak může i začátečník v tarotu
nahlížet na tyto karty, ztělesňující archetypální
vzorce vztahů, a získat tak praktické a hluboké
poznatky. 200 stran
GN140524
180,-

46

TETOVÁNÍ

Přes padesát let ničí
Británii strašná epidemie duchů. Příběh plný
napětí, humoru a skutečně děsivých duchů.
440 stran
GN036732
299,-

Pokřivení asociálové,
zhrzení partneři, zdánlivě uťáplí agresoři...
Všichni si bezpochyby
zaslouží nálepku, jakou
jim autor udělil... 640 s.
GN234684
349,-

Amatérský jezdec Roland Britten vyhrál Zlatý pohár. Oslavy svého
úspěchu si však příliš
neužije – je znenadání
unesen a držen neznámo kde… 216 stran
GN035574
249,-

Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob

240,

180,-

J. M. Darhowerová

vyrůstala v izolaci
v poušti, kde s matkou
tvrdě dřely v nelidských podmínkách.
Staly se oběťmi obchodu s lidmi. 520 stran
GN037042
349,-
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Jessica
Alexandrakisová

NÁPADITÝ
PATCHWORK
Pomůcky k ručnímu
prošívání neboli quiltování, techniky, návrhy
výrobků, přehled
vzorů. 144 s., bar. p.
GN036860
279,-

149 Kč

Dagmar Březinová

Erich von Däniken

William R. Forstchen

Luke Gamble

Ben Gilliland

Steffi Hochfellnerová

NÁDHERA BÝT
ŽENOU

NEZNÁMÉ
Z VESMÍRU

SLOUP DO NEBE

JAK POSTAVIT
VESMÍR

PLETEME PEJSKY,
KOČIČKY A MYŠKY

Jak finančně nenáročně
a efektivně zdůraznit
krásu, pocítit radost ze
života a úžasný pocit
úspěšnosti v práci i lásce. 128 s., bar. publ.
GN037838
299,-

Na Zemi údajně existují
důkazy o vlivu vyšších
kultur, o návštěvách
jejich vyslanců na naší
planetě a zřejmé snaze
urychlit vývoj poznání
lidstva. 288 s., čb. foto
GN036712
299,-

Svět ohrožuje sucho,
nouze o suroviny. Rýsuje se možnost, jak
zabránit chaosu, z projektu, který by vyřešil
krizi, ale nejsou všichni
nadšeni. 496 s.
GN037398
399,-

ZVĚROLÉKAŘ
V DIVOČINĚ
Luke má svou „pojízdnou veterinu“ a léčí zvířata ve své venkovské
oblasti. Provozuje i kliniku a často vyráží do
exotické ciziny. 336 s.
GN037162
299,-

Kniha na základě teorie
velkého třesku seznamuje s principy fungování vesmíru a krok za
krokem provádí jeho
vznikem. 224 s., bar. p.
GN037365
399,-

Návody na 36 pletených figurek, jednoduchých i náročnějších
modelů, které se stanou inspirací pro další
výtvory. 144 s., bar. p.
GN037190
299,-

Agatha
Christie

Kateřina Komárková

Susanna Kubelka

BĚH A MARATON

Matthew Thomas

Ch. Yabsleyová

JSEM V TOM!

Úplný průvodce

MY NEJSME MY

DETOXIKACE

VELKÁ
VÝPRAVA

Těhotenský manuál
českých maminek

MADAME DNES
PŘIJDE POZDĚJI

Příručka pro každého,
kdo začíná běhat, nebo
chce běhat o něco líp.
Zabývá se svaly, následují tréninkové plány,
cvičení a různé rady...
192 s., bar. publ.
GN036702
349,-

Eileen, dcera irských
imigrantů, se v New
Yorku 50. let snaží dostat z prostředí chudoby a alkoholu. Splnění
svého snu spatřuje
v manželství. 616 s.
GN036709
449,-

Organismus
pročištěný už
za 7 dní

Tizia se provdá za příDopisy
Postřehy a tipy česslušníka pařížské smea fotografie z putování po Britském impériu kých maminek jako je- tánky. Záhy však zjistí,
V roce 1922 se Agatha Christie zúčastnila mise
dinečný zdroj informa- že ji její manžel podvápropagující chystanou Výstavu Britského impéria. cí, doplněný praktický- dí. Hrdost Tizii velí se
384 stran čb. ilustrace
mi radami. 216 s., čb. il. pomstít. 328 stran
GN036055
399,- GN037455
279,249,- GN036095

Tom Zoellner

Glenn Drowns

Tish Jettová

Chris Pavone

VLAK

CHOV DRŮBEŽE

NEHODA

Autor spojuje cestovatelské zážitky s výkladem o dějinách železnice a přináší spoustu
zajímavostí nejen pro
milovníky vlaků.
376 stran
GN037218
359,-

Chovatelská příručka
se zabývá běžnými druhy, a věnuje dostatek
pozornosti i méně
časté drůbeži (perličky,
japonské křepelky,
holubi...) 456 s., čb. il.
GN036294
399,-

V KAŽDÉM
OKAMŽIKU ŠIK
Některé součásti osobitého stylu Francouzek zůstávají neměnné.
Zdůrazňují přednosti
a jen zřídka mluví o slabinách... 240 s., bar. il.
GN037049
269,-

a po dobu platnosti katalogu.

Na začátku byl rukopis.
Anonymní příběh zvaný Nehoda. Kdo si ho
přečetl, hned věděl, že
ten text změní svět. Že
tomu, kdo ho vydá,
přinese zisk. 376 s.
GN037167
299,-

Programy od jednodenního k sedmidenní
úplné očistě s recepty
a cviky. 144 s., bar. p.
GN036956

Gok Wan

Ch. Wolmar, B. Solomon

DOMÁCÍ ČÍNSKÁ KUCHYNĚ

ZLATÝ VĚK EVROPSKÝCH
ŽELEZNIC

Jídla, která se naučil Gok od svého
otce, jsou jednoduchá, rychlá,
zdravá a úplně jiná. 240 s., bar. p.
GN036850

499,-

199,-

299,-

Ve druhé polovině 19. století začal
pro železnici „zlatý věk“. 256 stran
GN251255
798,199,-

47

KUCHAŘKY

48 a 49 kucharky_sablona lista 12/16/16 1:35 PM Stránka 2

ČESKÁ
PREMIÉRA

Rychlé, chutné, snadné!
Zdenka Horecká, Vladimír Horecký

POMAZÁNKY A SALÁTY
Pomazánky jsou pro svou rozmanitost
a variabilitu oblíbenou součástí studené kuchyně – mohou sloužit například jako lehký oběd či svačina a také
tvoří neodmyslitelnou součást pohoštění. Saláty si dopřáváme především
v létě, existuje ale také celá škála podzimně a zimně laděných. Tato kuchařka přináší 150 prověřených a chutných receptů, díky kterým načerpáte
mnoho inspirace. Váz., 160 stran,
16,5 x 24 cm, barevná publikace

GN038534
nečlenská cena 249,-

199,-

Zdenka Horecká, Vladimír Horecký

HRNÍČKOVÁ KUCHAŘKA
Máte rádi vlastnoručně vyrobené moučníky, ale
odrazuje vás zdlouhavá příprava a komplikované
vážení surovin? Geniálním řešením je odměřování
na hrníčky. Oblíbené moučníky připravíte rychle
a jednoduše. Váz., 264 s., 16,5 x 24 cm, bar. publikace

GN038365

nečlenská cena 299,-

249,-

NEJLEPŠÍ RECEPTY
Z BARBECUE

Anette Moldvaerová

Rudi Beiser

MASO

KÁVOVÉ OPOJENÍ

Tato kniha vás naučí, jak poznat
různé kusy špičkového masa a následně je přetvořit v dokonalé chutné pokrmy. Připravte si více než
300 mezinárodních jídel z vepřového, hovězího, jehněčího či ze zvěřiny, například pomalu pečené vepřové ramínko, jehněčí kýtu na víně
a thajské červené kari s kachním
masem. 320 s., bar. publikace

Vůně masa opékajícího se na grilu
zpříjemní posezení na zahradě či
terase. V této knize najdete mnoho lahodných receptů, užitečných
návodů a tipů, stejně jako přehled
potřebného vybavení. Ať už preferujete klasiku jako burgery, či
chcete vyzkoušet něco netradičního tyto recepty vám pomohou
zazářit. 224 s., bar. publikace

Vůně čerstvě pražené kávy patří
k nejkrásnějším – pokud s tím
souhlasíte, je pro vás tato kniha
nezbytností. Přináší nejen zajímavosti o historii pěstování, ale především tipy, jak si připravit tu nejchutnější kávu a jaké vybavení je
potřeba, navíc přes 100 receptů
na alkoholické i nealkoholické
nápoje s kávou. 224 s., bar. publ.

ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE

Nichola Fletcherová

GN038228

48

ČESKÁ
PREMIÉRA

599,-

499,-

GN038082 349,-

279,-

GN038347

399,-

299,-

Přehledný atlas nabízí 68
bylin. Umožňuje bylinky
v přírodě bezpečně rozpoznat a připravit si smícháním originální směsi.
Nechybí ani kalendář sběru
bylinek a tipy pro jejich
pěstování na zahradě.
176 stran, barevné fotografie

GN034954 229,-

189,-

Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) –

Začněte nový rok
zdravými recepty!

KUCHAŘKY
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ČESKÁ
PREMIÉRA
Mirka van Gils Slavíková

Debra Mayhewová

VŮNĚ CHLEBA

HŘEJIVÉ POLÉVKY PRO
TĚLO I DUŠI

Kniha nabízí širokou škálu
chutných a voňavých receptů,
klíč k rozpoznání jednotlivých
druhů obilovin a hlavně jednoduchý návod, jak se nebát
péct. 136 stran, bar. publikace
GN038327

299,-

249,-

Chutné recepty na různé druhy
polévek, od čirých vývarů po
husté, plné masa, brambor
a zeleniny. Polévky zahřejí a zasytí. 96 stran, bar. publikace
GN037986

199,-

159,-

Viet Anh Doan

OHNIVÝ KUŘE

VIETNAMSKÁ KUCHYNĚ

Vyberte si z 80 receptů české
a mezinárodní kuchyně, které
v oblíbeném seriálu vařili jeho
protagonisté. Rozhodně při
jejich přípravě neztratíte
humor, stejně jako naši hrdinové. 184 s., bar. publikace

Lehce a hravě s Vietem
Viet Anh Doan si získal popularitu jako představitel Lia ze
seriálu Ohnivý kuře. Svůj kuchařský um dokládá 60 oblíbenými recepty. 152 s., bar. p.
GN038579

279,-

229,-

GN038471

249,-

199,-

Dunja Gulinová

KVAŠENÉ POTRAVINY PRO VITALITU A ZDRAVÍ
Konzumace kvašených potravin může být skvělý způsob, jak přirozeným
způsobem podpořit svůj trávicí a imunitní systém. Kuchařka a odbornice
na zdravou výživu Dunja Gulinová v této knize představuje přes šedesát
lahodných způsobů, jak zařadit fermentované pokrmy do každodenního
jídelníčku. Brož., 160 stran, 19 x 23,5 cm, barevná publikace

GN038143

NAPEČENO BEZ PEČENÍ

Laura Agar Wilsonová

Kuchařka plná inspirace vám
pomůže vybrat si z obrovského množství variant. Se surovinami, které máte běžně doma, napečete lehce i bez
pečení. 128 s., bar. publikace

ZRNO JE GRUNT

GN037889

259,-

199,-

nečlenská cena 299,-

249,-

Objevte blahodárné účinky
a skvělou chuť nejrůznějších
odrůd zrn, které naši předci
běžně začleňovali do svého jídelníčku! 256 stran, bar. publ.
GN037735

– více informací na str. 61.

399,-

329,-
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1.

2.

1. SNĚHULÁČCI VE VESTĚ, SKLÁDAČKA
Veselou figurku sněhuláčka si můžete
vyrobit sami. Balíček obsahuje vše potřebné ke
zhotovení 4 ks sněhuláčků. Navíc budete potřebovat pouze disperzní lepidlo nebo tavnou pistoli
a nůžky. Výška figurky je 8 cm. Základním materiálem je točená buničitá vata (papír).

99,-

GN269210

2. ANDĚLSKÉ NÁUŠNICE
Česká ruční výroba z bižuterního kovu a skla.
Celkový rozměr včetně háčku je cca 40 mm.
Rozměr samotného andílka s očkem je cca
22 mm. Každý kus je ručně vyrobený originál,
vzhled se může mírně lišit.

3.

GN270285 Červená barva
GN270288 Modrá barva

99,99,-

ANDĚLSKÝ NÁHRDELNÍK
Česká ruční výroba z bižuterního kovu a skla.
Celková délka řetízku je cca 50 cm. Rozměr
samotného andílka s očkem je cca 35 mm.
Zapínání řetízku na karabinku.
GN270290 Červená barva
GN270292 Modrá barva

149,149,-

3. MASÁŽNÍ NÍZKOFREKVENČNÍ MYŠ

4.

Masážní frekvenční myš nahradí profesionální
výrobky. Docílíte účinné pulzní masáže břicha,
zad, hýždí, stehen... Má utišující vliv na svalovou
bolest a napětí. Využijete pro oblast krční páteře
a mezilopatkových svalů. Ideální pro zpevnění
problémových partií – břicha, stehen, hýždí...
Velmi oceníte při hubnutí a celulitidě. Přispívá
k celkové fyzické i duševní kondici. Masážní myš
má volbu pěti masážních programů. Napájení:
2x baterie AAA (nejsou součást balení).
GN270075

499,-

4. ŠTĚSTÍ TRADIČNÍ OCHRANNÝ
TALISMAN
Dopřejte štěstí sobě i své rodině. Začněte nový
rok pod ochranou talismanu ŠTĚSTÍ. Staletími
čínské tradice prověřený talisman, který vám přinese štěstí, ochranu a bezpečí. V dárkové krabičce najdete všechny potřebné ingredience pro
aktivaci této blahodárné energie. Talisman
ŠTĚSTÍ noste vždy při sobě.

5.

GN268791

99,-

5. NÁKUPNÍ TAŠKA SKLÁDACÍ

6.

Praktický doplněk, který jednoduše přidáte do
kabelky či kapsy. Díky lehkosti a rozměru lze
tašku složit a mít tak neustále při sobě. Dlouhé
ucho můžete dát pohodlně na rameno.
Nepostradatelný pomocník pro vaše nákupy.
Materiál: Polyester, Rozměr: 36x11x39 cm (rozložená), 17x20 cm (složená), Délka ucha: 31 cm

GN270068 Červená barva
GN270069 Černá barva

85,85,-

6. SNÍDAŇOVÁ SADA, DEKOR ONION
V sadě 2 ks – hrnek 360 ml a miska 540 ml,
barva bílo-modrá. Myčka ano, mikrovlnka ano.
GN270093

50

159,-

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!

7. DEKA A POLŠTÁŘ, DEKOR ŠTĚNĚ

7.

Dvoudílný set deky a polštářku s roztomilým
motivem nejen pro milovníky psů. Pro váš útulnější interiér.
Rozměry: deka: 130x160 cm, polštář: 40x40 cm
Materiál: 100% polyester

GN270076

Provoní
zimní dny
vůní léta!

169,-

8.

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
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8. TĚLOVÉ MLÉKO LEVANDULE 500 ML
Rodinné krémové zvláčňující mléko 500 ml
vhodné pro všechny typy pokožky.
GN253339

99,-

LEVANDULOVÝ ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM
200 ML
Krém na obličej a tělo na každodenní péči pro
celou rodinu s panthenolem a vitaminem E,
chrání před nepřízní počasí, příjemná vůně.
GN270067

99,10.

9. SADA DVOU BALZÁMŮ
S KAŠTANEM KOŇSKÝM
Byliné směsi pro úlevu bolestí svalů a kloubů.
Obsahují 23 léčivých bylin, kaštan koňský, kostival lékařský, arnika horská, jalovec obecný...

9.

Masážní bylinný balzám hřejivý (500 ml)
Masážní balzám extra silný (500 ml)
GN246572

119,-

10. UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ ČAJ A BYLINNÉ
KAPKY LYMFA
Lymfa detox 50 ml
Obsahují pampelišku a břízu pro detoxikaci organismu a kopřivu s měsíčkem pro osvěžení organismu. Vhodné k doplnění detoxikačních kúr.
Doplněk stravy.

12.
11.

Univerzální čisticí čaj 30 g
Obsahuje macešku pročišťující krev, lípu jako
antioxidant, a byliny podporující vylučování
škodlivin: kopřivu, ibišek a řepík. Doplněk stravy.
GN270654

125,-

11. ROTAČNÍ AKUPRESURNÍ DISK VENUS
SE ČTYŘMI MAGNETY
Ideální kombinace akupresury a magnetoterapie.
Rotací na disku spalujete tuky v oblasti hýždí
i pasu a posílíte svaly břicha, hýždí, nohou a zad.
Akupresurní body zlepšují krevní oběh, magnety
povzbuzují proudění energie tělem, zmírňují
otoky a bolesti. Posílíte imunitní systém a získáte
dobrou tělesnou kondici. Nosnost 130 kg.
GN127317

399,-

12. AKUPRESURNÍ MASÁŽNÍ PODLOŽKA
SE ŠESTI MAGNETY
Pošlapávání na podložce stimuluje akupunkturní
body chodidel a vzpruží tělo, zmírní únavu
a podpoří cirkulaci krve v nohách, pozitivně
ovlivňuje funkci životních orgánů, prospívá při
problémech s propadlou klenbou a plochými
chodidly, magnety mohou pomoci od otoků,
zánětů, bolesti. Podložka je vybavena protiskluzovými body, rozměr: 35,5cm x 30cm
GN191606

Získejte dobrou
kondici a odhoďte
nadbytečné
kilogramy!

399,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660
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Roger Marshall

PĚSTOVÁNÍ VE SKLENÍKU
Podrobná příručka pěstování ve skleníku
obsahuje vše od stavby skleníku a vytvoření
vhodného prostředí až po jeho údržbu. Uvádí
podrobné informace o tom, jak rostliny množit a sázet, jak pěstovat zeleninu, bylinky
i ovoce, aby byla s minimální péčí úroda co
největší. Samostatné kapitoly se věnují pěstování ozdobných rostlin, orchidejí, bromélií,
kaktusů a sukulentů a nechybí ani pěstování
bez půdy. Váz., 248 stran, 17 x 23 cm,

Peter Wirth

ZAHRADNÍ PROJEKTY
Jaké možnosti při budování
zahrady máte, na co je třeba
dát si pozor... 424 s. bar. p.
GN037762 499,-

399,-

barevná publikace

GN037796

nečlenská cena 399,-

319,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

Helmut Pirc

ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ
Řez patří k základům zahradničení, je ale nutné dodržet
určité zásady. 360 s., bar. p.
GN037220 399,- 339,-

MŮJ DŮM

Hnojit keře každý
rok? Nutnost,
nebo mýtus?
Jeff Gillman, Meleah Maynardová

PRAKTICKÝ RÁDCE PRO
ZAHRÁDKÁŘE

Rudi Beiser

Marie-Luise Kreuterová

JEDLÉ ROSTLINY
V PŘÍRODĚ

BIOZAHRÁDKA

Více než sto divoce rostoucích jedlých rostlin je řazeno
podle typického stanoviště
a hlavního období sklizně.
Kniha informuje o určování
jednotlivých druhů, o správném sběru i bezpečné
konzumaci.
176 stran, bar. publikace
GN036272 249,-

52

199,-

Ve vynikající příručce najdete
základní pravidla biozahrady: tipy na přípravu půdy, kompost,
hnojení, organická hnojiva, pěstování smíšených kultur, přírodní metody ochrany rostlin a také
informace o možnostech předpěstování, výběru vhodného
stanoviště, nejlepší době sklizně
bylinek... 144 s., barevná publ.
GN036521 249,199,-

Praktický rádce rozebírá 100 doporučovaných základních tipů pro
zahrádkáře a buď je potvrzuje,
nebo vyvrací. Jde o otázky jako:
Má se zelenina sázet do řádku?
Má se zahrada rýt každý rok? Má
se hnojit v horkém počasí? Jsou
přírodní hnojiva vždycky nejlepší?
a mnohé další. Jednotlivé okruhy
se týkají půdy, škůdců, mulčování, pěstování trvalek, letniček
a cibulovin, stromů i keřů, zeleniny a ovoce a travních porostů.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GN037795
nečlenská cena 249,-

199,Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko

PŘÍRODA
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David A. Bainbridge

ÚSPORNÉ ZAVLAŽOVÁNÍ
ZAHRADY

ČESKÁ
PREMIÉRA

Příručka je zaměřená na alternativní techniky zavlažování rostlin.
Na základě zkušeností z celého
světa popisuje jednoduché zavlažovací systémy, s nimiž lze
ušetřit vodu. Patří sem například
květináče zanořené do půdy, využití knotů, jednoduché potrubní
systémy, které lze použít i ve
svahu, kapkové závlahy a další.
Jde o moderní trend. Váz., 128 s.,
17 x 23 cm, barevná publikace

GN038108
nečlenská cena 249,-

199,-

Bob Bennett

CHOV KRÁLÍKŮ
Praktická příručka pro chovatele králíků,
kterou sepsal autor na základě svých
bohatých zkušeností. Kniha obsahuje
detailní rady a tipy, které začátečníkům
nahradí dlouholetou praxi a zkušeným
chovatelům poskytne novou inspiraci
a uvědomění, jaké jsou další možnosti.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm

GN038107

nečlenská cena 299,-

239,-

Hester M.
Eickova

Alethea Morrisonová

H. Bellmann a kolektiv

Rob Hume

JÁ A PES
JSME FIT

VČELAŘENÍ KROK
ZA KROKEM

ATLAS ŽIVOČICHŮ

PTÁCI EVROPY

Praktická příručka obsahuje 1000 nejrozšířenějších
druhů střední Evropy.
Základní charakteristiku
a popis každého druhu
doplňuje výstižná fotografie a nechybí ani údaje
o výskytu a různé zajímavosti. 448 s., bar. publikace
GN037650 399,- 339,-

Popis 320 nejběžnějších
druhů, názorné barevné fotografie pro rychlou a přesnou identifikaci, podrobné
údaje o výskytu, hnízdění
i způsobech letu i základní
informace o téměř 800 druzích západní části palearktické oblasti. 448 s., bar. publ.
GN038484 399,- 319,-

Procházky se
psem nemusí být
jen rutinní a nudné. Hester M. Eicková ukazuje v této publikaci nepřeberné množství nejrůznějších sportovních aktivit,
které můžete spolu se svým chlupáčem zařadit do vašeho každodenního programu. 128 stran, barevná publikace
GN037823

199,-

169,-

Nápaditě upravená kniha o včelách čtivě a názorně popisuje,
jak si má počínat začínající včelař
od nákupu včelstva až po první
sklizeň medu. Autorka uvádí
praktické rady, jaké jsou typy
úlů, kam je umístit, jak je zabezpečit, čistit... 152 s., bar. publ.
GN036293

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na str. 61.

299,-

249,-
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Domácí cukrovinky? Krásný
účes? To zvládnete sami!

ČESKÉ
PREMIÉRY

VYCHYTÁVKY
LÁDI HRUŠKY
Pořad Vychytávky Ládi Hrušky plný rozmanitých nápadů
inspiruje diváky
již od září 2015
a získal si diváckou přízeň. Výběr nejvychytanějších vychytávek představuje
tato kniha. 144 stran, barevná publikace
GN038503

199,-

169,-

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

Éva Gátiová

Péter Korpádi, Árpád Patyi

Zvládnu to sám

Zvládnu to sám

KVĚTY Z PAPÍRU

ZNAČKOVÉ CUKROVINKY

Víte, co je tak úžasného na papírových květinách? Udělají spoustu radosti a přitom nikdy
nezvadnou! V této knize najdete spoustu postupů, které zvládne opravdu každý. Vyrobte si
krásné růže, tulipány nebo lilie a rozveselte si
den. Brož., 32 s., 20,2 x 20,2 cm, bar. publikace

Své oblíbené značkové cukrovinky už nemusíte kupovat! S touto knihou se naučíte,
jak je nahradit zdravějšími, levnějšími
a hlavně domácími lahůdkami. Překvapte
svou rodinu a známé!

GN038788

Ch. Gleason

NÁBYTEK
Z DŘEVĚNÝCH
PALET

Brož., 32 s., 20,2 x 20,2 cm, bar. publikace

98,-

cena za obě barevné publikace nečlenská cena 118,-

Autor kombinuje spolehlivé
truhlářské techniky s citem pro moderní design. Vyrobte si
nábytek, ptačí budku nebo dokonce i ukulele.
Stačí palety a tato kniha! 128 s., bar. p.
GN038101

249,-

199,-

Marion
Dawidowski
a kolektiv

BYTOVÉ
DOPLŇKY
Z BETONU
Tato kniha vám
ukáže nespočet originálních nápadů
na jedinečné
bytové doplňky vyrobené z betonu. 64 s., bar. p.

ČESKÉ
PREMIÉRY

GN038405

Zvládnu to sám

Beatrix Nyesteová

VLASY JAKO ŠPERK

Zvládnu to sám

Vykouzlit si módní účes nebylo nikdy jednodušší! V této knize najdete srozumitelné postupy,
které vám krok za krokem ukážou, jak za pouhých pár minut upletete úžasné copy a uzly.
Účesy, které zdobí miliony žen po celém světě,
teď můžete zvládnout i vy a okouzlit tak všechny
kolem sebe. Brož., 32 s., 20,2 x 20,2 cm, bar. publ.

GN038793

54

99,-

David J. Bodycombe

SUDOKU
NA CELÝ ROK

DOMÁCÍ KOSMETIKA
Vyrobte si svou vlastní kosmetiku bez chemie! Tato kniha vám přinese patnáct jednoduchých návodů na krémy, masky a zábaly,
které snadno připravíte z toho, co najdete
ve své kuchyni. Brož., 32 stran, 20,2 x 20,2
cm, barevná publikace

cena za obě barevné publikace nečlenská cena 118,-

129,-

98,-

Kniha obsahuje 365
doplňovaček – na každý den v roce jednu –
a navíc 10 hlavolamů
kakuro a 10 nonogramů. Doplňovačky jsou
označené podle obtížnosti od jedné do pěti
hvězdiček. 448 s.
GN035417

119,-

99,-

VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 61

Kovové kroužky
pro drsné rytíře
i křehké princezny

HOBBY
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Terry Taylor, Dylon Whyte

ŠPERKY Z KOVOVÝCH KROUŽKŮ
Vytvořte si neobvyklé a nápadité šperky spojováním kovových
kroužků! Pokud jste si do této chvíle mysleli, že byste složitě
vypadající šperky nezvládli, tato kniha vás přesvědčí o opaku.
Ať již chcete zaujmout v práci, na rockovém koncertě či v divadle, s nepřeberným množstvím inspirace upořádané do přehledných návodů se vám to zaručeně podaří.
Brož., 144 stran, 21,6 x 25,4 cm, barevná publikace

GN037759

nečlenská cena 299,-

239,-

Patrizia Valsecchi

Alison Smithová

Isela Phelpsová

Veronika Hugová

Lucinda Gandertonová

VYROBTE SI MÓDNÍ
NÁRAMKY

ŠITÍ KROK ZA KROKEM

PONOŽKY PLETENÉ
NA KROUŽKU

SCOODIES

VYŠÍVÁNÍ

Pletení kapucových šál

Galerie stehů

S pletacím kroužkem si
během několika hodin
upletete hřejivé ponožky
na zimu i lehké a prodyšné
na sport a volný čas.
144 stran, bar. publikace

Inspirace ať již pro elegantní
nebo pestrobarevné kapucové šály pro každou příležitost.
Každá fotografie je doprovázena přehledným návodem.
56 stran, barevná publ.

Kniha je plná názorných ukázek
a praktických rad, které využijete
při vyšívání, šití i zapošívání
lemů. Krok za krokem vám ukáže
více než 200 stehů. 160 stran,
barevná publikace

Praktická a půvabná knížka
nápadů, jak si z nejrůznějších
materiálů vyrobit originální
náramky, od jednoduchých
a hravých po elegantní a rafinované. 160 s., bar. publikace
GN038429

269,-

229,-

Jak ušít švy, záložky, lemy,
záševky, pásky a další
Chcete se naučit šít? S Šitím
krok za krokem získáte přehled všech postupů, technik
a pomůcek, které pro začátek
potřebujete. 224 s., bar. publ.
GN035325 299,- 249,-

GN037709

299,-

249,-

Hledáte knihu? Tisíce titulů s klubovou slevou na www.knizniklub.cz

GN037753

99,-

GN038094

299,-

239,-

55

RELAXACE
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Podlehněte kouzlu skládaného papíru!

ČESKÁ
PREMIÉRA
ČESKÁ
PREMIÉRA
Francesco Decio, Vanda Battaglia

Francesco Decio, Vanda Battaglia

Umění origami je prodchnuto tradičními hodnotami spojenými
s japonskou kulturou a náboženstvím. Kniha v atraktivní kazetě
nabízí nejen úvod do starobylého umění skládání papíru, ale
především dvě desítky tradičních modelů včetně 100 dekorativních papírů na skládání.

TRADIČNÍ ORIGAMI (kniha)

UČÍME SE ORIGAMI (kniha)

TRADIČNÍ ORIGAMI (BOX)

Publikace nabízí úvod do starobylého
umění skládání papíru a navíc 20 tradičních modelů s přehlednými diagramy a symboly, QR kódy a odkazy na
videonávody. Flexivazba, 128 stran, 17,6 x

Teoretický úvod, seznámení s technikami, 14 modelů s detailním popisem postupů, s přehlednými diagramy a symboly, QR kódy a odkazy na videonávody „krok za krokem“ na YouTube.

24,8 cm, barevná publikace

Flexivazba, 152 s., 17,6 x 24,8 cm, bar. p.

GN038427

nečlenská cena 249,-

199,-

GN038428

nečlenská cena 249,-

Flexivazba, 128 stran, 25,3 x 18 cm, barevná publikace

GN038439

399,-

UČÍME SE ORIGAMI (BOX)
Flexivazba, 152 stran, 25,3 x 18 cm, barevná publikace

GN038440

399,-

Gemma Correllová

KREATIVNÍ KRESLENÍ
PRO PEJSKOMILY

Krabička, obsahující útlou knížku se čtyřmi projekty
a 200 barevnými papíry s krásnými vzory, uvádí do
magického světa origami a vedle diagramů nabízí i odkazy na videonávody „krok za krokem“ na YouTube.
32 stran, bar. publikace

Francesco Decio, Vanda Battaglia
ORIGAMI – Japonské variace
Krabička, obsahující útlou knížku se
čtyřmi projekty a 200 barevnými papíry
s tradičními japonskými motivy, se
může stát perfektním a nápaditým dárkem! 32 stran, barevná publikace
GN038423

56

259,-

199,-

259,-

339,-

199,-

Francesco Decio, Vanda Battaglia
ORIGAMI – Abstraktní variace

GN038422

339,-

Pokud váš pes vrhá všeříkající
psichty, krade ponožky
a považuje se za vládce světa, je tahle kniha to pravé pro
vás. 128 s., bar. publ.

199,-

GN037984 199,-

169,-

Gemma Correllová

KREATIVNÍ KRESLENÍ
PRO KOČKOMILY
Pokud máte podrápanou
pohovku, všude se válí hračky a ráno vás budí mňoukání,
patříte ke kočkomilům.
128 s., bar. publikace
GN037985

199,-

169,-

Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko

3
CD

6
DVD

Team

OD A PO ZET
Abecedně seřazená třídisková kolekce se 41 nejznámějšími hity. Reklama na ticho;
Ak nie si s nami; Beh; Čo nás čaká; Čo s tým; Diera do světa; Držím ti miesto;
Chlapci so zlou povesťou; Internátne ráno; Malá nočná búrka; Krátke lásky...
GN271742

399,-

3 CD

STAR TREK

KOLEKCE STŘEDOZEMĚ

DO NEZNÁMA

Šestidiskové vydání v kinoverzi obsahuje trilogii Pán prstenů a Hobit: Dvě
věže, Návrat krále, Společenstvo
Prstenu, Neočekávaná cesta, Bitva
pěti armád, Šmakova dračí poušť

Hvězdná loď USS Enterprise je vyslána na misi za hranice známého vesmíru. Přepadne ji nepřítel Federace
a vystaví těžké zkoušce…
GN271647

DVD

349,-

GN271643

6 DVD

FILMY, HUDBA, MLUVENÉ SLOVO
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999,-

7
DVD

4
DVD

STARDANCE...
KDYŽ HVĚZDY TANČÍ
TŘI MUŠKETÝŘI
Kompletní první sezona
Dobrodružný seriál britské BBC plný akce, napětí a romantiky, inspirovaný legendárními postavami Alexandra Dumase. Seriál Tři mušketýři se natáčel převážně
v České republice a jednotlivé scény jsou tak zasazeny například do kláštera
v Doksanech, na hrad Švihov, do Terezína, na hrad Křivoklát i do Prahy.
GN270630

549,-

4 DVD

Výběr toho nejlepšího ze sedmi
ročníků fenomenální taneční soutěže. Skvostné taneční výkony,
světové hity v podání Martina
Kumžáka a jeho Moondance Orchestry, výroky odborné poroty i hlášky pohotových moderátorů! Známé české osobnosti pod vedením profesionálních
tanečníků pilně trénovaly, aby zaujaly nejen porotu, ale především diváky.
GN271649

699,-

3
DVD

CD
mp3

3
CD

7 DVD

VELKÁ KOLEKCE PÍSNIČEK
O LÁSCE

PhDr. Miroslava Mašková

EXPEDICE LAMBARENE / 1–3

UČITELKA

USÍNÁNÍ S ANDĚLY

Nejslavnější ploužáky, balady a love
songy českých interpretů ze 70., 80.
a 90. let. Čau, lásko; Chci tě líbat; Už
nejsem volná; V stínu kapradiny...

Hudebně relaxační projekt obsahuje
24 pohádkových příběhů, kterými
provázejí andělé a ukazují dětem
správnou cestu.

Výprava vysokoškoláků, která v Tatře
138 vezla léčiva do nemocnice
dr. Alberta Schweitzera v Lambaréné
v Gabonu, vyjela 1. ledna 1968 ze
Staroměstského náměstí…

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení.

GN261890

3 CD

425,-

GN266523

CD mp3

265,-

Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let!

GN236923

3 DVD

299,-

Režie Jan Hřebejk.
GN271741
DVD

299,-

57

FILMY, HUDBA
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3
DVD

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK

JÁRA CIMRMAN,
LEŽÍCÍ, SPÍCÍ

Na lásku a psaní básniček
přeci nikdy není pozdě.

CIMRMAN se poprvé zhmotnil do konkrétnější podoby.

GN271646

DVD

199,-

GN268664

DVD

99,-

DVOJNÍCI

3x MAJOR KALAŠ

HANA VÍTOVÁ

Komedie plná záměn. Hrají:
O. Sokol, J. Kohák, J. Schneiderová, P. Nárožný a další.

Strach; Vrah skrývá tvář; Na
kolejích čeká vrah. Hrají R.
Hrušínský a J. Sovák.

Milování zakázáno; Noční
motýl; Pytlákova schovanka;
Sobota

GN271641

DVD

199,-

GN269428 3 DVD

2
DVD

BARVA VÍTĚZSTVÍ
Neuvěřitelný pravdivý příběh
zlatého medailisty Jesseho
Owense (Stephan James).
GN271642 DVD 199,-

MAREČKU, PODEJTE MI
PERO!
Remasterovaná verze komedie s Jiřím Sovákem.
GN271523

DVD

129,-

299,-

KOLEKCE ALAIN DELON

ZITA KABÁTOVÁ

Vynikající krimi filmy Gang
a Smrt darebáka s Alainem
Delonem v hlavní roli.
GN269436 2 DVD 149,-

Světlo jeho očí; Manželství na
úvěr; Žena na rozcestí; Její
hřích
GN243427 4 DVD 299,-

ANIMÁKY KOLEKCE / 2

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR

OKNO DO VESMÍRU

Ovečka Shaun ve filmu;
Khumba; Uuups! Noe zdrhnul…
GN270623 3 DVD 349,-

Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury
od Johanny Spyriové.

Hubbleův teleskop; Jsme ve
vesmíru sami?; Mimozemské
bouře; Slunce
GN221243 4 DVD 199,-

DVD

199

GN271526

DVD

249,-

2
CD

ŘÍKANKY A PÍSNIČKY
101 NEJ
101 nejznámějších říkanek
a písniček pro malé děti.
GN067891

CD

129,-

ZPÍVÁNKY
Moje první anglické písničky.
Old Mac Donald; London Bridge; Now I Know My ABC…
GN271551

CD

99,-

RALLYE DAKAR – 30 LET
HISTORIE
Připomeňte si historické okamžiky legendárního závodu.
GN221259 5 DVD

4
DVD

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

GN259763

5
DVD

BABIČČINY POHÁDKY
O PRINCÍCH
A PRINCEZNÁCH / 1- 2
Zlatovláska; Kocour v botách...
GN236745

2 CD

212,-

199,-

5
DVD

Máša a medvěd
Máša a Medvěd – dva nerozluční kamarádi.

299,-

GN229748 4 DVD

4
DVD

3
DVD

58

4
DVD

EVROPOU KŘÍŽEM
KRÁŽEM
Kanárské ostrovy; Španělsko;
Rusko; Balaton; Monako.
GN258217 5 DVD

99,-

3
CD
Dáda Patrasová

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

BEST OF DÁDA

CIRKUSOVÝ STAN

Chytila jsem na pasece žížalu;
Koloběžka; Chvála slepic...

Na houby; Na pískovišti; Obložená mísa; Robert umí er...

GN261651 3 CD

319,-

GN271747

CD

329,-

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na str. 60

CD
mp3

CD
mp3

CD
mp3

CD
mp3

Josef Bernard Prokop

Arthur Conan Doyle

Karel Poláčk

Jo Nesbø

Sophie Hannah

KAREL IV.

ZTRACENÝ SVĚT

BYLO NÁS PĚT

ŠVÁBI

ZAVŘENÁ TRUHLA

Císař a císařovna

Výprava profesora Challengera za tajemstvím amazonské divočiny. Vypráví: B. Rösner; R. Pellar, J. Přeučil...
GN267850 CD
212,-

Oblíbené příhody Petra Bajzy
i jeho kamarádů Čeňka Jirsáka, Tondy Bejvala, Edy Kemlinka a Pepka Zilvara.
GN270724 CD mp3 249,-

Harry Hole vyšetřuje vraždu
velvyslance. Čte Hynek Čermák. Délka nahrávky 10
hodin 53 minut.
GN250165 CD mp3 349,-

Jedinečný Hercule Poirot se
vrací s novým případem
z pera Sophie Hannah. Čte:
Martin Hruška.
GN269371 CD mp3 399,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ
DUETY

Genesis

Holky z naší školky; Život je
jen náhoda; Ďáblovo stádo;
Laredo; Ta pusa je tvá; Vyznání; Duhová víla...

No Son Of Mine; Driving The
Last Spike; I Can’t Dance; Never A Time; Tell Me Why, Living Forever; Fading Lights...
GN271748
CD
159,-

Jaký byl pro krále Karla IV. rok
1363? Čte Jiří Dvořák. Délka
9 hodin 22 minut.
GN263188 CD mp3

329,-

CD
+ DVD

3
CD

Wohnout

PÍSNIČKY Z BIOGRAFU

50 LET ČESKÉ COUNTRY

SLADKÝCH DVACET
NA VYŽLOVCE

Výběr filmových písní z českých filmů 30.–40. let minulého století. Lída Baarová; Oldřich Nový; Vlasta Burian;
Hugo Haas; Karel Hašler...

To nejlepší z 50 let české
country zpívají Waldemar Matuška; Greenhorns; Rangers;
Eva Olmerová; Michal Tučný;
Pavel Bobek; Petr Spálený...

Záznam letního koncertu. Díky moc!; Ganga; Sej-ko-nopí; Oliver Twist; Barbíno?...
GN271740 CD + DVD

329,-

GN271745

CD

179,-

GN271744 3 CD

229,-

GN068601

CD

WE CAN’T DANCE

199,-

2
CD

2
CD

CLASSIC HIGHLIGTS

Bedřich Smetana

RELAXAČNÍ HUDBA

DIONNE WARWICK

Andrea Bocelli

F. J. Haydn: Symphony No. 44
in E minor; W. A. Mozart: Serenade in G major, L. Beethoven: Symphony No. 5 in
C minor, Op. 67

MÁ VLAST

Komplet dvou disků relaxační
hudby pod taktovkou R. Hiebingera – Natural Healing;
Energy Healing; Spiritual Healing; Soul Meditation 1 a 2.

I Say A Little Prayer; Walk On
By; Do You Know The Way To
San Jose; I Promise You; Anyone Who Had A Heart; Close
To You; Alfie; Love Song...

ROMANZA

GN271749

CD

99,-

HUDBA, MLUVENÉ SLOVO
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Cyklus šesti symfonických
básní: Vyšehrad, Vltava,
Šárka, Z českých luhů a hájů,
Tábor, Blaník.
GN271549

CD

99,-

GN271548 2 CD

139,-

GN271755 2 CD

129,-

Jedno z nejprodávanějších alb
všech dob v remasterované
reedici s bonusy. Con Te Partiro; Vivere; Per Amore...
GN271746

CD

399,-

Michal David

BLÁZNIVÁ NOC

2
CD

DVD

BOB MARLEY &
FRIENDS

BLACK MUSIC
GREATEST HITS

Keep On Moving; Stand Alone; Reaction; Memphis; Corner Stone; Touch Me; Back
Out; Do It Twice; All In One...

Nina Simone; Ray Charles;
Louis Armstrong; All Jarreau;
Billie Holliday; Barry White;
Tina Turner; Candi Staton...

GN271546 2 CD

139,-

Záznam velké koncertní show z pražské
O2 areny na 2CD a na DVD. DVD přináší 40 skladeb a navíc i vystoupení
speciálního hosta koncertu DJ BoBa.

GN271751

CD

2CD přináší 22 skladeb a k tomu velký
MegaMIX. Více než 90
minut nabitých největšími hity.

HIT DO HITA DALMACIJA

99,-

Výjimečná kompilace sedmašedesáti chorvatských hitů.
Zpívají Vinko Coce; Davor
Borno; Marina Tomašević
a Trio Gušt.
GN271753

CD

2
CD

GN267007
DVD

372,-

GN267006
2 CD

319,-

129,-

VIP program pro členy Knižního klubu! Více na str. 60.

59
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Ochrana osobních údajů

Klubová pravidla a VIP program
1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.
2. 5x ročně Vám doručíme klubový katalog uvádějící nejzajímavější knižní novinky.
3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství, stačí si zakoupit alespoň 1 titul
z každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího
lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte včas nakoupit (objednací termín je
uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme Vám další katalog, v němž Vám doporučíme top tituly. Jestliže ani pak žádný titul nenakoupíte, pošleme Vám námi vybranou atraktivní knihu z aktuální nabídky KK – tzv. hlavní nabídku. Pokud se Vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).
4. Knihy objednané z katalogu nebo přes internet Vám pošleme na dobírku, případně
Vám nabízíme také možnost předplatby se sníženým expedičním poplatkem. Při jakékoliv formě objednávky nad 1 500 Kč (pro VIP členy Knižního klubu nad 1 300 Kč) je
poštovné a balné zdarma. Při platbě předem a zároveň doručení přes Zásilkovnu je
poštovné a balné zdarma při objednávce nad 1 000 Kč (pro VIP členy Knižního klubu
nad 700 Kč).
5. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po dvou letech od prvního nákupu
v KK (písemně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak máte každý
další rok.
6. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč, nebo kdo pravidelně odebírá z každého katalogu v době jeho
platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu a obdrží nálepku
VIP s platností na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na členskou kartu. VIP člen
získává k členské slevě (činící cca 20 %) navíc 10% slevu na tituly v katalogu označené jako VIP (tj. celkem cca 30% slevu z běžné ceny) a dále poštovné a balné zdarma při nákupu nad 1 300 Kč (nad 700 Kč u objednávky přes Zásilkovnu a zároveň
při platbě předem). VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu. Na VIP členy
se nevztahuje pravidlo zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3). Více informací k VIP
programu na www.knizniklub.cz.

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste EUROMEDIA
GROUP, a. s. dali souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to
k Vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme Vás upozornit, že máte právo na přístup ke
svým osobním údajům, na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo požádat o vysvětlení závadného stavu a jeho odstranění a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás dovolujeme informovat, že v současné době jsou obchodními partnery EUROMEDIA GROUP, a. s. tyto firmy:
CEMOD – CZ a. s., 4home, a.s., Eurex station s. r. o., Česká mailingová společnost, s. r. o.,
Business Media CZ, s. r. o., AIG Europe Limited, Tarsago Česká republika, s. r. o.

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete je laskavě co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu: Knižní
klub, U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí. Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Co nejdříve Vám vyexpedujeme náhradní titul.
Zakoupené zboží 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 z 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 zák.
č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své
právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu,
nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo 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 Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

●

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

Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books,
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2,
tel.: 378 229 930-1

●

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

●

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

●

Praha 1: Knihkupectví Neoluxor,
OC Quadrio, Spálená 2121/22,
tel.: 296 110 703

●

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

●

Praha 2: Knihkupectví Neoluxor,
Hlavní nádraží, Wilsonova 8,
tel.: 296 110 404

●

Chomutov: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Chomutovka, Dr. Farského
4732, tel.: 416 419 920-921

●

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

●

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

●

●

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

Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská
1800/136, tel.: 296 110 455-456

●

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

Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC DBK, Budějovická 1667/64,
tel.: 296 110 450-451

●

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

Praha 5: Knihkupectví Neoluxor,
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8,
prodejna přesunuta do 2. patra,
tel.: 296 110 411

●

●

Olomouc: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Olomouc City, Pražská
255/41, tel.: 587 301 836

Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Galerie Harfa, Českomoravská
2420/15a, tel.: 296 110 460-461

●

●

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

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

●

●

Ostrava: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Laso, Masarykovo nám. 15,
tel.: 597 490 990-1

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

●

Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro,
tel.: 576 201 900-1

●

●
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●

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.
Teprve poté se Vám nákup započte na Váš účet.

Přidejte se k nám na Facebooku
Každý týden nová soutěž!
facebook.com/knizniklub
Sledujte aktuální novinky ze světa knih
twitter.com/knizniklub

Krásné fotky knižních novinek!
instagram.com/knizniklub

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017.
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Jsme tu pro Vás 24 hodin denně!
Jak objednat?
SMS objednávka

www.knizniklub.cz
Přihlaste se jako člen Knižního klubu svým členským číslem nebo e-mailovou adresou a jednoduše vybírejte z 51 000 knih!

Telefonická objednávka
Vyberte objednací kódy titulů z tištěného katalogu nebo z webu a zavolejte náš zákaznický servis na telefonní číslo:

296 536 660
Operátor obratem zadá Vaši objednávku a odpoví na Vaše dotazy. Při
platbě předem Vám nadiktuje platební údaje.

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

Vyberte z tištěného katalogu (nebo z webu) objednací kódy titulů, které
chcete objednat a napište SMS na číslo 604 249 161 ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Nedělejte prosím žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu předem:
12345678-GN023456,GN124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GN023456,GN124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GN023456,GN124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GN023456,GN124578
Po odeslání od nás obdržíte SMS s rekapitulací Vaší objednávky.
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka Vám bude doručena podle zvoleného přepravce.

Kolik zaplatíte za dopravu?
Výdejní místa Zásilkovny

Česká pošta

Kurýr Geis

Intime kurýr

●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

●

telefonická objednávka

●

telefonická objednávka

●

telefonická objednávka

●

na e-shopu www.knizniklub.cz
telefonická objednávka

●

SMS objednávka

●

SMS objednávka

●

●

objednací lístek v tištěném katalogu

objednací lístek v tištěném
katalogu

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

59 Kč

99 Kč

29 Kč

39 Kč

65 Kč

95 Kč

59 Kč

59 Kč

Intime poštomat
●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

telefonická objednávka

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

49 Kč

59 Kč

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě
předem

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

• Ostatní druhy dopravy
včetně Zásilkovny při dobírce

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

Nové číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700; variabilní
symbol Vám sdělíme telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem dle druhu objednávky.
Pokud platbu neobdržíme do 10 dnů od objednávky, bude Vaše objednávka zrušena.
V případě dotazů se obracejte na zákaznický servis nebo na www.knizniklub.cz/kontakty.

Přihlaste se k odběru novinek na email.knizniklub.cz
a využijte výhod i aktuálních slev Knižního klubu naplno!

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás!
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–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 hod. Na čísle 296 536 660 je možno mimo stanovené časy zanechat objednávku na záznamníku.
Kontaktní on-line formulář: www.knizniklub.cz/kontakty. Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

Nepropásněte objednací termín 16. února 2017!
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Jak navázat spojení
s těmi, které jsme ztratili?

THERESA CHEUNGOVÁ je uznávaná odbornice na paranormální
jevy, sny a duchovní zrání. Je autorkou téměř dvou desítek knih,
její články se objevují v mnoha časopisech.

Výhodný komplet
jen

647,-

obj. č.

GN038794
3x Theresa Cheungová

ČESKÁ
PREMIÉRA
Theresa Cheungová

ROZHOVORY S NEBEM
Na základě osobních zkušeností i zážitků mnoha lidí sestavila uznávaná odbornice na paranormální jevy sbírku uklidňujících i znepokojivých příběhů o kontaktech s neviditelným světem, který nás obklopuje, a také s posmrtným životem.
Hlavní téma této knihy zní, že nebesa nám nabízejí mnohá znamení, chrání nás
a díky nim můžeme také navázat spojení s těmi, které jsme milovali a ztratili.
Autorka si rychle našla cestu k srdcím českých čtenářů, jak o tom svědčí velký
úspěch jejích předchozích knížek Spatříš svoje anděly a Život smrtí nekončí.
Váz., 272 stran, 15 × 23,5 cm

GN037965

nečlenská cena 299,-

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

239,-

Theresa Cheungová

Theresa Cheungová

SPATŘÍŠ SVOJE
ANDĚLY

ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ

Jak poznáte, že jsou ve vašem
životě andělé? Jak přinášejí útěchu, uzdravení a inspiraci? Díky
této knize porozumíte poselstvím, jež k vám přicházejí. 296 s.
GN036492

349,-

279,-

Strhující příběhy lidí, kteří zahlédli záblesk nebes – navázali
kontakt s „oním světem“, ocitli
se na prahu smrti, nebo zažili
jiný úkaz, nasvědčující existenci posmrtného života. 264 stran
GN036629

299,-

249,-

Katalog Knižního klubu vydává EUROMEDIA GROUP, a. s. Cena 39 Kč. Pro členy zdarma. Redakce: Marcela
Nejedlá, Hana Hříbková (Klubko) • Grafická úprava: Kateřina Stárková a Gabriela Janovská • Foto: Redakce
Tisk: Severotisk s. r. o., Ústí nad Labem • Registrační č. MK ČR E 13888. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

