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

Harlan Coben
SMRT V ZÁDECH

Váš průvodce světem knih
JARO 2/2017
Objednací termín: 25. dubna 2017

strana 9

Alexandra Oliva
POSLEDNÍ

strana 12

Don Miguel Ruiz ml.
MISTREM SÁM SOBĚ

strana 42

Nikdy nevíte,
co se děje na opačné
straně zdi...
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Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?

Milí členové Knižního klubu,
přijměte prosím pozvání na malou jarní procházku naší novou knižní nabídkou.
Trápí Vás po zimě pocit únavy a nedostatku energie? V našich knihách najdete nejen řadu
dobrých tipů, jak upravit svou životosprávu, ale také jak v sobě probudit skrytý potenciál.
Odpověď jak na to najdete v knize Zázračné ráno (s. 43).
Tradičně jako každé jaro přinášíme inspirativní tituly pro zahrádkáře, od praktických rad
po encyklopedické informace (s. 4–5). Příznivcům humorně laděných knih o výchově dětí
bychom rádi představili novou autorku Kristínu Farkašovou a její vtipnou knihu Jsem
máma (s. 26). Kdo si rád přečte napínavý a promyšlený příběh s překvapivým koncem,
nesmí pominout knihu Manželé odvedle (s. 7), jedná se o debut nadějné britské autorky,
se kterou se určitě brzy znovu setkáme.
Pokud už přemýšlíte, kam na dovolenou, nechte se inspirovat nabídkou cestovní kanceláře Pantour, více informací
najdete v přiloženém letáku nebo na www.pantour.cz. Nezapomeňte si na cesty přibalit cestovní deník Zápisník z cest
(s. 39), ať si uchováte své úžasné zážitky.
Přeji Vám příjemnou zábavu s knihami a krásné jaro.
Helena Čudová
ředitelka programu

Výhody
pro

VIP!
-30 %

VIP cena

z bě
žn é ceny

VIP cena

265,-

VIP cena

111,-

181,-

VIP cena

VIP cena

251,-

279,-

VIP cena

VIP cena

174,-

195,-

VIP sleva na uvedené tituly platí pouze po dobu platnosti tohoto katalogu. Další informace o VIP programu naleznete na s. 70.

VAŠE NEJ Z KATALOGU 1/2017:
1. Monika Valentová, Martin Veselovský:
ODVRÁCENÁ STRANA MATKY

strana 26

2. J. Fieldingová: ZMIZENÍ SAMANTHY SHIPLEYOVÉ s. 21
3. Andreas Bartels a kol.: ZAHRADNÍ ROSTLINY strana 4
4. Kimberly McCreight: TAM, KDE JI NAŠLI

strana 58

6. Jojo Moyesová: ŽIVOT PO TOBĚ

strana 22

7. Robin Cook: HOSTITEL
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5. Kateřina Kuranova: ČESKÉ SMOOTHIE

strana 8

8. Audrey Carlanová:
CALENDAR GIRL: LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

strana 25

9. B. W. Cameron: PSÍ POSLÁNÍ

strana 20

10. P. Hrdlička: ÚKOL PRO ŠAŠKA

strana 17
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Cestujeme s Knižním klubem!
Spolu s cestovní kanceláří Pantour s.r.o. jsme pro vás připravili
zajímavé nabídky na letní dovolenou. Jako člen Knižního klubu máte
i na ostatní zájezdy od Pantour, které najdete na pantour.cz, slevu 5 %!
Pro získání slevy prosím vždy uveďte své členské číslo.

PŘEJEME HEZKOU DOVOLENOU!

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!
Akce platí do 31. května 2017 jen pro členy Knižního klubu.

Cena pouze 169 Kč!
Akční cena platí pro členy Knižního klubu,
kteří si jednorázově objednají z tohoto
katalogu další tituly v celkové hodnotě nad
499 Kč! Ostatní zájemci si mohou objednat
publikaci za plnou členskou cenu 279 Kč.

349,-

ENA
AKČNÍ C

169,-

Objednací číslo při akční ceně:

DA038167

Sen o paláci,
před kterým
se skloní svět

ČESKÁ
PREMIÉRA

Elizabeth Massie

VERSAILLES
Strhující historický román poodhaluje tajemství jednoho z nejkrásnějších paláců v dějinách lidstva – francouzských Versailles. Král Ludvík XIV. je teprve na
počátku své vlády a v nejisté a nebezpečné době se
rozhodne vyjádřit svou absolutní moc opulentní
a nákladnou stavbou královského sídla. Díky intrikám
a chytré manipulaci se mu daří držet na uzdě vzpurnou pařížskou šlechtu a na novém úchvatném dvoře
je může mít všechny pěkně na očích. Jenže na bitevním poli politiky stačí jediné selhání, a králův sen se
obrátí v prach. Přeložila Dana Melanová.
Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

DA038167

akční cena

GP038167

nečlenská cena 349,-

169,279,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2017
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ZAHRADA
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Vstávat, zah
+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

Vaše zahrada se zrov

MŮJ DŮM

ČESKÁ
PREMIÉRA

Chris Peterson,
Philip Schmidt

NÁPADITÉ
ZAHRADNÍ
PROJEKTY
Praktická příručka obsahuje
podrobné postupy na drobné
stavby a výrobky na
zahradu, jako jsou například lis
na ovoce, sušák na bylinky,
solární sušák, ohniště, stojan
na dřevo, treláž, ohrada, kurník, kompostér, vyvýšené
záhony, vermikompostér, patrový truhlík a mnohé další.
Brož., 160 stran, 21 x 27,5 cm,
barevná publikace

GP038013
nečlenská cena 299,-

239,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Helmut Pirc

PROŘEZÁVÁNÍ
Umění prořezávat a tvarovat rostliny patří k nejdůležitějším praktickým dovednostem, které by měl
ovládat každý zahradník. Správný střih znamená,
že rostliny budou dobře prospívat, bujně pokvetou
a budou se honosit množstvím plodů. Než jednotlivé druhy prořežeme, je potřeba se na ně podívat
z celkového pohledu a znát specifické vlastnosti
různých rostlin. Teprve pak přinese zákrok úspěch
a výsledek, který jsme si přáli.
Brož., 128 stran, 13 x 19 cm, barevná publikace

GP038278

nečlenská cena 229,-

179,-

Helmut Pirc

ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ

J. Gillman, M. Maynardová

Andreas Bärtels a kolektiv

Franz Böhmig

PRAKTICKÝ RÁDCE PRO
ZAHRÁDKÁŘE

ZAHRADNÍ ROSTLINY

ZAHRADNIČENÍ
DEN PO DNI

Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GP037795

4

249,-

199,-

Encyklopedie zahradních rostlin.
640 stran, barevná publikace
GP038042

499,-

399,-

Velká obrazová publikace
nabízí konkrétní postupy
u více než 400 rostlin
a uvádí všechny typy
řezu od výchovného,
udržovacího a průběžného až po zmlazovací
a zdravotní.
360 stran, bar. publ.

424 stran, čb. ilustrace

GP038096

399,-

319,-

GP037220 399,-

339,-

Přidejte se k nám na Facebooku!

ahradníci!

ČESKÁ
PREMIÉRA

ZAHRADA
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rovna probouzí...
Hanka Sekulová

DARUJME SI
ZDRAVÍ Z VLASTNÍ
ZAHRADY

Louise Riotteová

MRKEV MILUJE
RAJČATA
Tajemstvím úspěšného zahradničení je výsadba rostlin, jež se doplňují. Kniha
přináší spoustu praktických informací. 176 stran
GP037565

Louise Riotteová

A

RŮŽE MILUJÍ ČESNEK
Víte, že některé rostliny se
mají navzájem raději a jiné
se příliš nesnášejí? Přečtěte si, jaké sousedství rostlinám prospívá a jaké zase
škodí a naplánujte si zahradu tak, abyste z ní měli co
největší prospěch. 256 str.
GP037912

129,-

99,-

99,-

Autorka vystudovala vysokou zemědělskou školu,
propaguje zdravý životní
styl a zabývá se přírodními
systémy a permakulturou.
Říká: „Jen v souladu s přírodou je život náš i našich
dětí udržitelný. Ukážu vám,
jak věci fungují a mohou
fungovat. Všechno jsem vyzkoušela, ochutnala, vypěstovala, zažila a zapsala.
Hodně jsem experimentovala a pozorovala přírodu,
abych nakonec dospěla
k poznání, že příroda je ve
všem dokonalá taková, jaká
je.“ Váz., 256 stran,
19,5 x 23,5 cm, bar. publikace

GP038254
nečlenská cena 399,-

319,-

Gill Daviesová

BYLINKY
David A. Bainbridge

Hezky graficky upravený bylinář obsahuje výpravné portréty rostlin s podrobnostmi o pěstování jednotlivých
druhů, o tradičním využití v medicíně
a obsahu léčivých látek. Nechybí ani
přehledné tabulky vitaminů a minerálů,
tipy na použití v kuchyni, úvod do květomluvy a řada dalších zajímavostí.
Zvláštní část se věnuje národním bylinám a státním symbolům. Váz., 192 s.,
15 x 21,2 cm, , barevná publikace

ČESKÁ
PREMIÉRA

GP038313

nečlenská cena 299,-

239,-

ÚSPORNÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ
ZAHRADY
Moderní trend jsou jednoduché zavlažovací systémy šetřící vodu – květináče zanořené do půdy, knoty, jednoduché potrubní systémy, kapkové závlahy... 128 s., bar. p.
GP038108 249,-

Roger Marshall

PĚSTOVÁNÍ
VE SKLENÍKU
Vše od stavby skleníku a vytvoření vhodného prostředí
až po údržbu, podrobné informace, jak pěstovat zeleninu, bylinky i ovoce, aby byla
s minimální péčí úroda co
největší. 248 str., bar. publ.
GP037796 399,-

Každý týden nová soutěž! facebook.com/knizniklub

199,-

319,-
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NAŠE TIPY

06 a 07_sablona lista 3/17/17 2:51 PM Stránka 2

12

Hra skončila, její účastníci
netuší, že už bojují o život...

19

Hollywood! Prohibice! Jazz!

29

Masem to všechno jen začíná!

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!

57
6

Dobrý vývar může být i lék!
strana 2

Nezahrávejte si s důvěrou
kamarádů ani se strachem!

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

NIKDY NEVÍTE, CO SE DĚJE
NA OPAČNÉ STRANĚ ZDI.

BESTSELLER
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„Pečlivě vybroušené –
a ostré jako břitva.“
Harlan Coben
Shari Lapena

MANŽELÉ ODVEDLE
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na slavnostní večeři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. Váš manžel
prohlásí, že to nevadí. Bydlíme přece hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho přijdeme zkontrolovat.
Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy. Teď stoupáte po
schodech do svého mrtvolně tichého domu a vaše nejhorší noční
můry se naplnily. Je pryč. Nikdy předtím u vás nebyla policie. Teď
prohlížejí celý váš dům a kdoví, co tam všechno najdou…
Přeložila Jana Kunová. Váz., 272 stran, 14.5 x 22,7 cm

GP038257

nečlenská cena 299,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

239,-

SHARI LAPENA (1960) pracovala jako právnička a učitelka
angličtiny, než se stala spisovatelkou. Manželé odvedle
(2016) jsou jejím debutem v žánru thrillerů, překládají se
do 26 jazyků. Na rok 2017 chystá Shari další napínavou
prózu, A Stranger in the House (připravujeme k vydání).

Cestujte s Knižním klubem – cestujeme.knizniklub.cz
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NAPĚTÍ
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Každou noc
je zabita
jedna
rodina...

ČESKÁ
PREMIÉRA

Mark Roberts

KRVAVÉ NEBE
V liverpoolských ulicích řádí
sněhová bouře – a v domech
vrah. Likviduje všechny, rodiče, děti, a jejich zohavená těla skládá do podivných obrazců. Nikdo ze sousedů nic
neslyší. S dalším soumrakem
se brutální zločin opakuje.
Inspektorka Clayová je bezradná. Kdo by riskoval dopadení a zdržoval se aranžováním obětí? Myslí jí bleskne
hluboko ukrytá vzpomínka.
Ta preciznost. Ta posedlost.
Pocity a předtuchy jí ale pachatele chytit nepomohou.
Další noc se blíží a každým
okamžikem ubíhá čas…
Přeložila Jiřina Stárková.
Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GP038208
nečlenská cena 299,-

239,-

John Grisham

PŘEDVOLÁNÍ
Po váženém soudci zbylo překvapivé dědictví: několik milionů dolarů v hotovosti. Nikdo
neví, kde k nim přišel. Jeho synům to brzy
způsobí nepříjemné problémy... 296 stran
GP038726

299,-

239,-

John Grisham

TRENÉR
Neely
Crenshaw se
vrací domů.
Zažil tu slávu
jako hvězda
amerického
fotbalu, ale
také ztratil životní lásku i sen o budoucnosti – stačilo jedno zranění. 160 stran
GP038276

199,-

159,-

DVD
Paula Hawkins

DÍVKA VE VLAKU

Renée Knight

Robin Cook

Tom Rob Smith

DÍVKA VE VLAKU

Film natočený podle stejnojmenného knižního bestselleru se skvělou Emily Blunt
v hlavní roli! Každý den na
cestě do práce jezdí Rachel
Watson (Emily Blunt) kolem
svého starého domu...

DOKONALÝ CIZINEC

HOSTITEL

UTAJOVANÝ PROJEV

Catherine najde knihu, podrobně líčící dávné zlé události. Ty ale znal už jen jeden
člověk. A ten je mrtvý. Catherine musí zjistit, co se
tehdy opravdu stalo. 256 s.

Přítel medičky Lynn se neprobere z anestezie. Lynn
se snaží dokázat nesprávný
lékařský postup nebo zanedbání péče. Brzy objeví
znepokojivá fakta... 320 s.

Rok 1956. Sovětský režim
se otřásá. Rodinu bývalého
příslušníka tajné policie Lva
Děmidova ohrožuje kdosi,
kdo nespravedlivě trpěl
a touží po pomstě... 352 s.

Rachel z vlaku denně nahlíží
do bytu mladého páru, až
má pocit, že je zná. Jednoho dne zahlédne něco, co ji
šokuje, a pak zjistí, že mladá žena zmizela... 328 stran
GP036771 349,-

8

299,-

GP276277 DVD

299,-

GP037161 299,-

249,-

GP038040 299,-

239,-

GP037654 299,-

249,-

Krásné fotky knižních novinek! instagram.com/knizniklub

Myslíš, že víš, co je pravda.
Pravda je, že nevíš nic.

NAPĚTÍ
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Harlan Coben

Patricia Cornwellová

POSTMORTEM
Objevte a vychutnejte si první napínavý příběh soudní patoložky Kay Scarpettové. Ve městě někdo vždy v noci
na sobotu škrtí ženy... 328 stran
GP038543

249,-

299,-

Patricia Cornwellová

PRACH
Důkazy v případě podivného zločinu
vedou k sérii dalších vražd. 440 stran
GP037374

299,-

359,-

SMRT
V ZÁDECH
Maya Sternová přišla
téměř o všechno, co
drželo její život
pohromadě. Coby
elitní pilotka se
během mise v Iráku
dopustila osudové
chyby a musela odejít z armády. Její sestra Claire byla zavražděna při loupežném
přepadení a brzy
nato se před
Mayinýma očima stal
obětí střelby také
manžel Joe. Maya se
snaží postarat
o malou dcerku
a čelit vytrvalým
nočním můrám.
Spolupracuje s policií
při hledání Joeových
vrahů a pokouší se
nějak se vším vyrovnat. Pár dní po
Joeově pohřbu však na nahrávce natočené doma skrytou kamerou zahlédne něco, co její svět znovu převrátí vzhůru nohama… Přeložil Jan Jirák. Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP038343

Patricia Cornwellová

KRVAVÁ MLHA
Kay se snaží zjistit, proč zabíjela dcera
sériové vražedkyně... 400 stran
GP035907

279,-

329,-

Výhodný komplet
jen

697,-

obj. č.

GP039030

3x Patricia Cornwellová

Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz

279,-

nečlenská cen 349,-

Harlan Coben

Harlan Coben

CHYBÍŠ MI

ŠEST LET

Osamělá policistka Kat objevila na seznamce Jeffa, který
jí před lety zlomil srdce. Kat
nejprve doufá, že se její život
začne ubírat lepším směrem.
Postupně na povrch vyplouvají různá tajemství, navíc
Kat trápí i otázky týkající se
všech lidí, které kdy milovala… 400 stran
GP037166 399,- 329,-

Před šesti lety si Jakeova láska Natalie vzala jiného. Když
se teď Jake dozví, že ten muž
zemřel, vydá se na pohřeb.
Ale vdova není Natalie a navíc se zesnulým prožila dvacet let. Snaha najít Natalii
odhalí krutá tajemství i bolestné lži, ale ohrožuje i Jakeův život. 320 stran
GP036649 349,-

299,-

9

NAPĚTÍ
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Spisovatel a fotograf Bernhard Aichner žije v Innsbrucku. Získal mnoho literárních cen a stipendií.
Román Přítelkyně smrti se
dostal na seznam bestsellerů, připravuje se podle něj
televizní seriál. Kvůli rešerším k této knize autor pracoval půl roku jako pomocná síla v pohřebním ústavu.

Jason Matthews

PALÁC ZRADY
Další napínavý příběh ruské
agentky a agenta CIA. 568 s.

Výhodný komplet
jen

478,-

GP037898 399,-

319,-

obj. č. GP039031
2x Bernhard Aichner

Bernhard Aichner

DŮM SMRTI
Dvacet let prázdný hotel.
Vražedkyně na útěku.
Noční můra, která nebere
konce. Při exhumaci na
innsbruckém hřbitově
najdou přítomní v rakvi dvě hlavy a čtyři
nohy. Jde o vraždu. A jen jedna osoba přichází jako pachatelka v úvahu, funebračka Blumová, která tehdy mrtvé pochovala. Teď
hledá útočiště na místě, kterému je lépe se vyhnout... Volné pokračování thrilleru
Přítelkyně smrti. Přeložila Dagmar Hoangová. Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GP038037

nečlenská cena 359,-

Temné psychothrillery
jen pro silné povahy

Erik Axl Sund

Erik Axl Sund

Erik Axl Sund

VRANÍ DÍVKA

HLADOVÝ OHEŇ

PÝTHIINY RADY

Psychoterapeutka léčí
klienty s poruchou
osobnosti... 328 stran

Stopy vyšetřovaných
zločinů vedou do minulosti. 360 stran

Mstitelka opět bere
právo do svých
rukou… 320 stran

GP036303 349,- 299,-

GP036304 349,- 299,-

GP036305 349,- 299,-

Výhodný komplet
jen

697,-

obj. č.

GP037779
Série Vraní dívka

10

279,-

Bernhard Aichner

PŘÍTELKYNĚ SMRTI
Brünhildě zemřel manžel
a ona se ptá: Co se doopravdy stalo? Proč musel
Mark zemřít? Když najde
odpovědi, začne jednat.
Nemilosrdně. 408 stran
GP037514 359,-

279,-

Tami Hoag

LEDOVÉ SRDCE
Reportérku Danu unese
sériový vrah... 320 stran
GP037967 299,-

239,-

Anthony Franze

ADVOKÁTOVA
DCERA
Sean Serrat je úspěšný advokát, vzorný manžel, otec
tří dětí, navržený do Nejvyššího soudu. Ale vzápětí je
zavražděna jeho dcera Abby, studentka práv. Zdá se,
že ji zabil její přítel Malik, ale
Sean má podezření, kvůli
kterému se bude muset přiznat k dávnému tragickému
pochybení. Jenže někdo jiný
se snaží svá pochybení
pohřbít navždy. I se všemi,
kdo by je chtěli vynést na
světlo…
Přeložil Milan Lžička,

ČESKÁ
PREMIÉRA

POUZE
V KLUBU*

Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GP038356
nečlenská cena 299,-

239,-

* Nabídka exkluzivně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.

Gillian Flynnová

ZMIZELÁ 528 stran
GP036174

359,-

289,-

NAPĚTÍ
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Když si myslíte,
že už se můžete
nadechnout,
smyčka se
utáhne...

Výhodný komplet
jen

468,-

obj. č. GP039032
Ostré předměty + Zmizelá

Gillian Flynnová

OSTRÉ PŘEDMĚTY
Stěží existuje hrůznější zločin než uškrcení malé holčičky. Zapomenuté městečko
se ještě nevzpamatovalo z jedné brutální vraždy, a už je tu další, stejně strašná.
Pro reportérku Camille Preakerovou, která tu vyrůstala, je případ vítaným sólokaprem. Jenže to, co se zprvu zdálo jako kariérní příležitost, získá nakonec mnohem
osudovější podobu. Přel. Ludmila Hanzlíková. Váz., 272 s., 14,5 x 22,7 cm
GP038900

279,-

349,-

Mario Puzo

SICILIÁN
Po nuceném exilu na Sicílii se má Michael
Corleone vrátit do New Yorku. Kmotr ho
však ještě pověří úkolem – má s sebou přivézt Salvatora Giuliana, legendárního sicilského hrdinu, který žije mimo zákon a bojuje proti vládě a mafii. Mario Puzo ve svém
románu na základě skutečného osudu sicilského bandity vytvořil mistrovský příběh
o hrůzných a neúprosných pravidlech mafiánského světa. Přeložil Jan Šulc.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm
GP038838
279,219,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Matthew FitzSimmons

PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PROVAZ

Mario Puzo

Tom Egeland

Frederick Forsyth

RODINA

TŘINÁCTÝ UČEDNÍK

SEZNAM SMRTI

Rodinu Borgiů autor vidí
jako předchůdkyni mafiánských klanů. 400 stran

Pátrání přinese odhalení,
jež otřesou základy západní civilizace. 544 s.

Terorista přezdívaný Kazatel radikalizuje mladé
muslimy. 272 stran

GP038299 299,- 239,-

GP037859 399,-

319,-

Nabídka platí do vyprodání zásob!

GP036479 299,-249,-

Je to už deset let, co beze stopy zmizela čtrnáctiletá dcera
senátora Lombarda. Případ nikdy nebyl vyřešen. Když však
Gibson Vaughn, bývalý mariňák a mimořádně schopný hacker, dostane fotografii, na níž je Suzanne, jeho nejlepší kamarádka z dětství, zachycena v době, kdy už se pohřešovala, pouští se do vlastního pátrání. Jenomže podle všeho není
jediný, kdo se o osud ztraceného děvčete začne znovu zajímat… Vynikající, akcí nabitý politický thriller!
Přeložil Richard Olehla. Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP038248

279,cena pro VIP členy 251,-

nečlenská cena 359,-
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Hra končí.
Boj o přežití
začíná...
Alexandra Oliva

POSLEDNÍ
Chtěla zažít dobrodružství. Nikdy by ji nenapadlo, jak daleko všechno zajde… Začalo to jako televizní reality show, nazvaná
příznačně Ve tmě. Účastníky vysadili v lesích a vystavili podmínkám, které měly
prověřit jejich sílu, odolnost, vytrvalost.
Izolovaní od vnějšího světa netuší, že došlo k něčemu strašlivému. Jakékoli projevy
zkázy chápou coby součást hry, zinscenovanou zkoušku. Všude je přece sledují kamery a mikrofony. Aspoň tomu všichni
věří, včetně mladé ženy přezdívané Zoo,
jedné z favoritek soutěže. Zoo chce obstát, tvrdošíjně jde za svým cílem. Ale realita se děsivě změnila. Tady už nejde o vítězství, ale o přežití… a nejen její.
Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP037717

nečlenská cena 299,-

239,-

Robin Cook

INVAZE
Z GALAXIE
V jednom americkém městě se šíří
zvláštní chřipková epidemie. Nemoc
má rychlý průběh a lidé se po ní cítí
lépe než předtím, chovají se však
podivně. Skupinku lidí v čele s doktorkou Sheilou Millerovou sice svede dohromady náhoda, ale jsou
všichni přesvědčeni, že se za epidemií skrývá určitý záměr. Pak zjistí, že
nemoc způsobuje bodnutí záhadného disku, který, jak se ukáže, není
zemského původu. Infekce se šíří
po celých Spojených státech a zachvacuje i ostatní světadíly… 256 s.
GP036871

249,-

199,-

Dan Vyleta je synem
českých emigrantů. Několik let působil jako vysokoškolský pedagog.
Je autorem románů Pavel a já (česky 2010),
The Quiet Twin a Kouř.
V současnosti žije ve
Stratfordu nad Avonou
ve Velké Británii.

Dan Vyleta

KOUŘ

Andy Weir

MARŤAN
Mark uvízl na Marsu, zbytek posádky odletěl v domnění, že zemřel.
Nemůže se spojit se Zemí, i kdyby,
zásoby mu dojdou, než by dorazila
pomoc. Mark se ale nevzdává. Vyzbrojen pouze důvtipem, znalostmi
a smyslem pro humor bojuje o přežití a postupně začíná věřit, že by
přece jen mohl obstát. Ale Mars ho
ještě překvapí… 344 stran
GP036586

12

349,-

299,-

Temný i čarovný román z „trochu jiné“ viktoriánské éry. Anglie je zahalena dýmem a sazemi; ty
ale nepocházejí ze začouzených továren a komínů, ale z lidí. Je obecně známo, že hřích, vášeň
a další nízké pudy se projevují dýmem, který
stoupá z těl těch, kteří se nedovedou ovládat;
pouze vyšší třída, trénovaná v sebekontrole, je
schopná žít v čistotě. A vládnout těm ostatním.
Thomas a Charlie vyrůstají v elitní škole, kde
z nich Kouř dostanou po dobrém nebo po zlém.
Co se však stane, když chlapci zjistí, že vše, čemu
je učili, je lež? Přeložila Jana Kunová.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP038031

nečlenská cena 399,-

299,Objednávky po telefonu: 296 536 660
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Století hrůz skončilo. Někde
stranou však stále číhá zlo...
Prošli jste
Přechodem.
Čelili Dvanáctce.
Teď vejděte do
Města zrcadel
k poslednímu
zúčtování.
Justin Cronin

MĚSTO ZRCADEL
Dmitry Glukhovsky

METRO 2033 472 stran
GP037918

399,-

339,-

299,-

249,-

399,-

339,-

METRO 2034 304 stran
GP037919

METRO 2035 488 stran
GP036617

Výhodný komplet
jen

777,-

obj. č.

GP038393

Metro 2033 a 2034 a 2035

Dvanáctka byla rozprášena. Ve světě skončilo
století vlády nepředstavitelných hrůz. Potomci
těch, kteří přežili, začínají opouštět hradby města
s odhodláním vybudovat
novou společnost.
Daleko od nich, v mrtvé
metropoli na východě
kontinentu, však čeká
Nula, první nositel viru.
Jeho nenávist dokáže utišit pouze porážka Amy,
jeho protipólu, jediné
naděje umírajícího lidstva. Dívky z Neznáma,
která je pro zničení Nuly
ochotná obětovat vše. A nejspíš bude
muset…
Přeložila Jana Jašová. Váz., 592 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP033951

nečlenská cena 399,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

319,-

Hugh Howey

SILO 496 stran
GP036483

379,-

299,-

GP037422

379,-

299,-

349,-

279,-

PRACH 368 stran
GP038146

Výhodný komplet
jen

647,Silo, Turnus a Prach

obj. č.

GP038778

Justin Cronin

Justin Cronin

TURNUS 480 stran

PŘECHOD
Sci-fi thriller: na
zeměkouli se šíří
nebezpečný virus, tajně vyvinutý americkou armádou, který mění
lidi v nemilosrdné, vraždící upíry. Zbytky lidstva bojují o záchranu, přežije i šestiletá Amy, která má
skryté schopnosti apokalypse zabránit. 688 stran
GP038898

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2017!

399,-

349,-

DVANÁCTKA
Svět zachvátila
tajemná „upírská“ infekce.
Chaos a zmar postupně ovládají jedno město
za druhým. Uprostřed vylidněného světa přežívají zbytky těch, jimž se dosud nákaza vyhnula. A s nimi nezřetelné světlo naděje... 528 s.
GP033950

399,-

349,-
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Jean-Luc Bannalec

BRETAŇSKÉ POMĚRY
V rybářské vesnici byl zavražděn majitel legendárního
hotelu. Záhy je na mořském
břehu objevena další mrtvola... Tlak veřejnosti sílí, umínění vesničané mlčí a komisař Dupin se dere houštinou
bretaňských poměrů a odhaluje tajemství… 288 stran

229,-

GP036151 279,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové 2

Výhodný komplet
jen

398,-

obj. č.

ĎÁBELSKÉ HRY

GP039033

Bretaňské poměry a Bretaňská pýcha

Jean-Luc Bannalec

BRETAŇSKÁ PÝCHA
Na břehu malebné řeky Belon objeví svéhlavá herečka mrtvolu muže. O něco později obdrží komisař Dupin zprávu z legendami opředených kopců
Monts d’Arrée. Také tam byl nalezen mrtvý člověk,
jehož identitu policie nezná. Stopy vedou k mafii,
keltským bratrstvům a záhadným druidským kultům
a komisař tuší, že tohle bude jeho nejbizarnější případ... Přeložil Jiří Vodvárko. Váz., 360 s., 12,5 x 20 cm

ČESKÁ
PREMIÉRA

GP038038

nečlenská cena 299,-

239,-

Inspektorku Stoneovou povolají k zmrzačenému, ubodanému tělu. Oběť je ale i zločincem, pachatelem brutálního
znásilnění. Vzal někdo spravedlnost do svých rukou? Kim
současně pátrá po skupině
pedofilů, brzy je ale jasné, že
se stala sama terčem nebezpečné osoby. Ta zná každou
její slabinu. A rozhodla se vyzkoušet na ní zvrácený experiment. Kim ví, že každý další
krok může být smrtící. A tentokrát – je to osobní. 360 s.
GP037904

349,-

279,-

Dick Francis

NERVY

Agatha Christie

3x HERCULE POIROT 2

Agatha Christie

DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
Do luxusního domu na ostrově se sjíždí
hosté a záhy se dozvídají pravdu o tom,
proč sem byli pozváni: všichni včetně
sluhy a kuchařky zde mají stanout před
tváří spravedlnosti. V rytmu dětské říkanky postupně ubývá figurek na stole
v jídelně a s nimi jeden po druhém umírají obvinění. Přeložil J. Z. Novák.
Váz., 232 stran, 13 x 21 cm
GP038711

14

279,-

219,-

Než Poirot ve špionážním
románu Velká čtyřka odhalí
pravidla boje s mezinárodním zločinem, musí dokonce několikrát prohrát. Ale
nebýt jeho, svět by se dočkal konce. V Záhadě Modrého vlaku 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. 608 stran
GP037943 379,-

299,-

Rob Finn stojí na počátku
dostihové kariéry, a tak
dostává koně spíše problematické a slabé. Po
několika úspěších začne
jezdit v jedné z nejlepších
stájí. O to horší je pak série porážek. Začíná se
šuškat, že „ztrácí srdce“,
a skoro tomu věří i sám –
než si uvědomí, že to nemůže být náhoda nebo
jeho neschopnost... navíc
není první žokej, jemuž se
něco podobného stalo.
Jenomže od podezření
k důkazu je daleko a za
každý krok se na této
cestě draze platí. Přel.
Tomáš Korbař. Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP038164

KLUBOVÁ
NOVINKA

nečlenská cena 279,-

219,-

Knihy pro celou rodinu...

DETEKTIVKY
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Tim Dedopulos

PACHATEL
NEZNÁMÝ
Myslíte si, že trumfnete
autory detektivek a vraha záhy odhalíte? Zkuste
to! Příběhy, které slouží
jako posilovna pro mozek, doprovázejí vtipné
ilustrace, užitečné rady
a indicie. 304 s., čb. il.
GP038370 249,- 199,-

Tim Dedopulos

DETEKTIV V NÁS
Máte postřeh, smysl pro
detail a dedukci? Ověřte
si to na minipříbězích
s otevřeným koncem.
Jsou psané lehkou vtipnou formou a doprovázejí je vtipné ilustrace,
užitečné rady a indicie.
304 stran, čb. ilustrace
GP038369 249,- 199,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ
PREMIÉRA

Andrew Cartmel

POSLEDNÍ DESKA

Lars Kepler

LOVEC KRÁLÍKŮ
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou.
A teď ho odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě ministra
totiž policie potřebuje, aby pomohl vypátrat pachatele,
který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích.
Joona i Saga Bauerová musejí pracovat tajně a proti rozkazům nadřízených, aby vraha zastavili dřív, než bude
pozdě. Přel. Karolína Kloučková. Váz., 560 s., 13,9 x 20,6 cm

GP267469

nečlenská cena 369,-

299,-

Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let!

Bydlí se dvěma kočkami, prvotřídním gramofonem, velkou sbírkou jazzových nahrávek a na živobytí si vydělává jako „vinylový detektiv“. Raritní gramofonové desky,
o které sám nemá zájem, prodá se ziskem na internetu. Zkrátka poklidná, nevzrušivá
existence… Jenomže pak u jeho dveří zaklepe tajemná Nevada, jejíž ještě tajemnější
zaměstnavatel touží po nedostupné nahrávce z roku 1955. Historie desky je trochu
zvláštní – vydavatel krátce před vydáním alba spáchal sebevraždu kvůli problémům
s konkurencí a vydíráním… Ale je to snad důvod práci odmítnout, když je nabídka
finančně štědrá a Nevada tak krásná? Brzy ovšem za podivných okolností umírá
detektivův kamarád, znalec jazzu a majitel obchodu s deskami, následují další podezřelá úmrtí a dvojici se na paty pověsí nájemní zabijáci… Autor, Andrew Cartmel, je
jedním ze scenáristů legendárního seriálu Dr. Who.
Přeložil Martin Pokorný. Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GP037684

nečlenská cena 299,-

239,15
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Seznamte se: Mary
Handleyová, chytrá
a vtipná. První žena
v roli detektiva
v Brooklynu!
Pavel Šoltész

Lawrence H. Levy

PŘÍPAD
DĚTINSKÉHO DĚDICE

POLICEJNÍ STANICE BROOKLYN

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 Peregrin Kameník. A když je jen
několik hodin po soudu
zavražděn žalobce, situace
se vyostřuje… Poutavý
detektivní příběh z 15. století z pera oblíbeného
autora! 240 stran

Důvtipná, zábavná a okouzlující hlavní hrdinka
uchvátí čtenáře od první stránky!
Rafinovaný příběh s nezapomenutelnou hlavní
postavou, která se setkává s mnoha známými
historickými osobnostmi, je zasazen do New
Yorku roku 1888. Mladá, chytrá a cílevědomá
Mary Handleyová z Brooklynu se snaží prokázat vraždu Charlese Goodriche, bratra významného člena newyorské městské rady a účetního Thomase Edisona. A prosadit se ve světě
mužů – politiků i policistů.
Přeložil Luboš Trávníček.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GP037996

nečlenská cena 279,-

219,-

GP037652 249,-

199,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
Philip Freeman

KOSTI SVATÉ
BRIGITY

Ken Follett

Ken Follett

Ken Follett

PÁD TITÁNŮ

ZIMA SVĚTA

HRANICE VĚČNOSTI

První část historické ságy
Století přivádí na scénu příslušníky britské a německé
aristokracie, velšské horníky, ruské dělníky i americké
demokraty, propojuje jejich
životní cesty a vkládá jim
do nich zásadní překážku –
první světovou válku. 752 s.

Pětice rodin vstupuje do
doby sociálního, politického
a hospodářského chaosu
od vzestupu třetí říše, přes
krvavé události ve Španělsku a dramata druhé světové války až po výbuchy
sovětských a amerických
jaderných bomb. 736 stran

Do životů hrdinů zasáhnou
události a konflikty od
počátku 60. do konce 80.
let 20. století – stavba berlínské zdi, válka ve Vietnamu, zhroucení komunistického bloku, ale také kulturní fenomény příznačné pro
tuto dobu... 928 stran

GP034753 499,-

429,-

GP034754 499,-

429,-

GP034755

499,-

Výhodný komplet
jen

997,-

obj. č.

GP037624
Pád titánů, Zima světa a Hranice věčnosti
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429,-

Historický román
s kriminální zápletkou se odehrává
v Irsku na počátku
šestého století, kdy
se tu šířilo křesťanství. Vypráví ho
mladá sestra Deirdre, půvabná
a vzdělaná, která
putuje po kraji
a pátrá po vzácných ostatcích
svaté Brigity, které někdo ukradl z kláštera. I když se jako bard
těší velkým výsadám, dostává se do mnoha nebezpečných
situací. Přeložila Marie Válková. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GP037964

199,cena pro VIP členy 174,-

nečlenská cena 249,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2017.

Mrazivé květy
v mrazivé době...

ČESKÁ
PREMIÉRA
Christian Jacq

SETNOVO
PÁTRÁNÍ II.:
ZAKÁZANÁ KNIHA

ČESKÁ
PREMIÉRA
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Princ Setna musí vstoupit
do prokletého hrobu a zjistit pravdu. Sechet hledá,
kam by se uchýlila, a snaží se využít schopností,
jež získala zasvěcením
do mysterií lví bohyně.
Setkají se opět Setna
a Sechet, kteří si slíbili
věčnou lásku? Černý čaroděj Keku postupuje po
cestě Zla. Jaká překážka
ho dokáže zastavit, ne-li
Thovtova kniha? Přel. Helena Beguivinová. Váz., 280 s., 12,5 x 20 cm, čb. il.

GP037553

219,-

nečlenská cena 279,-

Christian Jacq

SETNOVO PÁTRÁNÍ I.: PROKLETÝ HROB
Učený princ Setna, mladší syn Ramesse II., se snaží zjistit, kdo ukradl vzácný poklad: zapečetěnou Usirovu
nádobu skrývající tajemství života a smrti. 288 s., čb. il.
GP037552

219,-

279,-

Výhodný komplet
jen

358,-

obj. č.

GP039034

Jiří Hanibal

MRAZNÉ KVĚTY NA SKLE

Setnovo pátrání I. a II.

Oblíbený autor především historických románů tentokrát přibližuje čtenářům křehký milostný příběh. Studentská láska Tomáše
a Denisy se odehrává v Táboře v pohnutém období od podzimu
1937 do podzimu roku 1939, kdy dobové okolnosti se surovou
bezohledností zasahovaly do životů obyčejných lidí jako vichřice,
která rozvrací a proměňuje vše kolem. Z krátkého epilogu po
osvobození v roce 1945 se pak čtenář dozvídá o dalších osudech hrdinů. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GP038021 nečlenská cena 249,-

199,-

Jiří Hanibal

NEKLIDNÁ DUŠE EVY Z ROŽMBERKA
Pavel Hrdlička

Václav Křístek

Hana Whitton

ÚKOL PRO ŠAŠKA

SLON
VE ŠVESTKOVÉM
SADU

POSLEDNÍ
LUCEMBURK

V Čechách před husitskými bouřemi panuje neklid,
král Václav IV. je uvězněn
ve Vídni... 280 stran
GP038030 279,-

219,-

Alchymická bádání i krutá
střetnutí, intriky... 432 s.
GP038049 349,-

279,-

Ladislav řečený Pohrobek
se stal dědicem české
a uherské koruny... 240 s.
GP036785 259,-

199,-

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

Osudy Evy z Rožmberka, sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Zůstávala ve stínu bratrů, přesto byla úžasnou osobností, která se odmítala podřídit dobovým konvencím ve společenském i v soukromém životě a bouřila se proti
všemu, co omezovalo její svobodu. 272 stran
GP035933

279,-

229,-

17

Kostnický koncil
a Jan Hus jinýma očima

ČESKÁ
PREMIÉRA

Petra Gabrielová

KACÍŘ A DÍVKA
Kostnice 1414. Na útěku před kupcem dětí se Enlin
dostane se svým malým bratrem do Kostnice. Králové,
knížata a učenci ze všech koutů světa chtějí při velkém
koncilu reformovat církev. Enlin najde přátele a setká se
s mužem, který na ni hluboce zapůsobí – s Janem
Husem, kacířem z Čech. Nechápavě spoluprožívá, jak se Hus stává hracím míčem intrik.
Nakonec se i ona sama dostane do
mlýnů mocných a musí se obávat
o svůj život... Přeložila Jana Pecharová.

© Gabriel Acosta
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Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GP037835
nečlenská cena 299,-

229,-

Petra Gabrielová, potomek rýnsko-švábského spojení, vyrostla ve Friedrichshafenu
u Bodamského jezera a přes Irsko, Mnichov
a severní Německo se nakonec dostala do
Sudbadenu. Absolvovala vzdělání v různých
profesích jako překladatelka a recepční.
Patnáct let působila jako redaktorka v časopise Sudkurier. Od roku 2004 je spisovatelkou na volné noze, dosud jí vyšlo šest historickych románů a několik kriminálních
příběhů. Je vdaná a má dvě děti.

Philipp Vandenberg

Noah Gordon

ZELENÝ SKARABEUS

KATALÁNEC

Před Arthurem Kaminským, který
přijíždí v 60. letech do Egypta,
stojí nelehký úkol: záchrana skalního chrámu Ramesse II. V temných, tajuplných chodbách faraonova chrámu čelí Arthur tajemným silám, které – jak se zdá –
chtějí akci zabránit... 304 stran

Na vinici své rodiny na španělském venkově se vrací z toulek po
světě Josep. Překvapeně zjistí, že
jeho starší bratr Donat chce vinice
prodat. Protože má za sebou pár
let práce na nejlepších francouzských vinicích, rozhodne se zadlužit a od bratra půdu koupí... 288 s.

GP038375

18

299,-

249,-

GP038441

279,-

219,-

Noah Gordon

Elizabeth Chadwicková

Luca Di Fulvio

POSLEDNÍ ŽID

PODZIMNÍ TRŮN

V roce 1492 je Španělsko
ovládáno inkvizicí. Její útok
proti židům dosahuje míry
holocaustu. Tisíce lidí jsou
vyhnány ze svých domovů.
Třináctiletý chlapec je svědkem smrti otce i bratra, ale
než by zapřel víru, vydává
se na útěk... Na konci ho
čeká svoboda, láska a kariéra léčitele. 368 stran

Eleonoru Akvitánskou z exilu vysvobodí až smrt manžela, krále Jindřicha, Alienor
opět vládne Anglii. Rozkol
mezi jejími syny sílí. Když
Alienor sama putuje přes
Alpy pro Richardovu nevěstu, její syn upadne do zajetí.
A královna musí obratnou
diplomacií zajistit dobrý
sňatek i dcerám. 400 s.

CHLAPEC,
KTERÝ ROZDÁVAL SNY

GP038442 299,-

239,-

GP038485 349,-

279,-

New York, 1909. Ve zbídačelém ghettu pro přistěhovalce z celého světa diktují
pravidla brutální gangsteři
a jejich poskokové. Změnit
to se může pokusit jen ten,
kdo má charisma a neuvěřitelný dar fantazie. Román
o velké lásce a houževnatosti snu. 512 stran
GP036801 399,-

329,-

Číslo účtu pro platby předem: 2113348520/2700.

Hollywood!
© Gabriel Acosta

Prohibice! Jazz!

BARBARA WOODOVÁ
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Barbara Woodová (30. ledna 1947) procestovala téměř celý svět,
poznala řadu zemí a bohaté zkušenosti později uplatnila ve své literární tvorbě. V roce 1976 publikovala první knihu, ještě předtím si
však vyzkoušela několik profesí. Od roku 1980 se věnuje výhradně
psaní. Barbara Woodová je brilantní vypravěčka s podrobnou znalostí tematiky, o níž píše. Než začne pracovat na nové knize, provádí důkladné rešerše a průzkum reálií.

Barbara Woodová

ČESKÁ
PREMIÉRA

ZEMĚ ODPOLEDNÍHO SLUNCE
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van
Lindenová se stejně jako její vrstevníci pokouší co
nejrychleji se vymanit z konvencí, na kterých lpí
generace jejích rodičů a které po válce už nemohou
platit. Svobodný život se vydá hledat s milovaným
mužem do jihozápadní Kalifornie, kde pořád ještě na
odvážlivce a dobrodruhy čekají skvělé příležitosti. Brzy však zjistí, že si vzala člověka, kterého vůbec nezná, sobeckého, bezohledného a s násilnickými sklony. Ale nevzdá se, snaží se najít smysl života v práci
pro místní bílou i indiánskou komunitu a přitom tajně
sní o nové lásce. Dosáhne štěstí, jež si zaslouží?
Přeložila Milena Pellarová.
Váz., 552 stran, 12,5 x 20 cm

GP038233

nečlenská cena 369,-

289,-

Barbara Woodová

MODRÝ KÁMEN
Nádherný kámen putuje dějinami a v lidech, jimž zkříží
cestu, probouzí vnitřní sílu,
dodává jim odvahu a víru
a učí je moudrosti. Osm
volně navazujících příběhů
spojených motivem modrého drahokamu plasticky líčí
historii. 576 stran
GP038224 399,-

Nakupujte na www.knizniklub.cz!

299,-
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Nejde o to, jak
hluboko spadnete,
ale jak vysoko se
odrazíte...
W. Bruce Cameron

Frances Whitingová

PSÍ POSLÁNÍ

ŽIVOT NA TRAMPOLÍNĚ
Tallulah studuje na střední škole, pomáhá
v domácnosti i s péčí o své dva mladší bratry. Nikdo neví, že má tajemství. Nikdo až
na Annabelle, její nejlepší kamarádku.
Annabelle, oslnivá kráska z umělecké rodiny, jednoho dne vstoupila do třídy jako zjevení, a od prvního dne si Tallulah přivlastnila. Dívky brzy spojilo pevné pouto přátelství, ale i vzájemná opora v těžkých situacích. Zdánlivě nerozlučné přátelství nečekaně ztroskotá během jediného okamžiku
a Tallulah na celé roky uvízne v té jediné
chvíli, kdy se jí zhroutil svět. Až po létech
a mnoha dalších setkáních pozná, že první
láska, i když je silná, nemusí být nutně ta
pravá. Přeložila Klára Kučerová. Váz., 392
stran, 12,5 x 20 cm

GP037716

nečlenská cena 299,-

239,-

Jeden pes se může narodit
několikrát... 280 stran
GP038705 249,-

199,-

W. Bruce Cameron

PSÍ CESTA
Další dobrodružství psího
kamaráda, který nachází novou paničku. 320 stran
GP036177 279,- 239,-

Instalatér? Z toho
nemůže nic být!
Ellen Bergová

CHCI TO TAKY!

Susanna Kubelka

OFÉLIE SE UČÍ PLAVAT
Teprve ve čtyřiceti mě to začalo opravdu bavit, říká Ofélie, která při pobytu v Paříži
prožívá úžasná dobrodružství. Teta Nelly ji totiž pověřila úkolem studovat milostný život Francouzek – zdá
se jí, že stárnou pomaleji
a soudí, že to souvisí s francouzskými muži. 304 stran
GP037004 299,-

20

249,-

Ellen Bergová

JÁ TI TO OPEPŘÍM,
MILÁČKU
Poprvé se jed na krysy ocitne na talíři omylem – a Vivi
se zbaví tyrana. Když si na
její peníze brousí zuby podvodník, popadne zase vařečky. Ale když se zamiluje do
Jana, s vařením by měl být
konec. Jenže jí zničehonic
selžou brzdy u auta... 224 s.
GP036833 259,-

219,-

Charlotte má fantastickou práci, fantastický byt, fantastickou psychoterapeutku
– ale bohužel žádného chlapa. V devětatřiceti! Náhle se objeví muž s neodolatelným úsměvem. Ovšem jako naschvál je
to – pouhý instalatér! Už to jméno: Uwe.
Tak se přece nikdo pořádný nejmenuje!
Jenže právě s Uwem Charlotte snídá
masové kuličky, tančí v dešti a vůbec
dělá všechno, co ji baví a těší. Je blažená,
zato její okolí je zděšené.
Downdating? Z toho nemůže nic být!
Přeložila Hana Krejčí.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GP037886

nečlenská cena 279,-

219,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2017.

ČESKÁ
PREMIÉRA
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Podruhé do
stejné řeky
nevstoupíš...

Barbara
Erskinová

SPÁČŮV
HRAD
Miranda odjíždí
na venkov, aby
našla klid. Vždy,
když zavře oči,
její sny ožívají.
Setkává se
v nich s dívkou, která křičí a vztahuje k ní ruce. Zdá se,
že jí může pomoct jen Miranda. Přel. Eva Křístková.
Váz., 464 stran, 15,3 × 21 cm

GP266272

nečlenská cena 399,-

319,-

Kimberly McCreight

Jodi Picoultová

TAM, KDE JI NAŠLI

JE TO I MŮJ ŽIVOT

V malém městečku je nalezeno tělo novorozence. Nikdo neví, čí dítě je... 336 s.

Anna má za sebou řadu
operací, transfuzí – aby její
sestra mohla žít. 416 stran
GP038459 349,- 279,-

GP038098 299,-

239,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Debbie
Macomberová

NÁVRATY
DOMŮ
Cassie
Carterová si se
svými sestrami
byla v dětství
velmi blízká, ale
jistá nešťastná
událost jejich
pouta zpřetrhala
a Cassie hned
po střední škole
od rodiny utekla, jen aby se
vdala za
nesprávného
muže a zahodila
těžce vydřená
studia. Její rozhodnutí zlomí jejím rodičům
srdce a ještě víc proti ní sestry zatvrdí... Nyní je
jí jednatřicet, od manžela odchází a touží se s rodinou
usmířit, ale to není vůbec snadné. Jednoho dne jí
zavolá starší sestra Karen a Cassie po své šanci ke
smíru skočí. Má se však ještě ke komu vracet?
Přeložila Ivana Nuhlíčková.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GP037894

Joy Fieldingová

Randy Susan Meyersová

ZMIZENÍ SAMANTHY
SHIPLEYOVÉ

MANŽELSKÉ NEHODY

Thriller začínající únosem
dítěte... 352 stran
GP038314 299,-

239,-

Psychologické drama o vině a možnosti změnit to
špatné v nás... 376 stran
GP037962 349,-

279,-

nečlenská cena 279,-

219,-

Debbie Macomberová (* 1948) je americká spisovatelka trpící
dyslexií, s neukončeným vzděláním, matka čtyř dětí.
Během péče o domácnost a děti si našla i chvilky na psaní. Přes
počáteční odmítání různých vydavatelů se z ní stala jedna z nejprodávanějších amerických spisovatelek. Jejích knih se po celém
světě prodalo již více než 200 milionů.
Kromě románů vydala také dvě kuchařky, které se rychle staly
bestsellery, omalovánky pro dospělé, řadu inspirativních a naučných knih a dvě oceňované knihy pro děti.

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2017!
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Když chceme čelit budoucnosti,
musíme nejdřív poznat minulost...

Jojo Moyesová

ŽIVOT PO TOBĚ
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc
by to změnilo váš pohled na
svět? Louisa je v přesně takové situaci. Ochrnutý Will
se rozhodl ukončit svůj život,
zůstává sama. Jako by byla
najednou zpátky na začátku
cesty – život po Willově
smrti totiž znamená učit se
leccos znovu, stavět na
nových základech. 400 stran

ČESKÁ
PREMIÉRA

Nicholas Sparks

GP038099 349,-

VE TVÝCH
OČÍCH
Colin Hancock má
za sebou divokou
minulost, a přestože se snaží žít
správně, stále se
nad ním vznáší
hrozba vězení.
Maria Sanchezová,
dcera mexických
přistěhovalců, je
jeho zdánlivý opak;
úspěšná, tvrdě pracující, dokonalá.
Ani jeden nehledá
vážný vztah, ale
náhodné setkání
na deštivé silnici
zkříží jejich cesty
nečekaným způsobem. Hluboce
zakořeněné předsudky nakonec nejsou tak silné
jako pouto, které se mezi nimi vytvoří. Nový román Nicholase
Sparkse připomíná, že ti, kdo nás dokážou vidět v nejjasnějším světle, se zprvu
mohou skrývat ve stínu… Přeložila Dana Stuchlá. Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

GP038033

Jojo Moyesová

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Těžko si lze představit více
nesourodou dvojici než náladového Willa a optimistickou
Louisu… Romantický příběh
o dvou lidech, kteří nemají
nic společného, dokud jim
láska k nohám nepoloží celý
svět. 408 stran
GP035836

349,-

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

NEJDELŠÍ JÍZDA

NEZAPOMENUTELNÁ CESTA

Dvě dvojice, jejichž osudy se nečekaně propletou. Kdo koho vlastně zachrání? 432 stran

Když Landon potká Jamie, je to jako blesk
z čistého nebe. 192 stran

22

299,-

249,-

GP037331

299,-

279,-

nečlenská cena 349,-

Sandra Brown

Sandra Brown

ADAMŮV PÁD

ALIBI

Ještě nikdy neměla Lila tak
umíněného pacienta, jako je
Adam, který ji na každém kroku provokuje a uráží. 160 stran

Vražda vlivného muže otevírá
žalobci cestu do křesla státního zástupce. Případ mu ale
může i zlámat vaz. 464 stran

GP038626 199,-

GP036516

279,-

249,-

159,-

GP037278 349,-

299,-

Výhodný komplet

199,-

jen

378,-

obj. č.

GP039035
Adamův pád a Alibi

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

Století historie
v událostech
jedné rodiny

Stacy Robinsonová

POD POVRCHEM
Vynikající psychologické
rodinné drama. 400 stran
GP037920 349,-
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279,-

Sharon Guskinová

ČAS ZAPOMNĚNÍ
Čtyřletý Noah tvrdí, že jeho
matkou je jiná žena. 352 s.
GP037600 299,- 239,-

Catherine Bannerová

DŮM NA PRAHU NOCI
Amedeo Esposito, nalezenec z Florencie, našel konečně domov na ostrůvku na jihu Itálie.
Zaujal ho dům, o němž místní tvrdí, že v něm
straší. Amedeo dům opravil a otevřel tu bar
nazvaný Dům na prahu noci. Začíná tu nový
život s krásnou Pinou. Dům na prahu noci se
stává domovem pro generace rodiny Espositových, zatímco kolem víří století velkých
změn, po válce přicházejí turisté a recese. Je
to místo plné příběhů, legend i zázraků. Mění
se režimy, odhalují se zrady a vznikají nečekaná přátelství, ale dům zůstává jako pozadí pro
dávné sváry i dějiště velkých lásek. Přel. Dana
Krejčová. Váz., 400 s., 14,5 x 22,7 cm

GP037659

ČESKÁ
PREMIÉRA

299,cena pro VIP členy 265,-

nečlenská cena 379,-

Nyní jako
HBO minisérie
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 manžela 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. HBO uvádí podle knihy sérii s Nicole Kidmanovou a Reese
Witherspoonovou. Přel. Šárka Kadlecová. Brož., 440 s., 12,5 x 20 cm

GP038772

nečlenská cena 279,-

Tanya Valková

Tanya Valková

ARABSKÁ ŽENA

ARABSKÁ DCERA

Polka Dorota se zamiluje do
Araba Ahmeda. Ale když
odjedou do Libye, začne
Dorotě peklo… 488 stran

Volné pokračování Arabské
ženy sleduje osudy Dorotiných dcer a části rodiny
Salimiových. 344 stran

GP035245

289,-

349,-

GP037059

349,-

289,-

Výhodný komplet
jen

478,-

219,-

– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na straně 71.

obj. č.

GP039036

Arabská žena a Arabská dcera
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PREMIÉRA
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PREMIÉRA

Osud má někdy
zlomyslný smysl
pro humor
Julia Quinnová

ZA VŠÍM HLEDEJ
BRIDGERTONOVY
Série o rodině Bridgertonových se vrací do 18. století.
Billie se nechová jako dáma,
jako malá neustále někde
pobíhala s bratry Rokesbyovými. Čeká se, že se za jednoho z nich vdá. Nejstaršího
by ale nechtěla, vždyť George
je tak nudný. Až když se víc
poznají, vidí se v lepším světle, ale než mohou něco říct,
hrozí tragédie: Edward Rokesby možná padl v americké
válce… Přel. Jana Jašová.
Váz., 280 s., 12,5 x 20 cm

GP038231

199,cena pro VIP členy 181,nečlenská cena 259,-

Valerie Bowmanová

NEČEKANĚ VÉVODKYNÍ
Lady Lucy má kuráž. Když její přítelkyně
Cassandra chce odradit nevítaného ctitele, nabídne pomoc. Skvělý plán se neukáže tak úplně bez chyb a Lucy musí
ctiteli čelit sama. Chápe, proč ho Cassandra nechce, vždyť je tak pyšný! Jenže
také velmi pohledný… Přel. Zdeňka
Zvěřinová. Váz., 312 s., 12,5 x 20 cm

GP038180

nečlenská cena 249,-

199,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Kristan Higginsová

Danielle Steel

Danielle Steel

Danielle Steel

NÁVRAT NA VINICI

VZÁCNÉ DARY

HVĚZDA

MARNOTRATNÝ SYN

Faith kdysi utekla z rodného města, když ji snoubenec opustil. Nyní se na
vinici Blue Heron vrací,
tamní víno ostatně stojí za
to. První, s kým se setká,
je Levi, kdysi nejlepší kamarád jejího snoubence.
Faith se najednou musí
pořád dívat do jeho očí.
Jenže on pomohl před lety
zničit její svatbu... 384 s.,

Veronique vychovává dcery sama. Ale pak bývalý
manžel zemře a zanechá
dcerám neuvěřitelné dědictví, také tajemný obraz
a zámek v jižní Francii. To
vede k šokujícímu odhalení. Veronique se s dcerami
vydá na úžasnou cestu
a během ní se jejich osud
změní víc, než si uměly
představit. 312 stran

Po smrti otce opustí Crystal domov a pracuje v San
Francisku v baru jako servírka a zpěvačka. Díky její
kráse a hlasu si jí všimnou
filmoví agenti a pozvou ji
do Los Angeles... 416 s.

Bratři-dvojčata jsou zcela
odlišní. Jeden nakonec
z městečka odjíždí, ale po
letech se vrací. Setkání
bratrů je smířlivé… dokud
na povrch nevyplavou
dávná tajemství. 320 s.

GP037535 299,-

24

239,-

GP037674 279,-

219,-

GP037676 299,-

249,-

GP037657 279,-

229,-

Výhodný komplet
jen

398,Hvězda a Marnotratný syn

obj. č.

GP039037

Táňa Keleová-Vasilková

OKÉNKO DO SNŮ
Hana sní o tom, že povede zcela jiný
život než matka a babička. Touží žít ve
městě, vdát se za bohatého muže a udělá pro to vše. Ale zaslepená svými představami i strachem dělá těžko napravitelné chyby. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GP275381

nečlenská cena 299,-

239,-

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

Laurelin Paigeová

FIXED 1: ZÁVISLÁ NA TOBĚ

FIXED 2: NALEZENÁ V TOBĚ

Alayna ve vztazích ztrácí hlavu. Ubrání se
tomu, aby propadla Hudsonovi? 296 s.

Alayna i Hudson mají svá tajemství, minulost je vtahuje do sítí nedůvěry. 312 s.

GP037444

299,-

249,-

GP037445

299,-

249,-

Erotické romance rozpálí
jarní dny
Laurelin Paigeová

FIXED 3: ODDANÁ TOBĚ
Vztah Alayny Withersové a Hudsona Pierce prošel mnoha zkouškami.
Oba jsou přesvědčeni, že i přes minulé chyby si dokážou odpustit
a milovat se ještě oddaněji. Slíbí si se vší vážností, že od teď mezi sebou
nebudou mít žádná tajemství. Proto je Alaynino srdce zlomeno tím
bolestněji, když přijde na to, že Hudson svůj slib porušil, a navíc jí odmítá cokoliv vysvětlit. Jakkoliv ho miluje snad víc, než kdy dřív, tato poslední zrada její lásku málem pohřbí navždy. Ještě ke všemu se kolem ní
motá bezcitná Celia, která je ihned ochotná toho využít…
Přeložila Kateřina Teodosijevová. Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GP037446

ČESKÁ
PREMIÉRA

239,-

nečlenská cena 299,-

Samantha Youngová

SCOTLAND STREET

ČESKÁ
PREMIÉRA

Shannon má odjakživa slabost
pro drsňáky. Jenže vztah obvykle končí jejím zlomeným srdcem, ten poslední málem katastrofou. Když v tetovacím salonu, kde si najde práci, pozná
Colea, nejradši by hned utekla.
Potetovaný, sexy, okouzlující –
a pro ni naprosto nepřijatelný.
Cole jí dává od začátku najevo,
že ho uhranula, ale ona o tom
nechce ani slyšet. Přesto časem
uzná, že pod drsnou slupkou se
neskrývá další násilník, ale muž,
který si její důvěru zaslouží.
Přel. Zdeňka Zvěřinová.

DUBLIN STREET
336 stran

GP036343

239,-

GP036640

Leden, únor, březen
299,-

239,-

299,-

239,-

299,-

239,-

JAMAICA LANE
328 stran

GP037062

INDIA PLACE
312 stran

GP037688

Audrey Carlanová

CALENDAR GIRL 1

384 stran

GP038541

239,-

299,-

LONDON ROAD

Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm
nečlenská cena 299,-

– více informací na straně 71.

Samantha Youngová

Mia potřebuje peníze, když
je nezíská, její otec zemře.
A tak se Mia 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... 328 stran
GP038288 299,-

239,-
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Mateřství
je krásné
... a těžké!
Kristína Farkašová

JSEM MÁMA
Herečka Kristína Farkašová je maminka dvojčat
Ely a Matildy. Ve svém
blogu popisuje zkušenosti s těhotenstvím a mateřstvím. Život s neposednými dětmi líčí láskyplně,
optimisticky a vtipně.
Mateřství je skvělé, ale
někdy dá zabrat.
Půvabnou knížku ilustroval Kristínin otec, herec
Boris Farkaš. Přel. Hana
Haulišová. Váz., 296 s.,
12,5 x 20 cm

GP038366
nečlenská cena 299,-

239,-

Frauke Scheunemannová

JEZEVČÍKOVA KOCOVINA
Trampoty jezevčíka Herkula z knížky Z pohledu jezevčíka pokračují. Herkules konečně našel milované paničce Carolin toho pravého
muže: Marka, veterináře a znalce psů.
Přel. Pavla Lutovská. Váz., 248 s., 12,5 x 20 cm

GP038264

nečlenská cena 249,-

199,-

KLUBOVÁ
NOVINKA
Lars Husum

MŮJ KÁMOŠ JEŽÍŠ

Patrik Hartl

OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Příběh sourozenců budete prožívat podle
toho, který začátek zvolíte. Buď do života
skočíte jako Jáchym z výšky čtyř tisíc
metrů, nebo se jako Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami.
520 stran
GP268972

26

356,-

289,-

Nikolaj přišel o rodiče, stará
se o něj jeho starší sestra.
On se jí odvděčí tím, že se
spřáhne s gangem, fláká se,
pije, má násilnické sklony.
Pak ale najde doma motorkáře v sandálech, který tvrdí, že je Ježíš Kristus a přišel
z Nikolaje udělat lepšího
člověka. Tragikomický
a bizarní příběh. 288 stran
GP038161 249,-

199,-

Monika Valentová,
Martin Veselovský

D. Landsman,
Z. Hubeňáková

Frauke Scheunemannová

ODVRÁCENÁ STRANA
MATKY

DENÍČEK MODERNÍHO
PÁRU

Temné kouty mateřství
z humorného úhlu pohledu.
Kojení nemusí být vždy
nádherné, strava vždy zdravá a matka vždy šťastná.
Pokud občas míváte pocit,
že jste jako rodiče selhali,
knížka vám potvrdí, že
v tom nejste sami. 108 s.

„Moderní fotr“ spolu se
svou partnerkou líčí jejich
seznámení, sestěhování
a nakonec i početí dítěte
a mezitím glosují rozdíly
mezi muži a ženami, vztahové stereotypy, různé fáze
zamilovanosti či nástrahy
společného bydlení. 224 s.

Herkules je jezevčík, zbožňující svou paničku Carolin.
Jenže jejího přítele Thomase
nemůže ani cítit. Navíc se
Thomas nechová pěkně ke
Carolin. A tak se Herkules
s kamarádem kocourem
rozhodne Thomase zbavit.
Jejich plán vyjde, jenže Carolin celé dny brečí. Potřebuje nového chlapa! 248 s.

GP038475 179,-

139,-

GP038435 229,-

Z POHLEDU JEZEVČÍKA

189,-

GP036936 249,-

199,-

Výběr z více než 60 000 titulů, výhodnější ceny ...

Ve tmě
tunelů se
skrývají
Stíny...
ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ LITERATURA
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Michal Šefara

PODSVĚTÍ
V pražském metru se děje něco zvláštního. Výpadky světel, podivné oltáře v tunelech, ozvěny
a stihomamy jsou však
jen předzvěstí blížící se
apokalypsy. Vedoucí
techniků, muž přezdívaný
Haďák, mladá úspěšná
farmaceutka Nina, osudově přitahovaná metrem, a člen pořádkové
policie nazývaný Kerber
spolu na první pohled
nemají nic společného.
Jejich vazby jsou však daleko hlubší a osud nasměroval jejich kroky do
vražedné temnoty tunelů – za tajemnými Stíny i jejich nohsledy, kteří se nezastaví před ničím. Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

Karla Kubíková

SPÁLENÁ KŘÍDLA
Anděla prožívá dětství za první světové války,
v době bídy. Sňatkem sice unikne práci v továrně, ale „pozvednutí“ do vyšší třídy na malém městě ji nijak netěší. Její největší touhou je
hrát divadlo, ve svém přání ale nenalézá oporu
ani u manžela. Váz., 408 stran, 12,5 x 20 cm

GP038647

nečlenská cena 299,-

GP038465

239,-

239,-

nečlenská cena 299,-

Marek Šindelka

Soňa Štroblová

Marie Poledňáková

Roman Bureš

Roman Bureš

ÚNAVA MATERIÁLU

HRA O HOLČIČKU

TEN, KDO TĚ MILOVAL

PROPAST ČASU

Román nositele Ceny Jiřího
Ortena a Magnesie Litery za
prózu reaguje na aktuální
téma migrace. Líčí cestu
dvou bratrů z nejmenované
země ohrožené válkou do
Evropy. Sledujeme složitou
„cestu na sever“, ale čteme
i o Evropě viděné zvenčí.
Váz., 176 s., 12,5 x 20 cm

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 však nekončí
happy endem. 160 stran

Vanda se po ztrátě manžela,
elitního vyšetřovatele, musí
postavit světu. Jenže pak zjistí, že Josef k ní nebyl
upřímný, a vydává se po
stopách tajemství, která vedou nejen k mocným
mužům. První autorčin kriminální román, plný napětí,
ale i humoru a ironie. 224 s.

Toňa se probudí na chalupě, ale místo městečka za
oknem vidí les. A v lese se
nachází dost nepřátelský
svět 12. století... 360 stran

PROPAST ČASU 2 CÍSAŘOVNA

GP038019

GP038222 199,-

229,-

179,-

159,-

GP038464 229,-

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu!

189,-

GP037229 299,-

249,-

Antonie s římskými legiemi
se ubránila nacistům a založila Nový Řím. Ale odkdy
Římu vládne žena! 448 stran
GP038483 349,-

279,-

Výhodný komplet
jen

468,-

obj. č.

GP038782

Propast času a Propast času 2
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Dimitri Verhulst (1972) je belgický spisovatel a básník. Je považován ze jednoho z nejlepších autorů své generace. Kvůli tématům
svých románu a výrokům v novinách byl už
dvakrát souzen.

Dimitri Verhulst

OPOZDILEC

Gabriel García
Márquez

OČI
MODRÉHO
PSA
Povídky představují složitý svět, v němž sen koexistuje se
skutečností, život se smrtí, přítomnost s minulostí, šílenství s racionalitou. 120 stran
GP037963

V posledním zoufalém pokusu jak
mít konečně pokoj od vlastní manželky se Désiré Cordier rozhodne,
že bude předstírat Alzheimerovu
chorobu. S precizností sobě vlastní nastuduje projevy této nemoci
a dokáže je předstírat tak dokonale, že skončí v zařízení pro dementní pacienty, pryč od všeho,
co mu tak pilo krev. Ale za jakou
cenu?
Přeložila Veronika ter Harmsel
Havlíková.
Váz., 128 stran, 12,5 x 20 cm

GP038322

159,-

nečlenská cena 199,-

199,-

159,-

Jonathan Littell

LASKAVÉ
BOHYNĚ
Fiktivní memoáry nacisty
a důstojníka SS
Maximiliena Aueho; neobhajuje se, jen po
svém vysvětluje, jak funguje jedno kolečko
ve smrtící mašinérii. 872 stran
GP037181

499,-

399,-

Ian McEwan

MYSLETE NA DĚTI!
Soudkyně řeší spor, v němž jde o život
nemocného mladíka. Pracovní vytížení
umocňují osobní problémy... 216 stran
GP037527

229,-

269,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Výhodný komplet
jen

348,-

obj. č.

GP039038

Myslete na děti a První láska, poslední pomazání

Michael Chabon

ŽIDOVSKÝ POLICEJNÍ
KLUB
Na Aljašku před 2. světovou válkou deportovali Židy.
Panuje tu židovská samospráva, ale moc mají převzít
Američané. Detektiv Landsman pátrá po vrahovi narkomana a proniká do místní
komunity… Autorův hold
oblíbeným žánrům, komiksu a detektivce. 400 stran,
GP035701 349,-

28

299,-

Ian McEwan

PRVNÍ LÁSKA, POSLEDNÍ POMAZÁNÍ
Soubor povídek, za něž McEwan roku 1976 obdržel Cenu
Somerseta Maughama, se lyrickým způsobem vypořádává
s řadou tabuizovaných témat, jakými jsou kupříkladu sexuální zneužívání či incest, a ukazuje svět v jeho často kruté
a tragické podobě. Hrdinové jsou lidé na okraji lidské společnosti. Autorova prvotina tak připomíná jakéhosi průvodce
po oblastech náležejících odvrácené straně lidské existence.
Přel. Ladislav Šenkyřík. Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm
GP038138

nečlenská cena 249,-

199,-

Využijte nabídky cestovní kanceláře Pantour! Hledejte na www.pantour.cz

Anthony
Burgess

MECHANICKÝ
POMERANČ
Vůdce londýnských násilníků
Alex tráví čas drogami, přepady a poslechem
Beethovena. Po zatčení je donucen podstoupit „terapeutický“ experiment. 248 stran
GP038011
249,199,-

Ernest
Hemingway

I SLUNCE
VYCHÁZÍ
Nekonečný tah
po barech, večírek, který začne už ráno a nikdy neskončí…
Jenže nejde o výraz nevázaného života, spíš
o náplast na děsivou minulost. 240 stran
GP036903

259,-

199,-

ODEON
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Masem
to jen
začíná!
Han Kang

VEGETARIÁNKA
Ten pocit syrového masa rozžvýkaného mezi mými zuby.
Jonghje se jednoho dne probudí z krvavé noční můry
a její život se začne dramaticky měnit. Ze všeho nejdřív
přestane jíst maso. Ovšem
v dravé patriarchální společnosti její náhlé vegetariánství
a zejména neoblomný postoj,
s jakým se vzepře svému
muži i rodině, představuje
pro její okolí ohromný šok.
Jihokorejská autorka získala
za román roku 2016 ocenění
Man Booker International.
Přeložila Petra Ben-Ari.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GP038374
nečlenská cena 249,-

199,-

Kat Kaufmann

SUPERPOZICE
ČESKÁ
PREMIÉRA

Všechny postavy v této knize se vymyslely samy, nebo z nich to, čím
jsou, udělali matka, otec, spolužáci,
svině a kreténi. Peprné motto románu
Superpozice, což je termín z kvantové
fyziky i geologie, nás uvádí do světa
šestadvacetileté hudebnice Izy Lewinové: jako dítě přišla na začátku 90. let
do Německa s ruskožidovskými rodiči.
Izy se ptá: Jsem Ruska, Židovka, Němka? Rozhodně si myslí, že říkat o někom, že má migrační pozadí, je blbost;
ona říká „migrační popředí“. A tak glosuje každodennost, chodí na mejdany,
hraje pro peníze, bloumá po Berlíně…
Poetický jazyk se střídá s politicky nekorektním a vytváří zajímavou románovou mozaiku. Přeložila Jana Zoubková.
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

John Irving

John Irving

PRAVIDLA MOŠTÁRNY

SVĚT PODLE GARPA

Sledujeme příběh Homera
Wellse: snahu být užitečný,
učednické období v sirotčinci, dospělá léta v moštárně, podivný vztah k manželce nejlepšího přítele. 624 s.
GP036646 349,- 299,-

Román se dotýká citlivých
témat současnosti – otázky
individuality osobnosti, ženského hnutí, násilí či strachu z neštěstí a ze smrti.
528 stran
GP037510 359,- 299,-

Výhodný komplet
jen

GP038318 nečlenská cena 249,- 199,-

Pro členy Knižního klubu atraktivní slevy na zájezdy – cestujeme.knizniklub.cz

478,-

obj. č.

GP039039

Pravidla moštárny a Svět podle Garpa

29
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Tak trochu netradiční
čtení o lásce...
Karl Ove Knausgård

MŮJ BOJ 2
Zamilovaný muž
Autor se vrací do doby, kdy
opustil ženu, odjel do Švédska
a potkal Lindu, zamiloval se, usadil se, stal se otcem. Minulost
funguje jako únik od současnosti
a peripetií života s dětmi, rodinnou každodenností, frustrující
i naplňující. Tématem druhé části
románu Můj boj je láska – ale
pro autora i láska znamená boj.
Brilantní dílo plní slib, kterému nikdo nevěřil:
že se čtenář i po několika stech stran bude dožadovat
pokračování. Přel. Klára Winklerová. Váz., 560 s., 14,5 x 22,7 cm

ČESKÁ
PREMIÉRA
GP037700

Erich Maria Remarque

CESTA ZPÁTKY
Nejtěžší není cesta na frontu, ale
cesta zpátky, návrat do světa,
který už neexistuje… 264 s.
GP038586
259,219,-

30

nečlenská cena 399,-

Karl Ove
Knausgård

MŮJ BOJ 1
Smrt v rodině
Jako upřímný,
ale také provokativní je
označován
román Můj boj, který ze svého autora učinil globální hvězdu. Stačilo jen psát o sobě a o všem,
co se děje kolem, odbočovat, vzpomínat, uvažovat. Na počátku této zpovědi je autorův problematický vztah k otci – ten a jeho smrt tvoří
ústřední téma první části opusu. 416 stran

319,cena pro VIP členy 279,-

GP037699

Erich Maria Remarque

Jerome David Salinger

Jerome David Salinger

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ
KLID

DEVĚT POVÍDEK

KDO CHYTÁ V ŽITĚ

Střet světa dospívajících
se světem dospělých.
Přel. Šimon Pellar.
Váz., 176 stran,
12,5 x 20 cm

Příběh vyprávěný sedmnáctiletým Holdenem je popisem necelých tří dnů jeho
cesty domů předvánočním
New Yorkem. 192 stran

Generace chlapců v roce
1914 rovnou ze školy táhla
do války, odkud se vrátili
zničení... 184 stran
GP037424

249,-

199,-

GP038637 199,-

179,-

GP037472

199,-

179,-

359,-

299,-

Wm. Paul Young

CHATRČ
Tragédie spojená s věčností. 272 s.
GP038955

249,-

199,-

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 71.
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Nakupujte se slevou až 84 % (více na str. 50–53)!
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ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ
PREMIÉRA
Anna Todd

AFTER 4:
POUTO

Výhodný komplet
jen

Abbi Glinesová

477,-

NEVINNÁ NAVŽDY

obj. č.

GP039040

GP037274

3x Abbi Glinesová

239,-

nečlenská cena 299,-

Anna Todd

Anna Todd

Anna Todd

AFTER 1: POLIBEK

AFTER 2: PŘIZNÁNÍ

AFTER 3: TAJEMSTVÍ

Tessin život změní setkání s Hardinem, drzým
a občas i pěkně krutým
mladíkem... 528 stran

Když se Tessa dozví, že
s ní Hardin začal chodit
kvůli sázce, je na ni
toho už moc... 608 s.

Tessa potkala po letech
svého otce, přehodnocuje vztahy a rozhodne se
splnit si dávný sen. 728 s.

GP037271 349,- 299,-

GP037272 349,- 299,- GP037273 399,-

ZA HRANICÍ NEVINNOSTI

Lucy Keatingová

Gayle Formanová

Rainbow Rowellová

Rush a Blaire se k sobě vůbec nehodí. On
je bohatý syn známého rockera, Blaire obyčejná holka z alabamského městečka, která
nedávno přišla o mámu. 264 stran

DREAMOLOGIE

BYLA JSEM TU

ELEANOR A PARK

Komediální příběh s potrhlými hrdiny – budete
se nahlas smát! 336 s.

Jak to, že Cody nepoznala, jak hrozně je
kamarádce? 272 stran

Ona je trochu při těle,
on nenápadný kluk...
328 stran

GP038002 249,-199,-

GP038041 249,-199,-

GP036705 279,- 229,-

Dva nevlastní sourozenci. Osudová přitažlivost. Rush slíbil Blaire věčnou
lásku… ale sliby není lehké dodržet. Musí volit mezi svou rodinou a láskou k Blaire, přitom nechce ani jedno ztratit. Blaire nechce opustit svoji
pohádkovou představu o láskyplném vztahu s Rushem, ale sama sobě
musí přiznat, že už to dávno není pravda. Nakonec musí udělat to, co
bude nejlepší pro ni a pro miminko, i kdyby jí to mělo zlomit srdce.
Dovedou Rush a Blaire svůj vztah udržet, aby toho neztratili příliš?
Přeložila Jana Kordíková. Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GP038519

Život Tessy a Hardina
je plný překvapení.
Jejich vztah je osudový, přestože neustále
zkoušený další a další
překážkou, které se
jim staví do cesty. Šokující pravdy o obou
rodinách, které vyplavaly na povrch, nasvědčují, že mezi nimi
není velký rozdíl. Tessa už dávno není milá, naivní dívka, kterou
byla, když poznala Hardina, ani on už není nemilosrdný, mrzutý
potížista, do kterého se zamilovala. Tessa má pro jeho výbušnou
povahu pochopení, jen ona dokáže utišit jeho rozbouřené emoce.
Čím víc pravdy o jeho minulosti se však odhaluje, tím víc se poddává démonům a Tessu i ostatní od sebe odhání. Tessa se už
vzdává naděje, že ho dokáže zachránit. Jedině že by obětovala
samu sebe. Stojí jí však láska za tak vysokou cenu? Tessa se
odmítá vzdát bez boje. Za koho však ve skutečnosti bojuje? Za
Hardina, nebo za sebe? Čtvrtá kniha z úspěšné série AFTER, která
se stala literárním fenoménem a dočkala se více než miliardy přečtení online. Přel. Lenka Faltejsková. Brož., 432 stran, 12,5 x 20 cm

339,-

199,-

nečlenská cena 249,-

Abbi Glinesová

HRANICE NEVINNOSTI
Po smrti matky se Blaire stěhuje k otci a jeho nové rodině
na Floridu, jenže otec odjel a ona je tu
sama s nevlastním bratrem Rushem, rozmazleným, ale nádherným! 256 stran
GP037034

249,-

199,-

Abbi Glinesová

GP037035

32

249,-

199,-

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2017.
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ČESKÁ
PREMIÉRA

BECKY ALBERTALLI je americká autorka knih pro
teenagery. Za Probuzení Simona Spiera obdržela
Cenu Williama C. Morrise, byla nominována na Cenu Andrewa Carnegieho a americkou Národní cenu
za literaturu. Román byl několika periodiky jmenován jednou z nejlepších knih v žánru Young Adult.

J. Green, D. Levithan

WILL GRAYSON,
WILL GRAYSON
Dva středoškoláky z opačných
konců Chicaga svede dohromady
leda náhoda. A aby se navíc
jmenovali stejně, musí to být
hodně velká náhoda. Přidejte ještě
kamaráda jednoho z nich, Drobka,
tornádo v lidské podobě. A když
ten se do něčeho pustí, můžete
si být jistí, že při zdi se držet
nebude… Oba Willy čeká řada
překvapení, budou si muset
znovu přebrat všechno, co si mysleli o sobě, o lásce i o přátelství.
Přel. Veronika Volhejnová.
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm
GP038110

249,-

199,-

Becky Albertalli

PROBUZENÍ SIMONA SPIERA
Šestnáctiletý Simon už nějakou dobu ví, že je
gay, ale ještě není připravený sdělit to okolnímu světu. Jedinou výjimkou je tajemný Blue,
se kterým si Simon už několik měsíců vyměňuje e-maily. Jejich vzájemné pouto sílí. Jenže
pak citlivá korespondence padne do nesprávných rukou a Simon se stane obětí vydírání:
buď udělá, co se po něm chce, nebo riskuje,
že si tajné e-maily přečte celá škola. V sázce je však ještě mnohem víc – plachého Bluea by nechtěná publicita mohla vyděsit a Simon už by
nikdy nezjistil, kdo Blue ve skutečnosti je… Přeložila Anna Vrbová. Brož., 296 s., 12,5 x 20 cm

GP037993

199,-

nečlenská cena 249,-

Úchvatná dystopická série. Thomas se jednoho dne probudí uprostřed Labyrintu bez jediné vzpomínky na to, kým byl předtím. Za vysokými hradbami a nekonečně proměnlivým
bludištěm čeká svoboda, ale nikomu se ještě nepodařilo uniknout...

John Green

James Dashner

James Dashner

James Dashner

Neal Shusterman

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

LABYRINT 1
ÚTĚK

LABYRINT 2:
SPÁLENIŠTĚ: ZKOUŠKA

LABYRINT 3:
VRAŽEDNÁ LÉČBA

BEZ ŠANCE

360 stran

344 stran

312 stran

Jemu je sedmnáct, jí šestnáct. Potkají se a zamilují se. Ona má rakovinu v posledním stadiu, on z boje
s nemocí vyšel s amputovanou nohou. Přesto kniha není o smrti, ale
o lásce, navíc plná mimořádného
humoru a sarkasmu. 240 stran
GP036959

249,-

GP036667 279,-

229,-

GP037832

279,-

229,-

GP036669 279,-

Výhodný komplet
jen

537,-

199,-

Nepropásněte objednací termín 25. dubna 2017!

obj. č.

GP039041
3x Labyrint

229,-

Temná dystopie ze světa, kde platí
nový zákon: děti mají právo na život do třinácti let. Pak je na rodičích, jestli si ho nechají, anebo ho
pošlou… rozpojit. Problémové děti
odjedou do táborů, kde jsou jejich
těla rozebrána... 304 stran
GP037576

349,-

299,-
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Zasvěcený pohled
do uzavřeného
světa speciálních
jednotek

ČESKÁ
PREMIÉRA

Judith Grohmannová
M. Bar Zohar, Nisim Mišal

TAJNÉ MISE
Co zažívají speciální policejní jednotky
v boji proti zločinu a teroru
GSG 9, EKO Cobra, týmy SWAT – elitní policejní jednotky jsou povolávány vždy, když
je situace obzvlášť nebezpečná. Mezi úkoly
zásahových komand patří osvobozování rukojmí a nasazení proti organizovanému zločinu stejně jako boj proti terorismu. Speciální síly z celého světa se scházejí stále častěji, aby si vyměňovaly zkušenosti. Autorka
získala jako první osoba zvenčí přístup k tomuto spolku. Popisuje nejnebezpečnější zásahy, výcvik a psychologické školení i to,
jak se nejlepší z nejlepších policistů při každé akci znovu a znovu ocitají na samé hranici svých psychických i fyzických možností
a jak se vyrovnávají s traumatickými zážitky.
Váz., 240 s. + 8 s. bar. příl., 12,5 x 20 cm

GP037975

nečlenská cena 249,-

199,-

ŽÁDNÁ MISE NENÍ
NEMOŽNÁ
Odvážné mise izraelských
zvláštních jednotek. 352 s.
GP038269 349,-

Břetislav Tureček

BLÍZKÝ VÝCHOD
NAD PROPASTÍ
Co se děje na Blízkém východě? 280 s. + 48 s. bar. p.
GP037695 359,-

Hamed Abdel-Samad

Hamed Abdel-Samad

Hans Joachim Lang

Hans Joachim Lang

ISLÁMSKÝ FAŠISMUS

ÚČTOVÁNÍ
S MOHAMEDEM

ŽENY Z BLOKU 10

JMÉNA ČÍSEL

Na bloku 10 tábora v Osvětimi prováděli lékaři pokusy na židovských ženách.
Autor líčí i to, s čím se ty,
které přežily, po válce vyrovnávaly. 328 s., čb. foto

Roku 1943 bylo 86 židovských žen a mužů z tábora
v Osvětimi zabito plynem.
Zadala to vědecká organizace SS Ahnenerbe (Dědictví
předků). 320 s., čb. il.

Islamismus vznikl současně
s italským fašismem a německým nacionálním socialismem. Jeho fašizující ideologie však je obsažena už
v počátcích islámu. 184 s.
GP038266 199,-

159,-

Je nutné, aby se muslimové
odvážili zpochybnit Mohamedovu nedotknutelnost
a dali svému prorokovi lidské rozměry. 208 stran
GP038035 199,-

169,-

GP035976 299,-

249,-

GP037313 299,-

Výhodný komplet
jen

278,-

299,-

Luca Crippa, Maurizio
Onnis

249,-

FOTOGRAF Z OSVĚTIMI
Wilhelm Brasse, sám vězeň, fotografoval pro nacistickou mašinerii vězně, ale
i popravy a pokusy na lidech. 264 s.,16 s. příl.
GP037672 279,-

229,-

Výhodný komplet
obj. č.

GP038787

Islámský fašismus a Účtování s Mohamedem

34

279,-

jen

577,-

obj. č.

GP039042

Jména čísel, Fotograf z Osvětimi a Ženy z bloku 10

Využijte nabídky cestovní kanceláře Pantour! Hledejte na www.pantour.cz

Corinne
Hofmannová

Vražda
jednoho muže
a jedné naděje

AFRIKA, MÁ
LÁSKA

Dan Ephron

Corinna žije se
svou dcerou
Napirai, jejímž
otcem je Masaj, ve Švýcarsku, ale Keňa navždy
zůstane její velkou láskou. 232 s. + 32 s. příl.
GP038690

249,-

199,-

Lucia Jangová,
Susan
McClellandová

HVĚZDY MEZI
SLUNCEM
A MĚSÍCEM
Svědectví ženy,
která přežila věznění v KLDR a podařilo se jí
i s malým dítětem uprchnout. 256 stran
GP037907

249,-

199,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ
PREMIÉRA

BIOGRAFIE, OSUDY
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ZABITÍ KRÁLE
Vražda Jicchaka Rabina
Strhující líčení událostí, jež vedly
k vraždě Jicchaka Rabina. Kniha
vychází ze zpráv izraelské policie, rozhovorů, doznání viny
i spolupráce s Rabinovou rodinou a rodinou jeho vraha. Je to
sevřený příběh, který dochází
k nevyhnutelnému a zdrcujícímu závěru. Čtenář se nemůže
nezamyslet nad tím, jak by dnes
Izrael vypadal, kdyby Rabin
zůstal naživu. Pozoruhodný text
o málo známých událostech
nejen pro ty, kdo se zajímají
o dění na Blízkém východě.
Váz., 304 s., 14,5 x 22,7 cm

GP038306
nečlenská cena 349,-

279,-

MŮJ MUŽ,
SALAFISTA…
Kerstin Wenzelová

ABÁJA
Láskyplný vztah se mění
v peklo plné teroru a násilí: Kerstin Wenzelová
a její čtyři děti na vlastní
kůži zažily, jaké je, když
se manžel a otec změní
v agresivního fundamentalistu, který staví
údajné příkazy své víry
nad lidskost. Více než
osm let drží Mohamed M. svou ženu a děti
násilím ve Spojených
arabských emirátech, kde jsou vystaveny masivnímu týrání. Přes
absolutní nezájem úřadů se Kerstin a jejím dětem nakonec podaří
dobrodružný útěk... Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GP038171

nečlenská cena 299,-

239,-

Blaine Harden

Cay Garcia

Valérie de Boisrolin

ÚTĚK Z TÁBORA 14

ZA ZDMI PALÁCE

NAVERBOVANÁ

Tábory pro politické vězně
existují v Severní Koreji
dvakrát déle než ruské gulagy, podle odhadů v nich
žije přes dvě stě tisíc lidí
a uprchnout je nemožné.
Nebo téměř nemožné, jak
dokazuje Sinův příběh. Sin
se v táboře narodil. Trpěl
podvýživou a tělo má
poznamenané mučením
a tvrdou dřinou...
208 s. + 8 s. bar. fotopříl.

Ve svých 52 letech nastupuje autorka do kurzu pro
komorníky a pak začíná
pracovat v saúdské královské rodině, slouží u princezny Arabelly. Popisuje
obrovské paláce a nesmírný luxus, vozový park, zásoby jídla nebo kosmetiky,
a nabízí i fascinující vhled
do reality Saúdské Arábie,
kde platí striktní pravidla
islámského světa. 200 s.

Jak to, že se dívka ze spořádané rodiny, z láskyplného
prostředí a výborná studentka, nechá pobláznit
militantním islamistou, přestoupí na jeho víru a odejde
do jeho země, kde panují
primitivní podmínky? Matka
se po letech marné snahy
dívku přesvědčit k návratu
rozhodne vše zveřejnit jako
varování ostatním rodičům.
176 stran

GP035826 299,-

259,-

GP037712 229,-

Pro členy Knižního klubu atraktivní slevy na zájezdy – cestujeme.knizniklub.cz

179,-

GP038084 199,-

169,-
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Císařovna si
své muže uměla
vybírat!
Hanne Egghardtová (* 1948), se narodila v Mariazell v Rakousku. Vystudovala germanistiku
a turečtinu ve Štýrském Hradci a v Istanbulu. Od
roku 1970 pracuje ve Vídni jako tlumočnice,
novinářka a spisovatelka.
Euromedia Group vydala její knihy Vyděděnci
Habsburků, Děti Marie Terezie a Sisi a její děti.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Christopher Lascelles

Michael Kerrigan

STRUČNÉ DĚJINY SVĚTA

TEMNÉ DĚJINY BIBLE

Od velkého třesku až po válku proti terorismu. Přehledně, srozumitelně napsaná
příručka. 264 stran

Publikace zkoumá některé
z nejstarších příběhů světa,
hledá kořeny biblických
vyprávění. 224 s., bar. publ.
GP037799 399,- 339,-

GP038209 249,-

199,-

D. Glockner, D. Spáčil

CÍSAŘŮV PREZIDENT

VELCÍ PANOVNÍCI
EVROPY

Císař František Josef I.
a prezident Tomáš Garrigue
Masaryk – mají tyto dvě
osobnosti našich dějin něco
společného? 296 s., čb. foto
GP035844 299,- 249,-

Kniha pojednává o stovce
významných vládců, kteří
v průběhu patnácti století
nejvýrazněji utvářeli evropské
dějiny. 256 s., bar. publ.

Thomas Jeier

Thomas Jeier

DIVOKÝ ZÁPAD

INDIÁNI

Průkopnická doba
Ameriky

Praobyvatelé Severní
Ameriky

Skutečnosti i mýty – hrdinské příběhy i realita. Divoký
západ, kde se mísili nejrůznější lidé. 304 s., čb. foto

Způsoby lovu a boje, rituály
i dnešní osudy Indiánů. Text
doplňují unikátní fotografie.
304 stran, čb. fotografie

GP037765 299,-

249,-

Hanne Egghardtová

MUŽI MARIE TEREZIE
V době vlády Marie Terezie byly vedle krvavých válek také uskutečněny
reformy s dalekosáhlou, dodnes platnou účinností.
V devíti bohatě ilustrovaných, živoucích portrétech představuje autorka ty
muže, kteří měli pro Marii Terezii velký význam. Na jedné straně soukromé vztahy, na druhé její politické rádce a generály.
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GP038149

36

nečlenská cena 249,-

199,-

GP036980 399,-

339,-

GP035630 399,-

339,-

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

V knížkách plných obrázků, fotografií, kreseb a mapek naleznete ta nejextrémnější, nejkurióznější, nejneobvyklejší, zkrátka „nej“ fakta o naší planetě Zemi
a o vesmíru. Vedle obvyklých údajů o nejvyšších vrcholech, nejdelších řekách,
nejnebezpečnějších sopkách, nejbližších galaxiích, největších černých dírách
a nejslavnějších meteoritech poznáte například i nejpodivnější místa světa, nejneobvyklejší budovy, místa
s nejkrásnějšími západy slunce, nejšťastnější země
světa, nejzáhadnější hvězdy, zvířecí „kosmonauty“
či nejpřekvapivější vesmírné vynálezy…
Encyklopedie jsou určeny mladým čtenářům od 7 let.

Mike Goldsmith

VESMÍR
Brož., 208 stran, barevná publikace, 13,5 x 18,5 cm

GP038597

249,-

199,-

James Buckley Jr., Diane Bailey

PLANETA ZEMĚ
Brož., 208 stran, barevná publikace, 13,5 x 18,5 cm

GP038596

249,-

199,-

Vezměte si
s sebou do školy!

ČESKÁ
PREMIÉRA
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Pro nejmenší
Zdeněk Miler,
Josef Brukner

KRTKŮV DEN
Klasické leporelo pro nejmenší se sametovým
Krtečkem na každé straně.
Barevné leporelo, 12 stran,
17,8 x 17,8 cm

GP035932

99,-

129,-

Anne Suessová

Zábavné magnety

CO SE DĚJE
V ŘÍŠI POHÁDEK

NA STATKU

Poutavé ilustrace s velkým
množstvím detailů dětem
představí mnoho známých
pohádkových postav.
Barevné leporelo, 10 stran,
25,5 x 36 cm

Pomocí obrázkových magnetů
si děti mohou vytvářet své
vlastní příběhy. Kratičké texty
u obrázků slouží jako nápověda, kam magnety umístit.
Váz., 10 stran, bar. publ.,
20 x 25 cm + 16 magnetů

GP037813

GP038496

159,-

129,-

229,-

189,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Jonny Duddle

GIGANTOSAURUS
Čtyři dinosauříci si hrají pod žhavým sluncem druhohor. Musejí si však
dávat dobrý pozor na strašlivého, krvelačného gigantosaura!
Obrázkové leporelo pro nejmenší děti nabízí půvabné ilustrace světově
úspěšného ilustrátora (ilustroval například nové vydání Harryho Pottera)
a jednoduchý příběh o tom, že není radno zahrávat si s důvěrou kamarádů a s jejich strachem. Nechybí ani vtipná pointa s překvapením!
Barevné leporelo, 30 stran, 19,5 x 16,5 cm

GP038598

179,-

139,-

MALÁ DĚTSKÁ
ENCYKLOPEDIE

Milada Motlová

Publikace pro zvídavé děti ve
věku 3–6 let s nápaditou grafickou úpravou. Každý ze sedmi
tematických oddílů obsahuje
také zábavné hádanky a úkoly.
Váz., 160 stran, bar. publ.,
21 x 23 cm

GP035643

379,-

299,-

ČESKÁ ŘÍKADLA,
PÍSNIČKY A POHÁDKY
Ilustrace Lenka Vybíralová
Kniha plná barevných ilustrací
je určena k prohlížení, předčítání
i k nácviku správné výslovnosti.
Váz., 104 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm

GP035259

199,-

169,-
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An Leysenová

PINOCCHIŮV SEN
Divukrásný příběh znovu ožívá díky
nádherným barevným ilustracím.
Váz., 64 s., bar. publ., 25 x 26 cm

GP038261

199,-

169,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Štěpán Zavřel

ZACHRÁNĚNÝ
DĚDEČEK

Tatínek malé Olinky si přivedl domů
sestru opravdové ježibaby!
Váz., 56 s., bar. publ., 25 x 26 cm

Dědeček Tomáš už dávno nebyl
mladý, a přesto byl ještě pořád přeborník v jízdě na kolečkových bruslích
a vůbec měl velký talent pro kouzla
a všelijaké kulišárny. A každý večer
dětem vyprávěl pohádky. Děti ho
měly rády a všem bylo společně moc
dobře. Až jednoho dne starosta oznámil, že ve městě otevřel domov pro staré
lidi, kam všechny staroušky a stařenky odstěhují. Nejdřív se zdálo,
že by mohli být dědečkové a babičky ve Šťastném domově spokojení, ale děti viděly,
že se jim ztratil úsměv z tváří a už nic není, jako bylo dřív. A tak vymyslely plán na únos…
Kniha je určena dětem od 4 let. Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 21 x 30 cm

GP038260

GP038819

An Leysenová

BABA JAGA

199,-

159,-

149,-

119,-

KLASICKÉ POHÁDKY
Ilustrace Lee Krutopová
Nádherné velkoformátové
leporelo s výklopnými deskami. Velké obrázky provedou děti celým příběhem
a po straně, když odklopí
desku, najdou pohádku
k přečtení. Barevné leporelo,
12 stran, 21,6 x 29 cm

Peter S. Milan

MYŠÁCI V AKCI

KLUBOVÁ
NOVINKA

Ilustrace Josef Pospíchal
Volné pokračování dobrodružných příběhů myšáků Tomíka
a Otíka, se kterými jsme se
seznámili už v knížce Myšáci
na první výpravě. Opustili jsme
je tehdy ve chvíli, kdy se nedopatřením dostali do policejní
brašny. Ono to ale tak úplně
nedopatřením nebylo, byl to
spíš zoufalý úprk před kocourem. A tak se bráškové dostali
na policejní stanici, kde na ně
čeká spousta dobrodružství!
Váz., 48 str., bar. il., 19 x 25 cm

GP266001
169,-

139,-

GP038158 199,Lois Rocková

MOJE PRVNÍ
MODLITBIČKY
Ilustrace Alex Ayliffeová
Okouzlující knížka obsahuje
sbírku srozumitelných, a přitom poutavých dětských
modliteb. Váz., 160 str.,
barevné il., 11,4 x 13 cm

GP036179
169,-

129,-

169,-
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Komiksové zpracování oblíbených
klasických večerníčků!

ČESKÁ
PREMIÉRA

Vladimír Jiránek

BOB A BOBEK
Králíci z klobouku
Klobouk kouzelníka
Pokustona není obyčejný
klobouk. Bydlí v něm totiž dva králíci – Bob a Bobek.
Setkáme se s nimi v devíti příbězích plných nečekaných
dobrodružství. Váz., 96 stran, bar. publ., 16,3 x 23,4 cm

GP275647

119,-

149,-

Eva Košlerová

PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Louka zase rozkvétá a všechno už je vzhůru – jak čmeláčci, tak
jejich kamarádi Kvapník, červotoč, housenky motýla, ale i obávaný
Pučmeloud. Komiksové zpracování 7 dílů večerníčku, který se
umístil na prvních příčkách v rámci
ankety oblíbenosti z Večerníčkova
pohádkového špalíčku.
Váz., 88 s., bar. p., 16,3 x 23,4 cm

GP275649

149,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

119,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Šárka Váchová

CHALOUPKA NA VRŠKU
Život na venkově v dobách našich předků harmonicky plynul v souladu s koloběhem roku.
Do vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky se promítá prostota, laskavost a moudrost
lidových obyčejů a dokreslují ho pořekadla, přísloví a lidové písničky. Příhody Andulky, Honzíka,
Martínka a Apolenky jsou však tak živé, jako by se staly dnes. Váz., 96 s., bar. p., 16,3 x 23,4 cm

GP275648

119,-

149,-

Inka Ciprová

Jiří Žáček

PAVOUČEK
PROVAZNÍČEK

KRTEK
KAMARÁD

Ilustrace
Zdeněk Miler

Ilustrace
Zdeněk Miler

Neohrožený
pavouček
Provazníček se
chystá do pavoučí školy a zavítá až do Afriky! Kniha je vhodná
k předčítání i k nácviku samostatného čtení.

Krtek, myška,
žabka, ježek
a zajíček společně sdílí
své radosti a starosti. Třináct vtipně ilustrovaných příběhů doplňují půvabné verše.

Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm

Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

GP037109

199,-

169,-

GP037096

99,-

89,-

Hana
Doskočilová

KRTEK
A TELEVIZE
Ilustrace
Zdeněk Miler

Šnek přivezl
televizi. Všem
obyvatelům
paloučku se tolik zalíbila, že zapomněli
dělat i jiné věci. Uzdraví je Krtek z jejich „televizní nemoci“? Váz., 48 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm
GP035922

169,-

139,-
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Ljuba Štíplová

KNÍŽKA PLNÁ HER
Ilustrace Zdenka Krejčová

Zajímavé úkoly a návody
pro volný čas. Brož., 128 stran,
barevné ilustrace, 17,2 x 22,5 cm

GP036777

199,-

169,ČESKÁ
PREMIÉRA

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY
CH. PERRAULTA
A DALŠÍ

1000 PRVNÍCH
ANGLICKÝCH SLOV
Obrázkový anglicko-český
slovník pro děti od 5 let.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace,
25 x 30,5 cm

GP036742

159,-

ŽVANDA A MELIVO
Publikace plná básniček, doplňovaček, příběhů a hádanek.
Brož., 96 stran, barevná publikace,
24 x 26 cm
249,-

GP038332

149,-

199,-

129,-

Ester Stará, Milan Starý

GP036348

Pohádky Charlese Perraulta
už si dávno získaly srdce
malých i velkých čtenářů
na celém světě. Více než tři sta let se necháváme unést příběhy, kterým čas neubral nic na jejich kouzlu. V knížce
najdete Perraultovy nejznámější i méně známé pohádkové příběhy, například Kocour
v botách, O Palečkovi, Šípková Růženka či Oslí kůže. Perraultovy příběhy v knize doplňují tradiční
lidové pohádky. Kniha je určena dětem od 6 let. Váz., 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 24 cm

199,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY
H. CH. ANDERSENA
V pohádkách slavného dánského spisovatele
mají obyčejné věci kouzelnou moc a dobré
srdce je cennější než všechny poklady.

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY
BRATŘÍ GRIMMŮ
Hrdinové příběhů oblíbených bratří Grimmů
jsou bystří a smělí, pevně věří ve spravedlnost
a za dobro jsou také odměněni.

Váz., 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 24 cm

Váz., 144 stran, barevná publikace, 16,5 x 24 cm

GP038329

199,-

149,-

GP038330

199,-

149,-
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První čtení

Eva Bešťáková

Eva Bešťáková

CESTOVACÍ POHÁDKY

ČÍSLICOVÉ POHÁDKY

Ilustrace Vlasta Baránková
Váz., 104 stran, bar. publ.,
19,5 x 25,5 cm

Ilustrace Vlasta Baránková
Brož., 88 stran, bar. publ.,
20 x 29 cm

GP036854

GP035610

199,-

169,-

169,-

139,-

Výhodný komplet dvou knih

ČESKÁ
PREMIÉRA

GP038997

288,-

(Ušetří te 80,-)

VIP

111,-

Eva Bešťáková

Eva Bešťáková

PÍSNIČKOVÉ POHÁDKY

PÍSMENKOVÉ POHÁDKY

Ilustrace Vlasta Baránková
Váz., 108 stran, bar. publ.,
19,5 x 25,5 cm

Ilustrace Dagmar Ježková
Brož., 56 stran, bar. publ.,
20 x 29 cm

GP036534

GP037464

199,-

169,-

139,-

119,-

Výhodný komplet dvou knih
GP038998

(Ušetří te 80,-)

258,-

Eva Dienerová
Malované čtení

Jiří Žáček

MRAVENEČEK NEPOSEDA A JINÉ PŘÍBĚHY

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI

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

GP038346

159,-

129,-

Ilustrace Vlasta Baránková
Bohatě ilustrovaná knížka plná
zábavných úkolů – hádanek,
rébusů, doplňovaček a jiných
„luštěnin“, textových i obrazových.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace,
19,5 x 25,5 cm

GP038376

229,-

189,-
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Stefanie Dahle

Milena Baischová

VÍLA JAHŮDKA

DRAČÍ POHÁDKY

Tříminutové pohádky.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace,
16,8 x 24 cm

Ilustrace Stefanie Dahle
Váz., 72 stran, barevné ilustrace,
16,8 x 24 cm

GP037642

GP036861

199,-

169,-

199,-

7

169,-

KLUBOVÁ
NOVINKA

Christina Koenig

Michal Černík

KOUZELNÍ PONÍCI

TIK, ŤAK, ŤUK

Ilustrace Stefanie Dahle
Váz., 72 stran, barevné ilustrace,
16,8 x 24 cm

Pohádky o třech tučňácích
Ilustrace Vlasta Baránková
Váz., 128 s., bar. il., 19,5 x 25 cm

GP037089

GP037582

199,-

169,-

249,-

199,-

Eduard
Petiška

BYLO
JEDNOU JEDNO
LOUTKOVÉ DIVADLO
Ilustrace Helena Zmatlíková
Bylo jednou jedno loutkové divadlo a bylo to moc hezké divadlo s červenou oponou a se spoustou loutek. Kdyby se někdo za oponu podíval, uviděl by hluboký pohádkový les. Lesem vedla cesta, ale nikdo po
ní nepřicházel. Nikdo s loutkami nehrál. Děti odjely na návštěvu k babičce. Copak asi dělají Kašpárek, král, princezna, Karkulka, čert a vodník,
když právě nehrají divadlo? To všechno se dozvíte v půvabné knížce
známého spisovatele. Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm

GP038510
Jiří Kahoun

129,-

169,-

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 ilustrace, 18,5 x 24 cm

GP038600

199,-

159,-

Eduard Petiška

ALENČINA ČÍTANKA
Ilustrace Helena Zmatlíková
Veselé příběhy a úsměvné pohádky doplňují
říkadla a vtipné básničky.
Váz., 144 stran, barevné il., 20 x 25,5 cm

GP038627

259,-

219,-
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František Nepil

František Nepil

PODÍVÁNKY

JÁ BARYK

Ilustrace Miloslav Jágr
Váz., 52 stran, barevné il.,
24,5 x 24,5 cm

Ilustrace Helena Zmatlíková
Váz., 64 stran, barevné il.,
17 x 24 cm

GP037843

GP036883

179,-

149,-

179,-

149,-

Výhodný komplet dvou knih
GP038999

258,-

(Ušetří te 100,-)

František Nepil

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

GP037706

249,-

199,Jiří Žáček

KOČKOVÁNÍ
Knížka pro malé i velké
přátele koček
Ilustrace Lída Brychtová
Dárková publikace s barevnými
celostránkovými obrázky a humornými verši je určena všem milovníkům koček bez rozdílu věku.
Váz., 72 stran, bar. il., 21 x 28 cm

GP038837

ČESKÁ
PREMIÉRA
Markéta Zinnerová

KOČKA LINDA,
POKLAD RODINY

Karel Koval

ZEMĚKLÍČ
Ilustrace Josef Lada
Jak se dříve žilo? Jak si děti hrály? Soubor veršů, pohádek a krátkých povídání přivádí čtenáře k již zapomenutým tradicím, zvykům a hodnotám,
které dříve lidé vyznávali na venkově. Váz., 200 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

GP037882

249,-

199,-

Ilustrace Petra Jelenová
Vyprávění o svérázné kočce
a jejích člověčích kamarádech
doplňují humorné obrázky.
Váz., 136 stran, barevné il.,
16 x 23,5 cm

GP038719

199,-

159,-

199,-

159,-

08 a 09_sablona lista 3/15/17 5:56 PM Stránka 3

Pro mladší školáky

9
ČESKÁ
PREMIÉRA

Chris Riddell

Chris Riddell

ADA A HRŮZOSTRAŠNÁ
SLAVNOST

ADA A MYŠÍ STRAŠIDLO

Ada a její podivuhodní přátelé se
pouští do řešení další záhady!
Váz., 224 s., čb. il., 13,5 x 18,5 cm

Nádherně ilustrovaný strašidelný
příběh, plný skvělých slovních
hříček a originálních jinotajů.
Váz., 224 s., čb. il., 13,5 x 18,5 cm

GP037866

GP036786

259,-

199,-

259,-

219,-

Georgia Pritchettová

Nikolaj Nosov

Nikolaj Nosov

NEZNÁLKOVY PŘÍHODY

NEZNÁLEK VE SLUNEČNÍM
MĚSTĚ

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

GP036837

339,-

289,-

Ilustrace Jaromír Zápal
Další úžasná dobrodružství Neználka a jeho báječných kamarádů.
Váz., 296 str., bar. il., 20 x 27,5 cm

GP038438

369,-

319,-

FREDY /2
Největší strašpytel bojuje s pirátem
Ilustrace Jamie Littler
Fredy je pěkný strašpytel. Není se čemu divit.
Mezi jeho předky patří Anička Úzkostná
i Norman Nervák. Teď ale není čas na žádné
strachování! Alan má totiž další zlotřilý zloplán. Tentokrát si umanul, že se stane nelítostným pirátem a potopí se svou lodí celý
svět. Naštěstí je tu Fredy, aby ho zastavil!
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm

GP037992

199,-

159,-

Georgia Pritchettová

FREDY /1
Igor Nosov

Nikolaj Nosov

NEZNÁLKŮV OSTROV

NEZNÁLEK NA MĚSÍCI

Ilustrace Marcela Walterová
Malé hrdiny nic nezaskočí a poradí si se vším a s každým!
Váz., 96 str., barevné ilustrace,
20 x 27,5 cm

Ilustrace Jaromír Zápal
Slavné a oblíbené dětské sci-fi
pro děti od 8 let.
Váz., 336 stran, barevné ilustrace,
20 x 27,5 cm

Největší strašpytel zachraňuje svět
Ilustrace Jamie Littler
Při pohledu na své nové sousedy je Fredy hrůzou
bez sebe. Kdo by nebyl? Na zahradě za plotem
střeženým lvy se skrývá vzduchotank! Fredy ví,
že musí najít způsob, jak svůj strach přemoct,
aby sousedovi zabránil zničit svět…
Váz., 192 stran, černobílé ilustrace, 15 x 21 cm

GP037006

GP038437

GP037991

199,-

159,-

399,-

349,-

199,-

159,-
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ČESKÁ
PREMIÉRA

MŮJ ATLAS SVĚTA
Vydejte se na dobrodružnou cestu
kolem světa! V knížce najdete mnoho
informací, odklápěcí okénka i zábavné
úkoly. Váz., 24 s., bar. p., 23 x 27 cm

GP037887

199,-

169,-

Rosa M. Curto

NAUČ SE KRESLIT BARVAMI
Nová publikace z oblíbené série děti naučí pomocí zábavných a návodných obrázků
kombinovat barvy a používat je při kreslení pastelkami a fixy.
Brož., 96 stran, barevná publikace, 22,6 x 26,8 cm

GP038317

99,-

129,-

Martin Velíšek

MŮJ STÁT
Ilustrace Milan Starý
Poznejte blíže státní symboly!
Flexivazba, 108 s., bar. p., 22 x 22 cm

GP038025

199,-

169,-

Rosa M. Curto

Rosa M. Curto

NAUČ SE MALOVAT PRSTEM

NAUČ SE KRESLIT TVARY

Vytvořte si spoustu vtipných obrázků pomocí
otisků prstu namočeného v barvě.
Brož., 96 stran, bar. publ., 22,6 x 26,8 cm

S touto knihou dokáže stvořit „umělecké dílo“
i úplný začátečník. Brož., 96 stran, bar. publ.,
22,6 x 26,8 cm + šablona na obkreslování

Stephen Motyer

GP037079

GP037893

Kdo je kdo ve Starém a Novém zákoně

129,-

99,-

149,-

119,-

BIBLICKÉ POSTAVY
Váz., 64 stran, barevná publikace,
19,5 x 25,5 cm

GP036884

179,-

149,-
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Roald Dahl

JIRKOVA ZÁZRAČNÁ
MEDICÍNA
Ilustrace Quentin Blake
Váz., 112 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

GP038817

179,-

139,-

Sam Ita

LETADÉLKA Z PAPÍRU
12 ÚŽASNÝCH PAPÍROVÝCH
VLAŠTOVEK

Roald Dahl

MATYLDA
Ilustrace Quentin Blake
Váz., 248 stran, černobílé ilustrace,
12,5 x 20 cm

GP038818

249,-

199,-

Zábavná knížka nabízí 12 originálních modelů papírových letadélek.
Brož., 36 s., bar. publ., 21,5 x 28 cm

GP035906

139,-

119,-

V knížce naleznete čtrnáct podrobných návodů na složení
modelů letadélek z papíru, které vytvořil známý americký
origamista. U každého modelu navíc naleznete QR kód
odkazující na videonávody „krok za krokem“.
Brož., 80 stran, barevná publikace, 17 x 24 cm

GP038495

119,-

149,-

Michael Scott

Michael Scott

Michael Scott

Michael Scott

ALCHYMISTA

ČARODĚJ

VĚDMA

ZAŘÍKÁVAČ

Tajemství nesmrtelného
Nicolase Flamela /1

Tajemství nesmrtelného
Nicolase Flamela /2

Tajemství nesmrtelného
Nicolase Flamela /3

Tajemství nesmrtelného
Nicolase Flamela /4

Čaroděj John Dee se rozhodl
ovládnout svět. Katastrofě mohou zabránit jen Josh a Sofie!
Váz., 400 stran, 14,5 x 21 cm

V napínavém pokračování se
Josh a Sofie znovu střetnou
s Johnem Dee a jeho kumpány.
Váz., 480 stran, 14,5 x 21 cm

Třetí díl šestidílné ságy irského
mistra fantasy je opět plný
nečekaných zvratů a bitev!
Váz., 504 stran, 14,5 x 21 cm

Dvojčata Josh a Sofie se vrací
zpátky domů. Jejich budoucnost
je ale stále nejistá…
Váz., 408 stran, 14,5 x 21 cm

GP038696

GP036595

GP036757

GP038241

349,-

279,-

349,-

279,-

349,-

279,-

349,-

279,-
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Susie Hodgeová

PROČ JE V UMĚNÍ TOLIK NAHÝCH LIDÍ?
Ilustrace Claire Gobleová
Proč lidé ve starověkém Řecku a Římě vypadali všichni tak krásně?
Proč malují impresionisté všechno tak rozmazaně? Proč obraz
potřebuje rám? Praktická publikace přibližuje umění vtipnou formou.
Provází mladé čtenáře jeho historií (od jeskynních maleb až po současnou postmoderní tvorbu) a odpovídá jim na řadu zapeklitých otázek.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 19 x 26,4 cm

GP038511

Terry Jones

Terry Jones

BAJKY
Z DIVOKÝCH VAJEC

POHÁDKY
K NEUVĚŘENÍ

Ilustrace Michael Foreman
V humorných bajkách se
představí žirafy tvárné jako
lego, teatrální termité a další
zázraky přírody! Váz., 120 s.,
barevné il., 17 x 24 cm

Ilustrace Michael Foreman
Originální moderní příběhy
vychází z tradic L. Carrolla,
E. Leara a R. Dahla.
Váz., 152 stran, barevné il.,
17 x 24 cm

GP037708

GP036300 279,-

199,-

169,-

229,-

Výhodný komplet dvou knih
GP038388

(Ušetříte 130,-)

348,-

219,-

279,-

Jiří Černý

Milada Motlová

INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY

OBRÁZKY
Z MODERNÍCH
ČESKOSLOVENSKÝCH
DĚJIN

PRAHA ZNÁMÁ
I NEZNÁMÁ

Uspořádal V. Hulpach
Ilustrace Zdeněk Burian
Vladimír Hulpach představuje
čtenářům bohatý soubor
Burianova ilustrátorského díla
a nabízí napínavou četbu,
v chronologickém průřezu
zobrazující události Severní
Ameriky v 18. a 19. století.
Váz., 288 stran, barevné il.,
16 x 24 cm

Ilustrace Lukáš Fibrich
Výpravný komiks vás provede dějinami poválečného
Československa a érou totality ve všech jejích podobách.
Váz., 136 stran, bar. publ.,
16 x 24 cm

GP037002

249,-

199,-

Ilustrace Jan Maget
Knížku o pozoruhodných
památkách a místech zpestřují historky, pověsti, zajímavosti o životě ve staré Praze,
přehledy historických dat,
panovníků a mnoho dalšího.
Váz., 96 stran, barevné il.,
20 x 29 cm

GP036704

259,-

219,-

GP038494

349,-

299,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

Pavel Juřík

Pavel Juřík

KOLOWRATOVÉ

ŠTERNBERKOVÉ

Z jednoho z nejstarších šlechtických rodů u nás pocházela řada významných osobností. 152 s., bar. p.

Monografie přináší fakta o minulosti rodu, osobnostech, heraldice
a genealogii. 208 stran, bar. publ.
GP036413 399,329,-

GP037763

299,-

349,-

OBRAZOVÉ PUBLIKACE
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Významné osobnosti,
genealogie, heraldika...
Pavel Juřík

LOBKOWICZOVÉ
Lobkowiczové jsou jedním z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Jejich historie sahá do 14. století. Později se rozdělili na
větve Hasištejnských a Popelů z Lobkowicz. Dodnes žije pouze větev popelovská, která se dělí na roudnickou primogenituru a mělnickou sekundogenituru. Dlouhá řada významných politiků, diplomatů, vojevůdců nebo mecenášů umění z tohoto rodu se zapsala
zlatým písmem do českých dějin. Váz., 160 s., 17 x 23,7 cm, bar. pub.

GP037764

279,-

nečlenská cena 349,-

Akční
cena

Kolektiv autorů

HUDBA

MUZEUM UMĚNÍ

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Kompletní obrazové dějiny

Publikace Dějiny českých zemí sleduje historický
vývoj na našem území od prvních stop člověka
v době kamenné po počátek 21. století.
432 stran, bar. publ.

Chronologicky a s exkluzivním obrazovým doprovodem kniha provází hudebními žánry, seznamuje
s teorií, uvádí nástroje, skladatele a interprety.
400 stran, bar. publikace

Nejkrásnější umělecká sbírka v knižní podobě představuje 2 700 mistrovských uměleckých děl. Obsahuje
barevně odlišené „galerie“, „sály“, „chodby“ a „speciální výstavy“, které se skládají v přehled dějin výtvarného
umění. 992 stran, barevná publikace
GP037234
4999,3999,-

GP038472

599,-

479,-

GP036763

Za ibody si můžete vybrat báječné odměny!

999,-

499,-
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Matematika
je královna
všech věd!

Jozef Kuzma,
Monika Reiterová

MATEMATIKA PRO
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V KOSTCE
Ucelený přehled základního učiva matematiky, které by měli žáci ovládat po
ukončení základní školy.
Obsahuje výklad z aritmetiky, algebry, geometrie,
kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky. Součástí jednotlivých kapitol
jsou vyřešené vzorové
příklady a neřešené příklady k procvičení. Díky
přehlednému členění je
snadné nalézt a zopakovat
si potřebné učivo. Výborná pomůcka pro přípravu
na testy, na přijímací
zkoušky na střední školu
a vhodně doplňuje učebnice. Brož., 128 stran,

ČESKÁ
PREMIÉRA

Katka Maria Delventhal, Alfred Kissner

KOMPENDIUM MATEMATIKY
Kniha představuje důležité oblasti matematiky od
aritmetiky přes algebru, geometrii, matematickou
analýzu a analytickou geometrii až po vyšší matematiku. Obsahuje soupis matematických značek
a symbolů, přehled vzorců, rejstřík nejdůležitějších
pojmů a úlohy k procvičení. K dobrému zapamatování slouží barevné zvýraznění nejvýznamnějších
tvrzení, definic a vzorců. Váz., 720 s., 16,5 x 21 cm

17 x 24 cm, bar. publikace

GP038368
nečlenská cena 169,-

129,-

GP038538

439,-

549,-

Akční
cena

Ladislav Čech

ANGLIČTINA
PRO LAMY
Angličtinář s mnohaletou praxí
napsal knížku o angličtině, která
je vtipná a přitom poučná. Osloví
nejen věčné začátečníky, ale
i studenty, kteří mají potíže s tradičními učebnicemi, nebo si prostě chtějí něco ujasnit. 184 stran
GP037917

38

199,-

169,-

PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU

Thomas Piketty

Kolektiv autorů

KAPITÁL V 21. STOLETÍ

KOMPENDIUM CHEMIE

Srozumitelný přehled pravopisných pravidel a pravopisný
slovník. Heslář doplňuje Dodatek MŠMT ČR. U každého
hesla je podrobně zpracováno
i tvarosloví. Praktické je graficky naznačené dělení slov.

Dílo profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou
nerovnost ve světě a spatřuje
v ní jedno z největších nebezpečí současnosti. Je stejná jako
před sto lety a roste způsobem,
který ohrožuje jak demokracii,
tak ekonomiku. 664 stran

Obsáhlá příručka přístupně
seznamuje s obsahem středoškolské
chemie, který je doplněn o rozšiřující informace přednášené na
vysokých školách nechemického
zaměření. Nechybí řešené příklady
a rozsáhlý výkladový slovník.
544 stran

472 stran, čb. ilustrace

GP037081

179,-

149,-

GP037078

799,-

399,-

GP036091

499,-

399,-

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

Naplánovat výlet? Nic snadnějšího!
Petr David, Vladimír Soukup,
Petr Ludvík

ČESKÁ
PREMIÉRA

NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÝLETY
NA PEVNOSTI
A OPEVNĚNÍ
Radek Diestler

ATLAS SVĚTA

PIVOPEDIE

Podrobný a praktický
atlas světa s aktuálními
mapami

České a slovenské pivovary, jejich historie,
pivo, které nabízejí.
328 s., bar. foto
GP036847
299,-

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

249,-

GP038349

549,-

439,-

Cestovní deník pro vaše
jedinečné vzpomínky
z dovolené

Které městské opevnění bylo
vzorem pro ostatní? Kde zůstaly zachovány všechny
městské brány? Který je nejkrásnější opevněný kostel
v Česku? Kam se vydat na
prohlídku pohraničních pevností? Co všechno skrývá
replika keltského oppida pod
Troskami? Odpovědi najdete
v této publikaci, věnované
opevněním. Návrh vycházky
či výletu doplňují zajímavosti
a aktuální praktické informace (otevírací doba, možnosti
parkování). Flexivazba, 168 s.,

CESTOVÁNÍ
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+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

12,5 x 21,5 cm, bar. publikace

GP038827
nečlenská cena 299,-

239,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY AUTEM

ZÁPISNÍK Z CEST
Ať už to jsou tajné tipy, úžasné restaurace nebo adresy na pohlednice z dovolené – do tohoto cestovního deníku se všechno vejde. Navíc v něm je místo
i na nalepení fotografií a dalších vzpomínek jako jízdenky nebo vstupenky. Vydejte se s tímto deníkem
na své cesty a už nikdy nezapomenete na všechny ty
úžasné zážitky! Flexivazba, 96 s., 12 x 17,5 cm, bar. publ.

GP038768

nečlenská cena 199,-

159,-

GP036881

299,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY VLAKEM

239,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY AUTEM 2
GP037950

299,-

299,-

239,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY NA KOLE
GP036880

299,-

299,-

239,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY VLAKEM 2

239,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY DO PODZEMÍ
GP038204

GP036882

GP037433

299,-

239,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY LANOVKOU
GP037431

299,-

239,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY LODÍ

239,-

GP037432

299,-

239,-

168 stran, barevné publikace

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2017.

39

EZOTERIKA

40 a 41 esoterika_sablona lista 3/17/17 3:31 PM Stránka 2

ČESKÁ
PREMIÉRA

Renata Herber

POSELSTVÍ
RUN
V runách je obsaženo prastaré vědění o skrytých
+ SADA
KARET
nebeských i zemských proudech.
Publikace se věnuje hlavně významu jednotlivých znaků a typům věštění, ale
obsahuje i základy severské mytologie a uvádí využití run v lidovém
léčitelství. Knihu doplňuje překrásně barevně provedená sada karet. Váz., 144 stran, 10,5 x 16,5 cm

Rajiv Parti,
Paul Perry

PO SMRTI SE
PROBUDIT
„Jeden z nejúžasnějších zážitků blízké
smrti, o kterých
jsem kdy slyšel,“
napsal Raymond
Moody, autor bestselleru Život po
životě, o tomto
pozoruhodném příběhu, pravdivém
a nesmírně inspirativním. Před zážitkem blízké smrti byl
dr. Rajiv Parti bohatý
a úspěšný lékař se
skvělou kariérou na
kardiologické klinice
v Kalifornii. Po probuzení ze stavu, v němž se mu
dostalo zásadního poučení, dospěl k duchovní
transformaci, dokázal změnit své zaměstnání, životní styl i základní

GP038630

Renata Herber

POSELSTVÍ TAROTU
Jak vykládat a číst karty
a jaký je význam listů
v kratším i delším horizontu. Kniha je doplněna černobílými obrázky
a nádhernou barevnou
sadou 78 karet od
Dagmar Lukůvkové.
Kniha obsahuje rituál
věštění, význam Velké
i Malé Arkány, výklady s různým počtem listů.

životní přesvědčení. Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GP037481

GP037471

299,-

399,-

Ileana Abrevová

Jiří Černák

Nicola de Pulford

Ambika Wautersová

Louise L. Hay

BÍLÁ MAGIE

ČÍNSKÉ HOROSKOPY

ČARODĚJNICKÁ KNIHA

ČAKRY

BARVY A ČÍSLA

Kouzla pro lásku

Všichni máme poznat svůj
přirozený talent a účelně využívat vlastní potenciál
v životě i práci. Právě v tom
totiž spočívá zaručená cesta
k úspěchu. 168 stran

Přes 40 tajných návodů jak
být úspěšný v životě, práci
a zábavě. Pozitivní přírodní
magie slouží i jako nástroj
zlepšení našeho osudu.
144 stran, barevná publikace

Kompletní průvodce

Barvy a čísla pro nás mají
mnoho významů, jsou důležité
pro náš život a naše postoje.
Mohou vytvořit základ pro
naše afirmace a rozhodnutí
o sobě. 112 stran

S pozitivním smýšlením, dobrými úmysly a pomocí vesmíru můžete provádět kouzla, která vám přinesou vztah,
po jakém toužíte. 144 stran
GP038140 149,-

40

Váz., 200 s., 10,5 x 16,5 cm

199,-

nečlenská cena 249,-

299,-

399,-

119,-

GP038473 159,-

129,-

GP038501 259,-

219,-

Kniha se zabývá povahou
energie, ukazuje, jak umožnit
energii růst a přetvářet se
pomocí uzdravení sedmi
čaker. 144 stran, bar. il.,
GP036510 299,-

259,-

GP145730

148,-

119,-

Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč) –
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Anita Moorjani se narodila v Singapuru indickým rodičům. Mnoho let pracovala ve světě
byznysu, ale v dubnu 2002 jí diagnostikovali
rakovinu. Fascinující zážitek blízké smrti na
počátku roku 2006 jí zásadně změnil pohled
na život a její současná práce je prodchnuta
hloubkou, kterou si přinesla z vyšších sfér. Je
vtělením pravdy, že všichni máme vnitřní sílu
překonat v životě i nejtěžší situace, a je živoucím příkladem toho, že je to možné.
V současnosti žije s manželem v USA.

Žijte!
Tady a teď!
ČESKÁ
PREMIÉRA

Anita Moorjani

CO KDYŽ JE TO NEBE?

Anita Moorjani

MUSELA JSEM ZEMŘÍT
Po dlouhé léčbě a kómatu
nečekané uzdravení. 208 s.
GP036013

249,-

299,-

Anita Moorjani je autorkou knihy Musela
jsem zemřít, která se stala bestsellerem
(Knižní klub 2013). Popisuje v ní svůj boj
s rakovinou, ústící ve fascinující zážitek blízké
smrti. Ten dalekosáhle změnil její pohled na
život. Anita se rakoviny zcela zbavila a nyní
cestuje po světě, pořádá semináře, přednáší
na konferencích a vypráví posluchačům
o hlubokém vhledu, který zažila na onom
světě. Je-li v životě důležitá cesta, a nikoli cíl,
je možné, že nebe je zde – je jím tento fyzický život, který žijeme na Zemi.
Váz., 192 stran, 14,5 x 22,7 cm

GP038458

nečlenská cena 299,-

239,-

Theresa Cheungová

Theresa Cheungová

SPATŘÍŠ SVOJE
ANDĚLY

ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ

ROZHOVORY S NEBEM

Příběhy těch, kteří spatřili
záblesk nebes. 264 stran

Nebesa nabízejí znamení,
chrání nás. 272 stran

Andělé existují. 296 stran
GP036492 349,-

279,-

GP036629 299,-

249,-

Theresa Cheungová

GP037965 299,- 239,-

Výhodný komplet
jen

647,-

obj. č.

GP038794

Spatříš svoje anděly, Život smrtí nekončí a Rozhovory s nebem

Jeho Svatost dalajlama,
Victor Chan

Pavel K. Mráček

MOUDROST
SOUCITNOSTI

Největší poutní místo světa

Tibetský duchovní vůdce při
setkáních s pozoruhodnými
lidmi ze čtyř různých světadílů. 352 stran
GP036366

299,-

– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na straně 71.

249,-

GUADALUPE
Panna Maria Guadalupská se
zjevila prostému indiánovi, na
jeho plášti se pak objevil její
obraz, nejuctívanější v Latinské Americe. 104 s. + 8 s. příl.
GP038697

129,-

99,-
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O snu planety
i osobním snu

Nejlepší
kniha
o meditaci!
Dean Sluyter

PŘIROZENÁ
MEDITACE
Meditaci zvládne každý.
Stačí dát všemu volný
ČESKÁ
průchod – nic nedělat,
PREMIÉRA
jenom být… Pod vedením zkušeného učitele
Deana Sluytera si můžete
vyzkoušet klidný, příjemný přístup. Najdete tu
všechny praktické rady,
které budete potřebovat,
abyste si vhodné metody
uzpůsobili pro svůj každodenní život. Na mnohé, co vás zajímá, jste se chtěli zeptat, ale nikdo
vám zatím neodpověděl. Nyní se dozvíte vše. Váz., 280 stran, 14,5 x 206 cm

219,cena pro VIP členy 195,-

GP037687

nečlenská cena 279,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
Don Miguel Ruiz, ml.

MISTREM SÁM SOBĚ
Dávní Toltékové věřili, že život, jak ho vnímáme, je sen. Každý
z nás žije ve svém osobním snu a všechny naše sny dohromady
vytvářejí sen planety. Na to bychom neměli zapomínat; jinak se
staneme obětí přesvědčení, že nemáme život dostatečně pod
kontrolou. Kniha Mistrem sám sobě vysvětluje, jak člověk může
procitnout, osvobodit se od iluzí příběhů a žít v souladu se svou
opravdovou podstatou. Váz., 176 stran, 13 x 19 cm

GP038307

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz

MOUDROST Z KNIHY LÁSKA,
VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ

ČTYŘI DOHODY

96 stran, 9 x 10 cm, barevná publikace

GP038698

129,-

99,-

Kniha moudrostí starých Toltéků
144 stran
GP038699

199,-

149,-

199,-

nečlenská cena 249,-

Don Miguel Ruiz ml.

PĚT STUPŇŮ PŘIPOUTANOSTI
Toltécká moudrost pro moderní svět
Díky této knize porozumíme, jak si v životě
vytváříme připoutanost, a ta pak ovlivňuje veškerá naše rozhodnutí. Různé úrovně připoutanosti nás vlastně udržují v psychologické
i duchovní pasti, ze které nemůžeme snadno
uniknout. 184 stran
GP036367

42

249,-

199,-

Eckhart Tolle

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU PRACOVNÍ KNIHA

Nemá smysl trápit se minulostí a vynakládat úsilí vzhledem k budoucnu. 184 stran

Specifická cvičení a rady, jak objevit
„milosrdenství, lehkost a klid“. 132 stran

GP038717

249,-

199,-

GP083248

188,-

149,-

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

Marie Kondo

ZÁZRAČNÝ ÚKLID
Poznejte originální umění, díky němuž se zbavíte nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Proměňte svůj domov díky
inspirativní metodě v trvale
uklizené prostředí: klíčem je
vypořádat se s domácností ve
správném pořadí, ponechat si
jen to, co opravdu milujete,
a udělat vše rychle. 192 stran
GP037283

249,-

Ke zlepšení života
stačí 6 minut denně!

ŽIVOTNÍ POMOC
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199,-

Allan a Barbara Peasovi

VŠECHNO, CO BYSTE MĚLI
VĚDĚT O MUŽÍCH
A ŽENÁCH
Kompendium z bestsellerů
Proč muži neposlouchají a ženy
neumí číst v mapách, Proč muži
lžou a ženy pláčou, Proč muži
chtějí sex a ženy potřebují lásku
a Muži! Ženy! 296 stran
GP037450

259,-

219,-

Gerti Samelová

SEDM TIBEŤANEK
Ženská typologie založená na starém učení o harmonii energií
pomůže uspořádat život. Kniha je
určena laikům, rozebírá jednotlivé
osobnosti, uvádí vhodná cvičení,
alternativní postupy i rady pro
každý typ. Zajímavé je propojení
principu jang a jin s odpovídajícím
tibetským pojetím. 240 stran
GP037852

199,-

ZÁZRAČNÉ RÁNO

SLOVNÍK LATINSKÝCH
CITÁTŮ
Kniha obsahuje v češtině nejširší
dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel,
a to v původní latinské podobě
i v českém překladu. Více než
4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení
možno vyhledat i podle českého
rejstříku či klíčových slov.
279,-

169,-

Hal Elrod

J. Čermák, K. Čermáková

544 stran
GP037436

ČESKÁ
PREMIÉRA

239,-

– více informací na straně 71.

Celosvětový trend, který v poslední době dobývá svět: čtenáři a fanoušci
Zázračného rána tvoří pozoruhodnou skupinu sestavenou z podobně založených
jednotlivců, kteří se každé ráno probouzejí s určitým cílem: naplno využít neomezený potenciál, který dřímá v každém z nás. Tvůrce tohoto fenoménu má za
sebou neuvěřitelný osud – po tragické autonehodě upadl do kómatu, přežil klinickou smrt, překonal fyzický handicap a propracoval se k celosvětovému úspěchu. Ve své knize dává návod, jak se dostat na vyšší úroveň, kde vaše osobní
i pracovní úspěchy daleko přesáhnou všechno, co jste dokázali v minulosti.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GP038340

nečlenská cena 229,-

179,43
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Pořád se
můžete
zlepšovat!
John C. Maxwell

ZAPRACUJTE NA SOBĚ
Pro známého poradce a kouče
Johna C. Maxwella je jediným
vodítkem k úspěšnému životu
snaha neustále se zlepšovat. To
však není jednoduché, protože
velmi často narážíme na různé
překážky, které nám v tom
zabraňují. Jak tyto překážky
překonávat a jak soustředit čas
k maximálnímu osobnímu
růstu, jsou ústřední témata této
chytře napsané knihy.
Váz., 120 stran, 11,5 x 16,5 cm

GP038831
nečlenská cena 149,-

119,-

Rhonda Byrne

TAJEMSTVÍ
Kniha vděčnosti
Na každý den je v diáři
uvedená myšlenka
vycházející ze zákona
přitažlivosti a slova
Děkuji. Každý den si
zapište, zač jste vděční,
nakonec vznikne soubor myšlenek, přitahující nekonečné bohatství. 192 stran
GP037230

299,-

249,-

Rhonda Byrne

TAJEMSTVÍ
Kniha shromažďuje moudrost
předchozích
generací; naučí
vás dosáhnout
svých tužeb – v oblasti peněz, zdraví, vztahů
i osobního štěstí! 216 stran, bar. publikace
GP036172

299,-

259,-

Louise L. Hay

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

Paulo Coelho

Paulo Coelho

LÁSKA

ŽIVOT

Vybrané citáty

Vybrané citáty

Inspirativní výbor citátů z děl
nejoblíbenějšího autora naší
doby je zaměřený na originální, půvabně vyjádřené
a hluboce pravdivé myšlenky
o lásce v mnoha jejích podobách. 128 str., bar. il.
GP037434 289,- 249,-

Inspirativní výbor z citátů
o podstatě života, o lásce
i o lidském osudu. Coelhovy
filozofie se dotýkají tužeb
všech, kdo hledají způsob,
jak porozumět životu a vypořádat se s ním. 128 s., bar. il.

Své tělo uzdravíte vydáním pozitivní
energie při práci s myslí. 248 stran

GP037435 289,-

249,-

Výhodný komplet
jen

428,-

obj. č.

GP037508
Láska a Život

44

GP038744

249,-

199,-

Louise L.Hay

SÍLA ŽENY
Autorka učí ženy, jak si vážit
sebe sama, získat sebevědomí
a respekt. Obrací se na všechny ženy bez ohledu na jejich
věk či společenské zázemí. Její
knihy pomáhají tisícům žen na celém světě objevovat a rozvíjet nevyužité tvůrčí síly,
najít sebe samé a žít plným, autentickým životem. Váz., 128 stran, 12,5 x 20 cm

GP038830

nečlenská cena 169,-

129,-

Využijte nabídky cestovní kanceláře Pantour! Hledejte na www.pantour.cz

Skandinávské
umění dobře žít

ŽIVOTNÍ POMOC
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Cheryl Strayedová

DIVOČINA
400 stran

ČESKÁ
PREMIÉRA

GP036081

239,-

299,-

Výhodný komplet
jen

398,obj. č. GP039043
2x Cheryl Strayedová

Cheryl Strayedová

VELKÁ CESTA K SOBĚ SAMÉMU

ČESKÁ
PREMIÉRA

Autorka bestselleru Divočina, podle něhož vznikl i stejnojmenný úspěšný
film, shromáždila do jednoho svazku své sloupky, které uveřejňovala
v novinách pod pseudonymem Sugar a v nichž radila lidem s nejrůznějšími
osobními problémy. „Sugar své čtenáře nerozmazluje – věří jim a vnímá
osudy pod povrchem příběhu, který jí vyprávějí. Dokáže se vcítit do situace, aniž by zabředla do sentimentu, a vidí problémy dříve, než si jich všimne čtenář.“ Takto knihu charakterizoval americký hudebník a kritik časopisu
The New Yorker Sasha Frere-Jones.
Louisa Thomsen Britsová

Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GP038172

nečlenská cena 299,-

239,-

HYGGE
Tajemství spokojeného života
Dánové jsou považováni za nejšťastnější národ na světě. Za jejich
spokojeností stojí hygge, což je pocit sounáležitosti a tepla,
moment pohody a radosti. Tato malá knížka vám pomůže hygge
najít ve vašem životě a užívat si jej každý den. Uvařte si šálek
kávy, uvelebte se ve svém oblíbeném křesle a přesvědčte se,
o kolik krásnější je život s hygge.
Váz., 192 stran, 12,6 x 17,6 cm, barevná publikace

GP038594

Cara Coppermanová

Meghan Dohertyová

Devora Zacková

POKÉMON GO!

NECHOVEJ SE JAKO
PITOMEC

SINGLETASKING

Neautorizovaný
průvodce hrou
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
GP038601 199,-

159,-

Průvodce etiketou pro
náctileté
Vtipně pojatá etiketa pro
dospívající a mladé dospělé,
s retro obrázky a radami,
jak se chovat v různých
společenských situacích, do
nichž se člověk dostává
v soukromí, ve škole
i v práci. 192 s., čb. ilustrace
GP037978 199,-

169,-

Kniha odbourává mýtus,
že lidé mohou dělat víc
věcí zároveň. Autorka
ukazuje, že je to přesně
naopak. Soustředění na
jednu věc nakonec ušetří
čas a vede k lepším výkonům. To se netýká jen
práce v kanceláři, ale
v podstatě všeho, co člověk dělá. 176 stran
GP037573 199,- 169,-

Pro členy Knižního klubu atraktivní slevy na zájezdy – cestujeme.knizniklub.cz

nečlenská cena 249,-

199,-

Louisa Thomsen Britsová se narodila
v Ugandě dánské matce a anglickému
otci. Je matka čtyř dětí a vášnivá plavkyně. Pracovala jako kritička restaurací
a umění v rozhlase a učila kmenové
a břišní tance. Zajímá se o přehlížené detaily obyčejného života, komunitní život a řemesla.
Píše o umění žít, přirozené podstatě věcí
a o rytmech a rituálech, které nás spojují
a definují.

45
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Drunvalo Melchizedek

PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA - SV.1
Kdysi veškerý život znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak
jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli, kým jsme byli. Autor osvětluje mystéria příchodu do života,
zkoumá, proč je svět takový, jaký je, a obeznamuje s energiemi,
které umožní našemu vědomí rozkvést do
opravdové krásy. Brož., 280 s., 16,5 x 23,5 cm

GP038799

nečlenská cena 259,-

199,-

Drunvalo Melchizedek

PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU
ŽIVOTA - SV. 2
Posvátný vzor Květu života je v tomto svazku prozkoumáván ještě hlouběji. Autor ukazuje, jak je tento zdánlivě jednoduchý vzor
obsažen ve stvoření našeho veškerého trojdimenzionálního jsoucna. Od pyramid a mysterií Egypta po novou rasu indigových dětí
nám předkládá posvátnou geometrii této
reality. Brož., 264 s., 16,5 x 13,5 cm

ČESKÉ
PREMIÉRY

GP038800

nečlenská cena 259,-

199,-

318,-

HOLČIČKA / CHLAPEČEK
Moje první vzpomínky
96 s., bar. publ.

GP035799 Holčička
349,-

Výhodný komplet
jen

Elle Mendenhallová

obj. č.

GP039044

299,-

GP035798 Chlapeček
349,-

299,-

Prastaré tajemství Květu života 1 a 2

Maminka je velmi důležitý člověk v našich životech. Jen s málo
lidmi máme tak blízký vztah jako s ní. A táta, ten je prostě nejlepší. S nikým jiným jsme v dětství nezažili tolik dobrodružství.
Společně strávený čas je plný vzpomínek, které stojí za to
zachytit. Tyto knihy nabízejí dostatek prostoru pro rodiče
a děti, aby si mohli zapsat vzácné zážitky nebo myšlenky.
Hodně zábavy při vzpomínání, vyprávění a vyplňování.

ČESKÉ
PREMIÉRY

MAMI, JAK TO BYLO?
Váz., 128 stran, 17 x 245 cm, bar. publikace

GP038770

nečlenská cena 199,-

159,-

TATI, JAK TO BYLO?
Váz., 128 stran, 17 x 24,5 cm, barevná publikace

GP038771

46

nečlenská cena 199,-

159,-

VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 70.
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ČESKÁ
PREMIÉRA

ČESKÁ
PREMIÉRA

Andrew Fuller

ŠŤASTNÉ A ÚSPĚŠNÉ DÍTĚ
Vzdělání dětí se zaměřuje víc na konkrétní znalosti a data než na rozvoj důležitých schopností, jako je cílevědomost, odhodlání pouštět se
do náročných úkolů, schopnost učit se z chyb
a uvažovat netradičně. Autor vyvrací některé
zažité mýty – že míra inteligence je vrozená, že
geniální a kreativní je jen malé procento lidí, že
chybovat je špatné či že genialita je dědičná –
a ve své knize shromáždil rady a techniky, jak
děti rozvíjet. Váz., 288 s., 12,5 x 20 cm, čb. il.

GP038201

nečlenská cena 279,-

219,-

JAK
PŘIPRAVIT
DOKONALOU
SVATBU
Váš spolehlivý
pomocník od chvíle, kdy vás
partner požádá o ruku, až do okamžiku, kdy vyslovíte
své „Ano“. Tato kniha je plná jednoduchých nápadů, jak vytvořit či dotvořit
řadu inspirativních témat – svatba v námořním stylu, něžná pudrová nebo krásná rustikální.
Stačí si jen vybrat! Nechybí ani praktické rady a nápady, jak připravit svatební oznámení
nebo slavnostní řeč a časový rozvrh předsvatebních příprav. S touto knihou v ruce půjdou
přípravy na váš slavnostní den jako po másle a vy se budete moct soustředit na to, co je
skutečně důležité. Váz., 256 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

GP038199

349,-

nečlenská cena 449,-

Anne Hooperová
KÁMASÚTRA pro milence 21. století

Dalton Conley

Elizabeth Fenwicková

Allan a Barbara Peasovi

RODIČOLOGIE

VELKÁ KNIHA O MATCE A DÍTĚTI

Exotický koktejl starověké a současné
moudrosti. 160 stran, barevná publikace

O výchově s nadhledem
a suchým humorem. 240 stran
GP037603 249,199,-

Praktické rady k porodu, péči o kojence, kojení i nemocech. 264 stran
GP035242
299,259,-

PROČ MUŽI LŽOU A ŽENY
PLÁČOU

GP038355

359,-

299,-

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

360 stran, čb. ilustrace

GP035804

259,-

219,-

47
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Sophie Ortegová

JAPONKY NECHODÍ
NA PLASTIKU
Chcete jednou provždy zhubnout bez obětí a odříkání?
Osvojte si metodu Tokio–Paříž
a odhalte nové tajemství štíhlé
linie, princip kalorické hustoty
potravin inspirovaný japonským
způsobem života. V knize najdete množství receptů s použitím
agar-agaru a konjaku, důležité
tipy na nákupy, cvičení, kosmetické rady, postupy pro zdraví
a proti stárnutí… Zeštíhlující
metoda Tokio–Paříž přináší kompletní, zdravé a trvalé řešení problémů s nadváhou. Brož., 224 s.,

ČESKÁ
PREMIÉRA

15,5 x 23,7 cm, bar. ilustrace

GP038357
nečlenská cena 329,-

Christina Butcherová

I. Thomasová, F. Veyssetová

I. Thomasová, F. Veyssetová

ÚČESY Z DLOUHÝCH VLASŮ

ŠIK JAKO FRANCOUZKA

ŠIK JAKO FRANCOUZ

Vynalézavé účesy jsou hitem:
přetočený ohon, francouzský
cop, rozcuchaný uzel, drdol...
Více než 80 účesů na večírek,
do práce, na pláž, s podrobnými
návody, jak je vytvořit a dozdobit, navíc tipy a nápady, jak je
obměnit. 192 stran, bar. publikace

O módě, svůdností a eleganci
ve francouzském stylu, tipy,
jak změnit šatník a vytříbit styl.
Kniha vychází z rozhovorů
s lidmi zabývajícími se stylem,
a radí, čím zakrýt nedostatky
a zdůraznit přednosti a jak si
hrát s módou. 192 s., bar. p.

Kniha o módě a stylu, plná
praktických rad a tipů. Průvodcem je patnáct Pařížanů, kteří
slouží jako ikony tolik probíraného francouzského stylu
a předvádějí, jak si osobitý styl
osvojili. Ke stylu se vyjadřují
i odborníci. 192 s., bar. p.

GP036875

48

299,-

249,-

GP037705

349,-

299,-

GP037724

349,-

299,-

259,-

ZVLÁDNU TO SÁM

VLASY JAKO ŠPERK
Vykouzlit si módní účes nebylo nikdy jednodušší! V knize najdete srozumitelné postupy,
které vás naučí za pouhých pár minut uplést
úžasné copy a uzly. 32 stran, bar. publ.

ZVLÁDNU TO SÁM

DOMÁCÍ KOSMETIKA
Patnáct jednoduchých návodů na kvalitní
krémy, masky a zábaly, které snadno a levně
připravíte z toho, co najdete ve své kuchyni.
32 stran, barevná publikace
GP038793
cena za obě barevné publikace 118,-

98,-

Mireille Guilianová

Mireille Guilianová

FRANCOUZKY ZRAJÍ
JAKO VÍNO

FRANCOUZKY
NETLOUSTNOU

Formule, která zlepší váš život, vzhled a zdraví. 280 s.

Francouzky milují dobré jídlo, přesto jsou štíhlé. 280 s.

199,-

GP036677 259,-

GP038654 259,-

199,-

Výhodný komplet
jen

338,-

obj. č.

GP039045

Francouzky zrají jako víno a Francouzky netloustnou

Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko
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FITNESS

Akční
cena

Sam Murphyová

BĚH PRO ŽENY
Inspirace pro ženy, které milují běh. Ocení tipy, jak zařadit běh do nabitých dnů
nebo vytvořit tréninkový
plán. Autorka vybírá nejlepší
doplňkové sporty, motivuje
a pomůže sestavit vyvážený
program. 208 s., bar. publ.
GP037111 399,-

199,-

T. Tschirner, A. Firusová

CVIČÍME
S PRUŽNÝMI PÁSY
S pomocí speciálních sestav
cviků za použití pružných
pásů dosáhnete během krátké doby vysněné postavy.
Naučte se, jak mít radost
z pohybu a jak si zpevnit
celé tělo. 128 s., bar. publ.
GP037585 199,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

169,-

Ingo Froböse

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

POSILOVÁNÍ
BEZ NÁŘADÍ

MODRÁ KNÍŽKA O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ

Přes 100 velice účinných
cviků bez nářadí

Společná knížka ultramaratonce, trenéra a propagátora běhu Miloše Škorpila a spisovatele a aforisty Pavla Kosorina je úplně jiná než ostatní knihy o běhání, které
znáte. Tahle je totiž spíše o pohledu na běh jako na něco krásného, klidného a slavnostního než o tom, jak rychleji zaběhnout pět nebo deset kilometrů, či dokonce
maraton. Autoři jsou přesvědčeni, že běhání je tu proto, aby se jím člověk bavil,
aby nás uzdravovalo, spojovalo a naplňovalo radostí. Váz., 120 stran, 14 x 17,8 cm

Cviky pro zlepšení kondice
a vytvarování těla, k nimž
nepotřebujete žádné náčiní.
Navíc ideální způsob výživy.
160 s., bar. publikace
GP037437 299,-

249,-

GP038753

159,-

nečlenská cena 199,-

David Zinczenko

DIETA PLOCHÉ BŘICHO
Revoluční plán jak porazit obezitu
a udržet si štíhlou linii

ČESKÁ
PREMIÉRA

Jak dosáhnout jednou provždy štíhlého, pevného a zdravého těla? Změňte svůj osud
a vyzrajte nad „tlustými geny“! Zbavte se
trvale tuku na břiše. David Zinczenko, autor
bestsellerů o zdravé stravě a výživový specialista, se ve svojí kariéře zabývá břišním
tukem, tím, odkud pochází a jak na nás
působí. V této knize se dozvíte, proč někteří
z nás mají problém zhubnout, zatímco jiní
jsou štíhlí. Vysvětluje, jak některá jídla
povzbuzují naše tukové geny, a naopak
uvádí seznam devíti jídel, které tyto geny
„vypínají“, a tak umožňují jednoduše, rychle
a trvale zhubnout. Tato jídla nám pomáhají
uzdravit náš trávicí systém a nastavit nás na
nový štíhlý život. 320 stran

GP275026 nečlenská cena 329,-

Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let!

269,-

Jean Drouin, Denis Pedneault,
Roberto Poirier

CVIKY, KTERÉ LÉČÍ
Máte osteoporózu, bolí vás záda,
trpíte zánětem sedacího nervu?
Tato kniha vysvětlí příčiny vašich
potíží a poradí, jak je zmírnit či
jim předcházet. Obsahuje také
cvičební sestavy a rady, jak změnit držení těla... 256 s., bar. publ.
GP038006

399,-

299,-

Marco Petrik, Niki Kaiserová

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.
128 stran, barevná publikace
GP038081 249,199,-
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Gustav Dobos,
Sherko Kümmel

Eve Berlinová

Eve Berlinová

Concetta Bertoldiová

HRANA ROZKOŠE

HRANA POKUŠENÍ

JAKÉ JE TO V NEBI? DANIEL HŮLKA:
DIAGNÓZA
Autorka působí jako
médium a pořádá pra- BLÍŽENEC

AKTIVNĚ PROTI
RAKOVINĚ

Spisovatelka Dylan píše
o sadomasochismu.
Lékaři a přírodní léčite- Ale jak se o tom dozvělé spolupracují, aby
dět víc? Seznámí se
terapie byla snesitelněj- s přitažlivým Alekem,
ší a šance na vyléčení
který se zálibou v dolepší. 304 stran
minanci netají. 256 s.
GP035832
299,- GP035998
229,-

Mischa je žena, která
má věci pevně pod
kontrolou. Pak ale potkává autoritativního
Connora. A zjišťuje, že
pokušení podvolit se je
silné... 360 stran
GP036471
299,-

Terrence WebsterDoyle

John Fante

PROČ MĚ POŘÁD
NĚKDO ŠIKANUJE?

Vladimíra Dvořáková

Helena
Peerová

FITJAZZ

P. C. Castová,
Kristin Castová

LENOBIIN SLIB

DRAKOVA PŘÍSAHA

Druhá novela ze světa
Školy noci přibližuje
pohnutý osud Zoeyiny
oblíbené učitelky,
instruktorky jezdectví.
136 stran, čb. il.
GP035884
179,-

Samostatná novela přidružená k cyklu Škola
noci, věnovaná osudům bojovníka a učitele šermu Draka Lankforda. 128 stran, čb. il.
GP035344
179,-

Dr. I. W. Lane,
L. Comac

Irma Kraussová

Netradiční biografie
přibližuje osobnost
umělce narozeného ve
znamení Blíženců.
232 s, 12 s. čb. fotopříl.

Agatha Christie

Agatha Christie

PARKER PYNE
ZASAHUJE

MÍSTO URČENÍ
NEZNÁMÉ

Román napsaný v nápadně strohém stylu
s krátkými odstavci
a kapitolami, přímočarým stylem a spoustou
dialogů. 176 stran
GP109481
138,-

Puntičkářský Parker Pyne, státní úředník na
penzi, sice na první pohled ničím neupoutá,
ale rychle odhalí zloděje i vraha! 216 stran
GP034622
249,-

Pohřešuje se mladý
vědec Thomas Betterton a jeho případ dotane na starost inspektor
Jessop. A ten přichystá
lest... 216 stran
GP033857
249,-

Michelle Millerová

Hillary Rodham
Clintonová

Reinhard K. Sprenger

Dora van Gelder

PRINCIP
ZODPOVĚDNOSTI –
CESTY K MOTIVACI

VE SVĚTĚ
DOBRÝCH VÍL

ÚPIS

Když se autor mobilní
aplikace sloužící k sezFitjazz je monamování rozhodne
derní taneční směr pro všechny generace. Díky
technice jazzového tance ovládnete tělo, se cviky upsat akcie firmy na
kompenzačního bloku zpevníte svaly. v tanečních burze, začíná hra, v níž
variacích se naučíte koordinaci pohybu, při rela- nejde jen o miliardy
xaci odbouráte stres. 160 s., bar. pub.
dolarů. 352 stran
299,GP036979
349,- GP037440

50

P. C. Castová, Kristin
Castová

videlné seance se členy britské královské rodiny, americkými celebritami, politiky a dalšími osobnostmi.
GP252309
279,-

ROZKLÁDÁNÍ STÁTU NA ZÁPAD
Známá politoložka hle- OD ŘÍMA

dá odpověď na otázky,
Kniha plná aktivit zamě- které si veřejnost klade
řených na nenásilné
– co se v Česku děje,
řešení konfliktů a rad,
proč tomu tak je a zda
jak se postavit tyraexistuje nějaké výchonům. 144 stran
disko. 176 s., čb. il.
229,GP072546
180,- GP035533

Miroslava Besserová

TĚŽKÁ
ROZHODNUTÍ
Politička a bývalá ministryně zahraničních věcí píše o práci ve vládě
prezidenta Obamy.
720 s. + 48 s. bar. příl.
GP037048
499,-

GP037730

249,-

OTRÁVENÉ ŠTĚSTÍ

ŽRALOCI STÁLE
JEŠTĚ NEMAJÍ
RAKOVINU

Láska těch dvou je divoká a krásná. Ale
rychle se mění v jed
Užívání žraločí chrupav- a postupně se objevují
ky zpomaluje růst návěci, které obklopují
doru anebo jej zcela
umělecky nainstalovazastaví. 228 stran
nou mrtvolu. 320 stran
GP080922
140,- GP037001
279,-

Vztahy na pracovišti,
důležitost iniciativy
a odpovědného přístupu k řešení všech
úkolů. 256 stran

Autorka provází
fascinujícím světem skřítků – popisuje mnoho druhů skřítků na
základě osobní zkušenosti a vysvětluje, proč je
schopná je vidět a někdy s nimi i komunikovat.
132 stran

GP086797

GP220155

180,-

130,-

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

Anders de la Motte

GAME
Henrik se vrací podzemní dráhou
domů. Na sedadle leží mobil, který
ho esemeskou pozve do hry. 360 s.
GP035715
299,-

BUZZ
Hra se vrací! Řídí nás neviditelná
síť manipulátorů? A co může čloJack Canfield, Marx
věk udělat, když mu vyhrožuje
Victor Hansen
kdosi zcela neznámý? 416 stran
GP035716
329,- MĚJTE ODVAHU

ZVÍTĚZIT

BUBBLE

Život vám má mnoho
Henrik HP Pettersson se kdysi zaco nabídnout... když se
pletl s nevyzpytatelným podnikem
toho odvážíte dosáhnazvaným Hra. Přes několik pokusů nout. Stačí rozvíjet
o únik se mu to nedaří. 448 stran
sebedůvěru! 200 stran
GP035717
329,- GP190880
220,-

Zohre Esmaeli

Světlana Glaserová

Tom Isbell

MOJE NOVÁ
SVOBODA

RUSANDA
NA VĚTVI

ÚTĚK Z TERITORIA
SMRTI

Zohre je jediná afghánská topmodelka. Spojuje se v ní láska ke svobodě a respekt k tradicím. 232 s., 8 s. příl.,
barevná publikace
GP036934
249,-

Autobiografický příběh
o osudech jedné rodiny a dětství mezi Ruskem a Prahou, psaný
s vnímavostí a láskyplným humorem. 176 s.
GP038018
199,-

Země se ocitla na pokraji zkázy. Nová vláda
vyhlásila Republiku Pravá Amerika a všichni
přeživší byli umístěni
do táborů... 312 s.
GP035846
299,-

VELKÁ KNIHA PRO
MILOVNÍKY
Emily je připravená vše ČESNEKU

Michio Kushi

L. B. Landman

Gail McHughová

Gail McHughová

Jill Shalvisová

Jill Shalvisová

VÁŠ OBLIČEJ
NIKDY NELŽE

JAK OBCHODOVAT
S AMERIČANY

NEČEKANÉ
SETKÁNÍ

NEČEKANÁ TOUHA

CHYTRÁ A SEXY

ODVÁŽNÁ A SEXY

Kniha ne tak o tom, jak
pomoci nemocným, ale
o tom, jak lépe porozumět sobě samým, svému životu a svému
vztahu ke světu. 96 s.
GP087970
180,-

Autor využívá marketingovou strategii
k identifikaci oblastí
amerického práva,
které mají největší vliv
na úspěch či neúspěch
firmy. 312 stran
GP073377
198,-

Emily po smrti matky
odjíždí do New Yorku.
Oporou je jí přítel Dillon, pak ale potká Gavina, bohatého a okouzlujícího floutka. 360 s.
GP037168
299,-

riskovat, jen aby byla
s mužem, který pronásleduje její myšlenky
i sny od prvního osudného dne. Zbývá jí jen
naděje... 384 stran
GP037169
299,-

Phillip Salmon,
Anna Jeoffroy

Chögyam Trungpa

Doreen Virtue

SHAMBHALA –
POSVÁTNÁ CESTA
BOJOVNÍKA

MOŘSKÉ PANNY –
KOUZELNÝ
PODVODNÍ SVĚT
MOŘSKÝCH LIDÍ

Sigrid-Maria
Größingová

KVĚTOVÉ ESENCE
DR. BACHA
Chápání květových
esencí dr. Bacha ve
vztahu k pozitivním
emocionálním kvalitám
čaker. 128 stran
GP147134
220,-

Pocit svobody a síly
nezíská bojovník násilím nebo agresivností,
ale jemnosti, odvahou
a sebepoznáním. 192 s.
GP138742

180,-

Noah se rozhodne odPřes 220 receptů od
jet na hory, s nadějí, že
nejlepších kuchařů
na něj čeká i něco víc
z celého světa, které
než jen zasněžené svazvítězily v ročnících
hy a pivo. Ale to ještě
Velké česnekové kunetuší, jaké dobrodružchařské soutěže. 176 s. ství ho potká… 288 s.
GP245687
198,- GP036990
249,-

Shayne je zvyklý jen na
občasný flirt. Až potká
Dani, která ho okouzlí
svou nezávislostí. Když
se Dani octne v ohrožení, cítí, že ji musí
chránit... 288 stran
GP036991
249,-

Sir John
Templeton

Jan Chozen Baysová

JAK VYCVIČIT
DIVOKÉHO SLONA

KDYŽ SLUNCE
JEŠTĚ NEZAPADALO Srdečná a moudrá

Intriky a vášně, moc,
Fascinující historie
chtíč byly vždy hnací
mořských panen napříč síly v intrikách panovmnoha kulturami.
níků. Ty aspekty kniha
200 stran
sleduje. 216 s., čb. il.
279,GP225974
198,- GP035862

kniha americké lékařky,
která je zenovou mistryní, zve k praktikování
bdělosti v každodenním shonu. 264 stran
GP037054
259,-

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

ZÁKONY
ŽIVOTA
PLATNÉ PRO CELÝ SVĚT
Kniha může změnit k životy lidí i celou kulturu
společnosti a může předcházet chování, které
přispívá k nemocem, poruchám a násilí. 336 s,
GP223457

340,-
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David Baldacci

Michael Connelly

Lucy Diamond

TVÁŘÍ V TVÁŘ

BOHOVÉ VINY

JÁ A PAN JONES

Vynikající autoři spolu
napsali krimipovídky,
v nichž po pachateli
pátrají nečekaní parťáci: hrdinové úspěšných
sérií za dvě uplynulá
desetiletí.440 s.
GP241772
329,-

Advokát Mickey Haller
ví, že ten případ bude
těžký. Bude muset oživit duchy minulosti,
aby přesvědčil o své
pravdě bohy viny –
porotce... 400 stran
GP241766
329,-

Je pro mě pan Jones
opravdu pan Pravý? Tu
otázku si kladou tři různé ženy. Každá z nich
totiž miluje jednoho ze
tří bratrů Jonesových…
376 stran
GP252297
299,-

Lisa Jackson

Nicole C. Kear

Jesse Kornbluth

VŠECHNO MI
ŘEKNI

TEĎ UŽ TĚ VIDÍM

MANŽELSKÝ SEX

Nicole bylo devatenáct
Z hlubin starého přípa- let, když si vyslechla
du se noří nové okolzdrcující diagnózu: má
nosti, které tehdejší vy- nevyléčitelnou oční
šetřovatel přehlédl.
chorobu, která ji do
A pak se rozpoutá sédeseti let připraví
rie dalších vražd. 352 s. o zrak... 320 stranx
GP241770
299,- GP252293
329,-

Andreas H.
Schmachtl

BEZ BÁZNĚ A HANY

Lion Feuchtwanger

Gaelen Foley

Carey Heywood

LIŠKY NA VINICI

ON

TVŮJ BÁJEČNÝ
ŽIVOT

Boj amerických států
za samostatnost sledujeme z předrevoluční
Paříže. Autor nelíčí jen
tehdejší společnost, ale
i stále platné zákony
historie. 856 stran
GP036200
459,-

MŮJ NEBEZPEČNÝ
VÉVODA

Dvě bývalé spolužačky
a kamarádky odvál
život každou jinam.
Obě touží po životé té
druhé... 296 stran
GP037414
279,-

Nicola Krausová,
Emma McLaughlinová

Michaela Remešová,
Roman Schuster,
Hana Höschlová
Jiřina Jirásková:

Rohan Kilburn, vévoda
z Warringtonu, se zapřísahá, že se nikdy
neožení, a tak unikne
tragickému osudu.
312 stran
GP236091

269,-

Posledních sedm let se
snažila na svou první
lásku zapomenout.
Setkání po letech může
vyvolat bolestné vzpomínky na jednu osudovou noc... 232 stran
GP241195
249,-

Adele Parks

NEVĚSTY BEZ
ŽENICHŮ

David je rozvodový
právník, dobře ví, co se
může stát. Už vyslechl
bezpočet nechutných a
intimních příběhů, které provázejí rozpadlá
manželství....216 stran
GP258919
299,-

JAK BÝT DOSPĚLÁ

Wolf Serno

Wolf Serno

Wolf Serno

Adriana Trigiani

LOUTKÁŘ

LOUTKÁŘOVA HRA

PÍSEŇ PLAČKY

OBUVNÍKOVA ŽENA AŽ ÚPLNĚ DOLŮ

Do města přicházejí
krásná plačka Alena s
manželem Juliem. Julius
chce po desetiletích
překonat staré bezpráví, kdy byl vyhozen z
univerzity… 384 s.
GP035830
299,-

Příběh lásky Cira a Enzy začíná po roce 1900
v Itálii, rozvine se ale až
po letech v New Yorku,
kde se Ciro učí obuvníkem a Enza šije kostýmy. 472 stran
GP036156
399,-

Román z New Yorku
provází jedním rokem,
během něhož se Rory
učí, jak se nezhroutit
a být po čtyřicítce konečně dospělá. 288 s.
GP258921
319,-

ŽABÁK
Břichomluvec Julius
Berlín, rok 1783. BřiJERONÝM – a plačka Alena se sblíží chomluvci Juliovi před
VYNÁLEZCE a stanou se z nich mi- vjezdem do města

lenci, ale neodvažují se
Chytrý žabák Jeroným má hlavu plnou neuvěřitel- to dávat najevo – a už
ných nápadů a na jeho neuvěřitelné vynálezy
vůbec ne před pastosvět čeká už hodně dlouho! 136 stran, barevné il., rem... 368 stran
GP037090
199,- GP036108
299,-

52

Liz Fentonová,
Lisa Steinkeová

zabaví peníze. V nouzi
se obrací na Fridricha
Velikého, ten projeví
milost... 376 stran
GP036437
299,-

JEN TO KLIDNĚ
NAPIŠTE!
Poslední rozhovor
s hereckou legendou.
184 s. + 24 s. fotopříl.
GP223018

249,-

Dvacátá léta: čas
nadějí a příslibů.
Na večírku lidé
slaví vstup do nové dekády a předstírají, že zapomněli na válku. Teď zase začnou žít! Najít místo
v novém světě se snaží i čtyři přítelkyně... 536 s.
GP252298
349,-

Jennifer Weinerová
Příběh ženy, která toužila být dokonalá a propadla závislosti, namáhavě se pak škrábala ze
dna. Autorka líčí její zápas s porozuměním
i humorem. 416 stran
GP252295
339,-

Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob
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Marek Eben

149 Kč

S. J. Bolton

Jeffery Deaver

Jeffery Deaver

Lucy Ferriss

Lucy Foleyová

Gabriele Gugetzerová

OBĚTINA

ZAPADÁKOV

ŘÍJNOVÝ SEZNAM

RODINNÁ ČEST

Tora jednoho odpoledne nalezne v rašeliništi
dokonale konzervovanou mrtvolu mladé ženy, v jejíž hrudi zeje
díra po brutálně vyrvaném srdci... 400 stran
GP241767
349,-

Kdo říkal, že vrah má
vždy na rukou krev?
Úplně stačí, když umí
manipulovat s lidskou
psychikou… stačí třeba v plném baru vykřiknout Hoří! 592 s.
GP252290
349,-

ORIGINÁLNÍ JEDLÉ
DÁRKY

Gabriela má zaplatit obrovské výkupné a navíc
odevzdat záhadný dokument nazvaný Říjnový seznam. 360 stran
GP247668
339,-

Áfija je skromná, zbožná a nadaná dívka z Pákistánu. Má velký sen:
vystudovat medicínu
na americké univerzitě,
vrátit se domů a stát se
lékařkou. 432xx
GP254219
339,-

KNIHA ZTRÁT
A NÁLEZŮ
Fotografka Kate pátrá
po minulosti své zesnulé matky, slavné baleríny. Objeví portrét
ženy, která matce jako
by z oka vypadla. 368 s.
GP036848
299,-

Uvařit, upéct, ozdobit
a přidat originální obal,
to vše svědčí o pozornosti, kterou věnujeme
ručně vyráběným dárkům. 128 s., bar. publ.
GP037203
249,-

Francesca Haigová

Robert Harris

Michael Peinkofer

Michael Peinkofer

Pierre Pevel

KÁZÁNÍ OHNĚ

DŮSTOJNÍK A ŠPEH SKRYTÁ TĚLA

ODKAZ RUN

BRATRSTVO RUN

Lori Nelson
Spielmanová

Staletí po jaderném výbuchu se Země proměnila. Lidé se rodí jako
dvojčata. První, Alfa, je
ve skvělé kondici, druhý, Omega, vždy s deformitou. 384 stran
GP036762
299,-

Leden 1895. Armádní
důstojník Georges Picquart je v centru Paříže
svědkem veřejného ponížení usvědčeného
špiona – kapitána Alfreda Dreyfuse. 416 s.
GP037216
349,-

Sir Walter Scott zmizí
a je prohlášen za mrtvého. Skotsko usiluje
o samostatnost, přibývají důkazy o tom, že
existenci země ohrožuje spiknutí... 392 stran
GP036873
349,-

NA PLOVÁRNĚ
Jak je možné, že se vše S MARKEM
EBENEM
najednou takhle zvrtlo?

Caroline Kepnes
Joe Goldberg, šarmantní antihrdina s vražednými sklony, se i ve
svém dalším příběhu
snaží najít dokonalou
lásku. Za každou cenu.
464 stran
GP254220
359,-

24 osobností
z umění, sportu,
vědy a podnikání se
zpovídá oblíbenému
moderátorovi
264 s., bar. foto
GP214827

349,-

VZNEŠENÉ
Spolupracovník Waltera KRÁLOVSTVÍ –
Scotta zemře poté, co RYTÍŘ
v klášterní knihovně
objevil text psaný runami. Jaké prastaré tajemství skrývají mnichové
v opatství? 576 stran
GP036872
399,-

SLADKÉ
ODPUŠTĚNÍ

Příběh rytíře Lorna Askariana, fantasy známého autora, si jistě oblíbí
nejen milovníci Hry
o trůny. 448 stran
GP253918

349,-

Hned v prvním dílu nového pořadu, který má
Hannah moderovat, má
se svou matkou mluvit
o odpuštění… 336 s.
GP037609
279,-

Hedwig Maria Stuberová

Hedwig Maria Stuberová

Mich Turnerová

VĚDA

MÓDA

VAŘÍME SLANÉ I SLADKÉ

PEČEME SLADKÉ
I PIKANTNÍ

ÚŽASNÉ DORTY

Příběh vědeckého pokroku od
vynálezu kola až po řešení klimatických změn. Fotografie a ilustrace přibližují i složitá témata
srozumitelně. 512 stran
GP038577
499,299,-

Dějiny módy až po dnešek. Obrazy, sochy a fotografie ilustrují
styly a přibližují látky, zpracování
i doplňky. Navíc příběhy ikon, jež
určovaly styl. 480 s., bar. publ.
GP036355
1299,349,-

Univerzální kuchařka s recepty
pro dny všední i sváteční, s regionálními i mezinárodními specialitami. 536 s., bar. publ.
GP036988
599,199,-

Více než 400 receptů na sladké
a slané pečení. Nemůžete je
nikdy pokazit! 240 s., bar. publ.
GP036968
399,199,-

a po dobu platnosti katalogu.

Skvělá cukrářka poradí, jak připravit korpus, čím ho naplnit, jak
ho ozdobit, jak pracovat s čokoládou, fondánem... 272 s., bar. p.
GP037546
499,199,-
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Jak fungují
naše svaly
a klouby?

Akční
cena

Theodore Dimon, Jr.

ANATOMIE TĚLA
V POHYBU
Tento ucelený soubor přednášek se
zaměřením na kosti, svaly a klouby
lidského těla, a to nejen z hlediska
jejich morfologie a struktury, ale především z hlediska jejich funkcí a vzájemného funkčního propojení, seznamuje čtenáře se základním anatomickým názvoslovím. Každá kapitola je
doplněna přehlednými ilustracemi
souvisejícími s daným tématem.
Kniha je určena především studentům, jejichž studijní obory předpokládají znalosti fungování pohybového
systému lidského těla, dále pak profesionálům v oblasti tance, zpěvu či
herectví, pedagogům působícím
v těchto oborech a stejně tak odborníkům, zejména terapeutům zabývajícím se léčebnou prací s tělem.

KLUBOVÁ
NOVINKA

Brož., 264 stran, 17,6 x 23,5 cm, čb.
ilustrace

GP038704

DOMÁCÍ BYLINÁŘ
Poznejte 100 léčivek, jejich
účinné látky a způsob pěstování a sběru. Namíchejte si
masti, nálevy i odvary, u nichž
najdete i dávkování, pleťovou
i vlasovou kosmetiku.
352 stran, bar. publikace
GP035311

Wu Li, Natalie Lauerová

TRADIČNÍ VÝCHODNÍ
MEDICÍNA
Kniha se věnuje energetickým
polím. Na tělo se dívá pohledem
tradiční čínské a ájurvédské medicíny, ale popisuje také léčbu
využívající čakry a aury. Metody doplňují praktické tipy a cviky k aktivaci samoléčivých sil.
256 stran, bar. publ.
GP038152

54

349,-

279,-

399,-

339,-

nečlenská cena 259,-

Nejlepší
léky máte
na talíři!
Florian a Andrea Überallovi

199,-

Inge Dougansová

REFLEXOLOGIE
Reflexní terapie a čínská medicína. 248 stran, čb. il.
GP037309 299,-

149,-

Horst Benesch

PROKLEPEJ SE
KE ZDRAVÍ
Ojedinělá léčebná metoda.
128 stran, čb. il.
GP037837 179,-

149,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

PROJEZTE SE KE
ZDRAVÍ
Naslouchejte svému tělu
a naučte se rozpoznat, který
druh stravy je pro vás vhodný, případně jak jednotlivé
potraviny kombinovat, abyste
z jejich vlastností vytěžili
maximum. Vyhýbejte se léčkám moderní výživy a změňte stravovací návyky. Autoři
vysvětlují, jak rychle poznáte,
co je pro vás nestravitelné,
a jak výživa ovlivňuje zdraví.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GP038182
nečlenská cena 199,-

159,Výběr z více než 60 000 titulů, výhodnější ceny ...
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Heike Oellerich a kolektiv

RAKOVINA PRSU
Stejně jako je každá
pacientka jiná, je i léčba
rakoviny prsu individuální záležitostí. Tato kniha
podrobně informuje
o diagnostice a léčbě za
použití klasické medicíny a osvětluje velkou šíři
metod komplementární
medicíny, abyste se
mohla vyznat v džungli
terapií a spoluurčovat
volbu své léčby. Dává
odpovědi i na otázky,
jak tuto životní krizi

ČESKÁ
PREMIÉRA

zvládnout psychicky. Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

GP037489

199,-

nečlenská cena 249,-

Aby nám srdce
sloužilo co nejdéle
Johannes Hinrich von Borstel

BUŠENÍ SRDCE SE NEZBAVÍME
Sven-David Müller

Sven-David Müller

CHUTNĚ PŘI ARTRÓZE
A ARTRITIDĚ 88 str.

CHUTNĚ PRO DIABETIKY

GP036227

179,-

96 stran, čb. ilustrace

149,-

GP035967

179,-

149,-

Zábavnou, ale odborně nezpochybnitelnou formou nás autor
provází taji a úskalím našeho zázračného kardiovaskulárního
systému. Zevrubně líčí, čím a jak můžeme svému srdci prospět, abychom je udržovali ve formě, přičemž nezapomíná ani
na to, že kromě všeobecně známých faktů, jako je zdravá výživa a pravidelný sport, aterosklerózu brzdí, a tím srdci prospívá, také sex. Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GP038066

229,-

nečlenská cena 279,-

Giulia Endersová

STŘEVO NENÍ TABU

Gerda Pighinová

Kurt Mosetter a kolektiv

CHUTNĚ BEZ CHOLESTEROLU

CUKR – RAFINOVANÝ JED

128 stran

192 s., bar. publ.

GP035966

189,-

159,-

GP037487

299,-

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu!

249,-

Nadváha, deprese i alergie souvisí s narušenou rovnováhou střevní flóry. Pokud se
chceme cítit dobře, žít déle a být šťastní,
musíme o střeva pečovat. Kniha zábavně
líčí, jaký je střevo úžasný orgán. Je klíčem
k tělu i duchu. 280 s., čb. il.
GP037085

299,-

249,-
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Kate McMillanová

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO HRNCE
Ideální kniha pro všechny, kteří
chtějí, jen s minimem námahy,
dopřát sobě a svým blízkým lahodná a hřejivá jídla. 70 receptů na
těstoviny, šťavnatá masa v hustých
omáčkách i lehká zeleninová jídla
vám poskytnou mnoho inspirace
pro každou příležitost.
Brož., 160 stran, 22,1 x 24,7 cm,
barevná publikace

GP038142 nečlenská cena 299,- 239,-

Viet Anh Doan

VIETNAMSKÁ KUCHYNĚ
Lehce a hravě s Vietem
152 stran, bar. publikace

GP038579

279,-

229,-

POUZE
V KLUBU*

ČESKÁ
PREMIÉRA

QUICHE A KOLÁČE
Quiche lorraine či varianta s chřestem, nebo snad verze plné smetany, vanilky a ovoce? 160 s., bar. p.
GP037888

299,-

259,-

MALÁ ŠKOLA
DEGUSTACE VÍNA
Průvodce degustačními
metodami a styly vín.
Odborné rady vám pomohou stát se náročným
milovníkem vína a vítaným
společníkem mezi znalci.
192 s., bar. foto.
GP036731

MALÁ ŠKOLA
ZAVAŘOVÁNÍ
Sezona zavařování je tady!
Zajímavé nápady jak zavařovat, mrazit, sušit a nakládat
ovoce, zeleninu i maso, připravit čatní, džemy, nápoje... 192 stran, bar. publ.
GP036730 299,- 249,-

56

299,-

249,-

Mária Abrahámová,
Gabriela Čechovičová

MAKOVÁ KUCHAŘKA
Mák patří odjakživa k naší národní
ČESKÁ
tradici. Je cennou surovinou nejen
PREMIÉRA
pro svůj přirozeně vysoký obsah
vápníku, ale umí také dodat jídlům
neopakovatelný šmrnc. V knize
slovenské autorky Gabriely
Čechovičové najdete škálu receptů na slané i sladké makové pokrmy, mnoho zajímavých informací
o historii pěstování různých odrůd
máku a tipy, jak mák zařadit do jídelníčku. Váz., 224 stran, 18,3 x 23,3 cm, bar. publikace

GP038708

nečlenská cena 299,-

239,-

* Nabídka exkluzivně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.

KUCHAŘKY

56 a 57 vareni_sablona lista 3/17/17 3:56 PM Stránka 3

Heather Dane je diplomovaná koučka v oblasti zdraví, specializuje se na
aplikaci funkční medicíny a nutrigenomickyých protokolů k vyléčení
chorob. Vytváří také lahodné recepty
pro vyživu těla i duše.

Louise L. Hay, autorka mezinárodního
bestselleru Miluj svůj život, je duchovní lektorkou a učitelkou. Pomáhá lidem objevit a používat celý potenciál
jejich vlastní tvořivé síly, aby zažili
osobnostní růst a uzdravili se.

ČESKÁ
PREMIÉRA

Louise L. Hay, Heather Dane

TAJEMSTVÍ DOBRÉHO VÝVARU
Zbystříme pokaždé, když se klasické a osvědčené recepty objeví
v originálním zpracování. V této knize se nejenom dočtete o tom,
jak silný a blahodárný dopad na zdraví může zdánlivě obyčejný
vývar z kostí mít, ale narazíte i na recepty, o nichž jste neměli ani
tušení. Celosvětově známá autorka bestsellerů Louise L. Hay tentokrát spojila síly s odbornicí na zdravou výživou Heather Dane
a společně pro vás vytvořily recepty a návody na zdravou stravu,
které jsou nejenom velmi chutné, ale mohou vás zbavit i spousty
zdravotních problémů. Brož., 352 stran, 19 x 23,2 cm, bar. publikace

GP038741

nečlenská cena 399,-

319,-

Z. Horecká, V. Horecký

Z. Horecká, V. Horecký

Jaroslav Vašák

Mima Sinclairová

MUFFINY

HRNÍČKOVÁ
KUCHAŘKA

POMAZÁNKY A SALÁTY

ČESKÁ DOMÁCÍ
KUCHAŘKA

MOUČNÍKY Z HRNÍČKU

Muffiny jsou trendem dnešní kuchyně. Příprava je jednoduchá, rychlá a rozmanitost přísad je (skoro)
bez hranic. Kniha přináší více než
70 receptů – od klasiky až k vynalézavým kreacím: ořechové, s krůtím masem. . . 128 str., bar. publ.
GP036447
249,199,-

Odrazuje vás zdlouhavá příprava a komplikované vážení
surovin? Geniálním řešením
je odměřování na hrníčky.
264 stran, bar. publikace
GP038365

299,-

249,-

Pomazánky mohou sloužit
jako lehký oběd či svačina,
saláty si dopřáváme především v létě, existuje ale také
celá škála podzimně a zimně
laděných. 160 s., bar. publ.
GP038534 249,- 199,-

Nabídka platí do vyprodání zásob!

Současná česká kuchyně doplněná světovými trendy nabízí
lahodné kombinace, skvělé
chutě a lákavé vůně.
680 s. + 40 s. bar. fotopříl.
GP036775 349,249,-

40 rychlých moučníků
z mikrovlnky
Hrnečkové moučníky jsou rychlé, chutné a příprava je tak
snadná, že si začnete vytvářet
vlastní recepty. 96 s., bar. publ.
GP037072

199,-

169,-
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Kateřina Kuranova

ČESKÉ SMOOTHIE

Utečte z pasti
kalorií!

Kuchařka s duší
160 stran, barevná publikace

GP038281

279,-

229,-

Joseph Colella

ZDRAVĚ BEZ HLADOVĚNÍ
Trpěli jste na dietě hlady, ničili se do
úmoru v tělocvičně nebo se stravovali
zdánlivě zdravě, ale přesto se vám
nedařilo trvale zhubnout a cítili jste se
neustále vyčerpaně? Přední odborník
na stravování J. Colella v této knize
ukazuje, jak se zbavit nadbytečných kil
a úbytek si udržet, aniž byste měli
hlad. Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm,

ČESKÁ
PREMIÉRA

ENERGETICKÉ KULIČKY

čb. ilustrace

GP037438

nečlenská cena 289,-

229,-

64 stran, bar. publ.

GP038446

169,-

139,-

Akční
cena

Raw,
veganské,
neodolatelné
Stephanie Tourlesová

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.
160 stran, barevná publikace
GP038143
299,249,-

58

RAW ENERGIE
V KAŽDÉM
DOUŠKU

Christian Coates

FITNESS LABUŽNÍK
Christian Coates je zakladatelem
společnosti Soulmatefood, která
pečuje o jídelníček sportovců
a jejíž úspěch vzrostl díky zajišťování stravy na OH v Londýně.
Chcete spalovat kalorie a hubnout? Udržet si současnou hmotnost a zlepšit zdraví? Nebo toužíte
přibrat svalovou hmotu a formovat
postavu? Všechny tyto cíle jsou
snadno dostupné! 240 s., bar. p.
GP037516

499,-

249,-

Tato kniha nabízí
recepty na 126 zdraČESKÁ
vých raw veganských
PREMIÉRA
nápojů, které si
můžete připravit
v průběhu celého
dne. Ráno začnete
povzbuzujícím zeleným koktejlem, odpoledne doplníte energii nápojem bohatým na přírodní
proteiny a večer se zchladíte osvěžujícím ovocným coolerem.
Brož., 288 stran, 16,5 x 19,1 cm, barevná publikace

GP038056

nečlenská cena 359,-

279,-

Staňte se fanoušky Knižního klubu na Facebooku!
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Nicole Justová

VAŘENÍ PRO VEGANY
I bez masa, mléčných výrobků
a vajec můžete jen s minimem
námahy a času uvařit skvělá jídla.
Autorčiným heslem je Veganem
bez odpírání – ať už máte chuť na
lehkou svačinu, vydatný oběd či
hříšný dezert, stačí jen zalistovat
knihou a nechat se inspirovat.
192 stran, bar. publ.
GP037488

349,-

299,-

Nicole Justová

PEČENÍ PRO VEGANY
Lahodné koláče, piškoty či perníky, vůně rozpouštějící se čokolády a koření... Může něco podobného zažít i ten, kdo se stravuje
vegansky? Autorka dokazuje, že
si skvělé pochoutky vykouzlíte
i bez živočišných přísad.
192 stran, barevná publikace
GP037571

379,-

ČESKÁ
PREMIÉRA

329,Výhodný komplet

jen

528,-

obj. č.

GP039047

Vaření pro vegany a Pečení pro vegany

Žaneta Kremsa, Jana Dell Plotnárková
Genevieve Taylorová

VAŘÍME TROCHU JINAK

LUŠTĚNINY

V této původní české kuchařce Jany Dell Plotnárkové a Žanety Kremsy
najdete přes sto báječných receptů, které jsou přirozeně bez lepku, cukru
a splňují dnešní trend paleo stravování. Vaříme trochu jinak je tak ideální
kuchařkou pro lidi, kteří hledají zdravý životní styl, jednoduchost a kvalitu.

100 nových pokrmů pro snídani, oběd, večeři nebo svačinu
potěší a vyhoví všem dietám.
Jídla jsou pečlivě sestavená,
neobvykle připravená s lahodnými přísadami. Fazole, čočka
i cizrna přijímají chutě bylinek
a koření, proto vaření s nimi
není jednotvárné. 144 s., bar. p.
GP037381 259,-

Váz., 200 stran, 20,3 x 22,9 cm, bar. publikace

GP038488

nečlenská cena 369,-

289,-

199,-

Lindy Wildsmithová

DOMÁCÍ NÁPOJE
S ALKOHOLEM I BEZ NĚJ
Přes sto receptů na domácí nealkoholické a alkoholické nápoje. Objevíte staré techniky a připravíte si s nimi sirupy, vína,
pivo, mošty, likéry a různé čaje.
Rovněž se dozvíte, jak přísady
kombinovat pro punč a vytříbené koktejly. 200 s., bar. publ.
GP037108

399,-

349,-

Každý týden nová soutěž na Facebooku!
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DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

1. ZÁVĚSNÉ KVĚTINÁČE, 3 KUSY
Tři květináče z lakovaného plechu: červený, žlutý
a oranžový. Rozměry cca: výška 14 cm, horní
průměr 15,5 cm, výška včetně závěsného háku
28 cm. Dekorace – jemná plastická ražba (květiny a motýlci). Ke každému květináči je samostatný závěsný hák ve stejné barvě (zasune se do
držáku na květináči). Možno zavěsit na plot, balkon, terasu, vhodné i do kuchyně na bylinky atd.

199,-

GP271322

1.

2. TŘI LAMPIČKY
Sada 3 keramických glazovaných lampiček na
čajové svíčky. Na přední straně otvor ve tvaru
srdce, nahoře otevřeno, po stranách otvory
a provázek z přírodního materiálu na zavěšení.
Barva žlutá, oranžová, tmavočervená. Rozměry
cca: průměr 10 cm, výška 10 cm. Dodáváno bez
svíček.

2.

169,-

GP274640

4.

3. DÁRKOVÁ SADA KÁVY
Obsahuje: zrnková káva Espresso Mezzo 75g,
zrnková káva ochucená Irish Cream 75g.
GP266564

AKCE!

145,-

99,-

4. ČARODĚJNICE S NETOPÝREM
A KOČKOU, SKLÁDAČKA
Pálení čarodějnic a první máj patří neodmyslitelně k jarním svátkům a vítání jara. Složte si vlastní
čarodějnici, balíček obsahuje veškeré komponenty ke zhotovení. Navíc budete potřebovat
pouze disperzní lepidlo nebo tavnou pistoli
a nůžky. Základním materiálem je točená buničitá
vata (papír).

99,-

GP274674

6.
3.

5. MIKROVLÁKNOVÉ UTĚRKY 18 KUSŮ
Sada obsahuje 18 utěrek 30x30 cm z mikrovlákna, 250 g/m2. Baleno po 3 utěrkách, barvy –
žlutá, fialová, zelená, červená, béžová a modrá.
GP275153

5.

VELKÝ JARNÍ ÚKLID!

6. RUKAVICE 3 V 1 Z MIKROVLÁKNA
A RUKAVICE HAIR
Mikrovlákno rukavice 3 v 1 (rukavicová utěrka) –
hrubá špína, okna a leštění, 28x20 cm
a Rukavice HAIR na srst / vlasy pro snadné
odstranění vlasů a chlupů z koberců, oděvů,
autosedadel… Rukavicí stáhněte chlupy z povrchu a poté chlupy odstraňte z rukavice vodou.
Rukavici nechte přirozeně proschnout. Rozměry:
délka 23,5 cm, šířka 15 cm. Mix barev bez možnosti výběru barvy.
GP275155

60

199,-

99,-

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!

7. KONOPNÁ KOUPELOVÁ SŮL 1200 G

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
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7.

Relaxační a uvolňující sůl s obsahem minerálů
pro regeneraci, povzbuzení látkové výměny,
uvolnění svalů, hebkou a prokrvenou pokožku.

99,-

GP275151

8. KONOPNÝ ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM 200 ML
Krém na obličej a tělo s panthenolem, konopným olejem a vitaminem E pro každodenní užití.

10.

99,-

GP275152

9. VARICANN GEL Q10
s unikátní kombinací více než 15 účinných látek
mírní potíže při pocitu těžkých nohou a křečových žil. Rostlinné extrakty ulevují při pocitu těžkých nohou i otocích kotníků. Při křečových
žilách se gel jen lehce vetře do pokožky. 75 ml
GP274999

8.

199,-

10. ARTHROCANN GEL
s konopím a koloidním stříbrem. Unikátní, funkční kombinace více než 10 účinných látek přispívá k rychlému pocitu úlevy. Gel je určen k lokální aplikaci v oblasti kloubů, svalů, šlach a zad.
Podporuje regeneraci, zmírnění svalové únavy
po sportu, fyzické námaze i úrazech. 75 ml
GP248661

9.

SÍLA KONOPÍ!

12.

199,-

11. BALZÁMY CHLADIVÝ A CANNABIS
Masážní bylinný balzám chladivý (500 ml) má
osvěžující a chladivé účinky. Při revmatismu, zánětu žil, artritidě, bolestech zad, kloubů a svalů.
Masážní bylinný balzám s konopím (500 ml)
Gel s konopným olejem, mentolem a výtažky
z kaštanu, kostivalu, kafru, eukalyptu.
Regeneruje vysušenou a popraskanou pokožku.
GP251393

119,-

12. ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL KONOPÍ

11.

Univerzální vlasový šampon 250 ml a sprchový
gel 250 ml s olejem ze semen konopí.

99,-

GP275156

13. ZEŠTÍHLUJÍCÍ NEOPRENOVÝ PÁS
Pružný neoprenový pás pomůže zeštíhlet břicho,
boky i zadeček. Rovnoměrně zahřívá tělo, a tím
urychluje odbourávání a spalování tuků. Teplo
pomáhá uvolnit i bolavé svaly a klouby. Stačí používat 30–60 minut denně. Pro muže i ženy.
Materiál: měkký neopren, rozměr: 100x20cm
GP259356

259,-

14. KAPKY ENERGIE A ČAJ ŽIVOTA
Originální bylinné kapky 50 ml obsahují adaptogeny: žen-šen pro udržení vitality, schizandru
a eleuterokok pro podporu duševní výkonnosti
a maral pro celkové osvěžení. Maté potlačuje
únavu. Doplněk stravy. Čaj života obsahuje kopřivu a růžový ibišek pro vitalitu a sporýš s pampeliškou, které působí jako antioxidanty

JARO BEZ
ÚNAVY!
Pomocník
při hubnutí
i proti bolesti

14.

13.

(30 g/20 sáčků). Doplněk stravy
GP275021

125,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660
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Wendy Gardinerová,
Lorna Knightová

ŠIJEME NA STROJI
Ať už jste začátečník, nebo šijete
dlouhá léta, v této knize se dozvíte
množství potřebných informací.
Najdete zde vše o příslušenství,
což vám pomůže při vaší tvorbě,
o práci s nejrůznějšími látkami
nebo o vytváření dekorativních
efektů. V knize nechybí ani průvodce výběrem jehel, nití, materiálů a užitečné rady k nákupu šicích
strojů. Brož., 128 stran, 19 x 24,6 cm,

Maria Diazová

ZAHRADA A KVĚTINY
Přes 200 květinových návrhů
a několik druhů písmen abecedy
a dalších projektů! 112 s., bar. publ.
GP035684
149,129,-

barevná publikace

GP038463
nečlenská cena 279,-

219,-

ČESKÁ
PREMIÉRA
Isela Phelpsová

PONOŽKY PLETENÉ
NA KROUŽKU
S kroužkem si rychle upletete
hřejivé ponožky na zahřátí či
sport. 144 stran, bar. publikace
GP037709

299,-

249,-

Jaroslava Dovcová

ŽAKÁROVÉ
PLETACÍ
VZORY

62

Mary Beth Templeová

Jaroslava Dovcová

PLETEME BEZ JEHLIC

HÁČKOVANÉ MOTIVY

Do světa pletení pronikla nová
technika. Pletení na ruce a na prstech je zábavný způsob, jak vytvořit
během půlhodiny například originální nekonečnou šálu. Je to úžasně
jednoduché, pomocí rukou a prstů
zhotovíte šály, kapuce, nákrčníky,
přehozy, stylové náramky, náhrdelníky, šály, pásky a čelenky, roztomilé věnečky, tácky, předložky
a polštáře – to vše rychle, jednoduše a bez jehlic. 96 s., bar. publikace
GP037366
199,169,-

Kniha přináší 110 háčkovacích vzorů
včetně fotografií, grafického rozkresu a podrobného popisu. Vše doplňují inspirativní projekty, ať už oděvy nebo bytové doplňky a dekorace.
Z každého motivu lze vytvořit nespočet věcí, například praktické
podšálky, lapač snů, hodiny a podsedák. Může to být tip, jak vyjádřit
svou kreativitu při výrobě malého
osobního dárku, případně návod na
využití zbytků přízí. 128 s., bar. publ.
GP038202

249,-

199,-

Pletení žakárových
vzorů působí na
první pohled složiČESKÁ
tě, jakmile však
znáte základní praPREMIÉRA
vidla, můžete se
pustit i do náročnějších typů.
V první části si
osvěžíte základy
a naučíte se, jak na vícebarevné pletení. Pomohou vám kreslené předlohy
a podrobné popisy. Díky několika projektům se posléze můžete inspirovat k vlastním výrobkům. Flexivazba, 136 stran, 19,5 x 22,5 cm, bar. publikace

GP038729

nečlenská cena 249,-

199,-

Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!

HOBBY
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Vyrobte si originální
pokrývku za jediný den!
Suzanne McNeillová

QUILTOVÁNÍ RAZ DVA
Přes 30 originálních quiltů je zhotoveno rychlou technikou jediného
švu. Motiv letících hus za pět minut,
čtvercové bloky za deset, a pokud si
uděláte volný den, večer se už zachumláte do hotové pokrývky. Každý
výrobek doprovází detailní postup
a skvělé fotografie. Brož., 168 stran,
21,6 x 27,6 cm, barevná publikace

GP038100

Suzanne McNeillová

DRHÁME NÁRAMKY
A PŘÍVĚSKY

nečlenská cena 299,-

239,-

Zhotovte si originální šperky v bohémském stylu, jen za použití konopného
provázku, korálků a špetky fantazie!
Technika drhání, používaná již ve starověkém Egyptě, nabízí spoustu nápadů – náhrdelníků, náramků či nákotníků v zářivě barevných či zemitých barvách. Kniha obsahuje srozumitelné
a přehledné návody krok za krokem,
s jejichž pomocí zvládne výrobu vlastní půvabné drhané bižuterie každý.
80 stran, barevná publikace
GP037557

ČESKÁ
PREMIÉRA

169,-

199,-

Pascale Michelonová

Joel Levy

ZDOKONALTE SI PAMĚŤ

ZDOKONALTE SI MOZEK

Marion Dawidowski a kolektiv

Lise Bergeneová

Chris Gleason

Díky jednoduchým cvičením
si posílíte paměť, přestanete
zapomínat... 192 s., bar. publ.
GP035942 299,- 259,-

Dopřejte si důkladný duševní
trénink a udržujte svůj mozek ve formě. 192 stran

BYTOVÉ DOPLŇKY
Z BETONU

KOUZELNÝ
PATCHWORK

NÁBYTEK
Z DŘEVĚNÝCH PALET

Beton – na první pohled možná
chladný a neosobní, ve skutečnosti velmi všestranný materiál.
Kniha přináší spoustu originálních nápadů na jedinečné bytové doplňky. 64 stran, bar. publ.
GP038405
129,99,-

Patchwork prožívá vlnu obliby.
V knize najdete drobnosti, ale
i složitější doplňky: tašky, přikrývky, ubrusy, závěsy, povlaky
na polštáře a tradiční vánoční
dárky. 152 stran, bar. publ.

Vytvořte originální kusy z dřevěných palet. Autor kombinuje
tradiční truhlářské postupy
a moderní design. Vyrobte si
nábytek, ptačí budku, nebo
dokonce i ukulele. 128 s., bar. p.
GP038101 249,199,-

GP037077 299,-

259,-

Výhodný komplet
jen

478,-

obj. č.

GP037507

Zdokonalte si paměť a Zdokonalte si mozek

Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 71.

GP036647

279,-

229,-

63
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Éva Gátiová
ZVLÁDNU TO SÁM

KVĚTY Z PAPÍRU
Papírové květiny udělají spoustu radosti a přitom nikdy nezvadnou! Vyrobte si krásné růže,
tulipány nebo lilie a rozveselte si den!

ČESKÁ
PREMIÉRA

32 stran, bar. publikace

Mareike Grünová

RAZÍTKUJ!
V této knize najdete podrobné instrukce, které vás krok za krokem provedou vším, co je třeba
vědět o razítkování a o tvorbě vašeho prvního vlastního motivu. Razítka můžete použít klasicky na
papír, ale také na dřevo, látku nebo i porcelán. Inspirovat se můžete více než 300 kreativními šablonami ze 14 různých kategorií, jako je například dovolená u moře, oslava narozenin nebo kouzlo
Vánoc. Brož., 80 stran, 21,6 x 25,2 cm, barevná publikace

GP038467

129,-

nečlenská cena 169,-

Péter Korpádi, Árpád Patyi
ZVLÁDNU TO SÁM

ZNAČKOVÉ CUKROVINKY
Naučíme vás, jak nahradit vaše oblíbené značkové cukrovinky zdravějšími, levnějšími a hlavně domácími lahůdkami. 32 s., bar. publikace
GP038788
cena za obě barevné publikace 118,-

98,-

Akční
cena

Jan Beer

KŘÍŽOVKY – VTIPY, CITÁTY,
HÁDANKY A KVÍZY
Souborné dárkové vydání tří knih
klasických křížovek. V tajenkách
naleznete citáty, vtipy a hádanky –
inteligentní zábava i poučení.
1056 stran
GP037570
299,249,-

64

Jan Novotný-Kuzma

Peter Gordon, Frank Longo

Duy Nguyen

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK

SUDOKU

SVĚT ORIGAMI

Téměř 250 000 ekvivalentů! Jedinečný slovník a skvělý pomocník nabízí vyčerpávající množství
hesel a poslouží jako užitečný
rádce pro ty, kteří si rádi tříbí
znalosti a namáhají hlavu. 1248 s.

Staňte se mistry
800 sudoku od jednoduchých
až po opravdu zapeklité.
V úvodu najdete rady, jakou
techniku zvolit, abyste dosáhli
mistrovské úrovně. 280 stran

Jak skládat origami z obyčejných
papírů i neobvyklých formátů, například
z bankovek. Drak, žirafa, ponorka,
bojový letoun, tančící Elvis, příšera
z vesmíru – vyberte si!
512 stran, barevná publikace

GP034801

299,-

249,-

GP038144

149,-

119,-

GP036925

499,-

199,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660
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ČESKÁ
PREMIÉRA

Ellen Giggenbachová

NAROZENINOVÁ PŘÁNÍ Z PAPÍRU
Chcete někomu popřát k narozeninám? Tato knížka s hravými ilustracemi vám to usnadní – s její pomocí i malé
děti vytvoří půvabné minidárky – dárkové krabičky, jmenovky a nápaditá přáníčka s plastickými či 3D motivy, na
něž lze napsat přání a dotvořit je pomocí samolepek.
Přáníčka s půvabnými obrázky květin a zvířátek udělají
každému radost! Brož., 64 s., 14,8 x 21 cm, bar. publikace

GP038591

nečlenská cena 169,-

129,-

Ellen Giggenbachová

NÁPADITÁ PODĚKOVÁNÍ Z PAPÍRU
Chcete někomu nápaditě poděkovat? S touto knížkou je to
snadné! Papírové minidárky s půvabnými ilustracemi Ellen
Giggenbachové – dárkové krabičky, jmenovky a nápaditá
přáníčka s plastickými či 3D motivy – dokážou vytvořit i
malé děti od šesti let. Na papírová přání můžete své poděkování napsat a dotvořit je pomocí samolepek, ale udělají
radost i beze slov!

ČESKÁ
PREMIÉRA

Brož., 64 stran, 14,8 x 21 cm, barevná publikace

GP038592

nečlenská cena 169,-

ÚŽASNÉ
SPOJOVAČKY
Podlehli jste také kouzlu spojování
teček a vytváření skrytých obrázků?
Právě pro vás máme ideálního společníka! Odhalte, která z 80 úžasných spojovaček bude dinosaurus,
trpaslík, kuchař... 96 stran, čb. il.
GP038521

199,-

159,-

129,-

BÁJEČNÉ SPOJOVAČKY

Sun Hyun Kim, Geum Jin Song

Sun Hyun Kim, Geum Jin Song

Máme pro vás 80 báječných spojovaček, které rozveselí váš volný čas.
Vezměte do ruky tužku a odhalte, co
se skrývá za tečkami. Je to králík
v klobouku, myš se sýrem nebo
surfař? Výsledný obrázek si navíc
můžete vybarvit! 96 s., čb. ilustrace

ZEMĚ SNŮ

ČAS VZPOMÍNEK

Kouzelné omalovánky pro dospělé

Kouzelné omalovánky pro dospělé

Vítejte v zemi snů, plné krásných květin,
voňavých lesů, tajemných oceánů, rozmanitých živočichů a mytických bytostí a pomocí pastelek, fixů a barev jej přiveďte
k životu. 80 stran, čb. ilustrace

Přední arteterapeutka vytvořila nádhernou
knihu omalovánek plnou jarních, letních,
podzimních i zimních scén, které můžete
oživit pastelkami, fixy, barvami nebo jinou
technikou. 80 stran, čb. ilustrace

GP038520

199,-

159,-

Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz

GP038408

149,-

119,-

GP038409

149,-

119,-
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Popovídejte
si se svým
psem!
Stephanie Lang von Langen

VÍM,
CO MI CHCEŠ ŘÍCT
Tato kniha není klasická kynologická příručka, je to průvodce
problematikou komunikace mezi
člověkem a psem a soustředí se
na psychologii a intuitivní přístup
k výchově psa. Dala by se přirovnat ke knihám světoznámého
Cesara Millana. Autorka vysvětluje, které nesprávné předpoklady
vedou k nejobecnějším nedorozuměním mezi psem a pánem,
a ukazuje, jak dosáhnout nápravy. Autorka vystudovala psychologii zvířat a věnuje se dobrovolné záchranářské práci a výcviku
kanisterapeutických psů.

ČESKÁ
PREMIÉRA

JÁ A PES JSME FIT
Na procházkách se psem si můžete užít nejrůznější sportovní aktivity. 128 s., barevná publ.
GP037823

199,-

169,-

Monty Roberts

Váz., 216 stran, 12,5 x 20 cm

MŮJ ŽIVOT S KOŇMI

GP038334

„Muž, který naslouchá koním“přináší příběhy
svých nejoblíbenějších koní. 240 st., bar. publ.

nečlenská cena 249,-

199,-

GP038169

399,-

349,-

Bob Bennett

Jakub Vágner

Axel Gutjahr

MŮJ ŽIVOT S RYBAMI

PTÁCI V ZAHRADĚ

ATLAS ŽIVOČICHŮ
A ROSTLIN

Heiko Bellmann

CHOV KRÁLÍKŮ
Praktická příručka pro chovatele králíků, kterou sepsal
autor podle svých bohatých
zkušeností. Přináší rady a tipy,
které začátečníkům nahradí
dlouholetou praxi a zkušeným
chovatelům poskytne novou
inspiraci a uvědomění, jaké
jsou další možnosti. 224 stran

Jakub Vágner je proslulý český
sportovní rybář. Jeho snem je
zmapování největších a nejvzácnějších sladkovodních ryb
naší planety, kvůli jeho splnění
přerušil nadějnou hudební i atletickou kariéru. Knihu doplňují
ohromující dokumentární fotografie. 192 s., bar. publ.

Fotograficky bohatě vypravená
kniha představuje nejatraktivnější zahradní ptáky našich končin.
Nechybí ani užitečné rady a tipy
na správné rozmístění ptačích
budek, hnízdící pomůcky a krmení. Kniha je cenným rádcem
pro všechny milovníky ptáků.
256 stran, barevná publikace

Výběr z předchozích titulů
Stromy, Ptáci, Houby, Léčivé rostliny a Plané rostliny
doplněné o části savci, ryby, plazi a obojživelníci,
hmyz a mechy. Detailní popisky, bohatý ilustrační materiál a zajímavosti tvoří atraktivní celek. 544 s., bar. p.

Výpravná publikace obsahuje přes 450 druhů hmyzu
z celé Evropy. Barevné fotografie, přehledné popisky
a podrobné texty podávají
mnoho zajímavostí a přibližují hlavní poznávací znaky
jednotlivých druhů, stavbu
těla a vývoj... 256 s., bar. p.

GP038107 299,-

66

Hester M. Eickova

239,-

GP035611

349,-

299,-

GP035363

349,-

299,-

GP036999 499,-

429,-

HMYZ

GP037143 299,-

249,-

Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko

FILMY, HUDBA
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3 DVD
+ CD

Kabát

2013–2015
Čtyřdílný komplet obsahuje
záznamy z koncertu na pražském Vypichu v roce 2014
(2 DVD) a z vystoupení v O2
Aréně v Praze v rámci Turné
Kabát & Big Band (1 DVD). A jako bonus je přidáno poslední řadové
CD Do pekla/Do nebe. V pekle sudy válej; Na sever; Malá dáma; Dávám ti jeden den; Starej bar; Máš to už za sebou; Buldozerem; Virtuos...
GP276273

499,-

3 DVD + CD

2 CD
Vladimír Mišík

Edith Piaf

JUBILEJNÍ EDICE

LA MÔME

Výroční reedice jednoho ze zásadních alb české populární hudby! Album se stalo událostí
roku 1976, s následnými potížemi s dolisováním vyprodaného nákladu, a později dokonce
s Mišíkovým zákazem veřejně vystupovat.

Šansony jedinečné francouzské zpěvačky.
Těžké dětství, nenalezení pravé lásky, strach
z budoucnosti, to vše dokázala tato křehká
žena s velkou vnitřní sílou přenést do písní.
Paris Mediterranee; C' Est Toi Le Plus Fort...

GP275441

319,-

CD

GP276501

149,-

2 CD

8
DVD
HERBÁŘ
Kompletní vydání kulinářské show, ve
které se sbírá,
suší, vaří, zavařuje, peče,
vyrábí masti,
parfémy, tinktury, odvary,
šťávy, čaje...
Autorky se
zaměřují na
kvalitní, ale dostupné přírodní suroviny a hledají
dávné receptury. Propojení zdravého životního stylu a lidových mouder ocení všichni, kteří chtějí využít to nejlepší, co příroda nabízí.
GP276132

639,-

8 DVD

3
DVD
OBR DOBR
Vydejte se spolu se
Sofií do magického
světa laskavého
Obra Dobra, který
umí lidem namíchat
ty nejkrásnější sny.
Aby do našeho
světa nepronikli
jeho zlí lidožraví bratři, musí se Sofií vymyslet plán, jak jim
v tom jednou provždy zabránit. Dobrodružná výprava
dvou přátel právě začíná! Natočeno na motivy knihy
Roalda Dahla. Režie: Steven Spielberg.
GP276272

DVD

JINDŘICH PLACHTA
Cesta do hlubin študákovy duše; Pelikán má alibi; Nebe a dudy;
Z českých mlýnů
GP221224

4 DVD

299,-

PUSTINA
Osmidílný seriál
z produkce HBO
Europe. Na počátku příběhu stojí
zločin, jenž otřese
poklidnou severočeskou vesnicí.
Objasňování záhady příběh rozvětvuje do několika prolínajících se dějových linií. Hrají: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Leoš Noha, Jan Cina, Štěpán Benoni, Eva Holubová, Miroslav Vladyka a další.
GP276275

4
DVD

7
DVD

299,4
DVD

LADISLAV PEŠEK
Kasaři; O věcech nadpřirozených; Obušku, z pytle ven!; Těžký život
dobrodruha
GP245138

4 DVD

499,-

3 DVD

299,-

VLASTA BURIAN / 1
C. a k. polní maršálek; On a jeho sestra; To neznáte Hadimršku;
Anton Špelec, ostrostřelec/Hrdina jedné noci; Funebrák/Muž
v povětří...
GP221231

7 DVD

499,-

ADINA MANDLOVÁ / 2
Dva týdny štěstí; Holka nebo kluk?; Pacientka dr. Hegla; Bílá vrána
GP257223

4 DVD

4
DVD

299,-

Knižní klub je tu s Vámi již přes dvacet let!
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FILMY, HUDBA
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3
DVD
SADA 3 FILMŮ
O ROBERTU
LANGDONOVI
Romány Dana Browna ve filmové podobě. Kolekce obsahuje filmy Inferno, Andělé
a démoni a Šifra mistra
Leonarda. Tom Hanks v roli
profesora Roberta Langdona
zachraňuje svět!

499,-

GP276460 3 DVD

DÍTĚ BRIDGET
JONESOVÉ
Pokračování úspěšné série
s R. Zellweger a C. Firthem.
GP276458

DVD

299,-

POHÁDKY PRO EMU

VE JMÉNU KRVE

Romantická komedie, která
chytí za srdce. Hrají: A. Geislerová, O. Vetchý...
GP276274 DVD
299,-

Vynikající Mel Gibson v roli
bývalého člena motorkářského gangu Hells Angels!
GP274785 DVD
249,-

5
DVD

BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU
Letní komedie. V hlavní roli
P. Hřebíčková a O. Vetchý.

199,-

GP276459 DVD

SWINGTIME

SEDM STATEČNÝCH

KULOVÝ BLESK

FILMY PRO BABIČKU / 2

Strhující drama a skvělé herecké výkony! V. Dlouhý, I. Timková, A. Švehlík, M. Dlouhý…

Moderní zpracování klasického
westernu. E. Hawke, Ch. Pratt,
D. Washington, V. D'Onofrio...

Klasická komedie o dvanáctinásobné směně bytů. R. Hrušínský, J. Abrhám, D. Kolářová, L. Smoljak, Z. Svěrák...
GP275235 DVD
99,-

Čtrnáctý u stolu; Divotvorný
klobouk; Měsíc nad řekou;
Andělé a démoni...

GP275234

DVD

199,-

GP276456

299,-

DVD

GP262691 5 DVD

99,-

4
DVD

PRASÁTKO PEPPA

TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ

ŘECKÁ MYTOLOGIE

BARBIE

LICHOŽROUTI

Zlatá rybka

Velký závod

Ve světě her

Vaše kamarádka Peppa je
malé roztomilé prasátko!

Mašinka Tomáš se utká s lokomotivami z celého světa!

Naučné animované pohádky:
Kryštof Columbus, Trojský
kůň, Odyseova cesta...

Rodinný animovaný dobrodružný film o zlodějích ponožek – Lichožroutech.

GP181323

DVD

99,-

GP276463

5
DVD

3
DVD

POD ZNAČKOU BAŤA
Unikátní komplet s výběrem
z dochovaných baťovských
filmů z let 1935 až 1948.

GP226821 3 DVD

68

299,-

DVD

LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE / 1 – 5
Nejslavnější loď Námořnictva
Spojených států amerických.
GP236914 5 DVD

199,-

GP276482 4 DVD

129,-

Barbie se jako kouzlem ocitne
v její oblíbené videohře.
GP276462

DVD

Dokument o náboženstvích.
GP221262 7 DVD

199,-

GP276276

DVD

3
DVD

7
DVD

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
OČIMA PROFESORA
HANSE KÜNGA

299,-

199,-

5
DVD

3x HISTORICKÝ FILM

PODÉL ČESKÝCH ŘEK

Bojovníci severu: Sága
Vikingů; Centurion; Orel
Deváté legie

Okolí nejznámějších českých
řek, od pramene až k jejich
ústí: Sázava, Jizera, Otava...

GP269604 3 DVD

199,-

GP252592 5 DVD

99,-

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 70.

4
CD

2
CD

Helena Vondráčková

DÁVNO VÍM SVÝ
Novinkové album obsahuje
skladby: Černé labutě; Oči;
Pianista; Prší jako ve filmu;
Holubice v pasáži; Jablko...
329,GP276495 CD

4 CD

BIG BEAT LINE
1965-1968

KVARTETO HVĚZD
ČESKÉ COUNTRY

Bohumil Hrabal

Jaroslav Hašek

POSTŘIŽINY

Devět slavných kapel! Olympic; The Beatmen; Mefisto;
Vulkán; The Matadors; Flamengo; Juventus; Crystal...

Čtyři legendy české country:
Pavel Bobek; Michal Tučný;
Honza Vyčítal; Mirek Hoffmann a jejich největší hity.
GP276499 4 CD
349,-

Příběhy o strýci Pepinovi a jeho bratru Francinovi. Účinkuje
T. Bebarová, hudební doprovod
O. Havelka a Melody Makers.
GP274610 4 CD
369,-

ZE SVĚTA ZVÍŘAT/
ANEKDOTY A VŮBEC

GP275015

265,-

2 CD

HUDBA, MLUVENÉ SLOVO
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Haškovy povídky vypráví Jan
Werich, k tomu Werichovy
dosud neznámé anekdoty.
GP069010

CD

265,-

2
CD
2
CD
3
CD

2
CD

2
CD

Elán

Fleret a Jarmila Šuláková

DĚTSKÝ BALÍČEK

Ludvík Aškenazy

Eduard Petiška

GOLDEN HITS / LOVE HITS

AŽ ZAVŘU DVÉŘI

DĚTSKÉ ETUDY

SEDMIKRÁSKA

30 let s Elánem: Aj Keď Bez
Peňazí; Netrpezliví; Zalúbil Sa
Chlapec; Sestrička Z Kramárov; Čakám Ťa Láska...

41 songů protknutých valašskou poetikou. Sviť měsíčku
jasno; Beskyde, Beskyde; Aj
vdaj sa, vdaj sa; Vojna…

Pohádky vypráví Miroslav Donutil a Jiřina Bohdalová, písničky z pohádek – Tři oříšky
pro Popelku; Hlupáku, najdu
tě; Královské reggae…

Povídky, v nichž autor reflektuje odlišný pohled dětí a dospělých na svět. Čte Zdeněk
Svěrák. Celkový čas 124 min.

Kohoutek a slepička; Sedmikráska; O stromečku, který
hrál a zpíval; Husopaska; Pidivousek, O dvou rybářích...

GP276484

2 CD

129,-

GP181041 2 CD

299,-

2
CD

THE CLASSICAL
ALBUM 2001
Russell Watson; Andrea Bocelli; Paul McCartney; Vladimir Ashkenazy; Luciano Pavarotti; Vanessa Mae...
GP276500 2 CD
159,-

GP276497 3 CD

129,-

GP269610 2 CD

229,-

GP263187 2 CD

219,-

3
CD

2
CD

CD
mp3

3 CD
mp3

LOUIS ARMSTRONG

Tom Jones

John Irving

Frederick Forsyth

Cornet Chop Suey; Wild Man
Blues; Fireworks; A Monday
Date; Dear Old Southland;
Them There Eyes; Lazy River;
Mississippi Basin; Solitude...
GP276505 2 CD
149,-

SIGNATURE

PRAVIDLA MOŠTÁRNY

MSTITEL

Proud Mary; Without Love;
Great Balls Of Fire; My Way;
The Most Beautiful Girl; Yesterday; Spanish Eyes; Till...
159,GP276504 3 CD

Uprostřed sadů leží svět, kde
začíná odysea Homera Wellse. Délka: 28 hod. 23 minut.
Čte Ladislav Mrkvička.
GP220609 3 CD mp3 399,-

Lze proti zlu bojovat jiným
zlem? Audioverzi Forsythova
románu čte Jan Hyhlík. Délka
12 hodin 40 minut.
GP276133 CD mp3 349,-

CD
mp3

FENG SHUI

MEDITATION

REIKI

Georges Simenon

Otakar Batlička

Hudba pro chvíle harmonie

Chakra’s Dream
Unleashing My Chakra; Peaceful Purpose; Mystery Of
Meditation; Blissful Harmonies; The Light Of Being...

Chakra’s Dream
Attunment; Byosen ReikanHo; Quality Of Life; Karma;
Touch; Life Energy; The Spirit
Of Reiki; Body And Mind...

MAIGRET A JEHO MRTVÝ

PŘÍBĚHY ODVAHY
A DOBRODRUŽSTVÍ
Z ČASOPISU MLADÝ
HLASATEL

Vyzkoušejte meditační hudbu
pro harmonický život! 5 Elements; Bagua; Meditation;
Chi; 5 Elements Reprise.
GP276485

CD

99,-

GP276502

CD

99,-

GP276503

CD

99,-

VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 70.

Komisař pátrá po pachatelích
surové vraždy, jejíž oběť mu
den před svou smrtí telefonovala… Čte Jan Vlasák.
GP271344 CD mp3

299,-

Čte O. Vetchý, M. Černý...
GP267003

CD

265,-
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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 2: Knihkupectví Neoluxor,
Hlavní nádraží, Wilsonova 8,
tel.: 296 110 404

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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 DBK, Budějovická 1667/64,
tel.: 296 110 450-451

●

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

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

●

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

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

●

●

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

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

●

●

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

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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●

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

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. dubna do 31. května 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 více než 60 000 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-GP023456,GP124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GP023456,GP124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GP023456,GP124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GP023456,GP124578
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 25. dubna 2017!
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Ověřte si, jak znáte svět
hobitů a Středozemě
ČESKÁ
PREMIÉRA

Tim Dedopulos

HÁDANKY A HLAVOLAMY
ZE SVĚTA STŘEDOZEMĚ
Hádanky a hlavolamy ze světa Středozemě vás vezmou na
vý pravu do mistrovského díla J. R. R. Tolkiena v celé jeho
velkolepé kráse a tajemnosti. Na každé stránce vás čekají
poutavé hádanky, které povzbudí vaši mysl k přemý šlení
a prověří vaše schopnosti uvažování. Kniha obsahuje více
než 150 hádanek a hlavolamů inspirovaný ch prostředím
a postavami, o nichž psal Tolkien v Pánu prstenů a v Hobitovi, od jednoduchý ch, prostý ch a snadný ch úkolů po složité a spletité záhady. Půvabné doprovodné ilustrace jsou
inspirovány fantastický mi obrazy Středozemě a v této nádherně vypravené sbírce se objeví mnoho důvěrně známý ch postav. Hádanky a hlavolamy mají různé úrovně
obtížnosti a v odpovědích na konci knihy jsou uvedena
i vysvětlení postupu.
Váz., 256 stran, 17 x 23,8 cm, barevná publikace

GP038342

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

nečlenská cena 359,-

289,-
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