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ZIMA 1/2020

Běhání
pro všechny

Objednávejte do 18. 2. 2020

Udělejte něco
pro své zdraví!

strana 52

Zápisník
úspěchů
Osobní plánovač
produktivity

strana 55

Kapitán
Adorabl
a bambitka
černokněžníka
Vorána
Čeněk se vrací
do Sedmimoří
a bere s sebou
i tátu!
strana 37

MRAZIVÝ
skandinávský
psychothriller
odehrávající se
v regionu
Skåne!
strana 5

Tisíce knih s klubovou slevou
najdete na www.knizniklub.cz.
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Milí přátelé,
je mi velkým potěšením vás pozdravit začátkem kulatého roku 2020.
Svět se mění a my se měníme s ním. Více než dříve budeme knihy vydávat zároveň v podobě
audioknižní; nejen na CD, ale také v elektronické verzi. To je případ novinky od D. Landsmana
Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána (s. 37). Co se ale nemění, je záplava
krásných, zábavných i poučných knih, které pro vás připravujeme.
Téměř každý rok si říkáme, jak se začneme lépe starat o své tělo. Nabízím dvě alternativy:
Na s. 51 najdete knihu Ketodieta. Tento stravovací systém vyzkoušela má žena, a mohu ho
vřele doporučit. Já se ale snažím více hýbat, což se ovšem musí dělat s rozumem – k tomu
nám dopomůže na str. 52 běžecký guru Miloš Škorpil s knihou Běhání pro všechny.
V množství kvalitní beletrie patří mé doporučení talentované Anně Musilové (s. 14) s příběhem
Tamařino souhvězdí. Skvělá věc se podařila Barbaře Nesvadbové a Jakubovi Knězů, kteří
připravili knihu rozhovorů s dvanácti špičkovými lékaři – Hovory s doktory (s. 34). Pokud potřebujete rozesmát, tak to zaručeně dovede titul Žena filmového kritika (s. 27). Autorka této knihy zůstává v anonymitě a pokračuje v psaní blogu, za který
získala nominaci na cenu Magnesia Litera.
Na závěr bych vás rád upozornil na monografii Míla Fürstová: Všechny mé řeky (s. 68). Tato významná ilustrátorka má
za sebou téměř Popelčin příběh. Na českou uměleckou vysokou školu ji nepřijali, vystudovala však ve Velké Británii,
a nakonec má její dílo doma anglická královna i členové skupiny Coldplay…
Vše nejlepší v tomto roce.
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Akční cena platí pro členy
Knižního klubu PREMIUM, kteří
si jednorázově objednají z tohoto
katalogu další tituly v celkové
hodnotě nad 499 Kč. Ostatní
zájemci si mohou objednat
publikaci za plnou členskou
cenu 319 Kč.
Akce platí do 31. března 2020.

Objednací číslo při akční ceně:

399,AKČNÍ CENA

199,-

DA037561

ROMANTICKÁ
I NAPÍNAVÁ
SÁGA

Colleen McCulloughová

HOŘKOSLADKÝ ŽIVOT
Děj tohoto podmanivého románu se rozvíjí
v bouřlivých letech po první světové válce
v Austrálii. Dcery důstojného pána Latimera,
Edda, Grace, Trs a Kačka, jsou krásné,
bystré a ambiciózní, ale musejí čelit předsudkům v tehdejší společnosti. Jejich život
se od základu změní, když se dají zaměstnat
v nemocnici jako ošetřovatelky a zapojí se
do programu, kterým ve dvacátých letech
vznikalo povolání diplomovaných zdravotních sester. Ve víru dalších let prožívají
osobní vzestupy i propady, ale pouto mezi
nimi zůstává stále stejně silné…
Přeložila Šárka Kadlecová.
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

DA037561 akční cena
EE037561

399,-

199,319,-

V prodeji od 15. ledna 2020

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2020.
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Zpřetrhá pouto
lásky rodinný
závazek?

Bestsellery

Přiznávám se bez mučení, stojí
to za to. Spřízněná duše sice
může znít trochu otřepaně,
ale Sparks tomu dal zcela
nečekaný rozměr. Ano, je to
romantické, ano, občas člověk
zamáčkne slzu a ano, chvilku
dokonce zatouží po něčem…
však asi víte. Tak jako tak,
můžu vám slíbit, že tuto knihu určitě dočtete až do konce a možná
se k ní i několikrát v průběhu let vrátíte.
Jana Kubínová, redaktorka

Nicholas Sparks

SPŘÍZNĚNÁ DUŠE
Hope Andersonová stojí na své životní křižovatce. Je jí třicet
šest, s přítelem chodí již šest let a svatební plány jsou v nedohlednu. A aby toho nebylo málo, její otec těžce onemocněl.
Hope se proto rozhodne, že stráví týden na rodinné chatě
v Severní Karolíně, aby připravila dům na prodej, a zároveň si
vezme čas, aby se zamyslela nad svou budoucností. V tu chvíli
míří do Severní Karolíny také True Walls, kterému přišel dopis
od jeho údajného otce, jenž by právě tady měl žít. True se tedy
rozhodne, že odjede ze Zimbabwe, kde se živí jako safari průvodce, a odhalí všechna tajemství, jež obklopovala jeho již
zemřelou matku. Náhoda tomu chtěla a cesty Hope a Truea
se osudově zkříží. Jejich vztah je až nepochopitelně intenzivní,
ale jejich city musí nakonec ustoupit volbám, které proti sobě
drsně postaví povinnosti k rodině a osobní štěstí.
Přeložila Dana Stuchlá.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm
Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

ZÁPISNÍK JEDNÉ
LÁSKY

VZKAZ V LÁHVI

VE TVÝCH OČÍCH

Theresa se vydává po stopách příběhu velké lásky,
které nebylo dopřáno
štěstí… 336 stran

Náhodné setkání na deštivé
silnici zkříží cesty Colina
a Marie naprosto nečekaným způsobem. 456 stran

Poutavý milostný příběh se
odehrává roku 1946 v Jižní
Karolíně. 160 stran
EE040735

4

EE040605

Nicholas Sparks

259,- 199,-

EE040734

299,- 239,-

EE038033

349,- 279,-

299,-

239,-

Výhodný komplet
ušetříte

450,-

jen

756,-

obj. č.

EE048055

4x Nicholas Sparks

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!
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Anders de la Motte

ZIMNÍ OHEŇ
Rok 1987, den svaté Lucie, městečko na jihu Švédska.
Oslava v místní tančírně skončí tragicky – požárem a smrtí
jedné dívky. Vyšetřování případu znesváří obyvatele, zbortí
přátelské i rodinné vztahy a vyústí v přiznání jednoho mladíka ke zločinu. Třicet let poté se na místo neštěstí vrací
Laura Aulinová, která sem do oné noci jezdila k tetě Heddě
do její chatové osady. Zjišťuje, že tehdejší událost rozděluje
místní dodnes. Že v městečku řádí žhář, jehož útoku se
možná nevyhne ani Heddina osada. A že teta krátce před
smrtí patrně objevila něco, co může vrhnout světlo na starou tragédii, ale i vrátit Lauře paměť na onu osudnou noc,
která všechno změnila. A přinést vzpomínky, ze kterých čiší
děs… Třetí román z volné série čtyř thrillerů situovaných
do regionu Skåne. Přeložila Helena Matocha.
Váz., 416 stran, 12,5 x 20 cm

EE040775

399,-

319,Bestsellery

V prodeji od 15. ledna 2020

Výhodný komplet
jen

ušetříte

697,-

400,-

obj. č.

EE048056

3x Anders de la Motte

Anders de la Motte

Anders de la Motte

KONEC LÉTA

PODZIMNÍ PŘÍPAD

Dvacet let poté, co pětiletý
Billy Nilsson záhadně zmizel,
potká jeho sestra Veronica
ve Stockholmu muže, který
začne vyprávět o svém zmizelém kamarádovi. O tom,
jak si s ním hrál v zahradě.
O skrýších, které důvěrně
znala i Veronica… 352 stran

Pět dlouholetých kamarádů
stanuje u zatopeného kamenolomu. Letos odmaturovali,
teď je čeká poslední letní
koupání a potom skutečný
život. Když se však rozední
a spustí se první podzimní
déšť, jeden z nich leží v temné vodě mrtvý… 464 stran

EE038874

299,- 239,-

EE038875

Každá detektivka tohoto autora je vždycky zážitek.
Autor každou kapitolu končí v překvapivém
okamžiku, takže nejde přestat číst!
Lucie Novotná, marketing

399,- 319,-

Nepropásněte objednací termín 18. února 2020!

5

O

VI
N

KA

06 a 07 napeti.qxp_Sestava 1 16.12.19 14:42 Stránka 2

N

Bonnie Kistler

DŮM
V PLAMENECH

L.Boije af Gennäs

KRVAVÝ KVĚT
Sara se po smrti
otce a děsivém
znásilnění rozhodne přestěhovat z maloměsta
do Stockholmu
a začít zde s čistým štítem.
Minulost ji však záhy dostihne… Vynikající mix
severské krimi a konspiračního thrilleru. 384 stran

Napětí

Rozvodová právnička Leigh
Huyettová ví moc dobře, že
druhá manželství jsou většinou
předem odsouzena k zániku.
Ale už je to pět let, co s Petem
Conleym, jeho synem a dcerou
tvoří rodinu. Pete a Leigh chtějí
oslavit výročí, a tak se rozhodnou ukrást si trochu času jen
pro sebe a nechávají své děti,
středoškoláka Kipa a čtrnáctiletou Chrissy, doma. Kip mezitím
na bujarém večírku slaví nejen
přijetí na univerzitu, ale i své
nadcházející narozeniny. Potom
co cestou domů nabourá, je
zatčen za řízení pod vlivem
alkoholu. Jenže nebyl sám –
Chrissy byla s ním. O 12 hodin
později je Chrissy po smrti
a Kip čelí obvinění ze zabití…
Přeložila Petra Florianová.
Váz., 432 stran, 12,5 x 20 cm

EE040934

399,-

EE040352

Sam Carringtonová

ŠPATNÁ
SESTRA
Stephanie kdysi
jako zázrakem
vyvázla nezraněná
z požáru rodného
domu. Jejímu
mladšímu bratrovi,
který si vždy rád
hrál s ohněm, se
to povedlo také,
otec však už takové štěstí neměl. Podaří se psycholožce Connie zjistit, co se tehdy v noci stalo? 288 s.

319,-

EE040068

329,- 259,-
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Porazí zkušený lékař gang
obchodníků s orgány?

399,- 319,-

Robin Cook

PANDEMIE

Malin Persson Giolito

TEKUTÝ PÍSEK
Zdánlivě bezproblémový život
bohaté švédské mládeže je plný
rasové i sociální šikany, drog,
lhostejnosti a bezcitnosti…
Provokativní švédský krimiromán vyšel ve 27 jazycích a získal prestižní Glass Key za nejlepší skandinávskou detektivku.

EE041138

Brož., 376 stran
EE040883

6

V newyorském metru zničehonic zkolabuje neznámá, na první
pohled zdravá a mladá žena a hned po příjezdu do nemocnice
umírá. Pro doktora Jacka Stapletona je její případ strašidelnou
připomínkou chřipkové pandemie v roce 1918. Vyděšený z představy, že by se přesně po sto letech historie opakovala a hrůzná
nákaza se vrátila, se Jack pár hodin po jejím úmrtí sám ujme
pitvy a zjistí, že v minulosti podstoupila transplantaci srdce.
Fakta neukazují na chřipku a nic nedává smysl, dokud ho vyšetřování nezavede ke skupině zabývající se genetickou modifikací.
Jak se postupně noří hlouběji a hlouběji do světa obchodu s lidskými orgány, poznává megalomanského byznysmena, ochotného riskovat lidské životy, aby se stal průkopníkem medicíny.
Pokud Jack nebude opatrný, mohl by být další, kdo kvůli tomu
přijde o život… Přeložila Alena Amchová.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

329,- 259,-

319,cena pro VIP členy 279,399,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 66.
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Poutavý
debut
známého
scenáristy!

Alex Hyland

ČERNÁ OVCE

TŘI ŽENY
Když Beth Dunningová beze stopy zmizí, podezření z její vraždy okamžitě padá na jejího manžela. Jejich dcera Mariah je však přesvědčená,
že je otec nevinný. Při pátrání na vlastní pěst
dívka narazí na další dvě nedávná podivná zmizení žen, které se také jmenovaly Beth. Mariah
by dala cokoli za to, aby zjistila, co se přihodilo
její matce, a aby očistila otcovo jméno. Pravda
však může být více zničující, než si dovede
představit… Přeložila Viktorie Košnarová.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm
379,-

299,-

EE040051

279,-

219,-

TO

P

EE040771

Napětí

Jeff Abbott

Michael Violet je zdánlivě normální sanfranciský
obchodník s auty. Zdání
však může klamat.
Ve skutečnosti to je talentovaný kapsář, který
krade klíče od nejluxusnějších aut ve městě.
Tenhle kriminální život
však Michael tají před
svým bratrem Jonem, jenž
naopak zasvětil svůj život novinařině
a odhalování zločinu. Když je Jon zavražděn, pokusí se Michael
využít svého nadání, aby bratrova vraha vypátral. Ať se mu to líbí, nebo ne, hnaný pocitem viny
a touhou po pomstě se Michael nečekaně ocitá v situaci, kdy by se měl zachovat jako hrdina.
To však nebude tak jednoduché… Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

Stina Jackson

STŘÍBRNÁ CESTA
Mimořádně úspěšný debut mladé
švédské autorky, za který získala prestižní Glass Key, čímž se zařadila do
společnosti takových jmen jako Stieg
Larsson či Jo Nesbø. Ve vzdálené části
severního Švédska zmizela před třemi
lety z autobusové zastávky dospívající
Lina. Její otec Lelle obviňuje z tragédie
především sám sebe a den co den
horečně prohledává okolí silnice zvané
Stříbrná cesta, kde byla Lina viděna
naposledy. Mezitím se do místního
odlehlého domu přistěhuje k podivínskému Torbjörnovi jeho nová přítelkyně se sedmnáctiletou dcerou Mejou.
A osudy Lelleho a Meji se protnou tak,
jak by si nikdo nedokázal představit…
256 stran
EE040641

349,- 279,-

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

Anne Frasierová

Ken Follett

NEJSEM ŽIVÁ

PROPUSTKA
NA SVOBODU

Podaří se Jude Fontaineové
a detektivovi Uriahovi Ashbymu
dopadnou sériového vraha?
Volné pokračování thrilleru
Nejsem mrtvá. 272 stran
EE040873

299,- 239,-

Dobrodružný příběh odehrávající se na pozadí bouřlivých
dějin Skotska, Anglie a Nového
světa. 312 stran
EE040522

359,- 279,-
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KAM ZMIZELA
MLADIČKÁ SÁRA?
Dominic Nolan

ŽENA BEZ MINULOSTI
Detektiv Abigail Boonová se probere vedle mrtvé dívky a nepamatuje si vůbec nic. Po čtyřech dnech ji
najdou zmatenou. Trpí amnézií a její
muž a syn jsou jí cizí. Zcela ztracená
ve svém vlastním životě si uvědomí,
že se potřebuje vrátit k případu,
při jehož vyšetřování přišla o paměť:
zmizení mladičké Sáry Stillové. Navzdory námitkám své rodiny i policie
bezhlavě sleduje stopu až na okraj
lidské krutosti. I kdyby se jí podařilo
Sáru najít, bude ještě někdy stejná
jako dřív? Přeložil Václav Procházka.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

Napětí

EE039813

359,-

ROZSTŘEL
Sestavil Lee Child
Tato antologie obsahuje jedenáct příběhů napsaných světově uznávanými
autory. Na každé povídce se vždy podíleli dva spisovatelé: muž a žena. 504 s.
EE040835

499,- 399,-

279,-

Tom Egeland

ĎÁBLOVA MASKA
V Juvdalu je zabit novinář. Záhy se
ukáže, že vražda souvisí s prastarou
maskou. Do vesnice je proto povolán
expert na historii Bjørn Beltø… 584 s.
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EE039610

399,- 319,-

Volné pokračování
románu Neznámý
Simon Toyne

CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL

Cilla & Rolf Börjlindovi

Dmitry Glukhovsky

GANGRÉNA

TEXT

Pátrání po vrahovi zavede
policistku Rönningovou
do světa sexuálního násilí
a mužů, kteří jsou schopni
udělat cokoli, aby si udrželi
moc… 416 stran

Neprávem odsouzený Ilja
Gorjunov se po propuštění
z vězení pouští do marného boje se systémem, který
semele dříve či později každého… 296 stran

EE040648

EE039473

8

399,- 319,-

349,- 279,-

Solomon Creed netuší, kdo je a odkud
pochází. Jediná stopa je štítek v saku,
na němž je napsáno: Tento oblek byl
ušitý pro pana Solomona Creeda. To
sako mu padne perfektně stejně jako
to jméno, ale na štítku je i něco dalšího:
jméno krejčího a adresa v jižní Francii.
Solomon se rozhodne muže vyhledat
v naději, že o sobě zjistí víc. Místo odpovědí najde mrtvolu, která má na hrudi
vyrytou Davidovu hvězdu, a krvavý
nápis na zdi… Přeložil S. Pavlíček.
Váz., 456 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE040426

399,-

299,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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TEMNÉ PSYCHOTHRILLERY
Gilly Macmillanová

CHŮVA

EE040856

399,-

319,279,-

ČN

ÍC

EN

A

cena pro VIP členy

Napětí

Malá Jo zbožňuje chůvu Hannah víc než svoji matku,
a tak když jedné noci Hannah beze stopy zmizí, holčička je naprosto zničená. O třicet let později se Jo
vrací do rodičovského domu a je nucena čelit svému
složitému vztahu s matkou. Jenže když jsou v jezeře
na jejich pozemku objeveny lidské ostatky, Jo začne
pochybovat o všem, o čem byla až dosud skálopevně
přesvědčená. Pak když na dveře jejich domu zaklepe
nečekaný host, Jo zažije další šok. Zoufale se snaží
doplnit mezery ve svých nejasných vzpomínkách. Nezbývá jí než přijít na to, co byla její chůva zač a proč
zmizela. A především se musí rozhodnout, zda může
věřit vlastní matce… Chůva od autorky bestsellerů
Spálená obloha či Dokonalá Gilly Macmillanové je
temným a nepředvídatelným příběhem plným tajemství a klamu. Je to ďábelsky chytrý thriller, který nám
připomíná, že někdy je mnohem snazší přijmout lež
namísto kruté, bolestné pravdy. Přeložila M. Polochová.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

AK

Gilly Macmillanová

DOKONALÁ
Matka a otčím Zoe a jejího
nevlastního bratra všemožně
podporují v jejich nadání
ke hře na klavír. V den, kdy
je čeká životní vystoupení,
však dojde k děsivé události…
384 stran
EE038638

359,- 169,-

Gilly Macmillanová
Kamarádi Noah a Abdi se
od sebe nehnou ani na krok.
Jednou je však Noah nalezen
v bezvědomí a Abdi mlčí
o tom, co se stalo. To, co zprvu
vypadá jako klukovina, která
se zvrhla, se mění ve veřejnou
bitvu. Noah je totiž Brit a Abdi
přijel ze Somálska… 288 stran
EE040353

Photo © Céline Nieszawer/Leextra

VYVRHEL
GILLY MACMILLANOVÁ vyrůstala ve Swindonu v anglickém
hrabství Wiltshire a léta dospívání částečně prožila v severní
Kalifornii. Studovala dějiny umění na Bristolské univerzitě a poté
na Courtauldově institutu umění v Londýně. Než založila rodinu,
pracovala v The Burlington Magazine a v Hayward Gallery.
V současnosti je spisovatelkou a matkou na plný úvazek. Žije
v Bristolu s manželem a třemi dětmi. Gilly debutovala v roce
2015 psychothrillerem Spálená obloha, který byl nominován na prestižní Edgar Award.
Do češtiny byly přeloženy také její romány Dokonalá a Vyvrhel.

329,- 259,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.
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Renée Knight
S. T. Joshi

OSOBNÍ
ASISTENTKA

ČERNÁ KŘÍDLA CTHULHU
V tomto svazku nám S. T. Joshi představuje jednadvacet hororových povídek renomovaných autorů. 416 stran

Napětí, detektivky

Od prvního dne je osobní
asistentce Miny Appletonové
jasné, co se od ní čeká. Absolutní diskrétnost. Dvacet let je
Christine oddaná služebnice
a tichý svědek všeho, co se
v Minině životě děje. Den
za dnem, rok za rokem tu
Christine byla, neviditelná –
sledovala, poslouchala a veškerá tajemství udržovala
v bezpečí. Místo odměny se
ale dočká kruté nespravedlnosti. Ovšem tak vytrvalou
ženu, jako je Christine, není
radno podceňovat…
Přeložil Jan Jirák.
Váz., 328 s., 14,5 x 22,7 cm

EE040825

359,-

399,- 319,-

TO
P

EE041260

Jo Nesbø

NŮŽ
Harry Hole v nejsložitějším případu
své kariéry! Dvanáctý díl bestsellerové
série. 584 stran

279,-

V prodeji od 15. ledna 2020

449,- 359,-

N

O

VI

N

KA

EE359888

Anders Roslund,
Börge Hellström

A. Roslund, B. Hellström

3 VTEŘINY
Tento severský akční thriller
sklidil úspěch u čtenářů po
celém světě. Vyšel ve 29 zemích, stal se nejlepší švédskou krimi roku a byl podle
něj natočen film. 560 stran

Piet pracoval pro policii jako
utajený informátor. Mafie ho
odhalila a odsoudila k smrti.
Jen jeho nadřízený ví, že
přežil. Nyní Piet pracuje
pro drogový kartel. Aby ho
pomohl zničit… 536 stran

EE041221

EE039149

10

449,- 359,-

3 MINUTY

449,- 359,-

Anders Roslund, Börge Hellström

3 HODINY
Ve stockholmském přístavu Varta je v kontejneru
nalezeno třiasedmdesát udušených běženců. V nigerské metropoli Niamey pátrá švédský kriminální
komisař Ewert Grens po muži, o kterém by nevěřil,
že ho ještě někdy spatří. Bývalý tajný informátor
Piet Hoffmann tentokrát pronikl hluboko do struktur západoafrického obchodu s nelegální přepravou lidí. Do světa, kde lidský život nemá žádnou
cenu. Do světa, z něhož sebe – a nespočet bezbranných obětí – musí osvobodit do tří hodin…
Přeložila K. Kloučková. Váz., 424 s., 12,5 x 20 cm

EE039150

399,-

319,-

Výhodný komplet
ušetříte

460,-

jen

837,-

obj. č.

EE048057

3x Anders Roslund, Börge Hellström

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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IRSKÝ MASAKR
MLADÝCH ŽEN

Jussi Adler-Olsen

OBĚŤ 2117

EE370917

399,-

Detektivky

V osmém dílu detektivní řady o oddělení Q autor odhaluje Asadovu pohnutou minulost. Na břehu Středozemního moře se
najde tělo uprchlíka. Noviny o něm píšou jako o „Oběti 2117“
a jeho smrt vyvolá sled nečekaných událostí, které přivedou
Asada na pokraj zhroucení. Musí čelit démonům z minulosti
a současně se spolu s Carlem dostává do neúprosného závodu
s časem, aby zabránili nevyhnutelné katastrofě uprostřed
Evropy, kterou připravuje irácký terorista Ghálib…
Přeložila Kristina Václavů. Váz., 528 stran, 14,3 x 20,7 cm

319,Patricia Gibneyová

UKRADENÉ ŽIVOTY
Silniční dělník objeví ve výkopu tělo těhotné dívky. Téhož dne se u dveří inspektorky Lottie Parkerové objeví cizinka se synkem a prosí o pomoc při hledání
ztracené přítelkyně. Když tentýž kopáč najde další mrtvolu, vyšetřovatelka musí
mobilizovat veškeré síly a zjistit, jak jsou tyto dvě oběti propojeny. Pátrání se
záhy zkomplikuje, když zmizí další dvě dívky. Hledání pachatele dovede inspektorku Parkerovou do světa obchodu s bílým masem a lidskými orgány…
Přeložila Lenka Faltejsková. Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE040211
Agatha Christie

SMRT NA NILU
Smrt na Nilu z roku 1937
patří k nejznámějším detektivkám A. Christie, sama
autorka ji řadila ke svým
nejoblíbenějším. Zaujme jak
nelehkým případem pro Hercula Poirota, tak do detailu
zachyceným exotickým prostředím Egypta. 312 stran
EE040584

299,- 239,-

Louise Pennyová
Případy vrchního
inspektora Gamache

DLOUHÁ CESTA
DOMŮ
Bývalý vrchní inspektor Gamache si užívá poklidného
života ve vesnici Three Pines,
dokud ho nepožádá sousedka o pomoc s hledáním
zmizelého manžela… 424 s.
EE040209

399,- 319,-

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 37–47.

399,-

319,-

Patricia Gibneyová

ANDĚLÉ SMRTI
Napínavý, znepokojivě temný a do děsivých podrobností
propracovaný thriller je první knihou z nové detektivní
série s inspektorkou Lottie Parkerovou. 384 stran

399,- 319,-

EE040210

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

498,-

obj. č.

EE048058

2x Patricia Gibneyová
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Asi první kniha
na světě, kde je jako
vražedný nástroj
využita pračka!
Už nikdy se na praní
prádla nebudu koukat jako dřív!
Radek Blažek,
copywriter

Stefan Ahnhem

Detektivky

MOTIV X

Případy Kim Stoneové

Brutální vražda jedenáctiletého syrského uprchlíka postaví před helsingborskou policii
případ s možným rasistickým podtextem. Zdánlivě náhodných smrtí přibývá a tým
kriminalistů se záhy ocitá pod příliš velkým tlakem. Situace donutí Fabiana Riska, aby
se vrátil do práce, ačkoli by raději dál bděl u lůžka dcery, která je v kómatu. Vrací se
i šéfka oddělení Astrid Tuvessonová, která přerušila protialkoholní léčbu… Volné
pokračování série krimipříběhů s detektivem Fabianem Riskem. Přeložila V. Nováková.
Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm

SKRYTÉ KARTY

EE040493

Angela Marsonsová

399,-

cena pro VIP členy

Na elitní soukromé škole Heathcrest dojde k tragickému
úmrtí třináctileté žákyně. Zdánlivě jasný případ sebevraždy
inspektorku Kim Stoneovou těžce zasáhne, protože nestačila na místo dorazit včas a dívku zachránit. Snad právě
proto se nechce s verdiktem smířit – a když se ukáže, že
za smrtí dívky je cosi daleko temnějšího, začíná rozplétat
předivo vztahů, jejichž nitky vedou do vyšších kruhů…
Přeložila Jana Kunová. Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE040764

399,-

319,279,-

319,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

ĎÁBELSKÉ HRY
Inspektorku Kim Stoneovou
a její vyšetřovací tým povolají
k nálezu zmrzačeného, ubodaného těla – oběť je však zároveň i zločincem, pachatelem
brutálního znásilnění. Že by
vzal někdo spravedlnost
do svých rukou? 360 stran
EE037904

12

349,- 279,-

Stefan Ahnhem

Stefan Ahnhem

Stefan Ahnhem

OBĚŤ BEZ TVÁŘE

DEVÁTÝ HROB

Dvě zohavené mrtvoly. Dva
bývalí spolužáci. U obou se
našla stará třídní fotografie
s jejich přeškrtnutými obličeji. Do pátrání po vrahovi
se pouští Risk… 496 stran

Ve Švédsku a Dánsku řádí
dva vrazi. Jeden své oběti
rozpitvává, druhý brutálně
loví ženy. V průběhu vyšetřování se ukáže, že vrahy
cosi spojuje… 496 stran

OSMNÁCT
POD NULOU

EE039086

EE039087

399,- 319,-

399,- 319,-

V helsingborském přístavu
se do moře zřítí po divoké
honičce auto. Policie však
záhy zjišťuje, že řidič je
zmrzlý na kost… 472 stran
EE039088

399,- 319,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 60 a 61.
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Joe Abercrombie

PŮL SVĚTA

Star Trek Discovery

Trnka se narodila, aby bojovala. Jenže když při cvičení
zabije svého soupeře, zjistí,
že jí všichni nadávají do vrahů. Osud vloží její život
do rukou Jarviho, který projíždí země Moře střepů
a hledá spojence proti čím
dál nebezpečnějšímu nejvyššímu králi. Bude Trnka navždy
jen nástrojem mocných,
nebo je v legendách i místo
pro dívku vládnoucí čepelí?
Přeložil Roman Tilcer.
Brož., 424 s., 11,8 x 18,5 cm

NEJTĚŽŠÍ CHVÍLE

EE039629

359,-

279,-

Během služby na palubě hvězdné lodi je
poručík Michael Burnhamová, pozemšťanka vychovaná a vzdělávaná Vulkánci, povýšena na dočasného prvního důstojníka. Aby
si svůj nový post udržela, musí kapitánce
dokázat, že si jej zaslouží. Svou příležitost
získá, když je loď pověřena ochranou kolonie Federace, na niž zaútočilo neznámé
mimozemské plavidlo… Přeložil J. Marek.
Brož., 344 stran, 10,8 x 16,5 cm
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EE041019

359,-

Sci-fi, fantasy

David Mack

Joe Abercrombie

PŮL KRÁLE
Když prince Jarviho zradí vlastní rodina, rozhodne se krutě pomstít…

279,-

Brož., 328 stran
EE039627

299,- 239,-

FANTASY, KTEROU
MUSÍTE MÍT!
Guy Gavriel Kay

POSLEDNÍ ZÁBLESK
SLUNCE
Bern Thorkellson čelí v daleké zemi minulosti, před kterou chtěl navždy utéct.
Král Aeldred se snaží pomocí diplomacie i ostrých mečů ochránit svou zemi.
A Alun ab Owyn pronásleduje nájezdníky až k podivným světélkům nad lesním jezírkem… Po staletí Earlové
z Vinmarku drancovali na svých dračích lodích země Cyngaelů a Anglcynů.
Ale časy se mění a brzy budou muset
zástupci všech tří kultur spojit síly…
Přeložila Daniela Orlando.
Váz., 440 stran, 14,3 x 20,5 cm

EE041313

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2020.

399,-

319,-

Harry Harrison

China Miéville

NA ZÁPAD OD RÁJE

JIZVA

Vesmírná katastrofa, která
ukončila éru praještěrů,
se ve světě tohoto románu
nikdy nestala. Kdo zvítězí
v titánském střetu dvou
zcela odlišných kultur?

Armada je plovoucí město
postavené z vraků uloupených lodí. Piráti ani zajatci
netuší, že míle pod hladinou moře žijí děsivé amorfní bytosti, jež si předsevzaly
hrůzný úkol… 644 stran

Brož., 640 stran
EE041156
499,- 399,-

EE041387

499,- 399,-
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Tamařino souhvězdí u mě překonalo Černookou hned několikrát.
Určitě to bylo díky hlavní hrdince Liv, která je neuvěřitelně reálná
a obyčejná, má své problémy a každý čtenář se s ní ztotožní. Jednoduše skvělá kniha, která si právem zaslouží pozornost.
Karolína Skácelová, blogerka

Karen M. McManusová

DVA TAJEMSTVÍ NEUDRŽÍ
YOLI

Echo Ridge. Ellery o tom městečku slyšela dost. Její teta,
která v něm vyrostla, v sedmnácti beze stopy zmizela.
A před pěti lety tam zavraždili královnu plesu. Teď se Ellery
do tohoto města hrůzy přestěhovala k babičce, kterou
skoro nezná. A krátce poté se na seznamu pohřešovaných
ocitá další místní děvče… Přeložila Anna Vrbová.
Brož., 312 stran, 12,5 x 20 cm

EE040766

299,-

239,-

Anna Musilová

TAMAŘINO SOUHVĚZDÍ
Život devatenáctileté Liv se ani trochu neubírá směrem, kterým by si přála.
Přijímačky na vysněnou fotografickou školu nevyšly, místo toho studuje práva,
přivydělává si jako servírka v kavárně a těžko hledá společnou řeč s rodiči.
A pochybuje. O sobě, o tom, co cítí, o své budoucnosti. Všechno se ale začne
obracet vzhůru nohama, když v kavárně potká o několik let starší Tamaru.
Tamara ji fascinuje a zároveň děsí – její tajemnost i náhlý příval citů, který k ní
Liv začne chovat… Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EE041105

299,-

239,Angie Thomasová

VYPÁLENÁ NENÁVIST

Viktorie vidí v zrcadle dívku – přízrak s černýma očima, který
jí podsouvá zvrácené myšlenky. Kdo je tahle nevypočitatelná
Černooká? Brož., 288 stran

Jen šestnáctiletá Starr přesně ví, co se ten večer stalo.
Její svědectví však může
mít fatální následky nejen
pro její okolí, ale i pro ni
samotnou… Brož., 384 s.

EE039619

EE039389

Anna Musilová

ČERNOOKÁ

14

259,- 199,-

329,- 259,-

Becky Albertalli,
Adam Silvera

CO KDYŽ JSME TO MY
Společný román bestsellerových autorů – Becky Albertalli (Já, Simon) a Adama Silvery (Oba na konci
zemřou). Brož., 344 stran
EE040453

299,- 239,-

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

N

O

VI
N

KA

14 a 15 yoli.qxp_Sestava 1 16.12.19 14:20 Stránka 3

Amanda Lovelace

O ČARODĚJNICI,
KTERÁ SE
NENECHALA UPÁLIT

J. Green, M. Johnsonová, L. Myracleová

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ…
Sníh o Vánocích je hezká věc, ale čeho je moc, toho
je příliš. Taková sněhová bouře umí pořádně zamíchat
i těmi nejlepšími plány! Vánoční příběhy o tom, že ne
vždycky je to, oč stojíte, taky to pravé… Brož., 264 s.
259,- 199,-

EE041536

Sbírka básní o čarodějnici: hrdé,
nezávislé, nadpozemsky silné
a především nezničitelné. Druzí ji
mohou odsoudit, zesměšnit, pokusit se ji umlčet, v tomhle příběhu
se ale čarodějnice upálit nenechá.
Silné, dojemné, ale především výjimečně aktuální verše americké
básnířky Amandy Lovelace se pokoušejí apelovat na mladé dívky,
aby věřily samy v sebe a převzaly
kontrolu nad svými příběhy.
Přeložila Anna Formánková.
Brož., 208 stran, 15 x 22,9 cm

EE040736

259,-

199,-

Neal Shusterman,
Jarrod Shusterman

SUCHO
Zemi postihlo extrémní
sucho. Po sérii omezení
čerpání vody nakonec
přestala téct i voda
z kohoutků. Pomoc je
v nedohlednu a lidé
začínají umírat žízní…

Amanda Lovelace

Kniha o lásce i nenávisti, o tom, jaké to
je někoho ztratit, o zármutku i radosti,
o síle, inspiraci a hledání sebe sama.

Brož., 384 stran
EE040184 299,- 239,-

259,- 199,-

ušetříte

200,obj. č.

jen

318,EE048059

2x Amanda Lovelace
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Brož., 208 stran
EE040144

Výhodný komplet

YOLI

O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE
ZACHRÁNILA SAMA

POHYB, SVOBODA,
POZNÁNÍ… TO JE PARKOUR!

MÓDNÍ HIT PŘICHÁZÍ DO ČR.
BUĎTE TRENDY!

Eva Dolejšová

PARKOURISTA
Dospívající David tápe životem,
hledá sám sebe, svůj životní směr.
Náhodné setkání s parkouristy mu
ukáže cestu ke sportu, který posouvá hranice fyzického těla i mentality. David v parkouru nachází
sám sebe i opravdové přátelství.
První láska a falešní kamarádi ho
ale dovedou až ke spáchání trestného činu, při kterém se stane
tragická nehoda… Knížku ilustroval Michael Petrus.
Váz., 192 s., čb. il., 14,5 x 21 cm

EE040400

Nepropásněte objednací termín 18. února 2020!

259,-

199,-

MINIBATŮŽEK NA RUKU
Trendy minibatůžky na ruku na všechny drobnosti, které mladá dáma
potřebuje. Prostorná kapsa s dvoucestným zipem a karabinkou.
Rozměry batůžku: 15 x 12 x 5 cm. Materiál: PVC.
EE400931 Duhový
EE400932 Stříbrný

199,- 179,199,- 179,-
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Princezně hrozí únos.
Pomůže statečná lady?
Mary Jo Putneyová

LADY V PŘESTROJENÍ

Romány o lásce

Lady Kiri Lawfordová je dcerou vévody,
po matce má však indické kořeny. To ji
ve společnosti staví do poněkud zvláštní
pozice. Vyrostla v Indii s matkou a nevlastním otcem generálem, teď se ale vydává
do Anglie, aby našla vhodnou partii. Místo
vysněného sňatku se jí však dostává opovržení a pomluv. Během cesty do Londýna
je navíc přepadena skupinkou pašeráků
a jen o vlásek unikne smrti. Jejím zachráncem je Damian Mackenzie, nemanželský
syn barona, majitel známého podniku
a muž s velmi rozporuplnou minulostí.
Když se Kiri vydává inkognito do Damianova klubu, aby mu poděkovala za záchranu, odhalí náhodou potenciální hrozbu
královské koruně a dozví se o plánovaném
únosu princezny Charlotty. Záhy se tak
dostává do světa špionáže a intrik...
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

EE040357

299,-

239,-

Janna MacGregorová

NEVĚSTA, KTEROU
POTKALO ŠTĚSTÍ
Manželka je to poslední,
o co Nicholas stojí. Dokud
nepotká Emmu… 336 stran
EE040471

299,- 239,-

Marissa Stapleyová

CO DĚLAT, KDYŽ PRŠÍ
Stačilo jen málo a hluboké
přátelství se změnilo v první
lásku… 296 stran
299,-

239,-
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EE040302

Láska dokáže dát
tanci nový rozměr!
Nora Robertsová

SRDCE V BOUŘI

Christi Caldwellová

Ella Careyová

ČEST NIČEMY

UZAMČENÁ
MINULOST

Stačí chvilka nepozornosti
a pověst lady Penelope
Tidemorové je v troskách.
A může za to majitel nechvalně proslulého hráčského doupěte… 312 s.
EE039207

16

299,-

239,-

Cat má před svatbou a její
newyorský život plyne poklidně. Atraktivní dědictví
v Paříži jí však obrátí život
na ruby… 288 stran
EE039369

279,- 219,-

Nicka nikdy nenapadlo, že by se mohl
zamilovat, dokud se v jeho uměleckém
souboru neobjevila přitažlivá, i když trochu
záhadná primabalerína Ruth. Při společné
práci to mezi nimi viditelně jiskří. Jenže
Nick je přesvědčený, že láska tanečnímu
umění nesvědčí, a chce po své partnerce,
aby ze sebe při tancování vydala
všechno… Přeložila Dana Kovaľová.
Váz., 208 stran, 13,7 x 20,8 cm

EE369841

199,-

159,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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Alison Blissová

SEZNAM SNŮ A NEŘESTÍ
Za Valerií se díky jejím křivkám otočí nejeden muž – až na jednu výjimku: sexy Logana Mathise. Jediná výhoda je, že objekt její
touhy je nejlepší kamarád jejího přehnaně
ochranitelského bratra… 312 stran
EE040295

299,- 239,-

Druhý díl
volné
trilogie
Stavitelé
snů
Jennifer Probstová

MILUJ MĚ
KDEKOLI

SRDCOVÁ KRÁLOVNA
Zadie a Emma jsou lékařky a nejlepší kamarádky již od studií na medicíně. Když se
však do města Charlotte, kde obě žijí, přistěhuje jejich dávný známý, jejich přátelství
dostane povážlivou trhlinu… 336 stran
EE039622

379,- 299,-

EE039914

359,-

Romány o lásce

Kimmery Martinová

Když byla Raven
na střední škole, její
otec zemřel při tragické automobilové
nehodě. Na sedadle
spolujezdce přišla
o život Diana Pierceová, matka tří
bratrů Pierceových
a manželka bohatého
podnikatele Christiana
Pierce. V kufru auta
čekala dvě sbalená
zavazadla a letenky
do Paříže. Raven se
s otcovou zradou
nikdy nesmířila
a po jeho smrti se na několik let
odstěhovala k tetě. Rozhodla se nechat minulost za sebou.
Dokud se do jejího života nepřipletl jeden z Pierceovic bratrů. Dalton Pierce opustil svůj život v Kalifornii a vrátil se domů, aby se spolu s bratry věnoval rodinnému podniku. Doposud ho práce ve firmě
naplňovala takovou radostí a vášní, že mu nezbyl čas na nic jiného. Dokud jednoho večera nezabloudil do místního baru a nenarazil na drzou sexy barmanku. Bohužel pro Daltona, Raven je vůči jeho
pokusům o sblížení naprosto imunní… Přeložila Zuzana Hanešková. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

279,-

Jennifer Probstová

MILUJ MĚ JAKKOLI
Designérka Morgan si najme Caleba, aby pro její bohaté klienty postavil dům snů.
Caleb se snaží odvést co nejlepší výsledky. V práci ho však neustále rozptylují
Morganiny jiné kvality… 376 stran

Nicola Harrisonová
Píše se rok 1938. Osamělá Beatrice, jejíž
muž tráví většinu dnů mimo domov, se
na letní dovolené sblíží se strážcem majáku.
Zoufale touží po troše štěstí a je připravena
zaplatit jakoukoliv cenu… 440 stran
EE039896

349,- 279,-

EE039913

OSUDOVÉ LÉTO

399,-

319,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

jen

448,-

obj. č.

EE048060

2x Jennifer Probstová
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MODERNÍ VARIACE
SLAVNÉHO PŘÍBĚHU
O POPELCE
Colleen Hooverová

TO NEJLEPŠÍ V NÁS

Danielle Steel

JAKO V POHÁDCE

Romány o lásce

Camilla vyrostla v Napa Valley, obklopená kouzelnými
rodinnými vinicemi. Po promoci na Stanfordu se vrací
domů, aby rodičům pomohla
řídit jejich malé, ale proslulé
vinařství. Vše se zdá dokonalé. Pohádku Lammenaisových však náhle ukončí
matčina smrt. A aby toho
nebylo málo, osud udeří
podruhé: zoufalý Camillin
otec se záhy stane snadnou
„kořistí“ okouzlující Francouzky, která si do jeho
domu přivede své dva syny.
Camilla je vydána na milost
a nemilost své maceše. Stejně jako v pohádce jí však
přispěchá na pomoc „dobrá
víla“, jen místo „prince“
se objeví přítel z dětství…
Přeložila Eva Brožová.
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

EE040263

299,-

239,-

Poutavý román bestsellerové autorky Colleen Hooverové o nešťastném
manželství a jednom dávno zapomenutém slibu, který by ho mohl
zachránit… Brož., 288 stran

299,- 239,-

EE041150

Poppy J. Andersonová

TAJNÁ PŘÍSADA LÁSKA
Pomůže atraktivní spolumajitelka
restaurace v Maine bostonskému
kuchaři Andrewovi vzkřísit lásku
k vaření? Brož., 320 stran
279,- 219,-

EE038925

Poppy J. Andersonová

POLIBEK JAKO DEZERT
Danielle Steel

Danielle Steel

V PRAVÝ ČAS

ROZBOUŘENÉ VODY

Alexandra vydává svůj
první román pod pseudonymem Alexander
Green. Úspěch na sebe
nenechá dlouho čekat,
daň za něj je ovšem
vysoká… 320 stran

Peter a Ben se rozhodli
přečkat hurikán v opuštěném domě. Když hrozí,
že se dům zřítí, musí si
vybrat, zda zůstanou,
nebo se vrhnou do rozbouřených vod… 304 s.

EE040262 299,- 239,-

18

EE039500 299,- 239,-

Získá kuchařský rebel Nick lásku
gastronomické kritičky Claire? Volné
pokračování románu Tajná přísada
láska. Brož., 320 stran
EE038926

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,obj. č.

jen

358,EE048061

2x Poppy J. Andersonová

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

BOHEMIA
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se srdcem
floutka, rodinou na krku a hlavou v oblacích sní o tom, že
natočí film v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do cesty o pár
let starší britskou producentku,
a protože si padnou do oka,
začíná jeho sen dostávat reálné
obrysy. Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár nečekaných
kulturních rozdílů a může dobýt
celý svět. Anebo se v něm naopak ztratit… 216 stran
EE041198

DOKÁŽE LÁSKA ZAOBLIT
OSTRÉ HRANY DVOU ZCELA
ODLIŠNÝCH KULTUR?

299,- 239,-

Společenské romány

Jan Svěrák

BOHEMIA
Čte Kryštof Hádek.
Délka nahrávky:
7 hod. 11 min.
EE041535 CD (mp3)
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349,- 299,-

Petra Dvořáková

CHIRURG
Hynek pracuje jako
chirurg v příhraniční
nemocnici. Jeho kariéra špičkového odborníka na pražské
klinice skončila kvůli
karambolu s alkoholem, následky musí
nést i jeho věčně
nespokojená žena
a dospívající děti.
Na horizontu zítřka se
navíc objevují všechny
symptomy krize středního věku…
Váz., 352 stran,
13,8 x 20,7 cm

EE357858 2
369,-

299,-

Alexandra Bajnarová

ČERNOBÍLE
S předsudky v mysli bojuje snad každý z nás, a tak i na první pohled
nevinný, bezvýznamný incident může mít dalekosáhlé následky. Emin
pohled na svět je ovlivněný temným stínem, který ji nutí reagovat
zcela iracionálně. Václav okolo sebe šíří pozitivní energii, ale smutek,
který tíží jeho samotného, je k neunesení. Lea sebrala odvahu a odešla od tyranského manžela, ale dokáže žít bez luxusu a pohodlí,
na něž byla zvyklá? Tomáš je muž silných mravních zásad, ovšem
kvůli Emě by nad nimi měl najednou přimhouřit oči… A mezi nimi
všemi Ben a Maria, Afričan a Češka. Opravdu je láska tak silná,
aby dokázala zaoblit ostré hrany dvou naprosto odlišných kultur?
Černobíle je román o tom, že i jednoduché situace mohou mít někdy
složité řešení a obyčejné věci se nás mohou neobyčejně dotýkat.
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EE041131

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

259,-

199,19

N

O

VI
N

KA

20 a 21 spolecenske romany.qxp_Sestava 1 18.12.19 11:53 Stránka 2

Vše bylo
dokonalé.
Dokud nezemřel…
Kelly Rimmerová

MATČINO VYZNÁNÍ

Společenské romány

Olivie a David byli perfektní pár. Pak se
jim narodila dcera Zoe a vše vypadalo
naprosto dokonale. Teď je ale David
mrtvý a Oliviin svět se rozpadl na miliony
malých kousků. Zatímco ji pohlcuje zármutek, tchyně truchlí nad ztrátou syna.
Obě ženy však skrývají děsivé tajemství
o muži, kterého milovaly. Tajemství, jež
by zasáhlo celou rodinu. V manželství
Olivie a Davida nebylo vše tak, jak by
se na první pohled mohlo zdát. Prolomí
Olivie a Ivy hradbu mlčení? Matka by
však měla chránit své dítě, bez ohledu
na cenu, kterou za to zaplatí. Nebo ne?
Přeložila Štěpánka Svobodová.
Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

EE040891
399,cena pro VIP členy

319,279,-

Jodi Picoultová

ZÁBLESK ŽIVOTA
Zachrání policejní vyjednavač rukojmí gynekologické
kliniky? Jedním z nich je
i jeho dcera… 352 stran
EE040432

379,- 299,-

Agatha Christie

ODLOUČENI ZJARA
Pozoruhodný psychologický román královny
detektivek z roku 1944.
Příběh o ochotě vykročit
ze svého stínu… 216 s.
279,- 219,-

TO

P

EE040581

Liane Moriarty

ÚPLNĚ CIZÍ LIDÉ

Kate Mortonová

Donna Douglasová

HODINÁŘOVA DCERA

SESTŘIČKY NA PŘÍJMU

Román Hodinářova dcera je příběhem vraždy, tajemství a krádeže.
Vypráví o umění, lásce a ztrátě…
432 stran

Příběhy studentek Dory a Lucy
pokračují! A jak se bude dařit
novým budoucím sestřičkám
Jess a Effie? 400 stran

EE040810

20

399,- 319,-

EE040805

299,- 239,-

Rodina, manželský pár, dva nezadaní muži a dvě rozvedené ženy – ti
všichni se scházejí na léčebném pobytu v luxusních lázních uprostřed
pustiny. Důvody, které sem tyto navzájem úplně cizí lidi přivedly, jsou
rozmanité: nejrůznější tělesné neduhy, psychické bloky, duševní
vyčerpání… Jsou však na správném
místě? Na stránkách TripAdvisoru
totiž na tohle zařízení jedni pějí
ódy, zatímco druzí před ním důrazně varují. Noví hosté hned po příjezdu zjišťují, že některé léčebné
postupy jsou přinejmenším hodně
netradiční… 464 stran
EE040981

399,- 319,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Sandra Brown

ZUŘIVOST

Společenské romány

Televizní reportérka Kerra Baileyová se rozhodla udělat rozhovor s majorem Trapperem, který se proslavil jako hrdina, když
před čtvrtstoletím vyvedl z trosek hotelu v Dallasu hrstku lidí
po bombovém útoku. V tu chvíli ještě netuší, že právě vykročila na cestu za dávným zločinem, ani že se pozadím této
události zabývá i majorův syn John, bývalý vyšetřovatel.
Po útoku na majora spojí Kerra Baileyová a John Trapper síly
a začnou úspěšně rozplétat síť lží a spiknutí. Vzniká mezi nimi
složitý vztah, nabitý vzájemnou přitažlivostí i pochybnostmi…
384 stran
399,- 299,-

EE040476

Sandra Brown

KOUŘOVÁ CLONA
Televizní reportérka
Britt je unesena mužem, který potřebuje
veřejně očistit své
jméno. Britt je jeho
poslední nadějí. Záhy
však zjišťují, že veřejné odhalení pravdy
je může oba dostat
do smrtelného nebezpečí… 384 stran
EE041102
399,- 299,-

Od autorky bestselleru
Špulka modré nitě
Anne Tylerová

BĚH ČASU
Sandra Brown

RŮŽOVÝ VÍKEND
Cyn McCallová přišla před
časem o manžela, kterého
hluboce milovala, a se svou
ztrátou se dosud nevyrovnala.
Stráví Cyn zbytek života vzpomínáním na mrtvého manžela,
nebo zkusí začít úplně znovu?
160 stran
EE040569

259,- 199,-

Willa Drakeová si přesně pamatuje zásadní okamžiky svého života: když jí bylo jedenáct,
opustila ji matka. Když jí bylo jednadvacet, vzdala se svých akademických ambicí a přijala
nabídku k sňatku. Když jí bylo čtyřicet jedna, došlo k nehodě, která z ní udělala vdovu. Dnes
je Wille šedesát jedna let a ráda by se stala babičkou. Není si však jistá, zda k tomu vůbec
kdy dojde. A právě tehdy obdrží telefonát od neznámé mladé ženy s prosbou o pomoc. Aniž
by si zcela uvědomovala, co dělá, vydává se Willa na druhý konec země do Baltimoru, aby
tam pečovala o ženu, kterou nikdy nepotkala, a její devítiletou dcerku. V novém prostředí,
obklopená excentrickými sousedy, nachází zcela nečekaně to, co dlouhou dobu postrádala…
Přeložila Marcela Nejedlá. Váz., 264 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE039862

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

299,-

239,21
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Pro milovníky
historické ságy
o Porodní bábě
Sabine Ebertová

Meč a Koruna

ČAS ZRADY

Historické romány

Ve třetím svazku velkého eposu o Barbarossovi autorka představuje zářivou
osobnost této významné historické
postavy ve všech jejích aspektech: jako
charismatickou, cílevědomou, ale k nepřátelům nemilosrdnou. Líčí nejen Fridrichův vzestup na císaře, ale přibližuje
nám i osudy žen té doby, které se navzdory své nerovnoprávnosti ve společnosti snažily prosadit či si alespoň
zachovat svou důstojnost. Příznivci ságy
o Porodní bábě se opět setkávají
s řadou tehdejších hrdinů v době jejich
mládí, zejména s mladým Christianem.
Přeložila Dagmar Hoangová.
Váz., 528 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE040753

449,-

400,-

456 stran
EE039189

399,- 319,-

obj. č.

EE048062

MLADÝ SOKOL
Kdo usedne po smrti krále
na trůn? 504 stran
EE040058

399,- 319,-
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3x Sabine Ebertová

První díl nevšední trilogie.

Sabine Ebertová
Meč a Koruna

jen

847,-

MISTR MYSTIFIKACE

359,-

Výhodný komplet
ušetříte

Sabine Ebertová
Meč a Koruna

Dirk Husemann

LEDOVÍ PIRÁTI
Příběh o nejrychlejších mořeplavcích Středozemního
moře a pokladu netušené
hodnoty. Podaří se Vikingům
propašovat z Alexandrie
ostatky sv. Marka? 400 s.
EE038155

22

399,- 319,-

Ken Follett

OHNIVÝ SLOUP
Po Pilířích země a Na věky věků přichází Ohnivý sloup, třetí příběh zasazený do Kingsbridge. Brož., 688 stran
EE041531

349,- 279,-

Hana Whitton

SÁGA RODU
REISSOVÝCH
Tři sestry, Johana, Karolína a Antonie,
se s matkou a otcem Antonínem Reissem vydávají z Rožmitálu pod Třemšínem do Prahy. Píše se rok 1820
a hlavní město Českého království se
po skončení napoleonských válek
mění v rušnou metropoli. Tři krásné,
vzdělané a chytré dívky se záhy stávají
středem pozornosti pražské obrozenecké společnosti… Historický román
přibližuje prostředí české obrozenecké
společnosti i reálných historických
osobností, které tvořily naše dějiny.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

EE040624

279,-

219,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.
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Marie Lamballe

HLUBOKÁ
MODŘ
MOŘE

VENKOVSKÉ SÍDLO
Bouřlivé časy
Na sídle Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska a Walter
jsou po dlouhých letech konečně svoji. Vytoužená svatební cesta poskytne manželskému páru možnost oživit
staré vzpomínky… 360 stran
399,- 319,-

EE040732

Anne Jacobsová

VENKOVSKÉ SÍDLO
Zlaté časy
Franziska se po pádu Berlínské zdi vrací na rodinné sídlo. S vnučkou Jenny
se rozhodne vrátit starobylé usedlosti dřívější
lesk. Záhy se však začnou
vynořovat bolestné vzpomínky… 344 stran
EE040015 399,- 319,-

EE040925

Historické romány

Anne Jacobsová

Když Kateřina najde
na půdě v domě
svých rodičů desky
s akvarely, je fascinována. Zobrazují
malebnou krajinu,
sytě modré moře
a nostalgicky působící sídlo uprostřed
nádherné zahrady.
Touží zjistit, kde se
tohle magické místo
nachází a jak se
obrazy dostaly
do vlastnictví její
rodiny. Pátrání
zavede Kateřinu
do Bretaně, kde
objeví zchátralý zámeček ze svých obrazů. Panství
patří Ewanovi, atraktivnímu Bretaňci, který se zprvu
dívá na Kateřininu zvědavost skepticky, ale nakonec
i on propadne kouzlu obrazů a oba se ponoří do pátrání po minulých majitelích zámečku a po jeho historii.
Postupně přicházejí na stopu temného tajemství…
Přeložila Jana Broučková.
Váz., 560 stran, 14,5 x 22,7 cm

359,cena pro VIP členy 321,459,-

V prodeji od 15. ledna 2020

Marie Lamballe

HORTENZIOVÁ
ZAHRADA

Anne Jacobsová

VENKOVSKÉ SÍDLO
Zlaté časy
Audioknihu čte Kamila Špráchalová. Délka nahrávky:
13 hodin 26 minut.
EE041542

2 CD (mp3)

399,- 319,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2020.

Do životů dvou rodin nečekaně zasáhne světová válka.
Francii obsadí Němci, muži
odcházejí bojovat a ženy se
musí postarat o hospodářství.
Ale i v této těžké době prožívají Sema Tabarlyová a Maelle
LeHaziffová své tragické
milostné příběhy… 448 stran
EE040755

399,-

319,-

Autorka mě opět potěšila a stejně jako
v bestselleru Hortenziová zahrada
napsala krásný milostný a romantický
příběh odehrávající se ve dvou časových
rovinách, za druhé světové války
a v současnosti. A protože její láskou
je Bretaň, opět ho zasadila do její
kouzelné a divoké přírody, na bouřlivé
pobřeží Atlantiku.
Dana Bryndová, redaktorka
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Od autorky celosvětově úspěšného
historického románu Zlomení andělé
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Gemma Liviero

STEZKA V TROSKÁCH

Historické romány

Srpen 1945. Ital Stefano se snaží
dostat domů přes válkou zničené
Německo. Cestou se ujme malého
chlapce, jehož matka zemřela.
Společně najdou útočiště v odlehlé
chatě. Ta patří Erichovi, bývalému
německému vojákovi. Na místě
se postupně sejdou i další lidé –
Rosalind se svým traumatizovaným
manželem Georgem. Všichni postupně zjišťují, že jejich setkání
povede k něčemu fatálnímu.
A když Stefano najde dopisy Monique, záhadné dívky z Rosalindiných fotografií, dojde mu, že válka
možná skončila pro státy a generály, ale ne pro obyčejné lidi chycené v pasti daleko od jakékoliv
pomoci… Přeložila Z. Zvěřinová.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE040240

399,-

299,-

Cynthia Harrod-Eagles

Za války, 1916

ZEMĚ MÝCH SNŮ
Třetí volné pokračování epické rodinné ságy
sleduje další osudy rodiny Hunterových.
Píše se rok 1916 a je čím dál jasnější, že konec války, která měla původně trvat jen pár
měsíců, je v nedohlednu… V knize je mistrně
vylíčeno prostředí staré Anglie, v níž ještě přežívá viktoriánský duch: bohaté domy, ve kterých se o pohodlí panstva stará početné
služebnictvo. Ale postupně se život začíná
pod vlivem války měnit, a i když to u konzervativců budí pohoršení, změny nelze zastavit.
Přeložila Marie Macháčková.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

EE040910

279,-

TO
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359,-

Luca Di Fulvio

Rainer M. Schröder

Lisa Wingate

Daisy Goodwinová

SEN, KTERÝ SE NAPLNIL

DÁMA MĚSÍČNÍHO SVITU

NEŽ JSME BYLY TVOJE

VIKTORIE

Dechberoucí příběh, v němž
vítězí láska, lidská důstojnost
a pospolitost. 520 stran

Román odehrávající se ve Virginii ve 20. letech 20. století.
512 stran

Neuvěřitelný příběh inspirovaný
skutečnými událostmi, které
otřásly Amerikou. 352 stran

Renomovaná historička se
při psaní románu inspirovala
královninými deníky. 384 stran

EE040215

24

449,- 359,-

EE040057

399,- 319,-

EE039981

359,- 279,-

EE039673

399,- 319,-

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

Natálie Kocábová

ANGLIČAN
V ČESKU ANEB
CZECH ME OUT

NEPATRNĚ
SMUTNÁ ŽENA

EE041240 259,- 199,-

Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek

Knižní vydání oblíbených
časopiseckých sloupků
známé spisovatelky
a hudebnice. Ilustrovala
Myokard. 168 s., bar. il.
EE040859 259,- 199,-

Zuzana Hubeňáková

Josef Fousek

ŽENA NA TAHU

VLÍDNÁ SLOVA

Autorka přináší čtenářům
další porci zábavných
fejetonů, tentokrát i moderně proložených střípky
a statusy ze sociálních
sítí. 216 stran, čb. il.

Kniha přináší vlídnost
a radost ze života,
který sice přináší i to
zlé, ale přesto je v něm
dobra a dobrého dost.

EE040386 249,- 199,-

112 stran, čb. fotografie
EE040489 199,- 159,-

Jiří Hanibal

Klára Janečková

HON NA MOTÝLY

UNESENÁ

Jsou mladé, bohaté, přesto nejsou šťastné. Na poslední chvíli se pokoušejí
chytit vysněného motýla
– dítě, lásku… 256 stran

Podaří se Karle utéct
z ubytovny, kde je vězněna bývalým kamarádem?
Kniha je inspirována skutečnou událostí. 192 s.

EE039538 279,- 219,-

EE040283 259,- 199,-

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY
Agent-chodec
Druhý díl komiksové trilogie na motivy románového bestselleru Davida Jana Žáka Návrat Krále
Šumavy zachycuje přerod bývalého pohraničníka Josefa Hasila v legendárního Krále Šumavy.
Po útěku z pracovního lágru přichází do válkou
rozvráceného Bavorska mezi uprchlíky z komunistického Československa. Brzy se dostane do hledáčku tajných služeb na obou stranách železné
opony – americké kontrarozvědky i československé Státní bezpečnosti. Začíná nebezpečná hra
o život, nelítostný souboj psance a muže zákona,
v němž občas není jasné, na které straně kdo
skutečně stojí. Napínavý děj se odehrává mezi
divokým pohraničím a pražským ústředím StB
v houstnoucí atmosféře studené války.
Brož., 216 stran, čb. ilustrace, 19 x 25 cm

EE041312

359,-

279,-

Karel Osoha, Ondřej Kavalír,
Vojtěch Mašek

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY
Na čáře
Brož., 160 stran, čb. ilustrace
EE040483

299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,obj. č.

jen

398,-

EE048063

2x Návrat Krále Šumavy

Nepropásněte objednací termín 18. února 2020!

25

Česká literatura, komiks

Oblíbená spisovatelka
s vtipem popisuje úskalí,
která u nás číhají na Brity.
176 stran
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SKUTEČNÝ PŘÍBĚH TŘÍ EMIGRANTŮ
Marcela Mlynářová

Hana Frištenská Štarková

DŮCHODKYNĚ
NESTŘÍLEJTE

KAŽDÉMU JEHO
IZRAEL

Autorčiny úsměvné
a s lehce provokujícím sarkasmem
podané příhody
o ženě, která se
zbavila stereotypní
práce a nevděčné role manželky, věrohodně potvrzují,
že není podstatný věk, ale přístup k životu. 200 stran

Česká literatura

Příběhy Ester, Valinky a Lajbiho se odehrávají v rozsáhlém prostoru od Zakarpatské Ukrajiny přes komunistické Československo a Západní Německo a každý
z nich vrcholí v Izraeli, který
se stává určitým mezníkem
v osudu každého z nich
a jejich novou nadějí. Příběh
Ester je příběhem budování
nové identity a také moderního Izraele. Je příběhem
vítězství nad holocaustem.
Příběh Valinky je příběhem
druhé generace obětí šoa.
Příběh Lajbiho je příběhem
muže, vězněného dvěma
režimy, který rezignoval
na své židovství, aby se
k němu na konci života
pokorně vrátil…
Váz., 200 s., 12,5 x 20 cm

EE041205

279,-

EE041264

279,- 219,-

Marcela Mlynářová

V PADESÁTI
NA ZAČÁTKU
Autorka svým typickým humorem
vypráví o porevoluční době, kdy
jako žena za požadovanou věkovou
hranicí solidního uplatnění hledala způsob, jak uživit
své tři děti. Ilustrovala T. Budilová. 200 stran, čb. il.

219,-

279,- 219,-
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ROMÁN NEJEN
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EE041265

Michal Viewegh

POVÍDKY
O MANŽELSTVÍ
A O SEXU

Michal Viewegh

Michal Viewegh

POVÍDKY O NELÁSCE
Neveselé, ale poutavé čtení.

NÁPADY LASKAVÉHO
ČTENÁŘE

232 stran
EE039809

136 stran
EE040189

299,- 229,-

259,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

607,3x Michal Viewegh

26

obj. č.

EE048064

Spisovatel Oskar si po rozvodu
zvyká na samotu a staromládenecký život – a obojího si užívá
se všemi slastmi, ale i strastmi…
Povídkový román o zamilování,
vystřízlivění, nevěře, ale také
lítosti a výčitkách svědomí.
Váz., 272 stran, 14 x 17,8 cm

EE040190

349,-

279,* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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První povídková sbírka
oblíbeného komika Lukáše Pavláska

N

NOMINOVÁNO NA PRESTIŽNÍ
CENU MAGNESIA LITERA!

Lukáš Pavlásek

SOUTĚŽ
JEDLÍKŮ
Kniha obsahuje osmnáct povídek z pera
oblíbeného českého
komika L. Pavláska.
Humorně laděné
příhody zachycují
absurdní, ale zároveň
lidské situace ze života. Hrdinové těchto
příběhů zažívají nelehké či prazvláštní
chvíle, které mohou
potkat obyčejné lidi
v běžných prostorách,
jakými jsou hospoda,
ordinace, domov, plovárna nebo třeba také
policejní stanice.

Humor, česká literatura
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Váz., 160 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EE041420

259,-

199,-

ŽENA FILMOVÉHO KRITIKA

Monika Valentová,
Martin Veselovský

ODVRÁCENÁ
STRANA MATKY
PODRUHÉ
Volné pokračování knihy
Odvrácená strana matky.
Opět se budete smát
a poznávat sami sebe,
tentokrát v odvrácené
straně třídních schůzek,
odvrácené straně makrobiotiky, cestování…
Knihu ilustroval M. Veselovský. 108 stran, čb. il.
EE041095

199,- 159,-

Frauke Scheunemannová

Halina Pawlowská

JEZEVČÍKOVO
ŠTĚSTÍ

TAKHLE JSEM SI
TO TEDA
NEPŘEDSTAVOVALA

Herkulův nejlepší přítel
Felix odešel do věčných
lovišť, ale jeho rodina
pro něho není velkou
útěchou. Když se navíc
jednou objeví na dveřích
ordinace taška s koťátkem, už není nic takové
jako dřív… Pokračování
úspěšné série o jezevčíkovi Herkulovi a jeho
přátelích. 216 stran
EE040952

259,- 199,-

Kdo z vás jste si představoval, že až přestanete
šílet s kariérou, budete
prožívat bezstarostné
dny? Myslím, že nejsem
sama, kdo se domníval,
že už má nárok na to, aby
si pohodlně cestoval, chodil po výstavách a okopával zahrádku. Ale všechno
je jinak… 284 stran
EE349978

299,- 239,-

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

Blogové příspěvky Žena filmového kritika, jejichž autorka za ně byla
nominovaná na prestižní literární cenu Magnesia Litera (a přesto si
přeje zůstat v anonymitě), jsou vtipným, ironickým i nekompromisně
sebeironickým – a nezdráháme se napsat až allenovským – nahlédnutím do rodinného soužití ženy a muže. Což většina lidí nad 30 let
nejspíš důvěrně zná. Co však už nezná, jsou specifika soužití ženy se
zvláštním druhem muže: filmovým kritikem. Texty svými ilustracemi
doprovodila umělkyně s pseudonymem Toy_Box, pozoruhodná,
neuhýbající a mimořádně talentovaná ilustrátorka, malířka a komiksová autorka. Váz., 112 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EE041206

279,-

219,-

ŽENA
FILMOVÉHO
KRITIKA
Čte Iva Pazderková.
Délka nahrávky:
2 hod. 38 min.
EE041311
CD (mp3)
279,- 219,-
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V prvním ročníku nové čtenářské ankety Kniha roku, jejímž vyhlašovatelem
je Nadační fond Čtení tě mění, zvítězila řada vašich oblíbených autorů!

C. J. Tudor

JÁMA
Audioknihu
čte V. Fridrich.
Délka nahrávky:
10 hod. 35 min.
EE041510
2 CD (mp3)
399,- 319,-

Kniha roku

Vítězka
kategorie
NAPĚTÍ
za knihu
Kříďák

C. J. Tudor

C. J. Tudor

KŘÍĎÁK

JÁMA

Začalo to jako nevinná
dětská hra… 320 stran

Drásavý psychothriller.
336 stran
EE038883
399,- 319,-

EE038882

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

498,2x C. J. Tudor

obj. č.

EE047999

C. J. Tudor

KŘÍĎÁK
Audioknihu
čte V. Fridrich.
Délka nahrávky:
9 hod. 29 min.
EE040417
2 CD (mp3)
349,-

299,-

Andrew Mayne

Andrew Mayne

ŠELMA

TEORIE
VRAŽDY

Jen ten, který vidí, co ostatní přehlížejí,
dokáže odhalit pravdu! 360 stran

Audioknihu čte
Zdeněk Velen.
Délka nahrávky:
10 hod. 39 min.

399,- 319,-

EE039678

Andrew Mayne

HRAČKÁŘ

EE041397
2 CD (mp3)

Bioinformatik Cray je vtažen do dalšího nevyřešeného případu! 296 stran
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Andrew Mayne

TEORIE VRAŽDY
FBI je v koncích. Nalezne sériového
vraha slavný profesor? 304 stran
379,- 299,-

EE041041

Výhodný komplet
ušetříte

460,obj. č.

jen

697,EE047998

3x Andrew Mayne

28

379,- 299,-

379,- 299,-

EE039941

Vítěz
kategorie
OBÁLKA
ROKU
za knihu
Šelma

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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Vítězka
kategorie
SPOLEČENSKÝ
ROMÁN
za knihu
Tiché roky

Ludmila Vaňková
Přemyslovci

+ absolutní vítěz ankety Kniha roku
Alena Mornštajnová

TICHÉ ROKY
Svatopluk Žák je oddaný komunista,
který celý svůj život zasvětil budování socialismu a lásce ke své ženě
a dceři, jejíž budoucnost měla být
stejně zářivá jako hvězda na rudém
praporu. Ale jak se říká: Chcete-li
Boha rozesmát, povězte mu o svých
plánech… 296 stran

KRÁLOVSTVÍ NEUMÍRÁ
Závěr královské ságy Přemyslovci. Román odehrávající se v letech 1291 až 1309
spojuje děj knih Žebrák se stříbrnou holí a Královský nach tě neochrání.
Váz., 576 stran, 17,9 x 24,8 cm
499,- 399,-

EE371333

EE340566

A. Mornštajnová, P. Soukupová,
P. Dvořáková, A. Geislerová,
M. Urban, M. Epstein,
I. Hejdová, I. Myšková

RODINNÉ POVÍDKY
Antologie povídek nejlepších
současných českých autorů.
144 stran, černobílé ilustrace
EE041017

229,- 179,-

AK
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Vítěz kategorie
UMĚLECKÁ
PRÓZA
za román
Komturova smrt

349,- 279,-

Kniha roku

CENA
ZA
CELOŽIVOTNÍ
DÍLO

Haruki Murakami

Haruki Murakami

Haruki Murakami

KOMTUROVA SMRT

NORSKÉ DŘEVO

HON NA OVCI

Murakami ve své fenomenální románové partii
úspěšně vybudoval spletitou síť otázek, nejistot
a pochybností. 752 stran

Tento román byl přeložen celkem do třiceti
šesti jazyků a prodalo se
ho více než devět milionů výtisků. 304 stran

Dílo plné nečekaných
zvratů od nejvýznamnějšího japonského
spisovatele současnosti.
400 stran

EE039437 499,- 299,-

EE037328 299,- 249,-

Více na www.kniharoku.cz.

EE037607 379,- 329,-

A. Mornštajnová, P. Soukupová, P. Dvořáková, A. Geislerová,
M. Urban, M. Epstein, I. Hejdová, I. Myšková

RODINNÉ POVÍDKY
Audioknihu čtou M. Hudečková, J. Ježková, S. Rašilov, A. Geislerová.
EE041494

CD (mp3)

249,- 199,-
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Virginia Woolfová

Alan Hollinghurst

SPARSHOLTOVA
AFÉRA

Světová literatura, Odeon

Alan Hollinghurst si se svými prózami dává na čas. Románovou
novinku známého anglického spisovatele, básníka a překladatele
dělí od té předchozí šest let. Je tu
nicméně „starý dobrý“ Hollinghurst, jak ho známe z dřívějška;
autor se drží svého tématu
i formy. Klasická struktura pěti
obsáhlých částí zachycuje vždy
jednu konkrétní situaci nebo události, které se odehrávají v mnohaletém časovém odstupu a sledují osudy postav během několika
desetiletí. Alan Hollinghurst se
jako mistrný vypravěč opět vyrovnává se zkušenostmi gayů v proměnách doby a společenských
poměrů. Elegantně rafinovaný,
přesný a výstižný styl je tentokrát
okořeněn britským humorem.
Přeložila Michala Marková.
Váz., 544 stran, 12,5 x 20 cm
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EE040596

Carlos Ruiz Zafón

LABYRINT DUCHŮ
Tajná služba pověří uhrančivou
agentku Alicii vyšetřováním záhadného zmizení španělského
ministra kultury. Čím více se Alicia blíží jeho nalezení, tím blíže
je také odhalení jednoho z největších skandálů španělské
historie, který zasahuje do nejvyšších kruhů barcelonské smetánky… 888 stran
EE039273

30

499,- 399,-

499,-

399,-

PANÍ
DALLOWAYOVÁ
Technikou proudu
vědomí a s přispěním vedlejších
postav tohoto
okouzlujícího
letního capriccia
před námi Woolfová postupně odhalí nitro paní Dallowayové. Próza
inspirovala oscarový film Hodiny. 216 stran
299,- 239,-

EE041262

John Irving

PRAVIDLA
MOŠTÁRNY
Ve slavném románu sledujeme příběh o sirotkovi
Homerovi Wellsovi:
učednické období
v sirotčinci, dospělá léta v moštárně, prazvláštní vztah k manželce přítele i jeho
neustálé odchody a návraty… 624 stran
449,- 359,-

EE041400

Marek Šindelka

CHYBA
Svět hlavního hrdiny Kryštofa je už
od dětství něčím zvláštní. Propadá
ve škole, ale s nadšením a úžasem
kříží masožravé rostliny. Žije samotářsky, stýká se jen s Andrejem a Ninou.
Postupem času objevuje černý trh se
vzácnými květinami. V dospělosti se
stává obchodníkem s vymírajícími
rostlinnými druhy, za jejichž utržení
hrozí obrovské pokuty i několikaleté
tresty. Nina se mezitím vdá za Andreje, s nímž žije v nepříliš vydařeném
manželství. Kryštof ji přesvědčí, aby
s ním odešla, a ve snaze vydělat
dostatek peněz přijme svou poslední
zakázku. Musí převézt z Japonska
do Evropy jedinou rostlinu – poslední
živý exemplář oficiálně již dávno
zaniklého parazitického druhu…
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm

EE041142

279,-

219,-

Marek Šindelka

ÚNAVA MATERIÁLU
Román nositele Ceny Jiřího
Ortena a Magnesie Litery
za prózu reaguje na aktuální téma – migrační vlnu.
Popisuje cestu dvou bratrů
ze země ohrožené válkou
do Evropy. Jejich trasy se
záhy rozdělí a každý pokračuje na vlastní pěst…
176 stran
EE038019

229,- 179,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM. Nové, revidované vydání.
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Může být cesta cílem?

Bernhard Schlink

PŘEDČÍTAČ

Světová literatura, Odeon

Když se patnáctiletému chlapci Michaelu Bergovi udělá na ulici
zle, pomůže mu jistá žena, Hanna Schmitzová. Hoch ji později
vyhledá a z jejich setkání se vyvine milostný vztah – vztah nerovný a současně ojedinělý, neboť oba aktéry od sebe dělí více
než dvacet let. Přestože Hanna pracuje jako průvodčí tramvaje
a její vzdělání očividně není valné, po svém milenci vyžaduje,
aby jí ve volných chvílích předčítal knihy. Později však Hanna
za tajemných okolností zmizí a Michael se s ní opět setká jako
student práv na konci šedesátých let – při procesu s nacistickými válečnými zločinci… Přeložil Tomáš Kafka.
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm
279,- 219,-

EE041270

Paolo Cognetti

NIKDY NEVYSTOUPAT NA VRCHOL

Michel Houellebecq

Delphine de Vigan

ELEMENTÁRNÍ
ČÁSTICE

VDĚK

Na pozadí příběhu dvou nevlastních bratrů, přísně deterministického vědce na jedné
straně a sexuálního štvance
na straně druhé, autor neúprosně tepe degeneraci
mravů v západní Evropě.
320 stran
EE040668

359,- 279,-

Hrdinkou jímavé, ale i humorné knihy je rezidentka
domova pro seniory Michele,
trpící afázií. Ztráta slov,
která Miška nahrazuje jinými,
je sice zdrojem komických
efektů, ale zároveň prozrazuje leccos z její dramatické
minulosti… 160 stran
EE040986

259,- 199,-

Co znamená vydat se do hor a nikdy nevystoupat na vrchol?
Ve své nejnovější knize Paolo Cognetti vypráví o cestě jako
touze po sebepoznání, o kroužení kolem smyslu vlastní
pouti, o úniku i návratu, o snaze nechat se fyzicky prostoupit
krajinou. Literárně pojatý cestovní deník Nikdy nevystoupat
na vrchol zachycuje jeho zážitky z expedice do nepálského
Dolpa, na niž se vydal koncem roku 2017 jako čtyřicátník,
který se musí vyrovnat se skutečností, že definitivně přeVýhodný komplet
kročil hřeben mládí a zpátky
jen
ušetříte
nevede žádná stezka.
190,Přeložila Alice Flemrová.
obj. č. EE048065
Váz., 128 stran, 12,5 x 20 cm

298,-

EE040785

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2020.

229,-

179,-

2x Paolo Cognetti

Paolo Cognetti

DIVOKÝ KLUK
Novela bezprostředně spojená
s bestsellerem Osm hor.160 s.
EE040049

259,- 199,-
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Katrina Shawverová

HENRY
Pravdivý příběh o přátelství a cestě polského plavce z Osvětimi do Ameriky.
320 stran, černobílé fotografie
EE040297
359,- 279,-

Samra Zafarová

POSLUŠNÁ
MANŽELKA

Osudy, militaria

Autorka je spisovatelka, aktivistka
za lidská práva a zakladatelka
neziskové organizace na pomoc
týraným ženám. V této knize líčí,
co všechno musela prožít, než se
jí podařilo postavit se na vlastní
nohy. V šestnácti letech jí rodina
podle muslimských zvyklostí domluvila sňatek s mužem, jehož
dívka nikdy předtím neviděla
a za nímž se musela vypravit
do Kanady. Samra, která toužila
po vzdělání, se tedy vydala do daleké země a doufala, že se jí podaří dokončit studium. V Kanadě však na ni čekala zcela jiná realita.
Stala se vězněm ve vlastním domě… Váz., 312 stran + 8 stran barevné fotopřílohy, 12,5 x 20 cm

EE040939
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299,-

239,-

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová

VE VÁLCE
Příběhy obyčejných lidí, kterým vstoupila
do života válka na území Sýrie a Iráku.
304 stran, barevná publikace
EE040152
399,- 319,-

Jak bojuje Izrael
s teroristy?
Ronen Bergman

ZABIJ JAKO PRVNÍ

Ina Tinová

SAÚDSKÁ ARÁBIE
Pod přepychovým povrchem
této navenek moderní země
se skrývá devastující chudoba, náboženský fanatismus
a moderní otroctví námezdních dělníků… 280 stran
EE040451

32

299,- 239,-

Michael R. McGowan,
Ralph Pezzullo

ŠPION
Tajný agent FBI popisuje své
mise do drogových doupat,
zákulisí italských a ruských
mafiánských gangů apod.
296 stran
EE040828

379,- 299,-

Otrávená zubní pasta, která zabije cíl
až po měsíci? Explodující mobily?
Rezervní pneumatiky v autě napěchované výbušninami? Autor Ronen Bergman vyzpovídal více než 1 000 agentů
a vojáků izraelských tajných služeb
a odkrývá politiku Izraele, který se
těmito prostředky brání před nepřáteli
a teroristickými útoky.
Váz., 768 stran + 32 stran bar. fotopříl.,
14,5 x 22,7 cm

EE040286

599,-

479,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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Jiří Fidler

DĚJINY
ČESKOSLOVENSKÝCH
LEGIÍ V DATECH

EE040294
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256 stran, barevná publikace
EE040853
599,- 479,-

399,-

319,-

Militaria, dějiny

Největší konflikty lidských dějin
Kolik bitev v dějinách lidstva změnilo
současný svět? Klíčové vojenské konflikty
spoluutvářely hranice států, politické
uspořádání, kulturní základy, a tedy
životy lidí. Tato jedinečná, bohatě graficky
pojatá kniha přibližuje nejvýznamnější
válečné konflikty moderní civilizace.
Od antických válek u Marathonu či Thermopyl přes středověké bitvy u Kresčaku
či Moháče, napoleonské války, velké světové konflikty 20. století po války poměrně nedávné, jako v Zálivu nebo v Iráku.

P

BITVY, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT

TO

Philip Parker, R. G. Grant,
Andrew Humphreys

První ucelené dějiny českých
legií, které doposud nebyly
do takové míry zpracovány.
Renomovaný historik Jiří Fidler
díky svému archivnímu výzkumu
získal zevrubný materiál, který
je doprovázen více než třemi sty
unikátními fotografiemi. Historie
legií je rozdělena do let 1914
až 1920. Formou válečného
deníku jsou předkládány informace o vývoji organizačních
struktur, o bojových akcích či
o přesunech legionářských jednotek, a to od jejich vzniku až
po návrat do vytvořeného československého státu.
Váz., 376 stran, čb. fotografie,
21,6 x 25,4 cm

BIOGRAFIE
KONTROVERZNÍHO
MARŠÁLA
Jiří Fidler

KONĚV
Osvoboditel, nebo
okupant?

Jaroslav V. Mareš

Martin Pitro, Petr Vokáč

Jediná komplexní biografie
maršála Koněva na českém
trhu. Téma osobnosti velitele
Rudé armády, která pod jeho
vedením osvobodila protektorát, ale o jedenáct let později
také krvavě potlačila povstání
v Maďarsku je v současnosti
stále velmi živé.
Váz., 184 s. + 16 s. čb. foto,
14,5 x 22,7 cm

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY
ČESKÉ HISTORIE
Známý publicista svým typickým reportážním způsobem
odkrývá další záhady české
historie. Té dávné – požár
Národního divadla, vražda
Jana Nepomuckého, i té
nedávné – případ Jana Masaryka, UFO v Miličíně…
Nechte se unést strhujícími
případy, které autor obohatil
o nově zjištěné skutečnosti!

PRŮVODCE
HUSITSKÝMI VÁLKAMI
1419–1437

EE041434

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

299,-

239,-

344 stran, černobílé fotografie
EE041207
359,- 279,-

Populárně-naučná publikace
pro širokou veřejnost přináší
čtivou a srozumitelnou formou informace o husitské
éře. Autoři si všímají důležitých aspektů, ať už jde
o důvody vypuknutí husitské
revoluce, její průběh, jednotlivé válečné střety nebo ničivé následky.
200 stran, černobílé ilustrace
EE040879
279,- 219,-
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NAHLÉDNĚTE DO DUŠE
SLAVNÝCH LÉKAŘŮ!

Netradiční
cestopis
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Marine Barnérias

BONJOUR, ŽIVOTE!
Cesta, která mě naučila
žít s roztroušenou
sklerózou
Jedenadvacetiletá studentka Marine si 3. dubna 2015 vyslechla
osudná slova: Máte roztroušenou
sklerózu. Těžká situace, kdy se
musela rychle rozhodnout, jak
bude vypadat její léčba, spolu
s nedostatkem informací ji přivedly k úvaze: To ty jsi onemocněla, proto je třeba,
abys hledala řešení v sobě samé. Navzdory všem doporučením se Marine nakonec
rozhodla vypravit sama na cesty (Nový Zéland, Barma a Mongolsko) a péčí o své
tělo, mysl a duši posílit svou osobnost tak, aby nemoci dokázala čelit.
Váz., 448 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 22 cm

Biografie slavných

EE040611

399,-

319,-

Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů

HOVORY S DOKTORY
Autoři vyzpovídali dvanáct předních českých lékařů z nejrůznějších oborů – Hanu Papežovou, Andreje Sukopa,
Jana Marka, Jiřího Kříže, Roberta Lischkeho, Pavla Pafka,
Radkina Honzáka, Jana Daneše, Cyrila Höschla, Jana Pirka,
Petru Tesařovou a Antonína Pařízka. Mluvili s nimi o jejich
práci, o zdraví, o vztahu k pacientům, o jejich láskách, víře,
která je provází, a také o životě.
Váz., 192 stran, černobílé fotografie, 17 x 21,3 cm

EE041388

299,-

239,-

Josef Škvorecký

Bohumil Vurm,
Zuzana Foffová

ÚTĚKY
Lída Baarová
Vzpomínky talentované herečky,
která se proslavila
nejen krásou a filmovými rolemi, ale i vztahem s J. Goebbelsem. 312 s. + 8 s. čb. foto
EE041396

349,- 279,-

RUDOLF II.
V publikaci jsou
představeny nejdůležitější události, místa a osobnosti ze života Rudolfa II.
240 stran, barevná publikace
EE040620

399,- 319,-

Barbara Nesvadbová,
Jakub Knězů

HOVORY
S DOKTORY
Délka nahrávky: 6 hodin
26 minut.
EE041389
CD (mp3) 299,- 239,-

Hana Kotíková

Michelle Marly
Mademoiselle

HANA
MAŠKOVÁ
Bavil a inspiroval mne každičký jeden z rozhovorů.
Byly to nejpoučnější a zároveň nejvíc lidské debaty,
které jsem zatím měla tu čest vést. Je skvělé zjistit,
že v naší zemi jsou lidé, kteří ke světu a životu
na něm přistupují s pokorou, úctou, ale zároveň
i s lidskou důstojností.
Barbara Nesvadbová

34

Příběh
legendární
krasobruslařky
Kniha odhaluje pravdivý příběh jedné obyčejné české dívky, která se stala idolem.
304 stran + 8 stran čb. fotopřílohy
EE041229

329,- 259,-

COCO
a vůně lásky
Měla přezdívku
Coco a proslavila
se nekompromisností v otázkách stylu i lásky. V poutavé biografii autorka odhaluje její
dramatický životní příběh. 384 stran
EE040154

379,- 299,-

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

LIDÉ ROKU 1989

N

O

239,-

Biografie slavných

299,-

Petr Zídek a kol.

BUDOVATELÉ STÁTU
Kniha přibližuje životní osudy padesáti osobností, které se zásadním způsobem podílely
na vzniku Československa. Publikace vychází z úspěšného seriálu, který vycházel v Lidových
novinách. Čtivé portréty zpracovalo dvacet českých i zahraničních historiků pod vedením
Petra Zídka. 320 stran, černobílé fotografie

499,- 399,-

359,- 279,-

České ženy,
které změnily
svět
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EE041199

EE041386

ÍC

V létě roku 1989 založil skladatel
M. Kocáb s M. Horáčkem iniciativu
MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání mezi komunistickou
mocí a představiteli nezávislých opozičních sdružení. V této knize Kocáb
popisuje jednání s komunistickými
vládci, s generalitou československé
i sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která vedl
či se jich účastnil za iniciativu MOST
nebo OF. V druhé části knihy pak
vzpomíná na svoje působení ve Sněmovně lidu Federálního shromáždění
ČSFR a na druhý olbřímí úkol, který si
předsevzal – prohlášení ostudné okupační smlouvy o „dočasném pobytu“
za neplatnou. 592 stran, bar. foto

ČN

VABANK

AK

Michael Kocáb

Kniha Lidé roku 1989 vychází ze stejnojmenného
seriálu Lidových novin. Představuje životní příběhy více než třiceti aktérů sametové revoluce, ať
již patřili mezi vítěze, nebo poražené. Najdeme
tu nejen portréty velikánů českých a slovenských
dějin, Václava Havla, Františka kardinála Tomáška
či Alexandra Dubčeka, ale také studentské vůdce,
vrcholné představitele komunistického režimu
a jeho bezpečnostního aparátu i známé umělce.
Nechybí ani pozapomenuté postavy, které brzy
po revoluci odešly z veřejného života. Knihu editoval historik a novinář Petr Zídek a autorsky se
na ní podílela desítka historiků.
Váz., 264 stran, čb. fotografie, 14,5 x 22,7 cm

Stanislava Jarolímková

SLAVNÉ ČEŠKY
A JEJICH BLÍZCÍ
Tato knížka vám umožní nahlédnout nejen do života šesti slavných českých žen (Polyxeny z Lobkovic, M. D. Rettigové, B. Němcové, S. Podlipské, R. Tyršové
a A. Masarykové), ale i lidí, kteří
jim byli blízcí. Navíc o všech
protagonistech nabízí především
méně známé informace, které
se obvykle v běžných životopisech
nevyskytují.
Váz., 200 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

EE039429

Nepropásněte objednací termín 18. února 2020!

259,-

199,-

Petr Karlíček

Pavel Kosatík

NAPÍNAVÁ DOBA

100X VÁCLAV HAVEL

Tato jedinečná publikace
nahlíží očima politické karikatury na Československo
let 1935–1954, tedy na výbušné a složité období jeho
dějin. Ukazuje kreslené
vtipy jako nástroje politických stran, ideologií i čiré
propagandy.

Sto slavných i méně známých, ale důležitých výroků
Václava Havla. Vět, které
vstoupily do dějin a o kterých má smysl přemýšlet
i dnes. Čítanka Havlových
výroků s komentářem a výkladem, která Václava Havla
přibližuje dnešním čtenářům.

328 stran, barevná publikace
EE039163
399,- 249,-

208 stran, černobílé ilustrace
EE041331
229,- 179,-
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ZÁBAVNÁ UČEBNICE
Vhodná pro celou rodinu!
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Ladislav Čech

ANGLIČTINA
PRO LAMY 2

Vzdělávání

Angličtinář s mnohaletou
praxí napsal knížku o anglickém jazyce, která je vtipná, a přitom poučná.
Oslovit může nejen věčné
začátečníky, ale i studenty,
kteří mají potíže s tradičními
učebnicemi nebo si prostě
chtějí něco ujasnit. V druhém díle opět najdete krátké kapitoly ve formě vyprávění a příběhů s mnoha
příklady, které tvoří přehled
gramatických jevů od úrovně A1 po pokročilejší B2
s důrazem na obvyklé chyby
českých studentů.
Váz., 176 stran, 11 x 17 cm

EE041297

199,-

159,-

VELKÁ KNIHA LOGICKÝCH ÚLOH
Logické uvažování je neocenitelná dovednost
a stejně jako u každé jiné dovednosti platí, že udržovat ji a rozvíjet vyžaduje praxi a trénink. Všechny
úlohy v téhle knize byly vytvořeny proto, aby prohloubily vaše znalosti, umocnily váš potenciál, vyzkoušely
bystrost vašeho ducha a zároveň vás pobavily a poskytly vám uspokojení z úspěšného výsledku. V zadní
části knihy najdete ke každé úloze podrobné vysvětlení, které vás krok za krokem provede myšlenkovým
procesem vedoucím k řešení jednotlivých zadání.
Brož., 256 stran, 18,5 x 27,5 cm

EE041053

199,-
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Sudoku je oblíbená logická hra, která přináší nejen zábavu,
ale také rozvíjí mozek a napomáhá k relaxaci. V krásném
balení navíc může udělat radost i jako nápaditý a hezký dárek.
Brož., 160 stran, 14,5 x 21,5 cm

239,-

N
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299,-

KA

KA

EE041052

159,-

IQ RÉBUSY
Rozvíjet logické myšlení, trénovat soustředění a procvičovat
pohotový úsudek jsou trendy poslední doby. Provětrejte své
mozkové závity! Brož., 160 stran, 14,5 x 21,5 cm

EE041054

199,-

159,-

Výhodný komplet
ušetříte

150,-

jen

248,-

obj. č.

EE048066

Sudoku + IQ rébusy

36

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 60 a 61.
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Dominik Landsman

ZIMA 1/2020

VIN

ČENĚK SE VRACÍ DO SEDMIMOŘÍ
A BERE S SEBOU I TÁTU!
KAPITÁN ADORABL A BAMBITKA
ČERNOKNĚŽNÍKA VORÁNA
Toto je příběh ze Sedmimoří… Vlastně druhý příběh
ze Sedmimoří. A jako takový má určitá pravidla: Všeho víc!
Víc soubojů, víc výbuchů, víc příšer, více než stopové množství draků, víc humoru, víc piškuntů, víc jímavých příběhů,
víc dobrodružství, moře šermířských soubojů, oceán démonů
všech tvarů a velikostí a záplava potvor a potvůrek. A víc
Adorabla a víc piráta Pařáta a víc ztracených příbuzných!
Čeněk se totiž vrací do Sedmimoří, kde opět hrozí probuzení
vládce všech démonů, a vezme s sebou i tatínka. Ten mu
ovšem nebude kazit zábavu dlouho, protože ho brzy i s lodí
unesou rytíři Zlaté korouhvičky. Je to ale nevyzpytatelné
místo, že? Záchranná výprava začíná, takže vítejte na palubě!
Ilustroval Peter Stankovič. Váz., 288 stran, bar. il., 17 x 24 cm

EE040877

359,-

239 Kč
Dominik Landsman

LAPUŤÁK A KAPITÁN
ADORABL
Čeněk jede s rodiči k moři.
Setká se tam s kapitánem
Adorablem, lovcem odměn
a zvláštních tvorů, který pluje
po pohádkovém Sedmimoří.
Kapitán vezme Čeňka na dobrodružnou výpravu…
Váz., 248 s., bar. il., 17 x 24 cm
EE039276

299,-

239 Kč
Dominik Landsman

KAPITÁN
ADORABL
a bambitka
černokněžníka
Vorána
Čte Z. Pantůček.
EE041520
CD (mp3)

299,-

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

37

199 Kč

NO

NO
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MALÝ ŠNEK
NA VELKÉM
STATKU

Rozlož si všechna tři
leporela, spoj je k sobě
a budeš mít celý statek
jako na dlani!
Rozměry složeného leporela:
142,5 x 63 cm
EE360334

249,-

VRABČÁK EDA
NA STAVENIŠTI
Na staveništi je živo.
Provede tě po něm
vrabčák Eda. Na zadní
straně leporel můžeš
řešit úkoly nebo
dokreslovat obrázky.
Rozměry složeného
leporela: 142,5 x 63 cm

199 Kč

EE360335

249,-

Zdeněk Miler

PRO NEJMENŠÍ

VESELÁ KAPELA
Krteček a jeho kamarádi, myška, zajíček, ježek
a zvířátka z palouku, se chopili hudebních nástrojů! Děti se seznámí s houslemi, basou, harmonikou, činely a různými dechovými nástroji.
Celý cyklus vtipně uzavírá čáp dirigent.
Barevné leporelo, 14 stran, 8 x 9 cm

159 Kč
Hans de Beer

Zdeněk Miler, Jiří Žáček
Krtek a jeho svět

LEDNÍ MEDVÍDKU, ZNÁŠ CESTU?

KRTEK A ROZDÍLY

Malý lední medvídek Lars rád poznává svět. Jednou na svých cestách potká
i malého sibiřského tygra Thea, který se ztratil a nemůže najít své rodiče.
Lars se rozhodne, že malému Theovi pomůže, a společně se vydávají
na cestu. Během svého putování zažívají ohromná dobrodružství, poznávají
nové kamarády, a dokonce se i svezou na velbloudovi.
Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 21,5 x 25,8 cm

EE040918

Osmý z řady příběhů pro nejmenší čtenáře
se zaměřuje na pět smyslů a na poznávání
protikladů. Bar. leporelo, 12 s., 17,8 x 17,8 cm
EE048067
148,- cena za obě publikace

138,-

109 Kč

199,-

AKTIVITY DO RUKY
Hádanky, puzzle a další
zábavné úkoly.
Brož., 48 stran, čb. ilustrace,
17,9 x 25 cm
EE371618 Jednorožci 139,EE371621 Dinosauři 139,-

109 Kč
159 Kč

VYZKOUŠEJTE ŠTĚTCOVÉ FIXY!

Hans de Beer

LEDNÍ MEDVÍDKU, KAM PLUJEŠ?

38

Lars se ocitá sám uprostřed moře na kře,
a potom dokonce jen na sudu. Pluje přímo
na jih, vstříc neznámé zemi, podivuhodným
zvířatům, novým kamarádům a velkému dobrodružství… Váz., 32 str., bar. il., 21,5 x 25,8 cm

BRUSH FIXY

EE040917

EE357964

199,-

99 Kč

Fixy se speciálně upraveným hrotem (dlouhá
špička). Šíře stopy v rozsahu 0,1–5 mm. Barvy jsou
syté a ideální pro kreslení kontur a následné vybarvování vybraných ploch. Balení obsahuje 10 barev.

109,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 67.

NO

VIN
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299 Kč

OD AUTORKY KNIHY
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 179 Kč

Marie Kondo, Salina Yoon

KIKI A JAX
ČESKÉ POHÁDKY
Velká rodinná kniha přináší nejkrásnější
příběhy, které patří do zlatého fondu
české literatury pro děti. Il. A. Scheiner.
Váz., 328 stran, barevné il., 19,5 x 25,5 cm
EE039997

399,-

Kiki a Jax jsou nejlepší kamarádi, ale oba jsou
naprosto rozdílní. Kiki věci ráda sbírá. Jax věci
rád třídí. Dokáží si ve chvíli, kdy věci začnou
překážet jejich přátelství, najít prostor pro to,
co jim vždycky přinášelo radost – jeden
pro druhého? Od autorky bestselleru Zázračný
úklid – Pořádek jednou provždy.
Ilustrovala Salina Yoon.
Váz., 40 stran, barevné il., 25,4 x 25,4 cm

EE041481

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

229,-

159 Kč

Beatrix Potterová

PŘÍBĚHY KRÁLÍČKA PETRA
Oblíbené příběhy o neposedných králíčcích těší dětské čtenáře již několika generací. Váz., 64 stran, barevné il., 21,5 x 27 cm
199,-

NO

VIN

KA

EE039666

199 Kč

219 Kč

Ingrid Pabstová

MOJE NEJMILEJŠÍ
PŘÍBĚHY
O ZVÍŘÁTKÁCH

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

Osm zvídavých zvířecích mláďátek
objevuje svět kolem sebe a poznává nové přátele. Polní myška Cilka
si poradí ve všech svízelných situacích. Dobrácký pejsek Punťa se
seznámí s divokým toulavým Brunem. Králíček Matoušek se zase
musí naučit, jak se z lesa dostane
domů… Pohádky provází tipy
na zábavné tvoření.
Ilustrovala Anne Suessová.
Váz., 160 s., bar. il., 20 x 24,8 cm

Knížka plná říkadel a pohádek psaných prózou i ve verších. Zvířátka, věci každodenního světa i princezny
a králové se v nich představí
v příbězích plných hravosti
a laskavosti. Il. Gabriel Filcík.
Váz., 128 stran, barevné il.,
22,5 x 30,5 cm

EE041224

EE040218

259,-

Michal Černík

Ondřej Sekora

POHÁDEČKY

KNÍŽKA BROUKA
PYTLÍKA

279,-

239 Kč

Brouk Pytlík si otevře školu
kreslení a malování. Malovat
naučí nejen broučky, ale
třeba i slimáka, přestože
nemá ručičky. Ptáte se jak?
Přečtěte si, jak to všechno
bylo! Váz., 152 s., barevné
i čb. ilustrace, 16 x 23,3 cm
EE040389

299,-

39

NO

VIN

KA *
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159 Kč
Jiří Havel

239 Kč

MALOVANÉ ČTENÍ
Jak šla želva do světa
I v dalším díle Malovaného čtení najdou
děti oblíbené říkanky a krátká humorná
vyprávění Jiřího Havla, v nichž jsou
vybraná slova nahrazena veselými
obrázky Lenky Vybíralové. Knížka výborně poslouží k rozvíjení slovní zásoby
a poskytne začínajícím čtenářům
spoustu zábavy při vymýšlení, které
slovo do textu namísto obrázku doplnit.
Ilustrovala Lenka Vybíralová.
Váz., 72 stran, barevné ilustrace,
19,5 x 25,5 cm

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

EE040549

Fiona Byrne, Robyn Newton, Amy Oliver
Pojď si hrát

MALÝ HASIČ
Dárkový box obsahuje bohatě ilustrovanou
knížku se scénami z hasičského života a sadu
15 nezbytností pro každého malého požárníka. Barevné leporelo, 8 stran, 28 x 24,2 cm
EE041074

299,-

199,-

199 Kč
Neobyčejné omalovánky

JEDNOROŽCI a ještě mnohem víc
Brož., 64 stran, 21 x 27,5 cm + čtyři fixy a dva
glitry
EE039740
249,-

NO

VIN

KA

239 Kč

159 Kč

Peppa Pig

HRAVÉ ČTENÍ
U Prasátkových doma, na hřišti,
ve školce nebo třeba v nemocnici
na vás čeká mnoho věcí k objevování. Až si tuhle skvělou knížku
prohlédnete, můžete si s Peppou
zahrát pexeso!

Váz., 20 stran, barevné ilustrace,
21,3 x 27,2 cm + pexeso
Vyškrabávací
obrázky pro děti

EE357570

Nila Aye

POHÁDKOVÝ SVĚT

ŠKOLA KRESLENÍ

Odhalte osm fantastických
výjevů s princeznami, jednorožci, vílami, dinosaury
a spoustou dalších motivů!
Brož., 28 s., bar. p., 21 x 26 cm
+ dřevěné škrabátko

S tímto sešitem plným
úžasných barevných obrázků
se děti naučí krok za krokem
kreslit zvířata i věci.
Flexivazba, 192 str., bar. publ.,
21,6 x 27,9 cm

EE041048

EE041071

40

199,-

299,-

239 Kč

299,-

*

NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

Josef Čapek

POVÍDEJME SI, DĚTI!

NO

VIN

KA *
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Veselé rozprávky, které poukazují na drobné dětské
chyby a nepěkné vlastnosti,
jsou dokladem autorova důvěrného a laskavého vztahu
k dětem a jejich vnímání
světa. Vyprávění pro děti vycházejí podle autentického
znění, jak je Josef Čapek
publikoval v Lidových novinách v letech 1929–1933.
Váz., 72 stran, čb. ilustrace,
16,5 x 21 cm
EE041130

199 Kč

199,-

159 Kč

Andy Shepherdová

Jiří Kahoun

CHLAPEC, KTERÝ
PĚSTOVAL DRÁČKY

MEDVÍDEK POPO

Tomas má doma živé dráčky!
Ilustrovala Sara Ogilvieová.
Váz., 224 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm

Knihu oblíbeného autora dětských
knih provází krásné barevné ilustrace Anety Františky Holasové.
Váz., 56 stran, barevné ilustrace,
22,3 x 28 cm

EE040212

EE040725

259,-

199 Kč

PRO PŘEDŠKOLÁKY I MLADŠÍ ŠKOLÁKY

159 Kč

199,-

Miloš Kratochvíl

SKŘÍTEK Z OBROVY KAPSY
Jejda a Helemes jsou podařená dvojka! Jeden je tak malý, že se vejde
do kapsy, ale zato pěkně chytrý. Druhý je velký jako hora, ale někdy
tak trochu… pomalejší. Nejdřív si zkouší poměřovat síly, pošťuchují se
a občas si i trochu lezou na nervy. Nakonec ale zjistí, že jsou nerozluční
kamarádi a že to, co je na světě důležité, se pozná úplně jinak než podle
velikosti. A zažijí spolu spoustu legrace! Ilustrovala Sylva Francová.
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

159 Kč

EE040727

259,-

149 Kč
Julian Gough, Jim Field

František Nepil

BRUMLA A REMCÍK

JÁ BARYK

Spící vetřelec
Příběh o přátelství a umění
omluvit se. Váz., 112 str., bar. il.,
13,5 x 18,5 cm

Oblíbené příběhy o dobromyslném
pejskovi se staly předlohou večerníčku. Ilustrovala H. Zmatlíková.
Váz., 64 str., barevné il., 17 x 24 cm

EE041086

EE036883

199,-

179,-

KRÁSNÉ FOTKY KNIŽNÍCH NOVINEK NAJDETE NA INSTAGRAM.COM/KNIZNIKLUB.

41

NO
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Pavel Brycz

Pavel Brycz

EMIL A UPÍŘI

EMIL A UPÍŘI

Kdo se bojí, nesmí do školy!
Další příběh z úspěšné série o Emilovi a upírech
je tady! Když Emilovi přijde prázdný dopis od dědečka Leopolda z Hrobu, maminka má podezření,
že dědu trápí Alzheimer. Emil ale tuší, že za tím
bude něco víc. Dědeček Leopold mu posílá tajný
vzkaz. Hrob je v ohrožení a Emil musí zachránit
hřbitov a jeho obyvatele před zkázou. Hrabě
Esterházy a učitel Komár totiž chytili zápasnickou slinu… Ilustrovala Komára.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

EE041099

230,-

159 Kč

Neboj se, vždyť máš česnek
Váz., 72 stran, barevné ilustrace,
16,5 x 21 cm
EE039920
199,-

199,-

Pavel Brycz

Výhodný komplet
ušetříte

159 Kč

jen

367,-

159 Kč

EMIL A UPÍŘI
obj. č.

EE048068

3x Pavel Brycz

Schovej se, kdo můžeš
Váz., 72 stran, barevné il.,
16,5 x 21 cm
199,-

PRINCEZNA
NA HORÁCH

NO

Meg Cabotová

VIN

KA

EE040131

Co kdybys měl jen sto slov
na to, abys varoval lidstvo
před smrtelným nebezpečím? Co kdyby se tvůj oblíbený sci-fi film změnil v děsivou skutečnost? V každé
z 27 historek v téhle knížce
se lidé bojí. Moc bojí. Přečti
si jejich příběhy! Il. X. Bonet.
Váz., 224 stran, černobílé il.,
12,5 x 20 cm

Olivii se plní sen! Tak dlouho si přála poznat osobně
svého tatínka, až se jí to
konečně podařilo. A navíc
zjistila, že je ve skutečnosti
opravdová princezna, takže
teď žije s rodinou v paláci…
Váz., 280 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 19 cm

Olivii bude brzy třináct a konečně už
začíná zvládat „princeznování“. Nejvyšší čas, protože její nevlastní sestře
Mie se mají každou chvíli narodit
dvojčata. Tohle je nejspíš ta nejhorší
chvíle na školní výlet, ale Olivie se
prostě musí zúčastnit Zimních závodů
královských škol! I když tam jako
dozor jede Grandmère, která své povinnosti pojímá velmi svérázně.
A všichni navíc dělají narážky na to,
že Olivie je zamilovaná do prince
Khalila, zatímco jí připadá, že princ
už se s ní nechce ani kamarádit…
Být princeznou zkrátka není žádná
pohádka!
Váz., 304 stran, čb. il., 12,5 x 19 cm

EE040905

EE039196

EE040761

159 Kč
199 Kč
Michael Dahl

Meg Cabotová

DĚSIVÉ HISTORKY 2

PRINCEZNOU
NA KRÁLOVSKÉ
SVATBĚ

42

259,-

199,-

199 Kč

259,-

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ NA FACEBOOK.COM/KNIZNIKLUB.

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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319 Kč

199 Kč

Jirka Král

JIRKA

Chytrého Jirku, jeho sestru
Katku a psího kamaráda
Arona již znáte. V této knize
najdete celkem třicet dva dalších příběhů z časopisu JIRKA,
tentokrát z let 2017–2019.
Váz., 264 stran, bar. publ.,
19 x 26 cm

EE041482

399,-

cena pro VIP členy

279,-

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

2. výběr toho
nejlepšího z komiksů
Jirky Krále

319 Kč

Jirka Král

JIRKA
35 příběhů z prvních třinácti
čísel časopisu JIRKA.
Váz., 264 s., bar. p., 19 x 26 cm
EE040574

399,-

KOMIKSOVÉ PŘÍHODY
VESELÉ LIŠKY A JEJÍCH KAMARÁDŮ
199 Kč

Honza Smolík

LIŠKA KULIŠKA
Dav Pilkey

239 Kč

DOGMAN
Utržený ze řetězu
Váz., 224 s., barevná publ.,
14 x 21 cm
EE040246

299,-

Láďa Hruška

PRŮŠVIHY DRZÉHO
(ZÁ)ŠKOLÁKA
Miky pátrá, radí, zachraňuje
Váz., 176 stran, čb. il., 15 x 19 cm
EE041246

SKVĚLÉ TRAILERY KE KNIHÁM NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ/YOUTUBE.

259,-

V lese Švihlese, kolem rybníka Hloubavce, je rušno! Liška Kuliška a mýval Zíval tu pořád
něco podnikají. O tom, jak naučí malé pěnkaváky létat, vyloví podivného hastrmana,
s pomocí mocného Obrhřiba vyženou z lesa zlobivce, najdou tajnou loupežnickou skrýš
a spoustu dalších příhod z pohádkového lesa si děti přečtou v komiksu oblíbeného
kreslíře Honzy Smolíka. Najdou tu také hádanky na procvičení pozornosti, při jejichž
luštění se obejdou bez tužky. Váz., 80 stran, barevná publikace, 20,5 x 25 cm

EE041259

259,-

43

219 Kč

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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Virginy
L. Samová

DENÍK
ODHODLANÉ
PRUDILKY
Fany a její
rady
Nevím, jak to vidíte
vy, ale podle mě je
život příšerná nuda.
Myslím jako, když
vám stačí, že děláte
to, co je normální,
co se má a smí.
Já jsem se rozhodla
protestovat! Nechci
být zdvořilá, nechci
dělat všechno správně a být na všechny milá. Víte, jak vypadá hodná holčička? Já jsem pravý opak. Jsem prudilka, jak říká moje máma. Ale pozor,
nemyslete si: Být prudilka není jen tak! Musíte být neúprosní a mít metodu. A aby si člověk mohl vést záznamy o svém hrdinském nasazení v boji
za život bez nudy, je nejlepší pořídit si deník… Skvělá kniha pro holky,
které se nebojí být samy sebou! Ilustrovala Marie-Anne Abesdrisová.
Váz., 272 stran, černobílé ilustrace, 14 x 20,5 cm

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

199 Kč

EE040651

279,-

299 Kč

POZNEJ NEOHROŽENÉ ŽENY,
KTERÉ POMÁHALY UTVÁŘET SVĚT,
V NĚMŽ ŽIJEME.

199 Kč

Ian Graham

Tereza Pařízková

ÚŽASNÉ STROJE

STELA A 16 HUSKYŮ

Brož., 48 stran, bar. publ., 26 x 23 cm
+ 10 modelů z lepenkových dílků,
šroubků, matic a provázků
399,EE040944

Ilustrovala Ivona Knechtlová.
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
20 x 21 cm

Kate Pankhurstová

399 Kč

ÚŽASNÉ ŽENY, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT
Knížka představuje třináct silných a inspirativních žen, které se nebály následovat svůj talent, svá srdce a své sny, a dosáhly tak báječných věcí. Projeď se
závodním autem s Eliškou Junkovou, bojuj za práva žen s Emmeline Pankhurstovou a vyvolej módní revoluci s Coco Chanel! Poznej neohrožené ženy, které
pomáhaly utvářet svět, v němž žijeme. Sleduj jejich obdivuhodná dobrodružství
a připrav se na to své! Váz., 32 stran, barevná publikace, 25 x 25 cm

EE040941

44

259,-

EE040731

259,-

OBJEVUJEME LIDSKÉ TĚLO
Dárkový box: kniha (brož., 64 s., bar. p.,
14,6 x 21 cm) + magnetická tabule
a 56 magnetů
EE040817
499,-

OBJEVUJEME ZVÍŘATA
Z CELÉHO SVĚTA

399 Kč

Dárkový box: kniha (brož., 64 s.,
bar. publ., 14,6 x 21 cm) + magnetická tabule a 119 magnetů
EE040818
499,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2020

VIN

KA *
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219 Kč

NO
279 Kč

Daniela Krolupperová

JAK BACIT BACILA?
Když tě pálí v krku nebo bolí ucho, znamená
to, že se do tvého těla dostaly zlomyslné
mrňavé potvůrky, které tam chtějí řádit
a zadělat na pořádnou chorobu. Naštěstí ale
máme v těle stejně miniaturní pomocníky,
kteří svádí s bacily a viry lítý boj o naše
zdraví. Co všechno se v tu chvíli v těle děje,
jak spolu takzvaní dobroníčci a zlostníčci
bojují a co můžeme udělat pro to, aby to
dobře dopadlo, se dozví děti ve vtipném
a napínavém vyprávění známé české autorky
knih pro děti. Ilustrovala Jitka Petrová.
Brož., 120 stran, barevné ilustrace,
21 x 21 cm

Nikolaj Nosov

NEZNÁLKOVY PŘÍHODY
Váz., 216 stran, barevné ilustrace,
20 x 27,5 cm
EE041493
359,-

159 Kč

EE039798

279,-

Roald Dahl

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

ZDIVOČELÉ POHÁDKY
Šest oblíbených pohádek – tak trochu
jinak! Váz., 56 s., bar. il., 19,6 x 25,5 cm
EE040722

NO

VIN

KA

199,-

ZACHRÁNÍ LILI FARMU
I ZOUFALÉHO KONĚ HURIKÁNA?

NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

159 Kč

Váz., 184 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EE039061
199,-

TAKHLE SE NA KONI NESKÁČE!

*

Váz., 136 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EE037711
199,-

TYGŘICE SE DO LVŮ NEZAMILOVÁVAJÍ!

Lili Větroplaška 5
Lili se učí jezdit na koni a nemůže se toho nasytit! Brzy si
ale uvědomí, že majitelky jezdecké farmy mají finanční
problémy. Navíc je hřebec Hurikán podivně nepřátelský
a neklidný… Lili naštěstí rozumí jeho zoufalému ržání!
Ukáže se, že trenér chudáka Hurikána týrá, aby ho
za každou cenu dovedl k vítězství v nadcházejícím turnaji. Pokud totiž Hurikán nevyhraje, je farma
dočista ztracená. Dokáže Lili využít svoje
kouzelné schopnosti k tomu, aby všechno
dobře dopadlo a aby Hurikána skákání
přes překážky začalo znovu těšit?
Další díl oblíbené série o statečné Lili,
která dokáže mluvit se zvířaty, ilustrovala
Eva Schöffmannová-Davidovová.
Váz., 200 stran, čb. il., 14,5 x 20,6 cm

EE041047

SE SLONY SE NEMLUVÍ!

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 2

Tanya Stewnerová

159 Kč

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 1

199,-

159 Kč

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 3

DELFÍNI V OHROŽENÍ!
Váz., 176 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EE039987
199,-

159 Kč

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 4

ŠIMPANZI NEJSOU LEDAJAKÉ OPICE!
Váz., 200 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
EE040649
199,-

159 Kč

Výhodný komplet
ušetříte

300,-

jen

695,-

obj. č.

EE048069

5x Tanya Stewnerová
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159 Kč

Catherine Wilkinsová

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

MŮJ ŠKOLNÍ
MUZIKÁL
A JINÉ
POHROMY

199 Kč

Klára Smolíková

Jessica se nemůže
dočkat, až kamarádům poví o dalším ze svých úžasných nápadů pro jejich komiksový časopis! Jenže
ji nikdo neposlouchá, protože všichni mají plnou hlavu chystaného školního muzikálu. Ach ti herci! Aspoň že má možnost namalovat ty nejlepší kulisy na světě.
Všechno jde jako na drátkách, dokud se Amélie kvůli kyblíku barvy nepohádá
s Harriet VanDerkovou. Teď si Jess musí vybrat, jestli se postaví na stranu nejprotivnější holky v ročníku, nebo svojí bývalé nejnepřítelkyně. Kdo by si pomyslel, že
nacvičování školního představení bude plné nástrah? Ilustrovala Sarah Horneová.
Váz., 224 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EE041029

199,-

ZAČAROVANÝ HVOZD
Příběh dětí z Končiny
Slyšeli jste někdy o Končině, kde všechny cesty končí a dál pokračuje
jen Hvozd obývaný lesními duchy? Ne? Tak to si musíte poslechnout
příběh o Luně a Bolechovi, kamarádech z tohoto odlehlého kraje,
kteří se jako jediní začarovaného lesa nebojí. Najdou tam nové
přátele, zažijí legraci a prožijí jedno opravdu velké
dobrodružství. Kouzelný fantasy příběh
ilustrovala Ester Kuchynková.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace,
18 x 24 cm

EE041301

299 Kč

259,-

159 Kč
Antje Szillatová

BÁJEČNÁ
FLORENTÝNA

Lucy a Stephen Hawkingovi

Tajemství statku Štístko
V pozoruhodné zahradě
za starobylým domem najde
Florentýna neslýchané tajemství: mluvícího kocoura!
Il. A. Glöklerová. Váz., 128 s.,
čb. ilustrace, 14,5 x 20,6 cm
EE040576

46

299 Kč

199,-

JIRKŮV VESMÍRNÝ LOV POKLADŮ
Váz., 304 stran + 32 stran bar. foto, černobílé ilustrace
EE037587
359,-

Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKA A VELKÝ TŘESK
Váz., 304 stran + 32 stran bar. foto, černobílé ilustrace
EE037588
359,-

V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY PRO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ!

NO

VIN

KA
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259 Kč

KAREL IV.
Desková hra, při které procestujete středověkou Prahu
a okolí a poznáte nejen klenoty historické architektury,
ale i tehdejší způsob života. Balení obsahuje: herní
plán, padesát pět karet s otázkami, čtyřicet grošů, šest
figurek a kostku.
EE331381

329,-

Gudrun Braunová,
Anne Schellerová, Anike Hageová

Moje oblíbená kniha

199 Kč

KONĚ A JEZDECTVÍ

239 Kč

MŮJ STÁT
Putování
za prezidenty
Poznejte moderní české
dějiny z pohledu osobností, které stály v čele našeho státu!
Flexivazba, 168 stran, barevná publikace, 22 x 22 cm
EE040919

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

Vydejte se spolu s Maxi a jejím
koněm Hobitem na jejich první
společnou jízdu a zažijte s nimi
vzrušující dobrodružství. Naučíte se
mnohé o jazyku i chování koní a poníků.
Dozvíte se, jak správně na koni jezdit, jak se o něj co nejlépe postarat
a jak uspět na závodech. S Maxinými supertesty zjistíte, jaký typ jezdce jste a jaký kůň
se k vám nejvíc hodí. Navíc si na konci knihy můžete vybarvit několik obrázků dle vlastní fantazie
a čekají na vás i samolepky. Váz., 104 stran, barevná publikace, 23 x 29 cm

Martin Velíšek,
Milan Starý

EE040787

259,-

299,-

239 Kč
399 Kč

319 Kč

ZKROŤ NUDU
Díky této barevné publikaci
plné zábavných aktivit
snadno a rychle zaměstnáte
děti zajímavými projekty
a obohatíte jejich znalosti.
Děti si vyrobí například
vlastní překážkovou dráhu
nebo zorganizují televizní
show, složí si oblíbené origami anebo si vybudují
bláznivé golfové hřiště.
V kapse na konci knihy navíc naleznete 4 deskové hry, které si může zahrát celá rodina.
Váz., 160 stran, barevná publikace, 22,9 x 28 cm

Vytvořte si vlastní model časové osy
s dvaceti dinosaury! Stačí vyjmout
jednotlivé dinosaury z posledních
stránek knihy a v papírové kapse
na deskách najdete vše potřebné.
Váz., 32 stran + 8 stran vylamovacích
obrázků, bar. publ., 23 x 32,3 cm

EE041014

EE040610

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 18. ÚNORA 2020!

499,-

Richard Ferguson, Aude van Ryn

Eduard Petiška

ÚŽASNÁ DOBA DINOSAURŮ

STARÉ ŘECKÉ BÁJE
A POVĚSTI

299,-

Vyprávění E. Petišky o řeckých bozích a hrdinech vás zavede do rozmanitých starověkých krajů a seznámí vás s bájnými bytostmi i podivuhodnými tvory. Il. L. Dvořáková.
Váz., 248 s., čb. il., 21 x 27,3 cm
EE040594

399,-
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Jedinečný vhled
do unikátní země
Antony Cummins

TRADIČNÍ JAPONSKO
Tajemství
ze samurajských břehů

Kultura, cestování

Japonsko bývá považováno za uzavřenou
zemi. Ale než se v roce 1635 cizincům
na více než dvě stě let oficiálně uzavřelo,
vznikla celá řada unikátních a donedávna zcela neznámých svědectví západních
cestovatelů. Antony Cummins odkrývá
japonskou historii za pomoci nově probádaných dokumentů z dob samurajů.
Analyzuje i staré mýty a pověsti…
Váz., 240 s., čb. ilustrace, 12,9 x 19,8 cm

EE040948

299,-

239,-

David Rymer

SVĚT V PLAKÁTECH
Vývoj historických plakátů
od uměleckých děl po moderní
techniky
Ilustrovaný plakát je více než jen potištěný list papíru přilepený na zdi. Je to
umělecká forma a odrážejí se v něm
dobové společenské trendy. V situaci,
kdy míra gramotnosti dosahovala nízké
úrovně a masová média ještě nebyla
vynalezena, plnil pomíjivý plakát roli
přímého propojení s veřejností. Tato
kniha vám představí nejkrásnější
a nejslavnější plakáty od konce 80. let
19. století přes „zlatý věk“ plakátu
20. let 20. století až po kubismem
a expresionismem ovlivněná díla
z 30. a 40. let 20. století. Například
šestnáct stran je věnováno významnému českému malíři A. Muchovi.
240 stran, barevná publikace
EE040852

999,- 799,-

Suzanne Barbezatová

Jackie de Burcaová

Derry Brabbs

SLAVNÉ OBRAZY

FRIDA KAHLO DOMA

SALVADOR DALÍ DOMA

POUTNÍ CESTY

Kniha ukazuje vliv mexické kultury
a tradic, Modrého domu i jiných míst
na tvorbu a život významné malířky.
Přináší nejen ukázky z tvorby F. Kahlo,
ale i fotky z rodinného archivu. Pozornost se věnuje i místům, kde žila, což
čtenářům přináší komplexní vhled do
duše milované umělkyně. 176 s., bar. p.

Byl to génius, paranoik, exhibicionista,
mystik, ale především velký umělec.
Více než 130 ukázek jeho děl a cenné
osobní fotografie, které se střídají
s působivými snímky krajiny, přinášejí
detailní obraz jedné z největších uměleckých osobností dvacátého století.
176 stran, barevná publikace

Poutnictví v Evropě zažívá renesanci.
Ať už se chystáte na skutečnou pouť,
nebo chcete poznávat svět či prostě
absolvovat dálkový pochod, publikace
Poutní cesty vás povede po opravdu
slavných historických trasách a inspirativních poutních cestách západní
Evropy. 256 stran, barevná publikace

Velkolepou galerii ikonických obrazů,
které jsou představeny v úchvatných
detailech, doprovázejí fascinující příběhy jejich vzniku a výklad použitých
technik, symbolů a skrytých významů.
Životopisy umělců v historicko-společenském kontextu nabízejí odpovědi
na otázky, čím byly tyto nejvýznačnější malby inspirovány. 256 s., bar. p.

EE040921

48

599,- 479,-

EE040935

599,- 479,-

EE040730

599,- 479,-

EE040609

499,- 399,-

Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 66.
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Václav Větvička, Jan Rendek

ZÁMECKÉ
ZELENÉ KOMNATY

Petr David, Vladimír Soukup

KRKONOŠE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Kniha se věnuje našim nejvyšším horám a jejich
blízkému podhůří. 224 stran, barevná publikace

Iniciátorkou této knihy byla vzpomínka.
Vzpomínka na školní výlety, ale i na nedávnou profesi jednoho z autorů, dendrologa
Václava Větvičky, který zámeckým parkům
věnoval značnou část života. A tak jsme,
po stopách vlastních vzpomínek, navštívili
po čase nejen zámky, ale především jejich
zahrady. Slovo zahrady nám tu připadá patřičnější než slovo park, parky. Vždyť někde,
jako třeba ve Vidimi nebo v Děčíně, to jsou
div ne zahrádky, tak jaképak parky. Na druhé
straně snad u nás neexistuje zámecké sídlo,
u něhož by nebyla aspoň malá zahrada…
Váz., 160 stran, 22,6 x 32,7 cm

EE368394

499,-

349,- 279,-

EE040881

399,-

Petr David, Vladimír Soukup

ŠUMAVA

Kultura, cestování

Publikace se zabývá přírodou, historií i památkami
Šumavy. 248 stran, barevná publikace
299,- 239,-

EE039050

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

398,-

obj. č.

EE048070

N
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2x Petr David, Vladimír Soukup

Václav Vokolek

ZIMA
Pro poutníka jsou měsíce zimního času dobou zajímavých
cest se spoustou odlišných, zimních zážitků, které se výrazně
liší od těch z ostatních ročních
období. Krajina je totiž úplně
jiná, jedinečná, a to skutečné
poutníky přitahuje. Působí klidně, je vyčkávající, spící, a možná
i snící. Vše v krajině zdánlivě spí,
ale vše nabírá sílu ke znovuzrození. Čeká se na slunce a to se
po slunovratu do krajiny začíná
vracet. To poutník musí zažít...
Váz., 200 stran, bar. i čb. il.,
17 x 21,6 cm

EE041079

379,-

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

299,-

Ivana Faryová

Bohumil Vurm, Zuzana Foffová

TAJEMSTVÍ
UKRYTÁ V PÍSKU

PRAHOU PO STOPÁCH
ZEDNÁŘSKÉ SYMBOLIKY

100 let české egyptologie
Kniha nabízí informace o nejslavnějších nálezech českých
egyptologů a popisuje, jak to
chodí na známém nalezišti
v Abúsíru. Knihou provázejí
rozhovory s významnými egyptology. 208 stran, bar. foto

Ve výpravné knize se odhaluje
původ a symbolika mnoha staveb, které jsou spojené s věhlasnými jmény, jako např. P. Parléř,
M. Rejsek, B. Ried či B. Wohlmut.
Kniha vyšla u příležitosti 300. výročí založení nejstarší (první) zednářské velkolóže. 240 s., bar. publ.

EE041210

399,- 299,-

EE039098

349,- 279,-
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Stylové
dekorace
na váš
sváteční stůl
L. Procházka, E. Vostalová

KVĚTY
ZE ZELENINY
A MELOUNŮ

Ivanka Devátá

DŽUNGLE V KUCHYNI

Kuchařky

Dekorace z vyřezávané
zeleniny a ovoce se
běžně objevují na slavnostních stolech od pětihvězdičkových hotelů
až po rodinné oslavy.
Díky této knize se i vy
můžete naučit vytvářet
efektní květy ze zeleniny
a melounů. Dozvíte se vše potřebné – od seznámení se s náčiním přes základní techniky až
po finální přípravu. A to srozumitelně a jednoduše díky množství postupových fotografií.
Brož., 104 stran, barevná publikace, 17 x 23 cm

EE039373

Valijah Klásová

ŽIVOT S CHUTÍ KARI
KARI S CHUTÍ ŽIVOTA
Autorka s humorem líčí svůj
životní příběh a představuje
nejoblíbenější recepty indické a pákistánské kuchyně.
Řada pokrmů je vhodná
i pro vegetariány.
152 stran, barevná publikace
EE040801
299,- 239,-

50

299,-

KUCHAŘKA
PRO ZIMNÍ DNY
Uvařte si vydatné polévky,
připravte si pestré předkrmy,
zajímavá hlavní jídla z masa,
drůbeže i ryb, nebo vynikající vegetariánské pokrmy či
báječné dezerty. Období Vánoc jsme vyhradili samostatnou kapitolu! 208 s., bar. p.
EE041155

399,- 319,-

Vzpomínky známé české herečky okořeněné
recepty. Čekáte od Ivanky Deváté omračující
recepty z ingrediencí neslýchaných a cizokrajných? Omyl. Spíše se dozvíte, že ve dvaceti
letech ještě neuměla uvařit ani kafe. A tak
začala vstřebávat jakékoliv znalosti z oboru
gastronomie, přičemž byla ochotná osvojit si
recept i vyhlášené bordelmamá, pokud by stál
za to. A hle, vdala se třikrát a nikdo se s ní nechtěl rozvést. A proč? Protože úžasně vařila!
Váz., 152 stran, 12,3 x 19,1 cm

239,-

EE365139

249,-

199,-

Martina Slajerova

Nicole Justová

Nicole Justová

RYCHLÉ
KETO POKRMY

VAŘENÍ PRO VEGANY

PEČENÍ PRO VEGANY

Vegansky s chutí
192 stran, barevná publikace

Pochoutky bez živočišných
přísad. 192 stran, bar. publ.

za 30 minut nebo méně
V této kuchařce naleznete
sto receptů na pokrmy, které
připravíte nejdéle za půl hodiny. Všechny suroviny jsou
navíc snadno dostupné.
Brož., 192 stran, bar. publ.
399,- 299,EE041136

EE037488

349,- 299,-

EE037571

379,- 329,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

528,-

obj. č.

EE039047

2x Nicole Justová

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.
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Zhubněte snadno
s osvědčenou dietou!
Josh Axe

KETODIETA

EE041305
359,-

Kuchařky, diety

Ketogenická dieta patří k nejoblíbenějším. Prokázalo se, že pokud se
aplikuje správně, spaluje tuk, omezuje záněty, pomáhá v boji s nádorovými onemocněními, vyrovnává hladiny hormonů a bakterií trávicího
traktu, přispívá k léčbě neurologických chorob a dokonce prodlužuje
život. Spousta těch, kteří se pro tuto dietu rozhodnou, si ale bohužel
není vědoma několika klíčových faktorů, podstatných pro úspěch, což
vede k frustraci, selhání a dalšímu přibírání na váze. Autor této knihy
vše objasňuje, důkladně a krok za krokem vysvětluje, jak dojít k úspěchu
a dosáhnout pevného zdraví. Na rozdíl od jiných knih o tomto tématu
Ketodieta určuje a podrobně rozebírá pět různých ketogenických přístupů a vysvětluje, proč je pro úspěch tak podstatné vybrat si ten správný
pro své tělo. V knize najdete všechny nástroje potřebné k tomu, abyste
se rozloučili s úporným tukem a chronickými nemocemi jednou provždy.
Patří k nim mj. nákupní seznamy,
lahodné recepty, cvičební
plány a pět různých
ketogenických plánů.
Váz., 336 stran,
14,5 x 22,7 cm

279,-

Michelle Berriedale-Johnson

Zdeňka Mazúrová

Martin Storr

JAK FUNGUJE JÍDLO

Martin Legeza

KUCHAŘKA
PRO DIABETIKY

BEZLEPKOVÉ
SLAVNOSTI

DIETA PŘI TRÁVICÍCH
PORUCHÁCH

12 MĚSÍCŮ
V ČESKÉ KUCHYNI

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

Zdeňka Mazúrová poskládala svoje recepty do menu
pro všechny příležitosti:
najdete tu vánoční oběd,
svatomartinské menu, ale
i piknik a den pro děti.

V knize naleznete jednoduché tipy a recepty, díky nimž
se pomocí speciální diety
dokážete zbavit mnoha trávicích obtíží. Úspěšnost diety
je srovnatelná s léčbou léky.
Brož., 192 stran, bar. publ.

Publikace pokrývá širokou
škálu témat, od diet k nesnášenlivosti lepku, a vyvrací
řadu běžných mýtů o jídle.
Vysvětluje, jaké jsou zásady
dobré výživy, co znamená
doporučené datum spotřeby,
co jsou to antioxidanty aj.
256 stran, barevná publikace

EE041186

299,- 239,-

184 stran, barevná publikace
EE040487
299,- 239,-

EE040220

349,- 279,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 66.

EE039409

399,- 319,-

Mladý kuchař Martin Legeza
vybral svoje nejlepší recepty
a sestavil je podle jednotlivých sezon. Kuchařka je nominována za ČR ve světové
soutěži Gourmand Awards!
208 stran, barevná publikace
EE040916
399,- 319,-
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PRO POKROČILÉ
I ZAČÁTEČNÍKY!
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N. Diamond-Walkerová

501 NEJLEPŠÍCH
POSILOVACÍCH
CVIKŮ

Sport, fitness

Publikace nabízí pestrou
škálu cvičení vhodných
pro budování a rýsování
svalů, zlepšení celkové
kondice a zvýšení stability
a síly v celém těle. Všechny
cviky doprovázejí názorné
obrázky a přesný popis
s upozorněním, na co si
dávat pozor a jakých chyb
se vyvarovat. Cvičení mají
několik variant, pro pokročilé i pro začátečníky.
Kniha je systematicky rozdělena do kapitol, každá
je uvedena anatomickou
ilustrací s vyznačením, jaké
svaly při pohybu zapojíte.
Brož., 192 stran, bar. publ.,
21 x 26 cm

JÓGA PRO LEPŠÍ FLEXIBILITU
Na cestu za jógou můžete vykročit kdykoli
a odkudkoli. Autoři v knize představují řadu
pozic, které může zvládnout kdokoli. U každé
jsou uvedeny varianty pro začátečníky i pokročilé. Ať už se toužíte seznámit s jógou či
zdokonalit své jogínské dovednosti, hledáte
metodu relaxace či zotavení, nebo chcete
obohatit svou pohybovou rutinu, tato kniha
vám pomůže vaše představy a plány realizovat.
Brož., 160 stran, barevná publ., 17,8 x 22,9 cm

EE041257

319,-

359,-

279,-

V prodeji od 15. ledna 2020

VI
O
N

UDĚLEJTE V NOVÉM ROCE
NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ!

N

KA

EE041147 399,-

Max a Liz Lowensteinovi

Miloš Škorpil

BĚHÁNÍ PRO VŠECHNY

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

BĚŽ A NEPŘESTÁVEJ!
Kniha významného českého
ultramaratonce a jeho kolegy
je určena nejen běžcům, ale
i lidem, co chtějí s běháním
začít. Vysvětlí vám, proč je
pohyb důležitý, a dá vám tu
správnou motivaci do pravidelného tréninku. Součástí
knihy jsou tréninkové plány
a cvičení. 216 stran, bar. publ.
EE039748

52

279,- 219,-

Kniha významného českého ultramaratonce a zakladatele běžecké
školy je určena všem aktivním běžcům, ale i lidem, co chtějí s běháním začít. Vysvětlí vám, proč je pohyb důležitý, jak se správně rozcvičit, jak se vhodně obléct či jak si sestavit jídelníček. Dozvíte se,
jak trénovat na konkrétní typy tratí, ale i jak se běžecky trénovat
coby doplněk k jiným sportům. Jeden z nejlepších českých běžců
Miloš Škorpil také prozradí spoustu rad a zkušeností ze své dlouholeté trenérské praxe.
Váz., 200 stran, barevná publikace, 14,5 x 20,6 cm

EE040719

279,-

219,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

jen

328,-

obj. č.

EE048071

2x Miloš Škorpil

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 67.
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Anna Bykova

LÍNÁ MÁMA

EE041063

299,- 239,-

Tish Jettová

JAK ŽÍT NEUSTÁLE ŠIK

Tato kniha je plná nápadů, dobrodružství
a nových začátků. Listujte a nechte se
inspirovat! Brož., 128 stran, barevné i čb. il.

Úspěšná autorka Tish Jettová přichází s druhou
knihou, ve které zkoumá, proč jsou Francouzky
určitého věku dokonalé hostitelky, ženy v domácnosti a stylové ikony. A hlavně, jak vy můžete být také! V knize zjistíte, jak hostit jako
Francouzka – od letmého pohledu na typickou
francouzskou spíž, z níž lze snadno a bez problémů vykouzlit lahodné jídlo, přes podrobné pokyny k prostření krásného stolu až po vytvoření
perfektního sýrového talíře. Nechybí ani tajemství disciplíny, která jde ruku v ruce s krásou –
dobře uspořádaná skříň, ať už jde o oblečení
nebo ložní prádlo. Rady a tipy provází kouzelné
barevné ilustrace.
Váz., 256 stran, barevné ilustrace,
12,5 x 20 cm

EE041241

EE040956

Iris Warkusová

KONEČNĚ DŮCHOD
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259,- 199,-

299,-

Rodina, rádce

Jak rozvíjet dítě hrou
Hrajte si se svými dětmi a ukazujte jim
přitom, jak věci fungují! 264 stran, čb. il.

239,-

Uchovat si
vzpomínky
na nejkrásnější
okamžiky je
nyní tak snadné!
NAŠE DĚŤÁTKO
Nejkrásnější
vzpomínky
na první rok života

Tato kniha je plná roztomilých ilustrací a originálních
dětských říkanek, nechybí samozřejmě také místo na fotografie a spousta otázek
k vyplnění. Obálka slouží zároveň jako fotorámeček, do kterého si můžete vložit vlastní
fotku a vytvořit si tak jedinečnou knihu na všechny vzpomínky z prvního roku vašeho
děťátka. Navíc obsahuje 24 oblíbených milníkových kartiček pro zachycení jedinečných
momentů, jako je první zoubek, první kroky, první noc bez vzbuzení nebo první slovo.
Váz., 46 stran, barevná publikace, 28,5 x 23 cm

EE041258

359,-

279,-

Megan Hess

Megan Hess

PAŘÍŽ
PRO MILOVNÍKY
MÓDY

NEW YORK
PRO MILOVNÍKY
MÓDY

208 stran, barevná publikace
EE039625
399,- 319,-

208 stran, barevná publikace
EE039626

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

jen

538,-

obj. č.

EE048072

2x Megan Hess

V prodeji od 15. ledna 2020

Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 37–47.
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11 kapitol
odborných rad,
jak předejít
syndromu
vyhoření,
porazit stres,
zahnat únavu
a poslouchat
svoje tělo…

Iva Moravcová

ZÁŘIT
A NEVYHOŘET

Aleš Michl

Rádce

Psycholožka Iva Moravcová
má téměř třicet let zkušeností především s psychologií práce. Pomáhá nadnárodním firmám i drobným
podnikatelům, vrcholným manažerům
i řadovým zaměstnancům. Syndrom vyhoření patří k nejčastějším problémům, s nimiž se ve své praxi setkává. Ona sama si takovým syndromem
před lety prošla. Zná jej tedy z obou stran, odborně i osobně.
Váz., 256 stran, černobílé fotografie, 14 x 17,8 cm

EE041467

239,-

Jestřábi jsou ve finanční hantýrce centrální bankéři,
kteří hlídají inflaci, a to i za cenu vyšších úrokových
sazeb a dražších peněz. Holubice se pak říká těm,
co preferují rozkvět, ekonomický růst, nízkou nezaměstnanost a levné peníze. Kniha Aleše Michla,
člena bankovní rady České národní banky, vychází
z autorových sloupků a glos publikovaných v Mladé
frontě Dnes. Texty o ekonomických tématech jsou
určené pro širokou veřejnost.
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

EE041391

259,-

199,-
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299,-

JESTŘÁBI A HOLUBICE

Spencer Johnson M. D.

VRCHOLY A ÚDOLÍ

Jaroslav Kmenta

Motivační publikace od autora světoznámého bestselleru Kam se poděl můj sýr? Příběh mladého
muže, který musí ujít dlouhou a namáhavou cestu,
než dosáhne moudrosti a vyrovnanosti – než překoná svá osobní údolí a dospěje na vrchol.
Váz., 112 stran, 12,5 x 20 cm

RUDÝ ZEMAN
Investigativní portrét
prezidenta Miloše Zemana. J. Kmenta hledá
odpověď na otázku,
kdo stál za financováním prezidentovy
předvolební kampaně,
a přináší nové informace a souvislosti o lidech
z prezidentova blízkého
okolí. Vykresluje politickou atmosféru doby,
v níž žijeme. Jde v ní
nejen o vliv a moc, ale i o peníze a geostrategické zájmy rozděleného světa.
Váz., 470 stran, 15,5 x 21,3 cm

EE370873

54

349,-

279,-

EE040770

219,- 169,-

Spencer Johnson M. D.

VEN Z BLUDIŠTĚ
Čte Martin Zahálka. Délka
nahrávky: 1 hodina 30 minut.
EE041539
CD (mp3)

249,- 199,-

Nakupujte se slevou až 80 %. Více na str. 60 a 61.
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O

Aňa & Lela Geislerovy

N

P. S.
DIÁŘ 2020
Rok začíná pro každého
v jinou dobu. Pro někoho
začíná školou, pro někoho narozeninami a pro
někoho v momentě, kdy
otevře nový diář a napíše
do něj své jméno. I vy můžete odstartovat nový rok
s diářem s citáty A. Geislerové a neodmyslitelnými
ilustracemi její sestry Lely.
Najdete v něm i místo pro
poznámky. 168 str., bar. il.

Matthias Hechler

ZÁPISNÍK
ÚSPĚCHŮ

299,- 239,-

Olga Bušková

DIÁŘ PLNÝ RADOSTI
Pojďte objevovat jedinečnost každého měsíce, každého dne, každého okamžiku a přivítejte radost
do svého života! Diář můžete používat klasicky, jak
jste zvyklí, ale navíc se dozvíte zajímavosti o každém
měsíci, pranostiky, a hlavně
doporučení a rady specialistky na harmonický prostor. Diář není datovaný,
takže začít můžete kdykoliv! 200 stran, barevné il.

Cítíte se být neustále
pod tlakem každodenních starostí?
Přijde vám, že úkolů
a povinností máte
víc než času na jejich
splnění? Tento zápisník se stane klíčovým
nástrojem pro přežití.
Pomůže vám jít vpřed
a plnit cíle.
Váz., 280 stran,
14,8 x 21 cm

Rádce, diáře, zápisníky

EE039839

Žijte úspěšněji, jasněji,
strukturovaněji a hlavně šťastněji!

EE041382
379,-

299,-

V prodeji
od 15. ledna 2020

299,- 239,-

KA

EE041299

N

Huw Williams, Jo Iddonová
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JAK POSILOVAT PAMĚŤ
Efektivní plán, jak s pomocí jednoduchých, vědecky ověřených systémů uvolnit plný potenciál své paměti. Objevíte, jak vybudovat vlastní
paměťový profil, a pak si stanovíte strategii povzbuzení paměti, která
bude fungovat právě u vás. Pomocí vizualizačních technik a otázek
z všeobecných znalostí posoudíte svou paměť a nastavíte si správné
motivační cíle. Brož., 144 stran, černobílé ilustrace, 18,9 x 24,6 cm

EE040796

279,-

219,-

Martin Perry

JAK POSILOVAT SEBEDŮVĚRU
Jednoduchý a efektivní plán na to, jak budovat svou sebedůvěru.
Pomocí této knihy a cvičení v ní uvedených najdete strategii, která
u vás bude opravdu fungovat. Kniha je plná vizualizačních cvičení,
otázek, s jejichž pomocí můžete posoudit svoje sebehodnocení, nastavit si motivační cíle a strategie a s využitím užitečných technik získat
sebedůvěru, s níž dokážete cokoliv. Brož., 144 s., čb. il., 18,9 x 24,6 cm

EE040795

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2020.

279,-

219,55
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Ellen M. Bardová

Rádce

TOHLE JE PRO VÁS

Výhodný komplet

Louise L. Hay

DOPISY LOUISE

ušetříte

Tato kniha je tvořena sbírkou dopisů, které L. L. Hay během svého
života obdržela od svých čtenářů. Ti
se na ni většinou obraceli s žádostí
o radu v oblasti zdraví, rodiny, kariéry či financí. Autorčiny myšlenky
se v knize objevují v návaznosti
na konkrétní případ toho kterého
čtenáře. Nepochybujte o tom, že
na mnoha stránkách najdete odpovědi na své vlastní problémy.
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

EE040689

219,-

279,-

210,-

jen

318,-

obj. č.

EE048073

2x Louise L. Hay

EE041252

259,-

199,-

V prodeji od 15. ledna 2020

MILUJ SVŮJ
ŽIVOT
Autorka vysvětluje,
jak limitujeme své
myšlení, a tím vytváříme v hlavě zárodky nemocí. Změníte-li myšlení, změníte svůj život! 248 s.
EE038744

V prodeji od 15. ledna 2020

249,- 199,-

MILUJ SVŮJ ŽIVOT
Čte Pavla Charvátová.
Délka nahrávky:
5 hodin 27 minut.
EE041113
CD (mp3) 249,-199,-

56

Žijeme ve světě, který je neustále v pohybu, na seznamu
povinností máme stále nějaké položky, neustále nás někdo
o něco žádá. Ale kde jsme v tom všem shonu my? Díky kreativním cvičením v této knize se naučíte poslouchat své tělo
a uklidnit svou mysl. Techniky psycholožky Ellen M. Bardové
vám pomohou provést malé změny ve vašem každodenním
rozvrhu, vztazích a prostředí, které vám umožní vzkvétat
a žít spokojenější život. A nebojte, není to o kapustovém
smoothie a kokosovém oleji. Je to spíše o duševní pohodě,
psaní deníku, hydrataci nebo správném oblečení. Myslete
na sebe – teď je čas jen pro vás! Brož., 168 s., 14,5 x 20 cm

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz

HLAS POZNÁNÍ

ČTYŘI DOHODY

Obnovte tichý hlas integrity
a najděte klid! Když vás
přestane ovládat hlas vědomostí, vrátíte se k pravdě
a lásce a opět budete žít
šťastným životem. 216 stran

Autor v této knize shrnuje
základní toltéckou moudrost
a vyjadřuje jasně, co znamená žít jako mírumilovní
válečníci v moderním světě.
144 stran

EE040399

EE038699

259,- 199,-

249,- 199,-

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

PROBOUZENÍ
ZÁŘIVÉ MYSLI

MEDITACE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Praxe bdělého života
Jak, kdy a kde začít meditovat? V této mimořádné knížce najdete vše potřebné: praktické
rady, inspirativní fotografie i přehledné tabulky. Začleňte do své praxe každodenní aktivity: chůzi, jídlo, hovor, jednoduchost. Vyčistěte si mysl a uvolněte tělo pomocí řízených
meditací: dýchání, uvědomování si těla,
odpouštění, soucitu, milující laskavosti…

EE039535

299,-

Duchovní literatura

Christina Feldman

Místo toho, abyste hledali podporu okolo sebe, je lepší ji hledat uvnitř, tvrdí autor Tenzin
W. Rinpoche. V této knize vám
nabízí přímou cestu k tomu,
jak se stavět k životním výzvám
a jak s nimi správně zacházet.
Poté přestanete pochybovat
o svých názorech a sobě samých
a objevíte v sobě vnitřní moudrost, která vás bude doprovázet
v každém okamžiku. Kniha
nabízí praktická cvičení, která
povedou k životu bez limitů. Její
součástí je také poslechové CD.
Váz., 144 stran, 14,5 x 20,5 cm
+ CD

239,-
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Brož., 96 stran, barevná publikace
EE041187
259,- 199,-

Kniha od autora
nesmírně oblíbeného
blogu Daily Zen
Charlie Ambler

ZENOVÝ DENÍK
Zeptejte se kohokoli, kdo je šťastný:
hravost a zvídavost v nás udržují jiskru
a propojení s tím, na čem záleží vůbec
nejvíc. Tato praktická příručka, ovlivněná
zen-buddhismem, pomáhá kultivovat
mysl, aby byla vnímavá, radostná a tvůrčí.
Originální deník vám pomůže lépe zvládat život, otevřít svou mysl, zbavit se
stresu a přijít na to, co je pro vás opravdu důležité.
Brož., 176 stran, čb. il., 15,2 x 20,3 cm

EE041090

Nepropásněte objednací termín 18. února 2020!

259,-

199,-

Raymond Buckland

VELKÁ UČEBNICE
ČARODĚJNICTVÍ A MAGIE
Magie přitahuje stále více lidí po celém světě.
Tato kniha nabízí vše potřebné nejen o čarování, věštění či bylinkářství, ale i o dějinách
kultu wicca. V jednotlivých lekcích najdete řadu
zábavných cvičení, ale především postupy, díky
nimž dosáhnete toho, co si přejete. Brož., 296 s.
EE041427

299,- 239,-
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Jiří Křivánek

UCELENÝ PROGRAM VÝCHOVY PSA
KROK ZA KROKEM

LOVECKÉ
MALIČKOSTI
V knize loveckých povídek autor zaznamenává
příhody tak, jak je přinesl
jeho dosavadní myslivecký život a jak mu je
vyprávěli jeho přátelé.

Mel Koringová

VÝCVIK ŠTĚNĚTE
DEN PO DNI
Jak si pejska vybrat? Jak před
jeho příchodem zabezpečit
byt a zahradu? Kolik spánku
štěně potřebuje a jak ho
správně nakrmit? Kolik pohybu je pro mladého psa zdravé
a jaké jsou základní předpoklady úspěšné výchovy?
Odpovědi na všechny klíčové
otázky přináší tato jedinečná
praktická příručka.
Brož., 256 stran, bar. publ.,
17 x 24 cm

EE040886

399,-

319,-

248 stran, barevná publ.
EE041069 299,- 239,-

Zdeněk Gorgoň

KOČKY
Nový český atlas koček,
upravený v menším
příručním formátu, představuje profily známých
i exotických plemen.
Autor je úspěšný chovatel koček a odborný poradce. 128 stran, bar. p.
EE039581 249,- 199,-

F. Chadwick a kol.

Příroda

VELKÁ KNIHA
VČELAŘENÍ
Publikace přehlednou a srozumitelnou
formou popisuje
vše podstatné, co je
třeba při včelaření
znát. 224 s., bar. publ.
EE039824

KA

399,- 319,-

Praktická příručka
160 stran, barevná publikace
299,- 239,-

EE038846

José Arce

PĚT TAJEMSTVÍ
ŠŤASTNÉHO VZTAHU
ČLOVĚKA A PSA
Nechte si poradit od „zaříkávače psů z Mallorky“!
192 stran, barevná publikace
299,- 249,-

EE037442

Výhodný komplet
ušetříte

210,-

jen

388,- EE041010
obj. č.

2x José Arce

58

VI
O
N

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
MEZI ČLOVĚKEM
A PSEM

N

José Arce

Elli H. Radingerová, Günther Bloch

VLČÍ MLUVA
PRO PEJSKAŘE
Psi údajně poslouchají, jen když je
ustavičně kontrolujeme a trestáme
je za opakované porušení našich povelů. Tyto a další oblíbené omyly jsou
ve světě pejskařů velmi rozšířené a bývají odvozovány od přirozeného chování vlčích předků. Ale chovají se vlci
opravdu takhle? Nikdy! Tato kniha
čtenářům a majitelům pejsků ukáže,
co se můžeme naučit od vlků ve volné
přírodě pro náš život, ale především
pro zacházení s našimi čtyřnohými
miláčky. A budete se divit, jak moc se
liší naše vžité představy od reality.
Váz., 304 stran, 12,4 x 20,6 cm

EE364896

329,-

269,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 67.

N

O

VI
N

KA
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NEOCENITELNÝ
POMOCNÍK
PŘI PLÁNOVÁNÍ
ZAHRADNÍCH
KOMBINACÍ
A OKRASNÝCH
ZÁHONŮ
Didier Willery

Kniha přináší podrobné informace o jednotlivých
druzích ptáků, které můžeme pozorovat v blízkosti
lidských sídel. Nechybí ani informace, jak je přilákat
do zahrady a čím je krmit. Brož., 192 s., bar. publ.
EE040448

159,- 119,-

MOTÝLI
Tato publikace obsahuje nejčastější a nejvýraznější
druhy motýlů žijících v ČR. Na originálních kresbách
přibližuje hlavní znaky a u jednotlivých profilů uvádí
výskyt, potravu a řadu zajímavostí. Brož., 192 s., b. p.
EE040449

159,- 119,-

PLANÉ ROSTLINY
Příručka se věnuje planým rostlinám, které můžeme
objevit při procházkách – ať už na osluněných loukách, v zastíněných lesích, nebo ve vegetaci podél
cest či vodních toků. Brož., 192 stran, barevná publ.
159,- 119,-

Máte rádi červené květy, nebo
dáváte přednost modrým? Potřebujete osadit místo ve stínu,
nebo naopak stanoviště, kde celý
den praží slunce? Je na záhonu
půda suchá, nebo naopak podmáčená? Chcete, aby rostliny
kvetly časně zjara, či až dlouho
do podzimu? V knize najdete
1900 zahradních rostlin pro každé stanoviště. Výběr obsahuje
druhy široce rozšířené i netradiční. V knize jsou seřazené podle
barev květů a listů.
Váz., 384 stran, barevná publ.,
19,5 x 26,5 cm

EE040907

649,-

499,-

N

O
VI

N

KA

EE040450

ZAHRADNÍ ROSTLINY
PODLE BAREV

Příroda

PTÁCI VE MĚSTĚ

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
PRO VÁŠNIVÉ SBĚRATELE
Radomír Socha, Aleš Vít

100 + 1 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
PRO HOUBAŘE
Má se při sběru houba ze země vykroutit, anebo odříznout? Jak rychle houby rostou? Proč se některé při rozříznutí zbarvují? Hodí se k sušení všechny druhy? A je
pravda, že při sušení na slunci se v nich zvýší obsah
vitaminu D? Výsledky četných průzkumů ukazují, že
každoročně si zahoubaří až tři čtvrtiny Čechů. Přesto
i řada zkušených houbařů v některých záležitostech
tápe a občas vznášejí záludné dotazy. V této praktické
příručce naleznete odpovědi na nejčastěji kladené
otázky z houbařské, kulinářské i léčitelské praxe.
Flexivazba, 224 stran, barevné fotografie, 15 x 21,5 cm

EE040829

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

359,-

279,-

Martin Patřičný

VELKÁ KNIHA O DŘEVĚ
Tato výpravná celobarevná publikace se
věnuje dřevu ze všech možných aspektů
– od praktického využití přes jeho symboliku až po význam v umění. Kniha
obsahuje profily zhruba 50 známých
i méně známých dřevin. 272 s., bar. publ.
EE041216

599,- 479,-

59
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Alan Parks

Andrew Wilson

Erik Axl Sund

Erik Axl Sund

Dirk Kurbjuweit

Megan Miranda

KRVAVÝ LEDEN

TALENT
NA VRAŽDU

HLADOVÝ OHEŇ

PÝTHIINY RADY

STRACH

Agatha Christie se octla
v rukou vyděrače! 296 s.

Pokračování slavného
bestselleru Vraní dívka.
360 stran

Závěrečný díl temného
psychothrilleru Vraní
dívka. 320 stran

Co všechno jste ochotni
udělat pro svou rodinu?
208 stran

ZMIZELÉ
Z COOLEY
RIDGE

EE038286

EE036304

EE036305

EE039010

Temná, drsná retro
detektivka z Glasgow
70. let. 320 stran

Knihy se slevou

EE038988

299,-

299,-

349,-

349,-

249,-

Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny… 384 s.
EE038648

349,-

A. Roslund, S. Thunberg

A. Roslund, S. Thunberg

Bernhard Aichner

Bernhard Aichner

Hollie Overtonová

Sean McFate

Barbara Woodová

MADE IN SWEDEN

ČERNÁ VLÁKNA

DŮM SMRTI

AGONIE SMRTI

ZA ZDMI

STÍNOVÁ VÁLKA

KLETBA SVITKŮ

Příběh volně inspirovaný
činností známého švédského gangu. 568 stran

Volné pokračování
thrilleru Made in Sweden. 376 stran

Volné pokračování
bestselleru Přítelkyně
smrti. 392 stran

Hororový příběh funebračky se uzavírá…
424 stran

Temný psychothriller
od autorky románu
Panenka. 336 stran

Vojensko-špionážní
thriller z pera válečného veterána. 344 stran

EE037310

EE037311

EE038037

EE038989

EE039659

EE038873

Jaké tajemství se ukrývá
v prastarých svitcích, objevených v Izraeli? 256 s.
EE039202
249,-

449,-

299,-

359,-

359,-

Mary Torjussen

Dalibor Vácha

Beth Underdownová

Sarah Larková

Bärbel Oftringová

BEZE STOPY

HOŘÍ UŽ PRAHA?

Psychologický thriller
pro fanoušky Zmizelé.
328 stran

Volné pokračování
románu Hranice.
304 stran

SESTRA LOVCE
ČARODĚJNIC

NADĚJE NA KONCI
SVĚTA

Je Alicin bratr masový
vrah? 344 stran

Poutavý historický
román. 272 stran

52 PROJEKTŮ
NA MĚSTSKOU
ZAHRADU

EE038505

EE038888

EE039096

EE038263

299,-

299,-

60

279,-

349,-

Helmut Pirc
Krok za krokem

Shakti Gawainová

PROŘEZÁVÁNÍ

Naučte se poslouchat
váš vnitřní hlas!
Brož., 160 stran

ŽIVOT VE SVĚTLE

Brož., 128 s., bar. publ.
EE038461
249,-

Brož., 128 stran, barevná
publikace
EE038278
229,-

EE039585

159,-

Enza Vita

NAKLÍČENO!

Stefanie Knorrová

Joe Colella

Ladislav Pecháček

B. Hübnerová, D. Válka

ŽÍT
V
PŘÍTOMNOSTI

Semínka, obilniny
a luštěniny
72 stran, barevná
publikace

KUCHAŘKA
ZE SPÍŽE

ZDRAVĚ BEZ
HLADOVĚNÍ

ŽRANICE

ČESKÉ STOPY
V ŘÍMĚ

136 stran, barevná
publikace
EE038851
249,-

Hubněte bez jednoduchých cukrů! 272 stran

Nezaměnitelně ironické
vyprávění autora „básnické“ hexalogie. 144 s.

EE037438

EE039850

Dopřejte si přirozenou meditaci! 168 stran
EE039269

359,-

349,-

249,-

EE039226

199,-

289,-

199,-

Brož., 144 stran, barevné
fotografie
EE039615
259,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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M. Ford, P. Legon

Jitka Ludvíková

Josef Nesvadba

Andrzej Pilipiuk

Amy Harmonová

Michael Peinkofer

PRAVÝM BRITEM

ZAKÁZANÉ
UVOLNĚNÍ

PEKLO BENEŠ

OKO JELENA 2

Z PÍSKU A POPELA

Vítejte ve světě, ze
kterého je tak blízko
do… písku! Brož., 280 s.

Strhující příběh židovky
Evy a kněze Angela.
344 stran

VÍTR
A PRAVDA

Soubor hořkosladkých
povídek o lásce. 192 s.

Autorův nejlepší román,
řadící se mezi nejlepší
české sci-fi. 320 stran

EE311267

EE040228

EE040142

EE038869

EE039140

199,-

259,-

299,-

299,-

349,-

Spojí křesťanský
a islámský svět láska? 432 stran
EE039089

399,-

Maya Banksová

Laurelin Paigeová

Laurelin Paigeová

James Frey

Alexandra Potter

Libor Hörbe

Liz Fenwick

DÝCHEJ ZA MĚ

NALEZENÁ V TOBĚ

ZÁVISLÁ NA TOBĚ

Agentka Eliza se odvážně vrhá do všech úkolů!
336 stran

Vztah Alayny a Hudsona musí projít mnoha
zkouškami… 312 stran

Nejžhavější erotická
romance současnosti!
296 stran

POSLEDNÍ VŮLE
BENA ZIONA
AVROHOMA

CO JE NOVÉHO,
KOTĚ?

DVANÁCT ŠANCÍ
NA NEVĚRU

AFÉRA
V CORNWALLU

Najde Delila tu pravou
lásku? 224 stran

Recese změní životy čtyř
párů navždy. 240 stran

Pokračování knihy Dům
v Cornwallu. 304 stran

EE275114

EE037445

EE037444

EE232442

EE311252

EE253877

299,-

299,-

299,-

234 stran
EE269465

279,-

Mario Mendoza

Karin Slaughter

Corrie Jackson

C. E. Tobisman

Sam Thomas

SATAN

HODNÁ DCERA

TVÁŘE NOCI

POCHYBNOST

Na motivy tohoto románu byl natočen stejnojmenný film. Brož., 203 s.

Thriller, ze kterého
mrazí až do morku
kostí. 528 stran

V drsném světě modelingu si smrt pečlivě
vybírá… 368 stran

Čím víc se snaží o spravedlnost, tím víc se vzdaluje od zákona. 368 stran

LONDÝNSKÝ
PŘÍPAD

EE297940

EE305770

EE312055

EE313077

299,-

299,-

349,-

L. Cheadleová, N. Kilby

K. Wolandewitschová

Signe Johansenová

Dani DiPirro

MATCHA

ÚTULNÝ DOMOV

HYGGE

Všechno o japonském
zeleném superčaji.
160 stran, bar. publikace

Vytvořte si jedinečný
a osobitý interiér!

Kniha plná receptů
i tipů pro útulný domov.
208 stran, bar. publ.

PRŮVODCE
PŘÍTOMNÝM
ŽIVOTEM

EE038906

299,-

176 stran, barevná publ.
EE039027
359,-

EE038706

299,-

349,-

Brož., 208 stran, čb. il.
EE037970
199,-

279,-

K. J. Schwarzenberg,
K. Hvížďala

KNÍŽECÍ ŽIVOT

Historické krimi.
320 stran
EE282037

259,-

299,-

224 stran, černobílé
fotografie
EE039906
259,-

Eva Bešťáková

POHÁDKY
Z LOUTKOVÉHO
DIVADLA
120 stran, barevné il.
EE037840
249,-

K. Mosetter,
A. Caveliusová

Naučné kartičky

ALZHEIMER
JE CUKROVKA

15 barevných
oboustranných posuvných
karet s obrázky, písmeny a slovy.

Brož., 280 stran
EE038589

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

299,-

ABECEDA

279,-

EE037805

199,-

61

Knihy se slevou

snadno a rychle 2
Kroužková vazba,
68 stran, barevná publ.
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TENKRÁT
V HOLLYWOODU
V devátém snímku slavného Quentina Tarantina exceluje Leonardo
DiCaprio a Brad Pitt!

CD, DVD

EE373466 DVD

259,-

PŘES PRSTY

LVÍ KRÁL

TOY STORY 4

TOY STORY /1–4

HODINÁŘŮV UČEŇ

SEMAFOR

Nová česká komedie.
Hrají: P. Hřebíčková,
J. Langmajer, D. Nesvačilová, V. Dyk, J. Prachař,
Z. Hadrbolcová a další.

Snímek Lví král od studia Disney uvádí známé postavy na stříbrné
plátno za pomoci nejnovějších filmových
technologií.

Když Bonnie přinese
do svého pokojíku svou
ručně vyrobenou hračku, otevře se Woodymu
a jeho kamarádům velký
neznámý svět!

Příběh hraček
Dárková kolekce obsahuje všechny čtyři díly
oblíbeného dobrodružného animovaného
filmu.

Nová česká pohádka
o lásce, kterou ani čas
nezastaví. Hrají: J. Plodková, J. Plesl, V. Preiss,
V. Neužil ml., D. Droppová a další.

Komplet 9 her
z let 1959–1964
Souborné vydání her
z prvního období divadla
Semafor, jehož autory
jsou Jiří Suchý a Jiří Šlitr.

EE373509 DVD 259,-

EE373492 4 DVD 599,-

EE373467 DVD

André Rieu

NEJSLAVNĚJŠÍ
ČESKÉ MUZIKÁLY

Vojtěch Dyk

HAPPY DAYS
Album vydané u příležitosti 70. narozenin slavného houslisty, kapelníka, skladatele a hudebního producenta.

Dvojalbum přináší
výběr nejoblíbenějších
skladeb z nejúspěšnějších muzikálů K. Svobody a M. Davida.

Zbrusu nové album
V. Dyka, které vzniklo
ve spolupráci se špičkovými hudebníky
v New Yorku!

EE373486 2 CD 309,-

EE373474 CD

Markéta Zahradníková,
Zbigniew Czendlik

EE373681 DVD

199,-

V prodeji od 18. 1.

V prodeji od 22.1.

EE371587 DVD 199,-

ORIGINÁLNÍ
PRAŽSKÝ
SYNKOPICKÝ
ORCHESTR

Marta Kubišová

Václav Hybš

Legendární
gramofonové snímky
z let 1976–1989
Klasická jazzová hudba.

Jedinečná kompilace
slavných a mimořádně
oblíbených songů –
od šedesátých let
až po současnost.

EE372776 4 CD 379,-

EE372300 CD

Xindl X

Mandrage

Elán

Coldplay

PINK FLOYD

PINK FLOYD

ANDĚL V BLBÝM
VĚKU

VIDÍM TO RŮŽOVĚ

NAJVYŠŠÍ ČAS

EVERYDAY LIFE

Mandrage se hlásí
o slovo s novou deskou.
Vidím to růžově, Waterloo, Lavina, Zabrnkám,
Plavky za kožich…

V loňském roce oslavila
tato legendární česko-slovenská rocková
skupina již padesát let
existence!

Coldplay patří k nejzásadnějším hudebním
uskupením posledního
desetiletí. Nenechte si
ujít jejich osmé album!

The best of the later
years 1987–2019
Shine On You Crazy Diamond, Marooned Jam,
One Slip, Us And Them,
Comfortably Numb…

The best of the later
years 1987–2019
Sbírka dvanácti exkluzivních nahrávek skupiny Pink Floyd nyní
také na LP deskách!

EE373485 CD

EE373470 CD

První výběr hitů úspěšného písničkáře a hitmakera mapující celou
jeho kariéru.
EE373475 2 CD 359,-

DEPEŠE

269,-

299,-

NEJSLAVNĚJŠÍ
60 LET ORCHESTRU PÍSNIČKY
Karel Hašler
VÁCLAVA HYBŠE
Album 40 nahrávek je
doplněno o rozsáhlý
booklet s průvodním
textem z pera M. Skalky.
EE373476 2 CD

269,-

309,-

Největší hvězdy české
populární hudby zpívají
nejslavnější písničky
Karla Hašlera.
EE372311 2 CD

EE373468 CD

239,-

389,-

EE373477 CD

EE373472 CD

339,-

339,-

EE373473 2 LP

259,-

949,-

EE372777 15 CD 1499,-

D.Y.K.

359,-

POSTEL,
HOSPODA, KOSTEL
Čtou Z. Czendlik, D. Býmová a F. Kreuzmann.
EE372312
CD (mp3) 309,-

Jan Werich

SUMA SUMÁRUM

Peter Sagan

Michal Kašpárek

John Green

Robin Cook

Dárkový komplet všeho,
co můžeme od tohoto
slavného českého herce
slyšet.

MŮJ SVĚT

HRY BEZ HRANIC

JEDNA ŽELVA ZA DRUHOU

ZÁKROK

Peter Sagan jako první cyklista
v historii vyhrál třikrát za sebou
mistrovství světa v silničním závodě! Audioknihu čte B. Tůma.

Publicista a komentátor ve své
temné grotesce předkládá krutě
vtipný pohled na generaci Y.
Čte Filip Švarc.

Při psaní tohoto románu se autor
inspiroval vlastní zkušeností
s obsedantně kompulzivní poruchou. Čte Eva Josefíková.

Zajistí velkolepý objev renomovanému archeologovi světovou
slávu? Čte Marek Holý. Délka
nahrávky: 12 hodin 33 minut.

EE372305
5 CD (mp3) 759,-

62

EE041426

CD (mp3)

299,-

EE041541

CD (mp3)

199,-

EE323677

CD (mp3)

299,-

EE323252

CD (mp3)

299,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Exkluzivně pouze
v Knižním klubu
a v knihkupectví
LUXOR!

KDO PÁRUJE,
VYHRÁVÁ
Mějte po ruce hru, která se
vám nikdy neomrzí. Párování obrázků podle vašich
asociací bude pokaždé jiné
a vždycky zábavné. Cílem
hry je spárovat různé dvojice
fotek stejně jako spoluhráči.
Čím víc se shodnete, tím víc
získáte bodů. Originální party
hru můžete hrát ve skupince
až 10 hráčů a bude bavit
jak dospělé, tak děti. Balení
obsahuje: 130 oboustranných karet s fotografiemi,
110 karet s čísly, herní plán
a přesýpací hodiny.
EE331378

449,- 359,-

MISH-MASH
MISH-MASH je skvělá postřehová hra, ve které vítězí ten, kdo nejrychleji najde správný obrázek v záplavě ostatních. Pravidla jsou velmi jednoduchá, ve hře však uspěje jen ten nejbystřejší! Balení obsahuje: 159 oboustranně potištěných kartiček, 6 oboustranně potištěných
desek ke složení herního plánu a návod ke hře. Rozměry kartiček: 5 x 5 cm.

Spolupracujte a objevte co nejvíce
tajemných slov!

399,- 349,-

EE373478

VESELÝ RYBOLOV

Kooperativní party hra
Přijďte s těmi nejlepšími nápovědami a pomozte svému spoluhráči! Ale buďte originální, protože stejné nápovědy se nepočítají! Balení obsahuje: 110 karet, 7 podstavců, 7 smazatelných
popisovačů a pravidla.

EE373479

Hry, hračky

JEDNÍM SLOVEM

Jednoduchá zábavná hra pro děti,
která rozvíjí trpělivost, schopnost analytického uvažování a jemnou motoriku u těch nejmenších hráčů. Balení
obsahuje: herní plán, 15 figurek,
15 kroužků na figurky,
dřevěnou kostku,
miniencyklopedii
ryb s ilustracemi
Neprakty a návod ke hře.
499,- 399,-

599,- 499,-

EE373304

Společenská hra pro dospělé, plná
osobitého humoru Ivana Mládka!
SOUDRUHU, NEZLOB SE!
Pobavte se, zavzpomínejte na doby minulé a připomeňte si éru
totality. V původním grafickém zpracování. Balení obsahuje: herní
plán, dřevěnou kostku, 6 figurek, bankovky, 21 zvýhodňujících
kartiček, 21 znevýhodňujících kartiček a návod.
EE330127

399,- 319,-

KRTEČKOVA ZAHRÁDKA
Hra pro nejmenší, kde hráči postupují podle
hodu barevnou kostkou po prostorovém herním plánu a postupně procházejí čtyři roční
období, ke kterým hledají správné předměty.
Balení obsahuje: 4 dřevěné figurky, prostorový
herní plán, 16 žetonů s obrázky, látkový sáček,
hrací kostku s barvami a pravidla.
EE373481

399,- 319,-

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

DOMALOVÁNKY
Veselá kreativní hra pro celou rodinu, která podporuje fantazii a tvořivost. Vylosuj si kartu s obrázkem, vymysli námět související s obrázkem a domaluj ho křídou. Balení obsahuje: desku na kreslení,
57 kartiček s obrázkem, 5 prázdných kartiček,
2 kartičky žolíka, hrací kostku, houbu a křídu.
EE373480

449,- 359,-
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Dárková sada Vivaco pro ženy

S KOZÍM MLÉKEM
Dárková kazeta kosmetiky s kozím mlékem pro regenerační
péči o pokožku a vlasy. Balení obsahuje: šampon na vlasy
s kozím mlékem (200 ml), balzám na vlasy s kozím mlékem
(200 ml) a tělové máslo s kozím mlékem (200 ml).
359,- 299,-

EE372361

Dárková sada Vivaco

GOJI
Dárková sada kosmetiky s výtažky
z kustovnice čínské a mandlovým
olejem je tím pravým dárkem pro vás
a vaše blízké. Dárkové balení obsahuje:
zvláčňující krém Goji (200 ml) a pěnu
do koupele Goji (200 ml).
EE372360

Dárkové zboží

OBJEVTE KOUZLO
BIO ČAJŮ SONNENTOR!

349,- 299,-

Dárková sada Vivaco

LEVANDULE
Příjemná vůně levandule pomůže k snadnějšímu usínání
a klidnému spánku po celou noc. Sada obsahuje: tělové
hydratační mléko (250 ml), sprchový gel a šampon (250 ml).
229,- 199,-

EE372362

Bio čaj

VOŇAVÝ KURKUMOVÝ SEN (36 g)
Tato výjimečná směs vám připomene letní slunce
a získá si vás lahodnou kořeněnou chutí a vůní
černého bezu. Náš tip: vyzkoušejte také ledovou
variantu s trochou čerstvé citronové šťávy!

89,-

EE373433

Bio čaj

ŠTĚSTÍ JE UMĚT SI
VYBRAT (36 g)
14 variant biosměsí
s bylinkami, ovocem,
kořením, maté a černým,
zeleným i bílým čajem,
to je doslova rozmanitost
chutí! Ochutnejte je
všechny, od kořeněných
po ovocně svěží, a nalezněte štěstí v šálku čaje.
EE373443

115,-

English Tea Shop
TEN PRAVÝ
ANGLICKÝ ČAJ!
Dárková kazeta

Bio čaj

ZIMNÍ POHODA (135 g)

WELLNESS (24 g)

Dárková kazeta obsahuje čtyři druhy
Sonnentor čajů: Zimní noc bio, Pěkné
odpoledne bio, Koření do svařeného
červeného vína bio a Čaj štěstí bio.

Dárková krabička s dvanácti čajovými
pyramidkami. Šest příchutí: Detox,
Pocit štěstí, Pro spánek, Na hubnutí,
Na vzkříšení a Smysly.

EE373421

EE373582

64

345,-

189,-

Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob!
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KOLEKCE JSI KRÁSNÁ
EE400963 Kosmetická taštička (23 x 15 x 8 cm)
EE400949 Manikúra (11 x 6 cm)

179,- 149,199,- 159,-

KOLEKCE KOLIBŘÍCI
EE400959 Kosmetická taštička (23 x 15 x 8 cm)
EE400947 Manikúra (11 x 6 cm)

179,- 149,199,- 159,-

DEKA V POLŠTÁŘI
Plyšový polštář v příjemných barvách se po rozepnutí promění
v měkkou přikrývku. Ideální na cesty, pro děti i dospělé.
Rozměry polštáře: 40 x 40 cm. Rozměry deky: 120 x 150 cm.
Materiál: polyester. Lze prát v pračce na 40 °C.
EE400976 Koala
EE400979 Kolibříci

399,- 349,399,- 349,-

Dárkové zboží

Manikúry s praktickým zavíráním obsahují: nůžky, dvoje
kleštičky na nehty, pilník, pinzetu a další užitečné nástroje
z nerezové oceli. Povrch pouzdra je jemný na dotek.
Rozměry pouzdra: 11 x 6 cm, materiál: polyuretan.

PRAKTICKÝ
POMOCNÍK,
KTERÉHO BUDETE
CHTÍT MÍT STÁLE
PŘI SOBĚ!
MANIKÚRA

199,- 159,-

EE400951 Ptáček na větvičce
EE400952 Skvělá kamarádka
EE400948 Nejlepší maminka
EE400950 Květiny

BLOČEK S LEPÍTKY
A PROPISKOU

KOSMETICKÁ TAŠTIČKA
EE400960 Jsi kočka (23 x 15 x 8 cm)
EE400962 Jednorožec (23 x 15 x 8 cm)

179,- 149,-

Sada obsahuje: lepicí záložky v pěti
neonových barvách, malá lepítka,
poznámkový bloček a minipropisku.
Rozměry: 8 x 11 cm.

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 67.

EE400873 Květiny
EE400933 Louka
EE400870 Ptáček
EE400872 Jednorožec
EE400871 Kočička

129,- 99,-
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Kde nás najdete?
BRNO
Knihkupectví Luxor
Starobrněnská 33/16
tel.: 532 199 891
Knihkupectví Luxor
NC Královo Pole
Cimburkova 593/4
tel.: 722 360 393
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihkupectví Luxor
U Černé věže 15
tel.: 389 058 910-1
DĚČÍN
Knihkupectví Luxor
Tržní 1069/32
tel.: 731 451 345
FRÝDEK-MÍSTEK
Knihkupectví Luxor
OC Frýda
Na Příkopě 3727
tel.: 597 490 993
HRADEC KRÁLOVÉ
Knihkupectví Luxor
Futurum
Brněnská 1825/23a
tel.: 498 501 110
CHOMUTOV
Knihkupectví Luxor
OC Chomutovka
Dr. Farského 4732
tel.: 416 419 920-1
CHRUDIM
Knihkupectví Luxor
Široká 117
tel.: 730 514 451
JIHLAVA
Knihkupectví Luxor
Citypark
Hradební 1
tel.: 567 770 004
Knihkupectví Luxor
Masarykovo nám. 47
tel.: 567 308 158
KLADNO
Knihkupectví Luxor
Central Kladno
Petra Bezruče 3388
tel.: 321 338 985
LIBEREC
Knihkupectví Luxor
OC Forum
Soukenné nám. 669/2a
tel.: 487 919 940-1
MLADÁ BOLESLAV
Knihkupectví Luxor
Bondy Centrum
tř. Václava Klementa 1459
tel.: 326 509 970-1
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OLOMOUC
Knihkupectví Luxor
Galerie Moritz
8. května 465/24
tel.: 587 301 830-1

PRAHA 4
Knihkupectví Luxor
Westfield Chodov
Roztylská 2321/19
tel.: 296 110 750

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

Knihkupectví Luxor
Novodvorská Plaza
Novodvorská 1800/136
tel.: 296 110 456

• na www.knizniklub.cz či objednávkou přes zákaznický servis (obvykle
20% sleva z běžné ceny na nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR,
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a výhodné ceny
na ostatní tituly).

OSTRAVA
Knihkupectví Luxor
28. října 243/186
tel.: 606 078 557

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

Knižní klub PREMIUM svým členům dále nabízí celou řadu dalších výhod:
5x ročně barevný klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek,
možnost nákupu knižních kompletů se slevou či knih za akční ceny, slevy
k svátku a narozeninám i poukázky jako odměnu za pravidelné nákupy
či výhody u partnerských společností. (Nabídka výhod partnerských
společností je uvedena na kk.luxor.cz/partners.)

PARDUBICE
Knihkupectví Luxor
Palackého tř. 2549
tel.: 466 301 519

PRAHA 5
Knihkupectví Luxor
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8
tel.: 296 110 411

PLZEŇ
Knihkupectví Luxor
Plzeň Plaza
Radčická 2861/2
tel.: 378 229 930-1
PRAHA 1
Knihkupectví Luxor
OC Quadrio
Spálená 2121/22
tel.: 296 110 701
Palác knih Luxor
Václavské nám. 41, 1. patro
tel.: 221 111 314
Knihkupectví Luxor
NC Palladium
nám. Republiky 1
tel.: 296 110 100
Knihkupectví Luxor
Florentinum
Na Florenci 2116/15
tel.: 296 110 511
PRAHA 2
Knihkupectví Luxor
Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8
tel.: 296 110 405
PRAHA 3
Knihkupectví Luxor Flóra
Vinohradská 151/2828
tel.: 296 110 800

PRAHA 6
Knihkupectví Luxor
metro Dejvická
vestibul metra A
Evropská 1500/1
tel.: 296 110 600
PRAHA 9
Knihkupectví Luxor
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
tel.: 296 110 460-1
PRAHA 10
Knihkupectví Luxor
OC Europark Štěrboholy
Nákupní 389/3
tel.: 296 110 500-1
TÁBOR
Knihkupectví LUXOR
OD Dvořák
9. května 2886
tel.: 381 251 678
Knihkupectví LUXOR
9. května 517/5
tel.: 725 402 684
ZLÍN
Knihkupectví Luxor
Zlaté jablko
nám. Míru 174
tel.: 576 201 901

Člen Knižního klubu PREMIUM nakupuje knihy i neknižní sortiment
za klubové ceny:
• v knihkupectvích LUXOR a v partnerských knihkupectvích (obvykle
20% sleva z běžné ceny na nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR,
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a 5% sleva
na ostatní tituly a neknižní sortiment),

Člen Knižního klubu PREMIUM se zavazuje zakoupit alespoň jeden titul
v období platnosti každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet
nebo pomocí objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky. Vybírat je možné
z více než 120 000 titulů na www.knizniklub.cz.
Pokud člen nestačí nákup uskutečnit do objednacího termínu (uveden
vždy na titulní straně katalogu), zašle mu Knižní klub PREMIUM další
katalog – Výběr, v němž budou uvedeny aktuálně nejprodávanější tituly.
Jestliže ani do objednacího termínu katalogu Výběr nebude u člena
zaznamenán žádný nákup, může mu být Knižním klubem PREMIUM zaslán
bestseller, tzv. hlavní nabídka, kterou je možné do 14 dnů vyměnit za jinou
knihu (ve stejné nebo vyšší cenové kategorii).
Člen Knižního klubu PREMIUM má možnost informovat nejpozději
do objednacího termínu katalogu Výběr zákaznický servis o tom, že nákup
v období tohoto katalogu neuskuteční a že má (či nemá) zájem o zaslání
hlavní nabídky.
Každý člen Knižního klubu PREMIUM, který za kalendářní rok nakoupil zboží
v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok zakoupil v období
platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden titul), bude zařazen do
VIP programu na následující kalendářní rok. VIP člen získává 30% slevu
z běžné ceny na tituly označené v klubovém katalogu jako VIP a výhodnější
poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu, ve kterém jsou
uvedeny. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání hlavní nabídky.
Členství v programu PREMIUM může zákazník ukončit písemnou výpovědí
po uplynutí dvou let od prvního nákupu v programu PREMIUM (poštou
nebo e-mailem).
Podrobné Podmínky účasti v programu LUXOR Knižní klub PREMIUM jsou
uvedeny na www.knizniklub.cz.

Ochrana soukromí
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP,
a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny podle
nového nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů,
naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

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

Z katalogu ZIMA 1/2020 je výhodné objednat do 18. února 2020.
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Jak objednat?
www.knizniklub.cz

296 536 660

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás
obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Vzor SMS:
Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EE023456,EE124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EE023456,EE124578
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EE023456,EE124578-PP-IT
Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EE023456,EE124578-IT

Kolik zaplatíte za dopravu?
Česká pošta

Výdejní místa Zásilkovny

Kurýr Geis Parcel

IN TIME KURÝR

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Platba předem: 35 Kč
Při platbě dobírkou: 45 Kč

Platba předem: 65 Kč
Při platbě dobírkou: 95 Kč

Platba předem: 59 Kč
Při platbě dobírkou: 59 Kč

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA
při platbě předem a nákupu nad 1000 Kč
(pro VIP členy nad 700 Kč)
OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY (včetně ZÁSILKOVNY při dobírce)
při nákupu nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1300 Kč)

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

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.
Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek: 296 536 660
Informace: 296 536 662
info@knizniklub.cz
Reklamace: 296 536 661
Po–Pá 8–20 hod.
Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700

Katalog JARO 2/2020 budeme rozesílat začátkem dubna 2020.

67

N

O

VI
N

KA

68 mila.qxp_Sestava 1 11.12.19 12:19 Stránka 1

Moji milí čtenáři,
dnes ráno jsem se probudila a v inboxu na mne čekal krásný
e-mail od moc milé paní, kterou jsem nikdy nepotkala.
Psala mi, že když listuje mojí prací, nemůže se „vynadívat
a vysouznět“. Když se nám v životě podaří dát dar, který
obohatí, cítíme se my sami nejvíce obdarováni…
A já bych si moc přála, aby pro vás má kniha byla vždy milým
darem a aby i vy jste souzněli s těmi řekami, co nejsou jenom
moje, ale co jsou naše lidské řeky.
Míla Fürstová

Míla Fürstová

VŠECHNY MÉ ŘEKY
Představujeme vám výjimečnou uměleckou knihu o životě a díle
M. Fürstové, významné české umělkyně žijící ve Velké Británii. Publikace plná nádherných uměleckých děl je retrospektivou dosavadní
tvorby této české umělkyně, jež se do podvědomí široké veřejnosti
dostala zejména v roce 2014 vytvořením přebalu alba Ghost Stories
britské hudební skupiny Coldplay. Její díla mají ve svých sbírkách
nejen přední světové galerie, ale také například britská královna
Alžběta II. Celosvětově uznávaný kurátor Grayson Perry umístil její
monumentální grafiku All the Rivers That Flow Through Me mezi
nejvýznamnější současné umělce na legendární The Summer Exhibition v Royal Academy of Art. Česká veřejnost zná její dílo v podobě
monumentální kompozice křídel pro firmu Mattoni.
Váz., 256 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

EE041202

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

999,-

799,-
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