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VÁNOCE 5/2017
Objednávejte do
5. prosince 2017

Tisíce knih s klubovou slevou pro vás!

Tři schůzky se Sherlockem
Holmesem! Velká kniha
příběhů Sherlocka Holmese,
Hádanky a hlavolamy
Sherlocka Holmese,
Služebník smrti. strana 7 a 21

Chci být s tebou, chci tě mít...
přečtěte si v Utajené lásce
prezidenta Masaryka, koho
TGM tak miloval!
strana 35

Koláč i pro dietáře upečete
podle Bezlepkového
pečení pro každého.
strana 57

www.knizniklub.cz
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Milí členové Knižního klubu,
tradičně Vám v čase blížících se Vánoc nabízíme krásné dárkové knížky vhodné jak pro
milovníky umění, historie, zdravého životního stylu, tak pro knihomily i literární gurmány.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete i vy nebo vaši přátelé.
Koho vloni potěšil dárkový soubor Povídek Hercula Poirota, ten by si neměl nechat ujít
podobně koncipovaný výběr povídek, který přináší Velká kniha příběhů Sherlocka
Holmese (s. 7). Kdo se chce seznámit s historií naší planety za pomoci nejnovějších
poznatků, tomu doporučujeme publikaci Velké dějiny (s. 3). Nepřehlédněte ani titul
Mapy měst (s. 72), který vás zavede do hlavních center lidské civilizace. Příznivce napětí
určitě nezklame nejočekávanější krimithriller letošního roku, který vychází pod názvem
Hadrový panák (s. 4). Pro ty, co si oblíbili román Já, poutník, máme neméně výbušnou
novinku Nomád (s. 17). A těm, kdo dávají přednost poklidnější a příjemné četbě, je určena nová série Panský dům (s. 23).
Přejeme vám hezké předvánoční chvíle s našimi knihami a Vánoce naplněné radostí a láskou.

Helena Čudová, programová ředitelka

GT305633

20,-

VAŠE NEJ Z KATALOGU 4/2017:
1. J. P. Delaney: TA PŘEDE MNOU

strana 21

2. Felix Francis: TROJKORUNA

strana 20

6. E. Scheuringová: NEJHEZČÍ PŘÍBĚHY
O ZVÍŘÁTKÁCH

Klubko

3. T. Jackson, T. Harris: ZVÍŘATA V KOSTCE strana 40

7. A. Damijo: ANGLICKÉ LISTÍ

strana 26

4. L. Theilsová: DÍVKY Z TRAJEKTU

strana 18

8. A. Marsonsová: TICHÁ MODLITBA

strana 21

strana 9

9. P. Cornwellová: LHOSTEJNÉ SRDCE

strana 16

5. K. Mortonová: ZTRACENÝ SLIB

10. Radek Diestler: ČESKO V KOSTCE

strana 36

Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte...
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Bodujte při každém
nákupu!
Za všechny zakoupené knihy, CD, DVD
i dárkové zboží získáváte ibody a s nimi
spoustu skvělých výhod!
Za ibody si můžete vybrat báječné
odměny!
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Cena pouze 369 Kč!

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

Akční cena platí pro členy Knižního klubu,
kteří si jednorázově objednají z tohoto
katalogu další tituly v celkové hodnotě nad
499 Kč. Ostatní zájemci si mohou objednat
publikaci za plnou členskou cenu 649 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:

DA038885

Historie planety,
kterou nazýváme
domov

799,-

ENA
AKČNÍ C

369,-

NOVINKA

VELKÉ DĚJINY
Od velkého třesku po současnost
Tato kniha vypráví příběh naší planety v nevídaném záběru – v časovém horizontu 13,8 miliardy
let od vzniku vesmíru přes vývoj lidstva až po současnost naší civilizace. S pomocí několika vědních
oborů včetně astronomie, fyziky, biologie, archeologie, historie či sociologie a s využitím speciálních vizuálních CGI efektů, rekonstrukcí a časových os umožňuje ohromující pohled do nejhlubší
minulosti, vykreslením moderních technologií
však otvírá i pohled do budoucnosti. Publikace
zkrátka představuje historii světa v nebývale
celostním rámci.
Váz., 376 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publ.

DA038885
GT038885

akční cena
799,-

369,649,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2017.
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NOVINKA

Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK
Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“
Fawkes spravedlnost do svých rukou – nedokázal
ustát, že soud osvobodil podle něj jednoznačného
pachatele. Wolfa postavili mimo službu a poslali do
psychiatrické léčebny. Teď se vrací do práce a touží
po velkém případu. A zdá se, že se ho dočkal: na
místě činu, kam ho přivolala kolegyně Emily
Baxterová, se najde mrtvola – sešitá z částí šesti těl
jako hadrový panák. Stejně tak pojmenují děsivý
případ média a Fawkes je pověřen identifikací
obětí. Vzápětí Wolfova bývalá žena, která pracuje
jako reportérka, obdrží od anonyma fotky z dějiště
zločinu a také seznam šesti lidí a dat, kdy budou
zabiti. Poslední jméno na seznamu je: Fawkes.
A vrah už si chystá šicí potřeby…
Hadrový panák (v originálu Ragdoll) se stal celosvětovým čtenářským hitem, přeloženým do více než
třiceti jazyků. Přeložil Michal Prokop.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038572

4

349,-

279,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz

NOVINKA

bestseller
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MÍSTO
SVATBY
JI ČEKAL
POHŘEB...
Kerry Lonsdaleová

VŠECHNO, CO MÁME
Měl to být svatební den, místo toho se všichni sešli na pohřbu. Pro
Aimee byl James doslova vším – životní láskou, oporou, jistotou v těch
nejtěžších časech. Jeho nepochopitelná a zbytečná smrt kdesi
v Mexiku znamenala, že se jí zhroutil celý svět. Postupně však s pomocí přátel i sympatického malíře čerstvě přišedšího do města opět začíná žít. Její plány na otevření vlastní kavárny a navázání nového vztahu
však brutálně naruší zvěsti, že James stále žije. Aimee vyráží do
Mexika, odhodlaná zjistit pravdu a postavit se temným tajemstvím
Jamese a jeho rodiny…
Přeložila Anna Křivánková. Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038958

Objednávky po telefonu: 296 536 660

349,-

279,-

5
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„Mnohá odhalení v této knize se
stanou klíčovými k tomu, jak budou
příští generace číst Christie.“
Independent on Sunday
NOVINKA

Agatha Christie

VRAŽDA
V ORIENTEXPRESU
Hercule Poirot právě
přijel do Istanbulu,
ale vzápětí je telegramem volán do Anglie. V Orient-expresu upoutá jeho pozornost bohatý Američan Ratchett; mimo
jiné nabídkou vysoké
odměny za to, že jej
detektiv ochrání před
PRÁVĚ
hrozícím vražedným
PŘICHÁZÍ
pokusem. Poirot odDO KIN!
mítá – a ráno je
Američan ve svém
kupé nalezen ubodaný… Orient-expres
uvízl v závějích a cestující i posádka zůstali ponecháni napospas osudu. Každý
se svým tajemstvím,
každý se svou minulostí… a teď i s podezřením ze zločinu. Málokterá
detektivka se dočkala tolika adaptací, tradičních i netradičních: kromě
snímku z roku 1974, nominovaného na šest Oscarů, existují komiksová
zpracování, japonská minisérie i počítačová hra. Nejnovější filmovou verzi
vytvořil britský herec a režisér Kenneth Branagh – a obsadil ji hvězdami
jako Judi Dench, Michelle Pfeiffer či Johnny Depp. Hlavní role se ujal sám.
Přeložila Eva Kondrysová. Váz., 256 stran, 8 stran bar. příloha, 13 x 21 cm
GT038748
279,- 219,-

John Curran

KOMPLETNÍ UTAJENÉ ZÁPISNÍKY
AGATHY CHRISTIE
Kniha vznikla spojením a doplněním toho nejpodstatnějšího z publikací Johna Currana, jenž prostudoval 73 autorčiných poznámkových bloků, do nichž si zapisovala zápletky svých detektivek (viz
Utajené zápisníky Agathy Christie a Promyšlené vraždy Agathy
Christie). V chronologickém sledu šesti desetiletí – od roku 1916,
kdy Christie stvořila Poirota, do smrti spisovatelky – Curran detailně odkrývá způsob, jak Christie dosáhla svého pozoruhodného
úspěchu, překonává řadu zažitých pohledů na její tvorbu a přináší
spoustu detailů a nejnovějších zjištění o spisovatelčiných uskutečněných i neuskutečněných nápadech, o alternativních vyústěních
jejích detektivek i o nově nalezených autorčiných povídkách (kniha
je uvádí). Analýzu doplňují reprodukce vybraných stránek spisovatelčiných zápisníků. Celek tvoří neocenitelného průvodce dílem
Agathy Christie. Přel. Jan Čermák. Váz., 832 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT039005

499,-

cena pro VIP členy
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399,349,-

Tim Dedopulos

Agatha Christie

HÁDANKY
A HLAVOLAMY
HERCULA POIROTA

HERCULE POIROT: POVÍDKY

Pozoruhodná sbírka hádanek a hlavolamů pro
všechny milovníky příběhů
s Herculem Poirotem, kteří
rádi luští rébusy. Zkuste si
vyřešit více než stovku
zapeklitých záhad, zádrhelů a zločinů inspirovaných jedním z největších
detektivů. 224 s., bar. publ.
GT038445 359,- 289,-

Jedinečné vydání souboru povídek s Herculem Poirotem, jenž vloni oslavil už sto
let od okamžiku, kdy se jako postava zrodil v hlavě Agathy Christie, nejúspěšnější
spisovatelky všech dob. Luxusně vypravená, ilustrovaná sbírka zahrnuje více než
padesát kratších případů tohoto proslulého belgického detektiva včetně jednoho,
který byl ve Velké Británii publikován až
sedmdesát let po svém vzniku: Poirot
a záhada na regatě vychází česky poprvé.
Váz., 896 stran, 23 x 28 cm, čb. il.
GT038508
999,-

799,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!

Největší sbírka
příběhů slavného
detektiva, která kdy
byla vydána!

NOVINKA

bestsellery
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NOVINKA

Tim Dedopulos

HÁDANKY A HLAVOLAMY
SHERLOCKA HOLMESE
Pozoruhodná sbírka hádanek a hlavolamů pro všechny
milovníky příběhů Sherlocka Holmese, kteří rádi luští
rébusy. Přeložila Eva Vlčková.
Váz., 224 stran, 23,8 x 17 cm, barevná publikace

GT038444

359,-

289,-

Mario Puzo, Ed Falco

KMOTR: PŘÍBĚHY
RODINY DONA
CORLEONA
Pro milovníky a obdivovatele
klasického díla vychází zároveň s tituly Sicilián
a Corleone v nápadité úpravě
s průstřely a nábojnicí.
952 stran, bar. ilustrace
GT037817 1969,- 1575,-

KMOTR
Impérium Corleonů
Desková hra pro 2–5 hráčů,
doporučený věk od 14 let.
Hraje se o nadvládu nad New
Yorkem padesátých let. Vydírejte, vybírejte výpalné, získávejte potřebné nelegální zboží
a ovládněte jednotlivé městské
čtvrti.
GT303299 2199,- 1999,-

HRA

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2017.

VELKÁ KNIHA
PŘÍBĚHŮ SHERLOCKA HOLMESE
Sherlock Holmes je jednou z nejpopulárnějších postav v historii – a nejen té literární. Od chvíle, kdy se poprvé objevil
v Doylově Studii v šarlatové (1887), ho čtenáři milují se stejnou vášní, s jakou se různí autoři pouští do příběhů, jejichž
hrdinou je postava výstředního detektiva.
V luxusně vypravené publikaci Velká kniha příběhů Sherlocka
Holmese shromáždil editor Otto Penzler na osmdesát povídek.
Vedle dokonalých nápodob novodobých „holmesovců“ (Leslie
S. Klinger, Daniel Stashower) přináší výbor např. pastiše klasiků starší doby, jako jsou P. G. Wodehouse nebo Kingsley
Amis, ale i těch dnešních (Stephen King, Collin Dexter, Neil
Gaiman), parodie Doyleových současníků (A. A. Milne či
James M. Barrie) či žánrově vybočující sci-fi příběhy Poula
Andersona a Michaela Moorcocka.
Nezáleží na tom, jestli je vaším oblíbeným „velkým detektivem“ Basil Rathbone, Jeremy Brett, Robert Downey, Jr., Johny
Lee Miller, nebo Benedict Cumberbatch. Je jedno, zda jste
zarytý holmesolog, nebo jste (v lepším případě) jako malí četli
Psa baskervillského, ale už si to úplně nepamatujete – v téhle
knize si totiž vybere úplně každý.
Váz., 896 stran, 23 x 28 cm, barevná publikace v boxu

GT038090

999,-

799,7

společenské romány
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Strhující
příběh
pomsty
a nenávisti
Sandra Brown

POMSTA
Crawford Hunt chce získat
nazpět svoji malou dceru. Po
smrti manželky žil rozháraně
a vyčítal si, že zavinil smrt své
ženy, ale teď už nepracuje jako
policista v terénu a požádal
o svěření Georgie do péče.
A právě ve chvíli, kdy se
v soudní síni projednává jeho
případ, vtrhne dovnitř maskovaný střelec a spustí palbu.
Tento klíčový okamžik rozehraje drama pomsty, nenávisti,
důmyslných pletich a vydírání,
ale i strhující vášně a dobrodružství, kdy vyplouvají na
povrch dávné události.
Přeložila Marie Válková.
Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GT038944

299,-

Emma Donoghue

POKOJ
Pro Jacka je Pokoj celý
svět. Tady se narodil a žije
se svou Mami. Celý den si
hrají, učí se, nebo cvičí.
V noci ho Mami ukládá
do Skříně, aby ho neviděl
Čert, který za ní občas
chodí... Jackově matce se
podařilo vytvořit pro dítě
život, ve kterém si neuvědomuje jeho hranice. Pro
ni jsou ale nesnesitelné.
Vymyslí proto, jak utéct.
Cesta z izolovaného světa
ale není lehká a svět Venku je náročný. 336 stran
GT038039 229,- 179,-

239,-

NOVINKA

Sandra Brown

ŠŤASTNÝ LUCKY

Sandra Brown

POSLEDNÍ
INTERVIEW
K získání místa v televizi
by Andy pomohlo interview s jedním z válečných
generálů. Generálův syn
ale nedovolí, aby otce rušila. Andy vede vnitřní boj
mezi bezohlednou reportérkou a laskavou ženou,
kterou vlastně je. 192 s.
GT038951 229,-199,-

8

První díl volné texaské trilogie představuje sympatického Luckyho Tylera a jeho
soudržnou rodinu. Lucky
přitahuje nejen ženy, ale
svou vznětlivou povahou
i maléry. Jednou večer přispěchá na pomoc ženě
v nesnázích a jejich seznámení skončí společnou nocí.
Záhadná žena však beze
stopy zmizí a Lucky ji začne
hledat – možná konečně
poznal tu pravou, ale také
potřebuje na osudnou noc
alibi. Přeložila Marie
Válková. Váz., 240 stran,
12,5 x 20 cm

GT039021

249,-

199,-

Jojo Moyesová

DÍVKA, JIŽ JSI TU
ZANECHAL
Roku 1916 malíř Lefevre
jde do války, manželce
Sophii po něm zůstává její
portrét. Ten zaujme německého velitele a Sophie
je ochotná dát cokoliv, jen
aby se jí muž vrátil... Sto
let poté dostane Liv od
manžela portrét mladé
ženy. Když se ukáže, že
obraz má nesmírnou cenu, vypukne boj o vlastnictví. A Liv je stejně jako
Sophie je odhodlaná bojovat za to, co miluje. 432 s.
GT037061 349,- 299,-

Přidejte se k nám na Facebooku!

Pro fanoušky
vypravěček, jimž
není radno věřit
všechno, co říkají...

NOVINKA

Mary Torjussen

BEZE STOPY

Liane Moriarty

NA CO ALICE
ZAPOMNĚLA
Alici z paměti zmizelo posledních deset let. Jen žasne, co se z ní
stalo – neurotička, která nejraději tráví svůj čas
v posilovně nebo na poradách školního výboru
se ženami, jež kdysi nesnášela. Jak to, že se její
život tak radikálně změnil? 432 stran
GT036886
399,- 329,-

SEDMILHÁŘKY
Jane je sama s malým synem. Exmanžel Madeline se najednou chce podílet na výchově dcery.
Celeste má hodného muže a krásný dům, jen
ta její dvojčata občas zlobí. Jsou však k sobě
kamarádky opravdu upřímné? 440 stran
GT037468
359,- 299,-

Výhodný
obj. č.
komplet GT039508

ušetříte

260,-

jen

498,-

společenské romány
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Hannah je atraktivní, cílevědomá a úspěšná. Ve velké
účetní firmě, kde pracuje, ji
podle všeho brzy čeká povýšení, a tak se plná elánu
vrací ze služební cesty
z Oxfordu do Liverpoolu za
„svým“ Mattem. Namísto
otevřené náruče ji však čeká
pořádný šok – doma nejenže
nenachází svého přítele, ale
ani žádné jeho věci, dokonce
i jeho účty na sociálních sítích
jsou smazány. Jak může člověk jen tak zmizet? Jak může
beze stopy zmizet tak, jako
by předtím ani neexistoval?
Hannah se ze dne na den ocitne na dně. Nedokáže
se soustředit na práci, přestane o sebe dbát, nejí, nespí. Postupem
času začíná mít pocit, jako by jí Matt chtěl dát přece jen nějakou zprávu. Dostává
podivné esemesky, dokonce doma rozpozná stopu důvěrně známé kolínské a ve
váze jí kdosi vymění květiny za čerstvé…
Přeložila Jana Jašová. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GT038505

299,-

239,-

2x Liane Moriarty

Eric Rickstad

ČÍHÁNÍ

NOVINKA

Poklidnou atmosférou městečka ve
Vermontu otřásá spor o legalizaci
homosexuálních manželství. Probouzí se strach, předsudky a násilí.
Když je tedy v domě advokáta,
který se v případu angažuje, brutálně zavražděna dívka, je detektiv
Sonja Testová přesvědčená, že
vražda má s ostře sledovanou kauzou nějakou spojitost. Jenže jak se
Sonja noří do vyšetřování hlouběji,
odhaluje děsivé činy skryté celá
desetiletí a zjišťuje, že za idylickou
tváří městečka se ukrývá temnota
a zlo. A Sonja, matka dvou dětí,
udělá všechno pro to, aby nevinné
ochránila. Přel. Vratislav Kadlec.
Váz., 440 stran, 14 x 20,6 cm

GT279448

Každý týden nová soutěž! facebook.com/knizniklub

349,-

279,-

Hollie Overtonová

Kate Mortonová

PANENKA

ZTRACENÝ SLIB

Lily se po letech podaří
i s dcerou uprchnout ze
spárů učitele, jenž ji unesl,
bil a znásilňoval. Svět se
ale změnil – otec mezitím
zemřel, sestra chodí s bývalým přítelem Lily, a její
věznitel si léta budoval
dokonalé alibi. 312 stran
GT038923 299,- 239,-

Seržantka londýnské policie Sadie je poslaná na
nucenou dovolenou, a tak
odjede do Cornwallu.
Když uprostřed lesa narazí
na opuštěný dům a dozví
se o chlapci, který tu kdysi
zmizel, probudí se v ní
profesní ctižádost. 424 s.
GT038315 359,- 279,-
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O poutech, která svazují,
a slibech, které rozdělují...

NOVINKA

Barbara Woodová

Barbara Woodová

DŮM VZPOMÍNEK

HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA

Andrea se vrací do rodného městečka v Anglii, kterou s rodiči opustila, když
jí byly dva roky. Netuší, že
dům, v němž nyní žijí její
prarodiče, má děsivou historii. Od babičky se dozvídá, co strašlivého se tu
odehrálo, a brzy se stává
přímou účastnicí…

Osudy tří přítelkyň, které se v roce 1968
setkaly na studiích medicíny. Ruth chce
dokázat své schopnosti otci-lékaři, který ji
od dětství podceňuje, plachá Mickey je
rozhodnutá pomáhat postiženým lidem
a Sondra touží léčit nemocné ve vlasti
svých předků – v Africe. Ale ani profesionálně zdatný člověk se nevyhne omylům,
zklamáním, krizím, milostným prohrám či
tragédiím. Přeložila Jiřina Stárková.

264 stran

Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

GT037466 249,- 199,-

Výhodný
komplet

Leila Meachamová

GT038721
obj. č.

GT039509

349,ušetříte

170,-

279,-

jen

428,-

Dům vzpomínek a Hippokratova přísaha

RYANOVA POMOC
Bostoňanka Cara se vyrovnává se smrtí svého dobrého přítele, právníka Ryana. A také s podivným odkazem – Cara
získá polovinu ranče, který vede Ryanův bratr, ale musí na
ranči alespoň jeden rok žít, aniž by komukoliv sdělila důvod.
Pro ženu z města je život na pláních Texasu tvrdý – o to víc,
že Ryanův bratr i všichni jeho zaměstnanci na ni pohlíží jako
na zlatokopku. Ovšem Cara se nikdy nevzdává a je odhodlaná dostát poslednímu přání mrtvého přítele za každou cenu. Navzdory ústrkům, pomluvám i probouzejícím se citům… Přel. Anna Křivánková. Váz., 200 s., 14,5 x 22,7 cm

GT038871

249,-

199,-

Leila Meachamová

Robert James Waller

Robert James Waller

TITÁNI

MADISONSKÉ
MOSTY

PRACH TISÍCE CEST

Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce,
bolestných ztrátách i zradách je Texas,
který se kolem roku 1900 ocitá na prahu ropné konjunktury. Na pozadí dramatických změn prožívají svůj příběh
dvě nezapomenutelné postavy: Samantha, privilegovaná dědička rozlehlého
dobytkářského ranče, a Nathan, okouzlující mladík z farmy na severu. 480 stran
GT038147
379,- 299,-

10

Robert Kincaid, skvělý fotograf, ale „potulný kovboj“, potká životní lásku.
Franceska, žena farmáře,
je týden sama doma.
Prožijí spolu několik krásných dní, nakonec ale přijde rozloučení... 144 s.
GT037541 199,- 179,-

Pokračování bestselleru Madisonské mosty. Od těch
několika krásných dní uplynulo šestnáct let. Francesca
stále doufala, že se ještě
někdy sejdou. Robert se
jednoho dne opravdu vrací
na místo, kde se kdysi setkali… 160 stran
GT037542 199,- 179,-

Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!

NOVINKA
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Jodi Picoultová

VELKÉ MALIČKOSTI
Ruth je zkušená sestra pracující na novorozeneckém oddělení.
Svého syna vychovává sama, neboť je vdovou po válečném hrdinovi. Nyní stojí před soudem, protože ji obvinili ze smrti novorozence – syna bílého amerického fašisty. Ruth je totiž černoška.
Je však v tomto případu důležité, jakou má kdo pleť? Nebo je to
jenom zástěrka pro předsudky a přesvědčení, které řídí životy
nás všech? Přeložila Alexandra Fraisová.
Váz., 528 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038507

399,-

Autorka velice poctivě
píše o rasismu v dnešní
americké společnosti.
O tom, co nás vede
k určitým postojům a co
nás může změnit a možná
nám i otevřít oči a srdce.
Příběh lásky k rodině, práci, životu, a na
druhé straně lásky k nenávisti. Je to kniha,
která v mé knihovně chyběla. Kniha, kterou
nelze číst jen jednou.

Jana Ryšavá, členka KK

319,-

Jodi Picoultová

Jodi Picoultová

Jodi Picoultová

JE TO I MŮJ ŽIVOT

ČAS ODEJÍT

VLK SAMOTÁŘ

Anna se narodila, aby její sestra,
trpící leukémií, mohla žít. 416 s.
GT038459
349,- 279,-

Jenna stále doufá, že jednou
najde svoji mámu Alici. 456 stran
GT037219
399,- 329,-

Luke se věnoval výzkumu života
vlků, chápe je líp než lidi. 416 s.
GT036092
349,- 299,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 71.
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Když „napořád“ znamená
„než přijde policie“...

NOVINKA

Benjamin Ludwig

GINNY NAPOŘÁD
Odzbrojující román o autistické
dívce, která si se světem nerozumí, přestože se o to snaží
celým svým srdcem. Ginny je
třináct a bydlí v adoptivní rodině. K snídani musí mít přesně
devět kuliček hroznového vína,
všechno chápe doslovně
a zbožňuje seznamy. Na nejdůležitějším jako první stojí: Utéct
zpátky k mámě a postarat se
o panenku. Její odhodlání
a strach, že se panence, kterou
před čtyřmi lety nechala v kufru pod postelí, něco zlého stalo, ji pohání s urputností, která
je zprvu nepochopitelná a pak
fascinující. Román byl v USA
hodnocen jako nejslibnější debut roku. Přel. Radovan Zítko.
Váz., 344 stran,12,5 x 20 cm

NOVINKA

GT038456

299,-

239,-

Táňa Keleová-Vasilková

PŘÍTELKYNĚ
Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři přítelkyně – tři osudy, které spojuje touha po
sebenaplnění a smysluplném životě.
Hledají samy sebe a při tom cosi ztrácí
a něco jiné zase nacházejí, trápí se
i radují, jednoduše si s sebou vláčí balíček života naplněný různorodou směsí.
A samozřejmě i plný zvratů a překvapení. Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GT299373

279,-

229,-

Olivia
Goldsmithová

KLUB
ODLOŽENÝCH
ŽEN
Každá žena těžce
nese, když ji opustí
manžel. Stejně tak
něžná Annie, prostořeká Brenda,
slavná Elisa. Annie
dál manžela omlouvá, Brenda řeší krizi jídlem a Elisa pitím. Když čtvrtá, Cynthie,
neunese prohru a dobrovolně odejde ze života, rozhodnou se
pro pomstu. Přeložil Jozef Genzor. Váz., 400 s., 12,5 x 20 cm
GT038842
299,- 239,-
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Virginie Grimaldi

W. Bruce Cameron

W. Bruce Cameron

POCHOPÍŠ, AŽ
BUDEŠ VELKÁ

PSÍ CESTA

PSÍ POSLÁNÍ

Pokračování knihy Psí poslání přináší další dobrodružství chundelatého psího kamaráda, který po
smrti milovaného páníčka
nachází nový smysl svého
bytí po boku jeho vnučky
Clarity. Provází ji celým
jejím životem. 320 stran
GT039341 249,- 199,-

Jeden pes se může narodit několikrát, aby se různě zdokonaloval a lépe
chápal člověka. I hrdina
knihy se na svět vrací.
Nejšťastnější je po boku
osmiletého Ethana, kterého nadevše miluje a touží
ho znovu spatřit… 280 s.
GT039325 249,- 199,-

Julia se rozhodla pracovat
jako psycholožka v domově pro seniory. O životě
mezi starými lidmi si iluze
nedělá, avšak stačí pár
týdnů a sblíží se s nimi
i se svými kolegy, jako by
našla novou rodinu. 352 s.
GT038756 349,- 279,-

Nezapomeňte si objednat náš diář s knižními citáty!
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Někdy
život
nejde
tak, jak
plánujeme
Nicholas Sparks

ŽIVOT VE
DVOU

Paullina Simonsová

MĚDĚNÝ JEZDEC
Taťána vyrostla v Leningradě. V roce 1941, v den, kdy
Němci napadnou Rusko, se Taťána poprvé zamiluje –
do nadporučíka Alexandra Bělova. 616 stran
GT036213
399,- 349,-

TAŤÁNA A ALEXANDR
Pokračování ságy vás zavede do New Yorku, tisíce
kilometrů vzdáleného od válkou zmítané Evropy.
408 stran

GT039277

349,-

299,-

LETNÍ ZAHRADA
Závěrečný díl legendární romantické ságy, sledující
osudy Taťány a Alexandra. Po letech odloučení se oba
shledávají v Americe. 632 stran
GT036049
399,- 349,-

Výhodný
komplet

obj. č.

ušetříte

GT039510

350,-

jen

797,-

Russell Green je víc než
spokojený se svým životem. Má nádhernou žeNOVINKA
nu, rozkošnou dcerku,
úspěšnou kariéru a velký dům. Žije svůj sen
a manželství s Vivian je
hlavním zdrojem jeho
štěstí. Jenže pod vší
dokonalostí začínají
prosvítat neshody,
a během pár týdnů se vše, co
Russ považoval za samozřejmé, obrátí v prach.
Bez ženy a bez práce se Russell snaží postavit znovu na nohy
a postarat se o dcerku. Ukáže se, že být tátou na plný úvazek je největší výzva,
kterou kdy v životě poznal. Přeložila Dana Stuchlá. Váz., 512 stran, 12,5 x 20 cm

GT038916

379,-

cena pro VIP členy

Měděný jezdec, Taťána a Alexandr a Letní zahrada

299,265,-

Danielle Steel

MODROOKÝ CHLAPEC

NOVINKA

Ginny byla hvězdou televizního
zpravodajství, šťastná s manželem
a synkem. Pak dva dny před Vánocemi přišla o všechno. Hledá smysl
v humanitární práci v nejchudších
částech světa. Na výročí osudné
nehody se setká s opuštěným hochem. Z jeho modrých očí vyzařuje
síla ducha a neodolatelná směs nevinnosti a moudrosti. Rozvine se
mezi nimi zvláštní pouto, snaží se
poskytnout si lásku, kterou oba
ztratili. Chlapec ale nedokáže
lidem důvěřovat, od Ginny utíká
a navíc před ní skrývá tajemství.
Zradil ji a ona se o tom jednou
dozví… Přel. Drahomíra Michnová.
Váz., 304 s., 12,5 x 20 cm

GT038700

Více informací na straně 66.

299,-

239,-

Danielle Steel

Valerie Bowmanová

SPOLEČNÝ BYT

NÁHODNĚ
HRABĚNKOU

Čtyři mladé ženy jsou nejdřív jen spolubydlící, brzy
ale i přítelkyně. Každá si
nese svou bolest, učí se,
jak si stát za svým v práci
i v lásce. Jak jde čas, zjišťují, že přijde chvíle opustit byt, kde začaly všechny
jejich sny… 312 stran
GT038702 279,- 219,-

Lady Cassandra čekala
dlouhých sedm let, až se
muž jejích snů vrátí z války. Stačilo jí, že žije, i když
byl zasnoubený s její sestřenicí Penelope. A teď je
Julian zpátky – a ani ji
nepoznal! 288 stran
GT038181 249,- 199,-
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Možná ho nenávidí.
Možná ji nesnáší.
A možná je to jen
hra...
NOVINKA

M. J. Summersová

M. J. Summersová

LÁSKA NA DRUHÝ POKUS

LÁSKA
BEZ PRAVIDEL

Claire doufá, že na venkově zase
najde klid. I když jí rozum radí, aby se
držela dál od svého šéfa, vrhne se do
vášnivého vztahu. 360 s.
GT037532
299,- 249,-

Ona ho vždycky chtěla a nikdy si
netroufla byť jen doufat, on o ní
také dobře věděl, ale nedovolil si
na ni ani pomyslet – a oběma jim
život už přinesl těžkostí víc než
dost. Pomohou jeden druhému
najít konečně cestu domů?
Přeložil Petr Bauman.

M. J. Summersová

ŠANCE NA LÁSKU
Měla to být jen jedna společná noc,
ale návrat k předchozímu životu se už
zdá nemožný... 304 stran
GT037533
299,- 249,-

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GT038668

299,-

239,-

NOVINKA
NOVINKA

Sally Thorneová

MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD
Lucy Huttonová a Joshua Templeman se nemají rádi.
Není to jen nějaká vzájemná nelibost nebo snad
dokonce pouhé nesnášení se. Nenávidí se celým srdcem a nebojí se dát si to pořádně najevo, zatímco
jsou nuceni obývat společnou kancelář vydavatelského domu. Lucy nemůže vystát Joshuovu upjatost a
perfekcionismus, on zas pohrdá jejím spontánním přístupem a bláznivě barevným oblečením. Navíc se
dozvědí, že jeden z nich má být povýšen. Bitva se rozhořívá naplno a Lucy je odhodlaná nevzdat se, i když
se jí hra na nenávist začíná vymykat z rukou. Možná
že Joshuu nemá zas až tolik nerada. Možná ani on ji.
Možná je od vášnivé nenávisti k lásce překvapivě blízko. Přeložila Daniela Klečková.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GT038917

14

299,-

239,-

Jasinda Wilderová

BETA

Magda Váňová

JÁ HLUPÁK
Proč si člověk neudrží, co si v životě vybudoval, čeho dosáhl nebo co dostal?
V manželství Vincenta a Evy se to jednomu
podaří a pro druhé se život zvrtne v katastrofu. Proč? Váz., 336 s., 13,7 x 20,7 cm

GT297764

340,-

270,-

Kyrie se probudí doma a
Roth u ní není. A na polštáři leží nožem přibodnutý vzkaz: On patří mně.
Kyrie netuší, o co jde, ale
Rothův asistent Harris
neváhá: stojí za tím Gina,
nebezpečná žena, která
byla kdysi Rothovou
milenkou… A teď ho chce
zpátky. 272 stran
GT038965 299,- 239,-

Knihy pro celou rodinu...

napětí
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Kde se opravdu
skrývá ďábel?
Gillian Flynnová

SKVRNA

Tess Gerritsenová

SUVENÝR
Mumii v bostonském muzeu považují za staroegyptskou, soudní
lékařka Maura Islesová ale odhalí, že je to oběť nedávné vraždy.
Pak se v muzeu najde tělo další
ženy a nato archeoložka Josephine Pulcillová objeví v kufru auta
mumifikovanou třetí mrtvolu. Po
městě se zjevně pohybuje drze
provokující vrah a Mauře s Jane
Rizzoliovou z oddělení vražd
zbývá zoufale málo času...
Přel. Ludmila Hanzlíková.
Váz., 288 s., 12,5 x 20 cm
GT039064
279,-

229,-

Gillian Flynnová

ZMIZELÁ
Zdálo se to jako ideální
manželství… Amy zmizela
v den pátého výročí svatby. Její muž Nick je obviněn z její vraždy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal,
Amyini přátelé a její deník
tvrdí opak. Kdo má pravdu? A kde je Amy? 528 s.
GT036174 359,- 289,-

Mistrovská hororová
povídka je poctou
klasickým duchařským historkám
a dalším důkazem
autorčina talentu.
Neškodné podvůdky, snaha přežívat,
NOVINKA
drobné lži, a taky
jeden věštecký salon
se speciálními službami v zadní části.
To je svět mladé
ženy, na kterou se jednoho jarního dne obrátí Susan
Burkeová, které straší v domě. Jenže starý viktoriánský
dům skrývá víc tajemství než jednu krvavou šmouhu na stěně a pochybné duchy, které vyžene trocha šalvěje. Možná tady půjde někomu
i o život… Přel. Alexandra Fraisová. Váz., 72 stran, 12 x 16,5 cm

GT039049

179,-

139,-

ONI VĚDÍ,
KDO JSI!
Ursula Poznanski

HLASY
NOVINKA

Lidé, kteří si mumlají pro
sebe, odhalují se, slyší hlasy. Psychiatrické oddělení
salcburské kliniky se specializuje na těžké případy.
Když je jeden z lékařů nalezen zavražděný v ošetřovně, musí se vyšetřovatelka
pokusit vymámit informace
z pacientů. Z traumatizovaných duší žijících ve svém
vlastním světě. A nehrají
podle pravidel…
Přel. Blanka Pscheidtová.
Váz., 328 s., 12,5 x 20 cm

GT038492
Výhodný
komplet

299,-

239,obj. č.

GT039511

Ursula Poznanski

SLEPÍ PTÁCI
Uškrcená žena a zastřelený muž – že by čin zhrzeného milence? Na facebooku byli oba mrtví členy
skupiny, kde se publikují
básně plné temných poselství o strachu a smrti.
A pak zemře další z milovnic poezie… 360 stran
GT037690 299,- 249,ušetříte

200,-

Hlasy a Slepí ptáci

Knižní klub je tu s vámi již dvacet pět let!

jen

398,-

Tess Gerritsenová

ZAHRADA KOSTÍ
Boston, současnost. Julia
vykope na zahradě kostru,
která patřila zavražděné
ženě. Kdo byla ta neznámá a co se jí přihodilo?
Boston, 1830. Medik Norris Marshall je podezřelý
z vražd dvou ošetřovatelek a lékaře. Aby prokázal
nevinu, musí vyhledat jedinou svědkyni, která stejně jako on tajemného pachatele zahlédla. 336 stran
GT039063 279,- 229,-
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Ani slovo – nebo tvoje
děti zemřou...

NOVINKA

Matthew
Richardson
Brad Parks

ANI SLOVO
Máte prestižní povolání. Milující manželku.
Dvě zdravé děti. A pak
vám jeden telefonát rozerve idylický život na
kusy – soudce Scott
Sampson a jeho žena
Alison se právě dozvěděli, že jejich šestiletá
dvojčata Sama a Emmu
někdo unesl. Scott vzápětí obdrží speciální
požadavky týkající se
NOVINKA
jeho práce. A jednoduchý pokyn: Ani slovo.
Scottovi nezbývá než
spolupracovat. A zkusit
sám vypátrat, kdo za tím
vším stojí. Protože když jde o vaše děti,
nehledíte na to, kolik a jak zaplatíte – vy nebo kdokoli
jiný. Přeložila Ivana Štěpánková. Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm

GT038550

399,-

cena pro VIP členy

319,279,-

JMENUJI
SE
NIKDO
Mladá vycházející hvězda
špionážních
thrillerů je tu
– fanoušci
kultovních seriálů Ve jménu
vlasti a Noční
recepční či
románu Já.
Poutník si
bezpochyby
přijdou na své.
Solomon Vine patřil k nejlepším špionům své generace.
Měl před sebou zářivé vyhlídky. Pak ho za nevyjasněných
okolností odstavili na vedlejší kolej.
Čtvrt roku nato unesli šéfa istanbulské expozitury MI6.
Nikdo neví, komu věřit. Pomoci by mohl dávný přítel
zmizelého: Solomon Vine. Je mimo službu, a proto
hledá pravdu na vlastní pěst. A brzy zjistí, že v sázce je
daleko víc než jen život jednoho špiona…
Přeložil Milan Lžička. Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038156

239,-

Patricia Cornwellová

Harlan Coben

Paula Hawkins

Paula Hawkins

LHOSTEJNÉ SRDCE

NADOBRO
ZTRACENÝ

DÍVKA VE VLAKU

DO VODY

Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Když
vlak zastaví u návěstidla,
letmo nahlíží do soukromí
mladého páru. Postupem
času začíná mít pocit, že
ty dva lidi zná. Jednoho
dne však zahlédne něco,
co ji šokuje. 328 stran
GT036771 349,- 299,-

V řece se najde tělo svobodné matky, a toho léta
je to už druhá utopená.
Sice to nejsou první ženy,
jejichž osud se na onom
místě uzavřel, právě ony
dvě ale rozčeří nejen hladinu řeky, ale i životy
místních obyvatel. 416 s.
GT038934 379,- 299,-

Doktorka Kay Scarpettová
pracuje na místě činu,
když se jí v mobilu objeví
podivný starý videozáznam. Další videa, která
mohou ohrozit kariéru
Kayiny neteře Lucy, na
sebe nenechají dlouho
čekat. 456 stran
GT038548 359,- 279,-

16

299,-

Will Klein vždy zbožňoval
staršího bratra Kena. Jedné noci však někdo brutálně znásilnil a uškrtil
mladou dívku. Podezření
padlo na Kena a ten rychle zmizel. Po letech Will
zjistí, že Ken žije. 392 s.
GT039068 349,- 279,-

Více než 60 000 titulů, výhodnější ceny...

Najdi pravdu dřív,
než najdou tebe.
NOVINKA

James Swallow

NOMÁD
Centrum Barcelony ochromil teroristický útok. Na severu Francie
byla rozprášena elitní jednotka
tajných agentů. Ve vyprahlé poušti stojí děsivý ústav pro sirotky.
A uvnitř MI6 se skrývá zrádce…
Jen jeden muž dokáže odhalit, co
všechno je za tím – pokud zvládne zůstat tak dlouho naživu.
Přeložil Lumír Mikulka.

napětí
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Pro
y
fanoušk
románu
JÁ,
K
POUTNÍ

Váz., 560 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038876
399,cena pro VIP členy

319,279,-

Nomád je pro mě
jednoznačně překvapením podzimu
– doslova překypuje napětím a donutil mě se tak začíst, že jsem si ani
neuvědomil, jak stránky rychle ubíhají. Jako správný špionážní thriller
nabízí po celou dobu víc otázek
než odpovědí a spolu s tím i uvěřitelně lidského hlavního hrdinu.
Marc Dane není nesmrtelný James
Bond a tváří v tvář podezření ze
zrady proti své domovské MI6 musí
bojovat o důvěru i o vlastní život.
A tak se snaží se vymotat z husté
sítě lží a nejasností, jako moucha
z pavučiny. Jenže síť je hustá
a pavouků je hodně.

Michal Nekoranec, člen KK

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu!

17

napětí
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NOVINKA

NOVINKA

A. Roslund, S. Thunberg

MADE IN SWEDEN
O bankovních lupičích a také
o rodině, sourozenecké lásce,
otcích a synech. 568 stran
GT037310
449,- 379,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,obj. č.

jen

498,-

GT039512

Made in Sweden 1 a 2

Anders Roslund, Stefan Thunberg

ČERNÁ VLÁKNA

Marko Hautala

ŠEPTAJÍCÍ DÍVKA
Helsinský psycholog Anton Rajamaa se už léta nestýká
se svou dcerou Iidou. Vražda kolegy, který mu odkáže
složku o Iidě, ho však přinutí vydat se za ní do městečka Vaasa. To ale jako by bylo prokleté – vznáší se nad
ním stín krvavé legendy, obestírá ho historka o náboženském kultu a lidi v něm pronásledují sluchové halucinace, jež je dohánějí k šílenství. Chce-li se Anton
s Iidou setkat, bude se muset za hříchy z minulosti očistit… Přel. Linda Dejdarová. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GT038763

249,-

Stali se tím nejbezohlednějším, ale také nejvynalézavějším gangem, jaký
kdy Švédsko poznalo. Nyní je Leo propuštěn z věznice, kde si odpykával
trest za sérii brutálních přepadení bank, jichž se dopouštěl s bratry, přítelem z dětství a nakonec i se svým otcem. Zatímco však otec a bratři
chtějí po propuštění udělat za minulostí čáru, Leo začne ještě ve věznici
plánovat další zločin – loupež, jakou Švédsko dosud nezažilo. Po této
loupeži – geniální a neskutečně troufalé – chce navždy opustit zemi
a začít nový, skutečně svobodný život. Pak ale dojde k něčemu, co se
nemělo stát, a komisař John Broncks, který gang napoprvé dopadl, mění
pravidla hry: Jestli do toho zatáhneš mého bratra, já do toho zatáhnu
i toho tvého… Přel. Jaroslav Bojanovský. Váz., 376 s., 14,5 x 22,7 cm

GT037311

299,-

239,-

199,-

Marko Hautala

BÁBA MOTYKA
Po generace si mládež z jednoho předměstí na severu Finska předává legendu
o bábě Motyce. Má černý jazyk. Kdo
o ní promluví, tomu bába Motyka vyrve
srdce. Je to jen legenda? Proč ale mizí
lidé? Bába Motyka nezná slitování!
Uhrančivý thriller s hororovou zápletkou od autora označovaného za finského Stephena Kinga. 320 stran
GT037743
299,- 249,-

18

Lone Theilsová

Malin Persson Giolito

DÍVKY Z TRAJEKTU

TEKUTÝ PÍSEK

MANŽELÉ ODVEDLE

Na fotografiích, které vypadly ze starého kufru,
objeví novinářka dívky, jež
se před několika lety beze
stopy ztratily na trajektu.

Osmnáctiletá Maja, oblíbená a výborná studentka, je obviněná z účasti
na masakru na škole
a vraždy svého chlapce
a přítelkyně. 372 stran
GT038514 359,- 279,-

Jdete k sousedům a spící
dítě necháte doma. Vždyť
máte chůvičku a budete ho
kontrolovat. Pak se vrátíte
a nejhorší noční můry jsou
tu. Dítě je pryč. 272 s.
GT038257 299,- 239,-

320 stran

GT038097 349,- 279,-

Shari Lapena

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

Románová cesta
časem, u které
se budete rozhodně
bavit… tak jako
při čtení Marťana!
NOVINKA

sci-fi
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NOVINKA

Elan Mastai

DNEŠEK
NENÍ NAPOSLED

Wendy Walker

VŠECHNO
NENÍ ZAPOMENUTO
Oběť brutálního znásilnění, Jenny Kramerová, si nic nepamatuje: se souhlasem rodičů jí podali jistou látku
a hrůzná vzpomínka se ztratila. Ale
pocity a bolest nezmizely… Děsivá
událost postupně rozleptá Jennyinu
osobnost. Místní psychiatr vidí jedinou možnost – navrátit Jenny paměť.
Minulost bude muset znovu zaútočit… na všechny. Přeložil David Petrů.
Brož., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038196

279,-

219,-

Víte, jak si lidé před padesáti
lety představovali život v roce
2016? V tom, ve kterém žije
Tom, se sny splnily. Blahobyt,
létající auta, pohyblivé chodníky, základny na Měsíci…
Jen Tom si v tomhle ráji nějak
nedokáže najít místo, a pak
jedno jeho unáhlené rozhodnutí změní strukturu vesmíru… a stroj času ho přenese
do našeho roku 2016, do světa, který my pokládáme za
jediný skutečný. A Tom zase
za neskutečně zaostalý. Jenže
nakonec se mu zrovna tady
možná zalíbí. Román o verzích nás samotných, kterých se zbavujeme, abychom je po čase znovu přijali za své. Je to příběh o přátelství a rodině, o lásce v různých podobách.
Debut plný humoru, odvahy a naděje. Přel. Jiří Engliš. Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038631

349,-

Dmitry Glukhovsky

Chuck Wendig

Gene Brewer

Paul Hoffman

Andy Weir

SOUMRAK

NULY
Tahle pětice by se nejspíš nikdy nepotkala. A přesto teď
spolupracují, jsou totiž prvotřídní hackeři. Měli na výběr:
vězení, nebo rok práce pro
vládu. Jenže hacker prostě
musí hackovat, a tak brzy
zjistí, že za vším stojí někdo
velmi nebezpečný. 472 stran
GT038632
399,- 319,-

LEVÁ RUKA BOŽÍ
(1.–3. DÍL)

MARŤAN

Anonymní zadavatel požádá
překladatele Dmitrije, aby
přeložil deník španělského
conquistadora ze 16. století.
Dmitrij se domnívá, že půjde
o rutinu, ale bizarní události
popsané v textu se náhle
stávají součástí jeho vlastní
reality. 344 stran
GT039103
299,- 259,-

SVĚT PODLE PROTA,
NA SVĚTELNÉM
PAPRSKU

Bodujte za každý nákup! Více na straně 2.

Neznámý muž tvrdí, že je
mimozemšťan z idylické planety, vzdálené tisíce světelných let. Jeho bludy s laskavým humorem i nemilosrdně
odhalují nemorální i nenormální chování lidstva. 416 s.
GT037394

359,-

299,-

Svatyně vykupitelů je bezútěšné místo, kde není vítaná
naděje ani radost. Žije tu čtrnáctiletý Thomas Cale – výjimečně schopný, ale také
uzavřený mladík, s nímž má
své plány samotný vůdce
vykupitelů... 976 stran
GT038460
499,- 429,-

279,-

Mark zůstal sám na Marsu,
jeho výprava odletěla přesvědčená, že zemřel. Nemá,
jak o sobě dát zprávu, i kdyby, zásoby mu dojdou, než
by dorazila pomoc. Mark se
však nevzdá. S pomocí svých
znalostí, důvtipu a humoru
bojuje o přežití. 344 s.
GT036586 349,- 299,-
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Felix Francis

TROJKORUNA
Z agentury, zabývající se korupcí ve sportu v USA, zřejmě unikají důvěrné informace. Jeff Hinkley se pouští do
pátrání a brzy zjišťuje, že se
ocitl mezi dvěma mlýnskými
kameny a že se protivníci
nezastaví před ničím. Hraje
se totiž o nejprestižnější
z cen, o Trojkorunu. 280 s.
GT038935
299,- 239,-

NOVINKA

Alan Bradley

Případ Flavie
de Luce 4

OBLÉKNI
SE PRO SMRT
Blíží se Vánoce. Flavia
de Luce – jedenáctiletá vášnivá chemička
a příležitostná vyšetřovatelka – se schovává u sebe v laboratoři a připravuje past
na Santa Clause. Poklid domu naruší filmový štáb, který se zde
chystá natáčet film se slavnou Phyllis Wyvernovou v hlavní roli. Na hereččino dobročinné vystoupení se shromáždí celá vesnice, nikdo ale není připravený na šokující závěr: po
půlnoci je v jedné z ložnic nalezena mrtvola uškrcená filmovým pásem. Kdo
z přítomných by byl schopný spáchat tak hrozný čin? Seznam podezřelých se
rozrůstá a Flavia musí nasadit všechny síly, aby odhalila zabijáka, který se nezastaví před ničím. Přeložila Petra Diestlerová. Váz., 232 s., 12,5 x 20 cm

GT038825

229,-

Výhodný
komplet

obj. č.

ušetříte

GT039513

320,-

Dick Francis

NÁVRAT DIPLOMATA
Peter se vrací z diplomatické
mise za dramatických okolností. Nejenže se zaplete do
loupežného přepadení, ale
i do pátrání, v jehož středu
stojí zvěrolékař Ken McClure. Tomu zemřelo za podivných okolností několik koní
v Cheltenhamu, kde Peter
vyrůstal... 264 stran
GT038992
279,- 219,-

Louise Pennyová

OŽIVLÝ KÁMEN
Letní bouře za sebou zanechá mrtvé tělo. Je na zkušeném vrchním inspektoru
Gamachovi, aby odhalil
neproveditelnou vraždu,
dlouho pohřbená tajemství
i zášti pečlivě skryté za zdvořilými úsměvy. A také překonal sebe sama. 400 s.
GT037377
379,- 299,-

179,jen

746,-

Případ Flavie de Luce 1, 2, 3 a 4

Alan Bradley

KOLÁČ S KAPKOU JEDU
Flaviin otec je obviněn z vraždy a jeho dceři
nezbývá než pustit se do pátrání. 320 stran
GT037770
279,- 229,-

Alan Bradley

VRAŽDA NENÍ HRA

Jean-Luc Bannalec

Flavia leží mrtvá na hřbitově. Kavka ale
odhalí, že to jen předstírá... 304 stran
GT035757
279,- 229,-

BRETAŇSKÁ PÝCHA

Alan Bradley

SMRT V KŘIŠŤÁLOVÉ KOULI
Cikánka Fenella vidí v křišťálové kouli Flaviinu dávno mrtvou
matku, která se prý chce vrátit domů. 328 stran
GT037550
279,- 229,-

20

Dva mrtví neznámí. Stopy
vedou k mafii, keltským bratrstvům a záhadným druidským kultům a komisař
Dupin začíná tušit, že tohle
bude jeho nejbizarnější případ... 360 stran
GT038038
299,- 239,-

Chcete ostatním členům doporučit knihy, které vás zaujaly?

detektivky

20 a 21 krimi_sablona lista 10/19/17 3:36 PM Stránka 3

NOVINKA

J. P. Delaney

TA PŘEDE
MNOU
Temný psychologický thriller jako
dělaný pro všechny fanoušky Dívky
ve vlaku či
Zmizelé, který byl
ještě před vydáním prodán do
více než 30 zemí po celém světě. 344 stran
GT038430
349,- 279,-

Kdo odmítne
pomoc
Sherlocka
Holmese?
Sam Christer

SLUŽEBNÍK SMRTI

Tim Dedopulos

PACHATEL NEZNÁMÝ
Myslíte si, že autorům detektivek vidíte pod prsty
a pachatele rychle odhalíte? Zkuste si to!
304 s., čb. il.

GT038370

249,-

Sloužil profesoru Moriartymu. Za to ho teď čeká oprátka. Sherlock Holmes mu
nabízí pomoc. On je však
odhodlán uniknout popravě,
aniž by musel někoho zradit.
A rozhodně se chce pomstít,
protože někdo na něj uchystal léčku a vzal mu to jediné, co na světě miloval… Strhující kriminální příběh z viktoriánské Anglie o nejzručnějším nájemném
vrahovi, nejobávanější zločinecké organizaci a nejchytřejším detektivovi z pera
autora thrillerů Odkaz Stonehenge, Tajemství Turínského plátna a Kodex Camelot.
Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi. Váz., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GT038718

379,-

299,-

199,-

NOVINKA

Jussi Adler-Olsen

SELFIES
Sedmý případ oddělení
Q. Vedení policie soudí,
že počet objasněných případů oddělení Q je hodně pod hranicí očekávání.
Prokázat opak dostává za
úkol Rose, ta ale upadá
do psychického pekla
s kořeny dávno v minulosti. Mezitím v kodaňském parku najdou zavražděnou ženu, šílený
řidič zahájí smrtící hon
a jinde se plánují další
zločiny: mají ty případy
něco společného? Carl, Asad a Gordon stojí před záhadou dalece přesahující všechny, které dosud řešili. A jejich kolegyně Rose má vážné
problémy. Čtveřici chybí jeden člen, a jak se zdá, smůla se jí lepí na
paty. Dokážou zabránit zavření oddělení Q a zastavit zabíjení v Kodani? Přel. Kristina Václavů. Váz., 570 stran, 14,5 x 20 cm
GT279437
369,- 299,-

Napište nám na katalog@knizniklub.cz

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové 1

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové 2

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové 3

NĚMÝ KŘIK

ĎÁBELSKÉ HRY

TICHÁ MODLITBA

Po vraždě ředitelky školy
je objevena mrtvola
u bývalého dětského
domova… 336 stran
GT037899 349,- 279,-

Oběť je zároveň zločincem,
pachatelem dávného brutálního znásilnění...

Únosce malých holčiček
staví rodiče proti sobě
a nutí je bojovat o život
svého potomka. 424 stran
GT038857 349,- 279,-

Výhodný
komplet

360 stran

GT037904 349,- 279,-

obj. č.

GT039313

ušetříte

350,-

jen

697,-

Případy Kim Stoneové 1, 2 a 3
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Co si vybrat? Lásku nebo povinnost?
Beatrice Colinová

UCHOPIT SEN
Zajímavé historické pozadí i milostný příběh
s mnoha zvraty jsou zárukou čtenářské atraktivity. Román se odehrává v Paříži před světovou výstavou 1889
s frivolní atmosférou,
ruchem, ale i ležérním
životním stylem, kontrastující s upjatými
mravy na Britských ostrovech. Přel. Karla Korteová. Váz., 360 stran,

NOVINKA

Ann
Mooreová

IRSKÁ
KRÁSKA
Gracelin byla
jako patnáctiletá provdána
za anglického
šlechtice
a přes těžké
časy i manželovu krutost se snažila
být dobrou
ženou a matkou. Její
duch ale nebyl nikdy zlomen. V dobách hladu pomáhá potřebným, za politických bouří pomáhá irským rebelům včetně vlastního bratra... a stále nosí v srdci to největší tajemství, které hrozí zničit vše, za co bojovala. Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 472 s., 12,5 x 20 cm

GT038245

399,-

cena pro VIP členy

NOVINKA

12,5 x 20 cm

GT038046
359,-

289,Vlastimil Vondruška

PŘEMYSLOVSKÁ
EPOPEJ

NOVINKA

Dosud nejrozsáhlejší historická románová freska, zobrazující osudy
posledních velkých přemyslovských
králů. V pestré mozaice autor sleduje životní osudy nejen panovníku, ale i dalších významných osobností. Váz., 812 s., 24,5 x 32,5 cm

319,279,-

GT299367

22

1499,-

1199,-

Noah Gordon

Ken Follett

Ken Follett

Ken Follett

Ken Follett

POSLEDNÍ ŽID

SMRTÍCÍ KÓD

PÁD TITÁNŮ

ZIMA SVĚTA

HRANICE VĚČNOSTI

V roce 1492 je Španělsko
ovládáno inkvizicí. Její
útok proti židovskému
obyvatelstvu dosahuje
rozměrů holocaustu.
Třináctiletý chlapec prchá
přes celou zemi a nakonci
ho čeká svoboda, láska a
kariéra léčitele. 368 stran
GT038442 299,- 239,-

Je leden 1958, svět ovládá
studená válka a závod
o dobývání vesmíru mezi
USA a Sovětským svazem.
Ten boj proti sobě staví
čtyři lidí. Kdysi je pojilo
přátelství, láska. Jedním
je Luke, jenž právě utrpěl
ztrátu paměti. 384 s.
GT038977 349,- 279,-

Několik rodin v různých
částech světa dramaticky
poznamenaly moderní
dějiny. 752 stran
GT034753 499,- 429,-

Doba chaosu a krize před
druhou světovou válkou
až po výbuchy jaderných
bomb. 736 stran
GT034754 499,- 429,-

Závěr trilogie Století, příběhy se uzavírají, čtenářům zůstává nezapomenutelný zážitek. 928 stran
GT034755 499,- 429,-

Výhodný
komplet

obj. č.

GT037624

ušetříte

550,-

jen

947,-

Pád titánů, Zima světa a Hranice věčnosti

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!

historické romány
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MOCNÁ RODINA
TEMNÉ TAJEMSTVÍ
NOVINKA

Anne Jacobsová

PANSKÝ DŮM
NOVINKA

Oliver Pötzsch

KATOVA DCERA
a hra se smrtí
Šestá část série. V Oberammergau vládne
před svatodušními svátky 1670 rozčilení.
Po zkouškách slavné pašijové hry je nalezen
představitel Krista ukřižovaný. Schongauský
kat Jakob Kuisl a lazebník Simon Fronwieser
jsou požádáni o vysvětlení případu smrti, ale
stojí před hradbou mlčení. Přeložila Jana
Pecharová. Váz., 464 stran, 12,5 x 20 cm

GT038381

349,-

279,-

Alexandre Dumas

HRABĚ MONTE CRISTO
Nové vydání legendárního šestidílného románu Alexandra
Dumase. V revidovaném překladu a s nádhernými stylovými ilustracemi Adolfa Borna vychází generacemi milovaná klasika v překrásném třísvazkovém vydání a v dárkové krabici. 1424 stran
GT038223
999,- 799,-

V Klubku najdete i dětské kalendáře a hry.

Augsburg 1913. Mladá
Marie nastupuje jako
kuchyňská pomocnice
v impozantní vile, sídle
průmyslnické rodiny
Melzerů. Zatímco si
děvče ze sirotčince vydobývá své místo mezi personálem, panstvo si užívá
zimní plesové sezony,
v níž má být uvedena do
společnosti nejmladší,
krásná dcera Katharina.
Jenom Paul, dědic rodiny,
se drží stranou společenského mumraje – dokud
nepotká Marii...
První díl plánované trilogie.
Přeložil Vítězslav Čížek.
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038207

399,-

319,-

Stephanie Storey

Luca Di Fulvio

Luca Di Fulvio

MRAMOR
A PLÁTNO

CHLAPEC, KTERÝ
ROZDÁVAL SNY

Rivalita mezi Leonardem
da Vinci a Michelangelem
Buonarroti. Leonardo již
zažil téměř vše, a nyní usilovně hledá novou múzu,
Michelangelo je naopak
mladý, bez úcty ke starým
mistrům... 352 stran
GT038457 299,- 239,-

New York, 1909. Z Itálie
připlouvá mladá matka za
americkým snem... 512 s.
GT036801 399,- 329,-

DÍTĚ, KTERÉ
V NOCI NAŠLO
SLUNCE

Výhodný
komplet

obj. č.

GT039514

Strašlivý masakr přežije
jen malý chlapec... 600 s.
GT037682 449,- 359,ušetříte

300,-

jen

548,-

2x Luca Di Fulvio

23

česká literatura
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Anna Vovsová

LADIČ
Píše se rok 2001. Ivan přijíždí
z emigrace do Čech, aby překvapil matku a oslavil její osmdesátiny. Minulost ale nejde přesadit do současnosti. Stejně jako
ji nelze škrtnout, utéct před ní
na druhý konec světa nebo
někam do svého nitra. 208 stran
GT039161
199,- 159,-

Správný
hrdina
v nesprávné
době
Pavel Brycz

NEJVĚTŠÍ
MUŽ NA
SVĚTĚ

Jiří Hanibal

SEVERSKÁ RAPSODIE
V polovině devatenáctého století
se životem v Praze znechucený
Bedřich Smetana vydává do
Göteborgu, kde naváže vztah
s Fröjdou Beneckovou. Jejich
vášnivá láska však stále naráží
nejen na bouřlivou tvorbu génia,
ale i na přízrak Smetanovy
mrtvé ženy Kateřiny. 264 s.
GT038720
249,- 199,-

Strýček Max byl tím
největším mužem
na světě – bývalý
legionář, který se
NOVINKA
nikdy před nikým
nesklonil. Pro malého chlapce, který
přijel společně
s matkou a sestřičkou na venkov, se
z jeho vyprávění
stala cesta vedoucí
k zamlčované a popírané historii. Spolu s Maxem procházel
bojišti první světové války i sibiřské anabáze. Ty největší
boje však je třeba svést doma – s rodinou i režimem. A i sám největší muž má
svá temná tajemství, která mohou zničit celý jeden hrdý chlapecký svět.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GT039222

199,-

František Nepil

VÁNOCE MÁM RÁD
Vánoční fejetony, vánoční pohádky a další vánoční příběhy
plné nezaměnitelné poetiky. Věděli jste, že správné vánoční cukroví musí být oštípané, ozívané
a ohřímané? Jak se rozbaluje
dárek, aby měli radost všichni?
Il. Karel Franta. 96 s., bar. a čb. il.
GT037088
199,- 179,-

159,-

Monika Zgustová

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

GT037178

299,-

Výhodný
komplet

ušetříte

140,-

249,-

NOVINKA

jen

328,-

obj. č. GT039515

Růže od Stalina a Revolver v kabelce

Václav Křístek

PROHRÁT SLUNCE
PŘED SVÍTÁNÍM
Jakub Krčín z Jelčan se stává
předním rožmberským úředníkem a buduje kariéru stavitele rybníků. Obraz poloviny
16. století, kdy „staré časy
skončily a nové ještě nezačaly“. Váz., 680 s., 12,5 x 20 cm
GT039020
349,- 279,-

24

Monika Zgustová

REVOLVER V KABELCE
Životy Vladimira Nabokova
Novela přibližuje slavného autora Lolity jako spisovatele i jako člověka. Sledujeme ho v Cannes roku 1937, kdy váhal
mezi dvěma ženami, a o čtyřicet let později, v roce jeho
smrti, v Montreaux. Ve dvou životních etapách pozorujeme
jeho manželku Veru, která Vladimira přežila o čtrnáct let.
Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm

GT039255

169,-

129,-

Krásné fotky knižních novinek! instagram.com/knizniklub

česká literatura
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NOVINKY

Jaroslav Hašek

OSUDY DOBRÉHO
VOJÁKA ŠVEJKA
Švejk je jedna z nejznámějších literárních postav.
Il. J. Lada. 656 s., čb. il.
GT036217
399,- 349,-

Výhodný
komplet

ušetříte

170,obj. č. GT039516

jen

328,-

Případy kapitána Exnera 1 a 2

Václav Erben

Václav Erben

Josef Lada

Případy kapitána Exnera 1

Případy kapitána Exnera 2

KRONIKA MÉHO
ŽIVOTA

OSAMĚLÝ MRTVÝ MUŽ

DENÁR V DÍVČÍ DLANI

Detektivka s kapitánem Exnerem se odehrává
v Praze, přičemž podstatná část děje je situována do prostředí pražské zoologické zahrady.
Populární detektiv s týmem spolupracovníků
vyšetřuje dvě odlišné vraždy, z nichž v jednom
případě bylo použito narkotizačního náboje,
a odhaluje nejen přímé pachatele, ale i jejich
zákonem nepostižitelné průvodce. Slavné případy kapitány Exnera nyní i v seriálové podobě!
Váz., 248 stran, bar. příloha, 12,5 x 20 cm

Vyšetřování loupežné vraždy mladé dívky přivede
kapitána Michala Exnera, bílou vránu mezi policejními důstojníky své doby nejen vizáží, ale i životním
stylem, opět mezi archeology. Čtenář se znovu může
těšit na spletitý a napínavý příběh, jehož kořeny
sahají do minulosti, na Exnerův nevšední způsob
uvažování i jiné jeho extravagance, zkrátka na znamenitý detektivní román, u něhož zaručeně zapomene na vlastní trable.
Váz., 296 stran, bar. příloha, 12,5 x 20 cm

Autor s úsměvem provádí po
cestách svého plodného života. 440 s., barevné ilustrace
GT035640
499,- 399,-

GT039395

249,-

199,-

GT039394

249,-

199,-

Božena Němcová

BABIČKA
Klasické dílo české literatury,
v němž se autorka vrátila do
svého dětství. Il. Zdeněk
Burian. 208 stran, bar. il.
GT038712
359,- 299,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2017.

25

humor

26 a 27 humor yoli_sablona lista 10/19/17 3:10 PM Stránka 2

Dívejte se
na mateřství
s humorem!

Kateřina Jirková

NABOSO

Lenka
Sadvarová

MALÁ
MÁMA
Být rodičem
není jen tak
– o tom už
NOVINKA
Malá máma
něco ví. Její
syn Lojzíček
je pro ni
nekonečný
zdroj inspirace, kterou
přetváří do vtipných komiksů. Jak je možné, že
se dítě během chvilky změní v Supermana, proč se mámy s kojencem
balí na odpolední kafe k sousedce jako na několikaměsíční expedici
a jak by mělo okolí dávkovat „dobře míněné“ rady – to vše a ještě
mnohem víc najdete v této vtipné knize. Zn.: Testováno na dětech!
Váz., 120 stran, 17 x 17 cm, bar. publikace

GT039152

139,-

Váz., 200 stran,12,5 x 20 cm

GT039243

199,-

159,-

Josef Fousek

Alena Damijo

Aňa Geislerová

F. Scheunemannová

F. Scheunemannová

ZKRÁTKA BEZ
POZLÁTKA

ANGLICKÉ LISTÍ

P.S.

Hrdinka odjíždí pracovat
do Londýna a už tam zůstane. Popisuje svůj každodenní život v cizím prostředí, vtipně komentuje
britský způsob života
a zvyky od pití čaje po úctu, které se těší bájný tenisový Wimbledon. 168 s.
GT038933 199,- 159,-

V zápiscích se mísí humor
s melancholií, zamilování
s rozchody a upřímnost
s potřebou nic nevyzradit.
Autorka se vtipným, osobitým stylem dotýká věcí,
jako je rodina, láska, nebo
dětství... Il. Lela Geislerová. 216 stran, bar. il.
GT037900 299,- 249,-

Z POHLEDU
JEZEVČÍKA

JEZEVČÍKOVA
KOCOVINA

Jezevčík Herkules zbožňuje
paničku Carolin. Její přítel
mu ale moc nevoní! 248 s.
GT036936 249,- 199,-

Herkules konečně našel
Carolin toho pravého:
veterináře Marka. 248 s.
GT038264 249,- 199,-

Populární autor fejetonů
píše o životě, láskách,
strastech, událostech
smutných i radostných
s nezaměnitelným nadhledem a citem pro výjimečnost okamžiku. 144 stran
+ 32 stran barevná příloha
GT039105 259,- 199,-

26

179,-

Sbírka krátkých
fejetonů a mikropovídek na
téma rodina,
děti, muži, svatby, hudba,
NOVINKA
novinařina
a všechny věci
s nimi spojené
– prostě na
první pohled
„obyčejné“ historky ze života.
Jak se žije na
polosamotě
v lesovně s rajčaty, fazolemi,
syrovou zvěřinou a vybuchujícím kotlem? Jak se flámuje na Václaváku
s bezdomovci a kde a kdy se naučíte nejlépe zpívat? Jak
se ráno vstává ve dvaceti? Co ve čtyřiceti? Jak přežít organizovanou dovolenou se strojovým programem? Co znamená někoho opravdu překvapit? Jak nezapomenout na
vílí princip a život naboso? Autorka vás s vtipem a nadhledem sobě vlastním vede k otázkám nad pomíjivostí života,
krásy a věčným tématům lásky, víry a přátelství. Začínáme
právě teď!

Výhodný
komplet

obj. č.

ušetříte

GT039517

170,-

jen

328,-

Z pohledu jezevčíka a Jezevčíkova kocovina

Číslo účtu pro platby předem: 2113348520/2700

James Dashner

LABYRINT
ÚTĚK, SPÁLENIŠTĚ: ZKOUŠKA,
VRAŽEDNÁ LÉČBA
Thomas se probere v Labyrintu bez jediné vzpomínky na to, kým býval. Za hradbami a nekonečně proměnlivým bludištěm je svoboda, ale nikomu se dosud
nepdařilo uniknout. Thomas s ostatními
chlapci je odhodlán to změnit. A pak se
objeví dívka. Vůbec první dívka. A zpráva, kterou nese, je děsivá… 736 s.
GT037880
499,- 429,-

John Green, Maureen Johnsonová,
Lauren Myracleová

NOVINKA

John Green, David Levithan

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ...

WILL GRAYSON,
WILL GRAYSON

Tři vánoční příběhy. 264 stran
GT037416
299,- 249,-

Dva studenti stejného jména? 280 s.
GT037686
299,- 249,-

Výhodný
komplet

Až do konce tohoto
thrilleru se budete
nedočkavě ptát: „Kdo
sakra zabil Simona?“

YOLI
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obj. č.

GT039518

ušetříte

200,-

jen

398,-

Sněží, sněží a Will Grayson, Will Grayson

Karen M. McManusová

JEDEN Z NÁS LŽE
C. Clareová

C. Clareová

C. Clareová

MECHANICKÝ
ANDĚL

MECHANICKÝ
PRINC

MECHANICKÁ
PRINCEZNA

Osiřelá Tessa pluje do
Londýna za svým bratrem. V přístavu na ni
však čeká podivná
dvojice žen... 368 s.
GT037461

Tessa se ukryla u lovců
stínů. Zjišťuje, že Magistrova válka proti
lovcům stínů má velmi
osobní důvod. 392 s.
GT037462

Nad londýnským Institutem se stahují mračna. Mortmain chce lovce stínů zničit pomocí
pekelných strojů. 432 s.
GT037463

359,-

299,-

Výhodný
komplet

359,obj. č.

GT039519

299,ušetříte

380,-

Pekelné stroje 1, 2 a 3

Nakupujte na www.knizniklub.cz!

359,jen

697,-

299,-

Premiantka, princeznička, sportovní hvězda, školní grázl
a kluk, co ví o každém všechno a nebojí se to napráskat
všem. Tahle partička se sešla po škole, aby napravila své hříchy – konkrétně mobily při vyučování, kde nemají co dělat.
Jenže ty mobily nebyly jejich a jeden z nich bude za hodinu
mrtvý. Co se vlastně na Bayviewské střední stalo? Všichni
přeživší mají motiv, protože jejich domnělá oběť plánovala
zveřejnit jejich špinavá a ještě špinavější tajemství. Jenže jak
poznat vraha, když každý má co skrývat?
Přeložila Hana Vrábelová.
Brož., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GT038646

249,-

199,-

27
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John Irving

NOVINKA

ULICE
ZÁHADNÝCH
TAJEMSTVÍ

Sžíravá satira –
autor za ni jako
první Američan
získal Man
Bookerovu cenu.
Paul Beatty

ZAPRODANEC
Satirická tradice v americké černošské literatuře je dlouhá snad
stejně jako otroctví samo. V románu si nemilosrdného humoru
směřujícího do řad bělochů
i černochů užijeme do sytosti.
Hned na začátku sedí hlavní hrdina v zasedací síni Nejvyššího
soudu USA, který projednává
rozsudek: vězení za pokus o obnovení otroctví a zavedení rasové
segregace v jedné škole v sousedství. Kontroverzní román oceněný roku 2016 Man Bookerovou cenou.
Přel. Jiří Hanuš. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GT038742

349,-

Ian McEwan

BETONOVÁ
ZAHRADA
Čtyři nedospělí sourozenci
se po smrti rodičů rozhodnou žít sami v rodinném
domě, po svém si hrát na
dospělé. Od prvního vydání
roku 1978 román neztratil
nic ze své „nemorální“ naléhavosti. 160 stran
GT036955
249,- 199,-

Gabriel García Márquez

STO ROKŮ SAMOTY
Osud šesti generací rodiny
Buendíů, žijících ve fiktivním
městečku Macondo.
Individuální samotu, jíž trpí
všichni obyvatelé městečka,
lze překonat pouze láskou
a mezilidskou solidaritou,
která jediná může zabránit
nevyhnutelné zkáze.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm
GT037853
249,- 199,-

28

279,-

Čtrnáctiletý Juan, který
se narodil a vyrůstal na
skládce odpadů
v mexické Oaxace, má
o rok mladší sestru
Lupe. Dívka je přesvědčená, že zná svou vlastní i bratrovou budoucnost. Je také čtenářka myšlenek – ví, co si myslí většina lidí… 528 stran
GT037988
399,- 349,-

Marek Šindelka

ÚNAVA
MATERIÁLU
Cesta dvou bratrů ze
země ohrožené válkou
do Evropy zároveň líčí
Evropu pohledem zvenčí. Tak připomíná velký
fungující stroj, proti kterému stojí zranitelné lidské tělo, redukované na problém, na statistický údaj, na materiál. 176 s.
GT038019
229,- 179,-

Chcete zabít
manžela? Dejte si
pozor, možná někdo
poslouchá...

NOVINKA

Ian McEwan

SKOŘÁPKA
Trudy podvádí Johna, svého
manžela. Bydlí stále v domě,
v němž John kdysi vyrůstal
a kde mladí manželé strávili
první měsíce svého svazku.
Vila je zchátralá, ale v lepší
londýnské čtvrti má i tak
nedozírnou hodnotu. Snílek
a básník John zde však už
nebydlí. Trudy se místo něj
schází s jeho bratrem, naprosto banálním Claudem, a spolu
vymyslí jednoduchý plán, jak
se Johna zbavit. Jejich intriky
však sleduje nečekaný svědek:
zvídavý, chytrý a všetečný devítiměsíční obyvatel Trudina lůna… Přeložil
Ladislav Šenkyřík. Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GT039147

249,-

199,-

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

Celosvětový bestseller, který vyšel v pětatřiceti zemích, je jubilejním dvoustým svazkem prestižní edice Světová knihovna. Nakladatelství ODEON výroční dílo předkládá
čtenářům neobvykle ve dvou verzích obálek.
NOVINKY

Paolo Cognetti

OSM HOR
Ať už je osud cokoli, přebývá v horách, které
máme nad hlavou – pro protagonisty románu Osm hor platí tohle tvrzení beze zbytku.
V horách se do sebe zamilovali rodiče Pietra,
jednoho ze dvou hlavních mužských hrdinů,
v horách se Pietro seznámí s Brunem, svým
nejlepším kamarádem. Výšlapy do hor se
stanou výchovnou metodou Pietrova otce,
samotářského chemika střádajícího v šedi
Milána svůj vztek na celý svět i svůj stesk po
horských vrcholech. Také Pietrův i Brunův
dospělý život bude pevně svázán s horami…
Bestseller Paola Cognettiho vychází v pětatřiceti zemích. Přeložila Alice Flemrová.
Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GT039396

249,-

199,-

GT038752

249,-

odeon, světová literatura
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199,-

Haruki Murakami

SPÁNEK

Haruki Murakami

Il. Kat Menschik. 80 s., bar. il.
GT036664
249,- 199,-

KONEC SVĚTA
& HARD-BOILED
WONDERLAND

NOVINKA

Román odehrávající se v paralelních světech: v současném Tokiu a v jakémsi světě
představ. Specialista na kódování počítačových dat přijme zakázku a ocitne se v podivné hře. Přel. Tomáš Jurkovič. Váz., 512 s., 12,5 x 20 cm
GT039326
349,- 289,-

Haruki Murakami

PODIVNÁ KNIHOVNA
Il. Kat Menschik. 64 s., bar. il.
GT036954
249,- 199,-

Haruki Murakami

ÚTOK NA PEKÁRNU
Il. Kat Menschik. 80 s., bar. il.
GT038436
249,- 199,-

Výhodný
komplet

jen

ušetříte

596,-

400,-

obj. č. GT039520

KAFKA NA POBŘEŽÍ

4x Haruki Murakami

Haruki Murakami

BIRTHDAY GIRL
Příběh dívky se odehrává na její dvacáté narozeniny. Zaskočila za kamarádku v restauraci a má dovézt majiteli podniku jeho večeři. Noblesní muž, kterého vidí poprvé, působí dobrácky, ale i záhadně – nabídne jí splnění jakéhokoli přání. Přání,
které nebude možné vzít zpět… Přel. Tomáš Jurkovič. Váz., 80 s., 14 x 20,7 cm

GT039291

249,-

Murakami Haruki

199,-

Verze příběhu o Oidipovi.
Hrdina se pokouší uniknout
oidipovskému proroctví: Jednou zabiješ svého otce a jednoho dne budeš spát s matkou. Autor se soustředí na
osud dvou individualistů,
kteří se nedokážou zařadit.
Přel. Tomáš Jurkovič. Váz.,
560 stran, 12,5 x 20 cm
349,- 289,-

GT039327

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

29

odeon, světová literatura

30 a 31 svetova_sablona lista 10/19/17 1:14 PM Stránka 2

Kupte si tuhle knihu, zavolejte do práce,
že jste nemocní, vypněte telefon a čtěte...
—The Guardian

Anthony Doerr

O DÍVCE GRACE
David, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije na
Aljašce. Vídá události ještě než se stanou: muže s krabicí na klobouky srazí
autobus, sám David se v supermarketu
zamiluje do krásné ženy. Sen o tom,
že se mu nepodaří zachránit svou
dceru při záplavách, ho zdrtí. Odjede
tisíce mil daleko, opustí rodinu i domov, aby vyplnění snu zabránil. Na
ostrově v Karibiku, kde skončí, navíc
netuší, jestli jeho dcera přežila, mu
poskytne přístřeší rodina s mladou
dcerou. A právě ta ho nakonec probudí zpět k životu a přiměje ho hledat
všechny, jež opustil. Doerrovy postavy
jsou plné smutku a nenaplněných
tužeb, ale také laskavosti. Jeho pochopení pro lidskou slabost je až neuvěřitelně jímavé. Přeložila Jana Jašová.
Váz., 464 stran, 12 x 20 cm

NOVINKA

GT282084

349,-

279,-

I. Alexandrovič Gončarov

OBLOMOV
Příběh čestného, laskavého a zásadového člověka,
který má v životě jedinou
vadu: není ho schopen, žije v zakletí snů. 672 stran
GT036969 499,- 399,-

Emily Brontëová

NA VĚTRNÉ HŮRCE
Slavný román se odehrává
v tajuplném prostředí samoty v mokřinách, kam
přijde nový nájemce, Angličan Lockwood. 384 s.
GT034829 359,- 299,-

Giovanni
Boccaccio

Erich Maria
Remarque

DEKAMERON

TŘI
KAMARÁDI

Píše se rok 1348
a ve Florencii vypukla morová epidemie. Deset mladých lidí prchá na
venkov a baví se
vyprávěním žertovných milostných
příběhů – to je rámec autorova vrcholného díla. Tento cyklus sta novel se zařadil do zlatého
fondu světové literatury. Ilustrace tvoří reprodukce uměleckých děl vzniklých od středověku až po období baroka.
Přeložil Radovan Krátký. Váz., 680 s., 15,3 x 23,4 cm, čb. il.
GT038766
599,- 499,-

30

Robby, Otto a Gottfried se stali přáteli
za první světové války. Jako demobilizovaní nemají v poválečném rozvráceném Německu život
o moc lehčí. Kamarádství jim ale pomáhá obstát v boji o holé živobytí, Kamarádství je jediné,
čemu dobrému je válka naučila, a právě kamarádství a opravdová láska bez frází a patosu je to, pro co stojí za to žít.
Přel. Michal Houba. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm
GT039066
299,- 259,-

M. A. Bulgakov

MISTR
A MARKÉTKA
Symbolický obraz, ostrá
satira, biblický apokryf
i vylíčení atmosféry Moskvy 20. a 30. let. 472 s.
GT036379 379,- 329,-

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

Richard Holmes

DRUHÁ
SVĚTOVÁ
VÁLKA
Encyklopedie se
vydává ve stopách vojenských, strategických a politických událostí a přibližuje i konkrétní bitvy a tažení. Podrobně se věnuje všem rozhodujícím aktérům
a jejich významu pro válku. 372 stran, bar. publ.
GT038230
699,- 599,-

AKČNÍ
CENA

Paul Allen

KATYŇ
Stalinský masakr
a triumf pravdy
Svědectví o schopnosti lidí přestát ty
nejstrašnější formy
tyranie. Je nejen analýzou masakru v Katyni, ale
i něco mnohem důležitějšího – je to svědectví
o duchovní síle obětí tohoto zločinu a o definitivním triumfu pravdy. 488 s., 16 s. příloha
GT037460
399,- 199,-

dějiny
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Strhující
vzpomínky
ženy, která
dokázala
nemožné
Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová
Tóthová

MENGELEHO
DĚVČE
Skutečné osudy mladé
židovské Slovenky, která
byla svědkem nejhorších
osvětimských hrůz. Kniha
popisuje její život v prvorepublikovém Lučenci, anexi
NOVINKA
Maďarskem a stále se zhoršující situaci Židů. Nakonec
je Viola se svou rodinou
poslána na transport. Na
rozdíl od jejích příbuzných si jí všimne
nechvalně známý dr. Mengele a Viola se stává jedním
z jeho „děvčat“ – skupiny žen a dívek, na kterých byly prováděny nejrůznější experimenty. Její vítězství nakonec nespočívá „pouze“ ve skutečnosti, že přežila, ale i v tom, že navzdory všemu dokázala založit rodinu a mít děti.
Přeložil Václav Králíček. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GT039153

349,-

279,-

Jak největší americká
korporace spolupracovala
s nacistickou vládou
Edwin Black

IBM A HOLOKAUST

NOVINKA

Publikace odhaluje překvapivá fakta o aktivní účasti
IBM na provádění holokaustu. Zakladatel společnosti
IBM Herman Hollerith byl úředníkem federálního úřadu
pro sčítání lidu. Snažil se vytvořit stroj, který by tuto
práci usnadnil. Tak se zrodil elektro-mechanický třídič
děrovacích štítků. To umožnilo nejen rychle provést sčítání lidu, ale také získat a uchovávat různé informace
o jednotlivcích a třídit je dle zvolených požadavků. Tyto
stroje se nacházely v hlavních koncentračních táborech,
IBM školila nacistický personál, zaměstnanci IBM do
táborů dojížděli pravidelně provádět údržbu. Strhující
kniha podložená důkladným výzkumem odkrývá děsivé
souvislosti administrativy a mechaniky holocaustu.
Váz., 680 stran, 14,5 x 22,7 cm

GT038773
– více informací na straně 71.

499,-

399,-

Hans Joachim Lang

ŽENY Z BLOKU 10
V bloku 10 osvětimského
koncentračního lágru se prováděly lékařské pokusy na
zhruba 800 židovských
ženách, zkoušely se na nich
metody sterilizace a další
experimenty. 328 s., čb. foto
GT035976
299,- 249,-
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„PROSTĚ
JSME SE
S TÍM
SVEZLI…“
NOVINKA

NOVINKA

Anna Ehrlichová,
Christa Bauerová

ARCIVÉVODKYNĚ
ŽOFIE
Kniha přináší ucelený, pravdivý pohled na arcivévodkyni
Žofii, silnou a výjimečnou ženu na Vídeňském dvoře. Nabízí nový obraz matky císaře
Františka Josefa I., jak se jeví
ve světle vlastních poznámek
v denících a dopisech i v dobových svědectvích. Poznáváme mimořádně angažovanou
matku, která pečlivě a důsledně řídila výchovu pozdějšího panovníka a rozhodujícím způsobem tak ovlivnila
jeho charakter a chápání světa. Váz., 264 s., 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GT038431

249,-

199,-

Friedrich
Weissensteiner

Corinne
Hofmannová

SYNOVÉ
MARIE
TEREZIE

PŘÍBĚHY
BÍLÉ
MASAJKY

Marie Terezie i synům věnovala péči, lásku
a přízeň. Dostali ale důkladnější výchovu
a pečlivější výuku, protože se připravovali
na postavení panovníků. 160 stran
GT038970
249,- 199,-

Bílá Masajka, Zpátky z Afriky, Shledání
v Barsaloi a Afrika, má láska. Corinne se
zamiluje do Masaje. Láska se ale mění
v boj o přežití... 904 stran
GT037958
259,- 199,AKČNÍ
CENA

Brunhilde Pomselová, Thore D.Hansen

JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
Jeden německý život je vyprávění Brunhildy
Pomselové, bývalé sekretářky říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse, o jejím nezájmu ohledně vzestupu nacionálních socialistů, o její vlastní
kariéře v dobách společenského a mravního úpadku
– a v neposlední řadě o její práci na jednom z klíčových míst nacistického panství.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GT039084

32

229,-

179,-

James Bowen

SVĚT
PODLE
BOBA
Autor doplňuje
další příhody, vypráví, jak mu nečekaná
popularita změnila život, nejen pozitivně.
Líčí také, jak probíhalo vydání první knihy,
která měla nesmírný úspěch. 240 stran
GT037197
279,- 239,-

Waris Dirie,
Cathleen
Millerová

KVĚT
POUŠTĚ
Waris Dirie je herečka, spisovatelka, modelka a také protagonistka boje proti ženské obřízce. V pěti letech podstoupila její
nejkrutější formu. 256 s. + 8 s. přílohy
GT037534
299,- 149,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis! Více na straně 71.
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Fajfka, která je
víc než jen logo!
Phil Knight

UMĚNÍ VÍTĚZIT
Autor je zakladatelem společnosti Nike, Inc. a jedním z nejvýznamnějších představitelů mezinárodního obchodu. Jako generální ředitel firmy působil v letech 1964–2004, v současné době je předsedou správní rady. Jako čerstvý absolvent obchodní školy si od otce
půjčil padesát dolarů a založil firmu s prostým cílem: dovážet z Japonska vysoce kvalitní, a přitom levnou běžeckou obuv. V prvním
roce, 1963, prodával boty z kufru auta a vydělal osm tisíc dolarů.
V současnosti dosahuje roční obrat společnosti Nike třiceti miliard
dolarů. Dnes je její logo symbolem elegance a úspěchu, ikona, kterou rozpoznáte i v nejvzdálenějších koutech světa. Ale sám Phil
Knight, člověk, který za tímto úspěchem stojí, byl vždycky zahalen
tajemstvím. Ve svých vzpomínkách s pokorou, zábavně a s nejedním překvapením konečně sám vypráví svůj příběh. Váz., 432 s.,
14,5 x 22,7 cm

GT038246
399,cena pro VIP členy

2
CD

NOVINKA

319,279,-

Phil Knight

UMĚNÍ VÍTĚZIT
Vzpomínky zakladatele firmy Nike čte Ladislav Frej. Celková délka 19 hodin 40 minut.
GT039340
2 CD 399,- 319,-

Cheryl Strayedová

Cheryl Strayedová

Blaine Harden

Břetislav Tureček

Břetislav Tureček

DIVOČINA

VELKÁ CESTA
K SOBĚ SAMÉMU

ÚTĚK Z TÁBORA 14

BLÍZKÝ VÝCHOD
NAD PROPASTÍ

LABYRINTEM ÍRÁNU

Cheryl se snaží vypořádat
se smutkem a neúspěchy
a rozhodne se zdolat americkou hřebenovku. 400 s.
GT036081 299,- 239,-

Výhodný
komplet

obj. č.

GT039043

Autorka bestselleru Divočina radí lidem s osobními
problémy. 384 stran
GT038172 299,- 239,ušetříte

250,-

Divočina a Velká cesta k sobě samému

jen

348,-

Útěk z táborů v Severní
Koreji je nemožný, či téměř
nemožný, jak dokazuje Sinův příběh. Narodil se tu,
tělo má zmučené podvýživou i bitím. Nohy mu znetvořil elektrický plot, který
ho v táboře stejně neudržel. 208 s. + 8 s. bar. fotop.
GT035826 299,- 259,-

Nakupujte se slevou až 80 % (více na stranách 50–51)!

Občanské války a neklid,
porušování lidských práv
i rostoucí hrozba teroru.
To dnes v sobě nese Blízký
východ. Jaké síly daly tento vývoj, včetně uprchlických vln, do pohybu?
280 s. + 48 s. bar. příl.

GT037695 359,- 299,-

Írán mnohé iracionálně děsí, u jiných vyvolává nekritický obdiv. Autor nás do
hrdé Persie zavádí prostřednictvím politické reportážní knihy a netají se
záměrem ukázat světlé
i stinné stránky země.
280 s. + 48 s. bar. fotopříl.
GT035751 359,- 299,-
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NOVINKA

O králi pohádek a komedií
NOVINKA

Petr Macek,
Václav Vorlíček

PANE, VY JSTE
REŽISÉR!
Tvůrce nesmrtelných filmových hitů Pane, vy
jste vdova, Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku, Jak utopit dr. Mráčka
či seriálů Arabela nebo
Létající Čestmír vzpomíná na herce, kteří jeho
snímky prošli, i peripetie
a veselé historky spojené
s natáčením. Jací byli Jiří
Sovák, Vladimír Menšík,
Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová a další, když se
vypnuly kamery? Kdo ho
nejvíc zlobil? S kým se nejvíce přátelil? Jaký svůj film má nejraději a který by rád vymazal? Král pohádek a komedií, mistr mezi filmovými režiséry
Václav Vorlíček vám to poví! Váz., 216 s., 16 s. barevná příloha, 14,5 x 20,6 cm

GT039148

249,-

199,-

Julie Juhanová, Soňa Štroblová

ŽIVOT VE STÍNU…
Kniha je vyprávěním a vzpomínkami Julie Juhanové, dcery Jiřiny Steimarové. O svých potkáváních, láskách, přátelích, výhrách i prohrách, o své rodině i svých radostech a bolestech vypráví v knize, která představuje rodinu
slavných herců z pohledu jejich méně známé
pravnučky, vnučky, dcery, sestry i tety, která
přesto prožila velice zajímavý a pestrý život.
Váz., 224 s., 15,5 x 21,7 cm, bar. publikace

GT038670

279,-

229,-

Jean-Paul Belmondo

MÝCH TISÍC
ŽIVOTŮ
Belmondo vypráví
o šťastném dětství,
o boji, který vedl za
NOVINKA
svůj sen stát se hercem. O boxu, rychlých autech, ztřeštěnostech a kaskadérských kouscích.
O láskách, rodině,
o spolupráci s velikány filmu. Život je pro
něj krásný i přes všechna dramata a ztráty. Věří, že
komediant má velké privilegium: právo zachovat si
mládí. Zůstat dítětem a vytvářet iluzi, libovat si
v přítomném okamžiku. Váz., 248 s., 13,5 x 21 cm

GT299366

34

299,-

239,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý

Jiří Suchý, Ondřej Suchý

Ondřej Suchý

PAN WERICH
Z KAMPY

PAN VOSKOVEC
Z MANHATTANU

TŘI ŽIVOTY
LÍDY BAAROVÉ

O svých setkáních s Janem
Werichem vydávali autoři
během uplynulých tří desetiletí svědectví v řadě
článků, úvah a knihách,
které nyní shrnuli a doplnili o další vzpomínání.

Vzpomínková kniha dvojice zkušených autorů, kteří
na základě svých zkušeností, dopisů, vyprávění
umělcových přátel, spolupracovníků i příbuzných
skládají portrét velkého
umělce. 160 s. bar. příl.
GT038148 229,- 189,-

Osud výjimečné herečky.
Jaký byl vztah ke Goebbelsovi? Závěr tvoří neuvěřitelný příběh o posteli
z filmu Maskovaná milenka z vyprávění filmového
architekta Jana Zázvorky.

120 s. + 32 s. čb. i bar. foto
GT034947 199,- 179,-

216 s., 24 s. příl.
GT038321 229,-

189,-

Po předložení karty ibod získáte za nákupy v Knižním klubu ibody.
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T. G. Masaryk
jako vášnivý
milenec...
David Glockner

UTAJENÉ
VLÁDKYNĚ
Za každým velkým
mužem prý stojí
ještě větší žena. Žena se stejně výrazným talentem jako její partner – byť jde jen o nadání
věřit a zbožňovat. Schopnost podpírat génia
tak, aby mohl mít hlavu stále v oblacích. 352 s.
GT038218
299,- 239,-

Petr Zídek

HANA
BENEŠOVÁ
První biografie ženy, která je dodnes
považována za vzor „první dámy“. Autor
zpracoval řadu neznámých nebo nevyužitých
dokumentů a využil množství fotografií, které
nebyly nikdy publikovány. 328 s., čb. foto
GT036746
359,- 299,-

NOVINKA

Petr Zídek

UTAJENÁ LÁSKA
PREZIDENTA
MASARYKA
První životopis ženy, která v roce
1928 navázala intimní vztah
s prezidentem Masarykem, přináší
naprosto neznámý příběh spisoNOVINKA
vatelky, básnířky, publicistky
a veřejné aktivistky Oldry
Sedlmayerové. Životní příběh, jenž
je napínavější než román, zavádí
čtenáře do zákulisí prvorepublikové politiky. Kniha odhaluje milostný vztah, který měl navždy zůstat
utajen. Masarykovy nikdy dříve nepublikované
erotické dopisy ukazují, že československý prezident prožíval
v letech 1928–1934 s Oldrou vášnivý milostný román. Tu, která poznala
Masaryka jako málokdo, čekalo nakonec smutné stáří v osamění, zapomnění a bídě. Od
autora historických bestsellerů o manželkách našich premiérů a Haně Benešové Petra
Zídka. Váz., 392 stran, 24 stran barevná příloha, 14,5 x 20,6 cm

GT039203

379,-

299,-

„Nebát se
a nekrást.“
Pavel Kosatík

100 X TGM
100 moudrých i vtipných,
slavných i neznámých, ale
vždy zajímavých
výroků T. G. Masaryka,
které mohou být užitečné
a posloužit k zamyšlení
i v současnosti. Malá čítanka Masarykových výroků
s komentářem a výkladem,
která TGM přibližuje dnešním čtenářům.
Váz., 208 stran, 12,6 x
17,6 cm

GT039254

Za ibody si můžete vybrat báječné odměny!

199,-

159,-

David Glockner,
Dušan Spáčil

CÍSAŘŮV
PREZIDENT
Císař František Josef
I. a prezident T. G. Masaryk – mají něco společného? Již od počátku minulého století se vynořují
teorie o Masarykově pravém otci. 296 s., čb. foto
GT035844 299,- 249,-

Libor Budinský

JEDENÁCT
PREZIDENTŮ
Autor si všímá období dětství a mládí všech jedenácti státníků, sleduje jejich
osudy profesní, politické
i soukromé, mapuje cestu
k nejvyššímu postu a u některých i následný sestup
do ústraní. 312 s., čb. foto
GT035880 249,- 219,-
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Vydejte se Prahou
s tajným spolkem
zednářů...
NOVINKA

Petr Kovařík

PROCHÁZKY
PO PRAŽSKÝCH
HŘBITOVECH
Nově pojatý kulturněhistorický průvodce všemi
pražskými hřbitovy
a pohřebišti. Čtenář se
dozví, jaká je historie
pohřbívání a podívá se na
hřbitovy i jako na galerii
výtvarného umění pod
širým nebem. Text
o pohřebištích křesťanských, židovských
i nekonfesijních je doprovázen současnými i historickými fotografiemi a orientačními plánky větších nekropolí. Významné osobnosti z kultury,
vědy, či politiky jsou výběrově uvedeny v příslušných kapitolách,
v závěru se pak nachází abecední rejstřík. Kniha může být také svého
druhu ilustrací k dějinám jednotlivých pražských částí a jejich osobností. Váz., 296 stran, 16,5 x 23,5 cm, bar. publikace

GT038737

359,-

279,-

Bohumil Vurm, Zuzana Foffová

PRAHOU PO STOPÁCH ZEDNÁŘSKÉ
SYMBOLIKY
Praha přitahuje miliony návštěvníků jako magnet, za což
vděčíme stavitelům, kteří jí v různých dobách vtiskli nezaměnitelnou tvář i charakter. Přes velkolepé budování
města v průběhu posledního století zůstává gotické jádro
Prahy nezměněné a je trvalou připomínkou záměrů tehdejších stavebníků a stavitelů.
V uličkách a domech dodnes nacházíme hlubokou symboliku z dílen gotických stavitelských hutí, renesančních
cechů i zednářských spolků. Pozvedněme hlavu a pokochejme se odkazem moudrých představitelů historických
stavebních stylů.
Ve výpravné knize se odhaluje původ a symbolika mnoha
staveb, které jsou spojené s věhlasnými jmény, jako například Petr Parléř, Matyáš Rejsek, Benedikt Ried, Bonifác
Wohlmut, Jean Baptiste Mathey, Kryštof i Kilián Ignác
Dientzenhoferovi, Ignác Jan Nepomuk Palliardi, František
Maxmilián Kaňka či Jan Blažej Santini-Aichel. Kniha vychází u příležitosti 300. výročí založení nejstarší (první)
zednářské velkolóže. Váz., 240 s., 21 x 26 cm, bar. publ.

GT039098

36

349,-

279,-

Radek Diestler

Vladimír Soukup, Petr David

ČESKO V KOSTCE

DĚJINY HRADŮ A TVRZÍ

Přehledná příručka pro každého, kdo se
chce o naší vlasti dozvědět víc a trochu
jinak, než se učil ve škole. 264 s., bar. p.
GT038641
359,- 279,-

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Vývoj našich hradů od románských po
romantické pseudohrady. 432 s., bar. p.
GT039051
999,- 799,-

AKČNÍ
CENA

Marek Holeček

R. Jaroš, A. Tabášek

ČESKÉ HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ II

HORY SHORA

Osobní zápisky jednoho z našich nejlepších horolezců. 256 stran, bar. publ.
GT037855
399,- 199,-

Poutavá kniha shrnuje úspěchy našeho
předního dobyvatele himálajských vrcholů. 176 s., barevná publikace
GT036518
399,- 349,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz
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Nádherné atlasy nabízí čtenářům úchvatné turné po 20 nejkrásnějších, nejvýznamnějších
a nejzajímavějších velkých městech, po gastronomické kultuře celého světa a říši zvířat,
která obývají naši planetu. První atlas je seznámí nejen s mapami jednotlivých měst,
jejich kulturními památkami, význačnými stavbami a historií, ale nabídne také tipy, jak
město nejlépe poznat, jaké trasy zvolit a jaké tradiční speciality ochutnat, případně kde
je možné nejlépe se pobavit a odpočinout si. S druhou knihou děti odhalí rozmanitost
jídel, receptů a kulinárních lahůdek a způsoby zpracování nejtypičtějších surovin. Texty
je také seznámí se zajímavostmi o původu potravin, s příběhy z objevitelských cest
a ukážou, jak lidé po celém světě oslavují jídlo různými festivaly a svátky. Třetí atlas
představuje typickou zvířenu jednotlivých světadílů a geografických oblastí. Savci,
ptáci i vodní živočichové jsou představeni ve svých
přirozených biotopech a kniha nabízí i kuriozity typu
NOVINKY
nejrychlejší, nejpomalejší či nejmírumilovnější.

ATLAS ZVÍŘAT CELÉHO SVĚTA
Ilustrace Febe Sillani
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 27 x 37 cm

GT039267

349,-

279,-

ATLAS JÍDLA CELÉHO SVĚTA
Ilustrace Febe Sillani
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 27 x 37 cm

GT039266

349,-

279,-

ATLAS VELKÝCH MĚST
CELÉHO SVĚTA
Ilustrace Maria Faccioli
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 27 x 37 cm

GT039265

349,-

279,-
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NOVINKA

Ideální knížka
pro rozšíření
slovní zásoby
vašich dětí
Anne Suessová

CO SE DĚJE
PO CELÝ ROK
Jaro, léto, podzim a zima
– Anne Suessová shrnula
ve své nádherně ilustrované knize o ročních
obdobích dění v průběhu celého roku. Kdo
najde jehňátko na jarní
louce? Kdy dozrávají
třešně? Kdo zrovna teď
staví sněhuláka? Tyto
a řadu dalších s láskou nakreslených detailů mohou děti objevovat při svém
putování dvanácti měsíci. Barevné leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm

GT038956

159,-

129,-

NOVINKA
Anne Suessová

CO SE DĚJE
O VÁNOCÍCH

Zdeněk Miler

VESELÁ KNIHA O MALÉM KRTKOVI
Zažijte s Krtečkem spoustu zábavy a poznejte s ním svět!
Co dělá Krteček přes den, jaká dobrodružství zažívá v přírodě a jaká na báječných výletech po světě? Pečlivě si prohlédněte obrázky a sami uvidíte.
Barevné leporelo, 32 stran, 18 x 24 cm

GT039446

229,-

179,-

Poutavé barevné
ilustrace s množstvím detailů dětem
představí vánoční
cukroví a ozdoby,
rozzářený vánoční
stromeček, sáňkování i krmení zvířátek v lese a spoustu dalších činností a věcí. Barevné leporelo, 10 s., 25,5 x 36 cm
GT038131
159,- 129,-

Petra Cífková

DOMÁCÍ RODINNÝ
KALENDÁŘ 2018
Měsíční kalendář, 13 listů, 30 x 30 cm

GT282582

239,-

PODÍVEJ, JAK
JE HEZKY VE MĚSTĚ
A NA VENKOVĚ
Velké poznávací leporelo pro
nejmenší děti obsahuje nádherné
dvoustránkové obrázky.
Bar. leporelo, 24 s., 23,5 x 30,2 cm
GT039299
179,- 139,-

Z. Miler, J. Brukner, J. Žáček

VESELÉ VÁNOCE
Barevné leporelo, 12 stran, 23,8 x 16 cm

PODÍVEJ, JAK JE HEZKY
U ZVÍŘÁTEK

KRTKŮV DEN
Barevné leporelo, 12 stran, 23,8 x 16 cm

Výhodný komplet dvou knih
GT039482

178,-

158,-

Nástěnný kalendář 2018

KRTEČEK
Měsíční, 13 listů, 30 x 30 cm

GT278263

179,-

Výhodný komplet dvou knih
GT039481

(ušetříte 100,-)

258,-

Krásná barevná publikace dětem
představuje zvířátka žijící v lese,
na horách, u vody, na statku,
v parku a v zoo.
Bar. leporelo, 24 s., 23,5 x 30,2 cm
GT039298
179,- 139,-
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MOJE
NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOCE
Ilustrace Felicitas Kuhnová
Nikdo se netěší na Vánoce tolik
jako děti. Tato vánoční knížka
je určena především jim. Dozví
se v ní o různých vánočních
zvyklostech a tradicích, připraví
si nejkrásnější vánoční přání,
naučí se péct ty nejvoňavější
NOVINKA
perníčky a skořicové hvězdičky,
vyrobit adventní věnec.
Obdarovány budou krásnou
pohádkou, vánočními příběhy
a také koledami, které k tomuto vzácnému času patří.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 21,5 x 26,6 cm

GT038881

199,-

159,NOVINKA

Pavel Šrut
Hana Doskočilová

Erika Scheueringová

POHÁDKY PRO DĚTI, PRO MÁMY
A PRO TÁTY

NEJHEZČÍ PŘÍBĚHY O ZVÍŘÁTKÁCH

Ilustrace Gabriel Filcík
Půvabné příběhy ze všech koutů světa.
Váz., 224 stran, barevné ilustrace, 18,3 x 26 cm

GT039046

299,-

239,-

Ilustrace Ray Cresswell
Vyprávění o malých zvířecích dobrodružstvích,
o přátelství, vzájemné pomoci a důvěře.
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm
GT039213
249,- 199,-

VELKÁ KNIHA
ČESKÝCH POHÁDEK
Ilustrace Eva Frantová
Svět víl a kouzelníků, skřítků a vodníků, statečných
princů a krásných zakletých princezen, hloupých
i prohnaných čertů, venkovských chasníků a lidožravých obrů – tak pestrý a kouzelný je pohádkový
svět, který najdete v této knížce. Velký soubor známých i méně známých českých pohádek se před
vámi v celé své nádheře a rozmanitosti otevírá
díky převyprávění Pavla Šruta a krásným ilustracím
Evy Frantové. Váz., 320 s., barevné il., 21 x 25,5 cm

GT039221

Eduard Petiška

Mercé Segarra

O NEJBOHATŠÍM VRABCI NA SVĚTĚ

BIBLE NA DOBROU NOC

Ilustrace Zdeněk Miler
Poučný příběh o lakomém, nenasytném vrabci.

Ilustrace Rosa M. Curto

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

Váz., 96 stran, barevná publikace, 21 x 24 cm
GT037999
199,- 179,-

GT034982

149,-

99,-

Krásně ilustrovaná kniha pro nejmenší.

349,-

279,-
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Pro předškolá ky
Robin Král

CO MAJÍ
NA PRÁCI
MYŠKY
A MYŠÁCI

NOVINKA
Ilustrace Gabriel Filcík
Tato kniha s humornou nadsázkou
ukazuje dětem svět
zvířat, která se ve
všem chovají jako
lidé: žijí v domech,
jezdí auty nebo
vlaky, létají letadly,
pracují, chodí do
školky a do školy,
na nákup, do divadla nebo na houby, sportují nebo odpočívají. Kniha pomůže dětem s rozvíjením slovní zásoby i fantazie.
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 22,5 x 30,5 cm

GT039048

199,-

159,-

ENCYKLOPEDIE
VELMI DŮLEŽITÝCH
VĚCÍ
pro děti, které chtějí
všechno vědět

NOVINKA

Malí objevitelé se v této přehledné encyklopedii s bohatými ilustracemi dozvědí
vzrušující a velmi důležité
informace o světě, který je
obklopuje: o vesmíru, vědě,
objevech či umění a vůbec
o spoustě dalších věcí.

Sylvie Bézuel

ENCYKLOPEDIE LAROUSSE
Příroda
Tato bohatě ilustrovaná encyklopedie seznamuje děti
hravou a zábavnou formou s podivuhodným světem
přírody. Tematicky rozčleněné kapitoly představují přírodu ve všech ročních obdobích i v rozmanitých prostředích (hory, les, moře aj.). Knihu zpestřují zábavné
úkoly a zajímavosti. Váz., 120 s., bar. p., 19,5 x 23,3 cm

GT038907

379,-

Váz., 224 stran, barevná publ.,
21,3 x 25,5 cm
GT038984 399,- 319,-

299,-

Milada Motlová

Milada Motlová

ENCYKLOPEDIE LAROUSSE

KAM SE ZTRÁCÍ
SNĚHULÁCI?

POVÍDÁM, POVÍDÁM
POHÁDKU

Doprava

Ilustrace Dagmar Ježková

Ilustrace Vlasta Baránková

Váz., 112 stran, barevná publikace,
19,5 x 23,3 cm
GT037368
379,- 299,-

Brož., 80 stran, barevná publikace,
20 x 29 cm
GT038599
179,- 149,-

Váz., 88 stran, barevné ilustrace,
21 x 27,5 cm

GT037379

199,-

179,-
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An Leysenová

KRÁSKA A ZVÍŘE
V jedné daleké zemi žil kupec se dvěma dcerami. Starší z dcer
byla rozmazlená a marnivá. Ta mladší by si zase nejraději četla
celý den. Byla tak nádherná, že jí nikdo neřekl jinak než Kráska...
Okouzlující příběh o Krásce a zvířeti ožívá v této knížce díky nádherným ilustracím An Leysenové. Ta vypráví klasickou pohádku
po svém, s překvapivými detaily.
Váz., 56 stran, barevná publikace, 25 x 26 cm

GT039241

199,-

159,-

NOVINKA

An Leysenová

An Leysenová

BABA JAGA

PINOCCHIŮV SEN

Váz., 56 stran, barevná publikace,
25 x 26 cm
GT038260
199,- 159,-

Váz., 64 stran, barevná publikace,
25 x 26 cm
GT038261
199,- 159,-

Jiří Kahoun

BRÁŠKA JE TAKY
JEŽEK

NOVINKA

Ilustrace Karel Franta
Ježek Čumbrnka a jeho
bráška Bodlínek jsou nezbedové. Den je jim dlouhý, ač
by měli spát jak dudci, a noc
zase příliš krátká na to, aby
stihli všechna úžasná dobrodružství, která na ně čekají.
Jak žije jedna neobyčejná
ježčí rodinka se děti dozvědí
v příbězích oblíbeného
vypravěče Jiřího Kahouna.
Váz., 64 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm

GT039343

179,-

139,-

Jiří Kahoun

Jiří Kahoun

CHUMELENÍ

KNÍŽKOVÝ PEJSEK

Půvabné předvánoční a také
vánoční povídání od autora
oblíbených Příběhů včelích
medvídků. Váz., 88 stran,

Krátké příběhy pro nejmenší
čtenáře vyprávěné netradičně Knížkovým pejskem.

barevné il., 18,5 x 24 cm
GT034983 199,- 169,-

Váz., 80 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm
GT035565 199,- 169,-

Výhodný komplet tří knih
GT039483

(ušetříte 180,-)

397,-
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Roald Dahl

Stella Caldwellová

ČARODĚJNICE
Ilustrace Quentin Blake
Skutečná čarodějnice schlamstne
dítě se stejnou chutí, jako když
sníš talíř jahod se šlehačkou!
Představte si bandu čarodějnic,
které vypadají téměř jako obyčejné
ženské, vydávají se za bojovnice
za lidská práva a k tomu ke všemu
nesnášejí děti, protože jsou titěrné
a nepříjemně roztomilé! Když se
náš odvážný hrdina náhodou ubytuje se svojí o nic víc sympatickou
babičkou do stejného hotelu jako
čarodějnice, je malér na spadnutí…
Váz., 248 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

NOVINKA

GT039006

249,-

199,-

ČAROKRÁSNICKÉ SVĚTY
ROALDA DAHLA
Ilustrace Quentin Blake
Průvodce úžasnými příběhy je určen všem dětem
a dospělým s dětskou duší.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 21,6 x 28 cm
GT038336
399,- 349,-

Roald Dahl

VELKÉ MYŠÍ
SPIKNUTÍ
Ilustrace Quentin Blake
Autobiografický příběh
nejen pro fanoušky
Dahlových knih.
Váz., 56 stran, čb. il.,
12,5 x 20 cm

GT038927
129,-

99,-

Tanya Stewnerová

LILI VĚTROPLAŠKA /1
Se slony se nemluví!
Lili má tajemství – umí mluvit se
zvířaty. Všechna ji nesmírně milují!
Veselá knížka o holčičce s podivuhodnými schopnostmi pro všechny děti, které mají rády zvířátka.
Váz., 136 s., čb. il., 14,5 x 20,6 cm
GT037711
199,- 159,-

NOVINKA

Tanya Stewnerová

LILI VĚTROPLAŠKA /2
Jan Malík

MÍČEK FLÍČEK
Ilustrace Ondřej Sekora
Dědeček s babičkou žili
hezký život, ale bylo jim
stále nějak smutno. Až
jednou jim oknem přiletěl
do pokojíku neobyčejný
baculatý míček. Pojmenovali ho míček Flíček. Krásný míček se však zalíbil
i drakovi, který ho jednoho dne unesl…
Váz., 72 stran, barevné il.,
16 x 23,3 cm
GT038295 179,- 149,-

Tygřice se do lvů nezamilovávají!
Lili tráví každou volnou chvíli v zoologické zahradě.
Tady se cítí jako doma a taky může být doopravdy
prospěšná, zvlášť když ji ředitelka zoo přijala do
profesionálního týmu ošetřovatelů a pomocníků.
Lili je odvážná a poradí si i s tou nejsložitější situací.
A všichni víme, že láska jako trám je věc složitá –
zvlášť když se do sebe bláznivě zamilují tygřice a lev…
Váz., 184 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GT039061

199,-

Výhodný komplet dvou knih
GT039484

(ušetříte 150,-)

248,-

159,-
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John a Caitlín
Matthewsovi

ŠIBALSKÉ
POHÁDKY

NOVINKA

7

Pohádkový příběh, který
na své objevení čekal více
než celé století!
NOVINKA

Ilustrace Tomislav Tomić
Nejstaršími učiteli lidí
jsou zvířata. Jsou to
úžasní, pozoruhodní
přátelé, kteří dovedou
být někdy také pěkně
prohnaní, ostatně jako
my lidé. Šibalské pohádky přinášejí vyprávění
o těchto jedinečných
bytostech z různých
koutů světa – Francie, Finska, Španělska, Ghany, Severní Ameriky, Indie,
Japonska a jiných méně či více vzdálených zemí. Ponaučení z taškářských
příběhů je prosté: jejich hrdinové, ať už jde o hladového vlka či bezmocnou žábu, vždy najdou způsob, jak vyjít vítězně ze zdánlivě beznadějné
situace, ať už k tomu využijí svůj důvtip, přetvářku, lest nebo léčku.
Váz., 96 stran, barevné ilustrace, 22,8 x 26,6 cm

GT038608

299,-

Světová
senzace

239,-

Mark Twain, Philip Stead

ZTRACENÝ PRINC MARGARÍN

František Nepil

Jiří Horák

ŠTUCLINKA
A ZACHUMLÁNEK

ČESKÝ HONZA
Ilustrace Josef Lada
Humorné pohádky vybral a upravil
Jiří Horák.

Ilustrace Helena Zmatlíková
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,
19,5 x 25,5 cm
GT037842
199,- 169,-

Váz., 296 s., barevné il., 17 x 24 cm
GT036088
349,- 289,-

Eduard Petiška

ANIČKA
A FLÉTNIČKA
Ilustrace Helena Zmatlíková
Váz., 88 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm
GT035077 249,- 219,-

Eduard Petiška

MÍŠOVO
TAJEMSTVÍ
Výhodný komplet dvou knih
GT039485

(ušetříte 150,-)

298,-

Ilustrace Helena Zmatlíková
Váz., 96 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm
GT035772 199,- 179,-

Ilustrace Erin Steadová
Jednou večer si Twain povídal se svými dcerami, když ho
vyzvaly k vyprávění pohádky. A tak sáhl po jednom z obrázkových magazínů, které měl po ruce, a nechal se inspirovat
k příběhu o chudém a odvážném chlapci, který rozumí řeči
zvířat a nebojí se postavit samotnému králi. Příběh však
zůstal nedopsán a ukrytý v archivu přečkal desítky let – až
donedávna, kdy byl rukopis objeven. P. Stead ho tvůrčím
způsobem a s respektem k autorovi dovyprávěl do pohádkového konce. Váz., 152 stran, barevné ilustrace, 20,4 x 28 cm

GT039245

299,-

239,-
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DÁRKO
V
KOMPLE Ý
T

NOVINKA

Ladislav Špaček

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
+ DĚDEČKU, JEŠTĚ
VYPRÁVĚJ +
DĚDEČKU, UŽ CHODÍM
DO ŠKOLY
Ilustrace Jana Fernandes
Slušné chování je to nejcennější,
co mohou rodiče svým dětem dát.
Naučit je zdravit, vhodně se oblékat, chovat se zdvořile na ulici, na
návštěvě či v restauraci, vypěstovat
v dětech správné návyky, jak držet příbor
a sklenici nebo jak sedět u stolu – to jsou hodnoty, které je
budou provázet celý život a do značné míry mohou rozhodovat o tom, zda se jednou stanou úspěšnými v profesním i osobním životě. Všemi třemi díly Špačkovy etikety a etiky
pro děti provází čtenáře dědeček a jeho zvídavá vnučka Viktorka. Spolu s ní se děti naučí, jak se
zachovat v různých situacích, které život přináší, a začnou si utvářet pohled na svět kolem sebe.
Komplet je vhodný pro nejmenší, předškoláky i děti školou povinné. V každé knize najdete audioknihu k poslechu – předčítá sám autor! Dárkové balení 3 knih, 3x váz., 304 s., 22,5 x 23 cm + 3 CD

GT299370

649,-

519,-

Sarah Bosseová

PENZION PRO ZVÍŘÁTKA
Hledá se maminka!
Ilustrace Nina Dullecková
Napínavé čtení o opičátku v nouzi,
kterého se ujme lidská rodina.
Váz., 104 stran, čb. il.,12,5 x 19 cm

GT036976

199,-

169,-

ŠKOLNÍ PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ 2017/2018
Stolní, 30 listů, 21 x 30 cm

119,-

GT278120

J. Němeček, J. Poborák,
H. a J. Lamkovi, L. Štíplová

PODIVUHODNÉ
PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU

NOVINKA

2000

Terry Jones

Terry Jones

BAJKY
Z DIVOKÝCH VAJEC

POHÁDKY
K NEUVĚŘENÍ

Ilustrace Michael Foreman
Šestnáct humorných příběhů
od člena legendární komediální družiny Monty Python.

Ilustrace Michael Foreman
Vyprávění postavené na poetické grotesce a nonsensu
vás zaručeně okouzlí!

Váz., 120 s., bar. il., 17 x 24 cm
GT037708
199,- 169,-

Váz., 152 s., bar. il., 17 x 24 cm
GT036300 279,- 229,-

Výhodný komplet dvou knih
GT038388

(ušetříte 180,-)

298,-

V knížce najdete nově pojaté klasické pohádky, příběhy strašidelné,
jsou tu i nové Myšpulínovy vynálezy, příběhy ze současnosti, upírská
historka na silvestrovském plese či
veselá komedie Splašené vánočky.
V tomto ročníku je navíc i jedno
zvláštní číslo, jubilejní třístovka,
v níž kromě komiksu s „čarodějnou“ tematikou najdete i úkoly,
které musíte s Fifinkou, Bobíkem,
Myšpulínem a Pinďou vyřešit.
Prostě jedinečná knížka plná zábavy pro celou rodinu! Váz., 168 stran, barevná publikace, 21,5 x 30 cm

GT299368

420,-

340,-
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Pro mladší školáky
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Můj
pracovní sešit

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
S tímto sešitem si
mohou děti vyrobit
semafor, postavit
závodní dráhu pro
NOVINKA
svá autíčka nebo si
s kamarády zahrát
různé hry. V bohatě
ilustrované knížce
najdou víc než stovku barevných samolepek s obrázky sportovních i nákladních
aut, vrtulníků a dalších vozidel. V pracovním sešitu také nechybí hádanky, hry a nápady na vytváření
všelijakých pěkných věcí. Brož., 64 stran, barevné il., 21 x 28 cm

99,-

GT039170

NOVINKA

4
DVD

A

NÁPADNÍK
PRO ŠIKOVNÉ HOLKY

DENÍK MALÉHO
POSEROUTKY /1–4

Prima spolek dnešních holek vám
ukáže spoustu báječných věcí, které
se dají dělat ve volném čase.

Výhodný dárkový komplet čtyř
skvělých filmů natočených na motivy jedné z nejpopulárnějších knižních sérií pro děti.
599,4 DVD
GT304614

Brož., 256 s., bar. publ., 17 x 23,5 cm
349,- 299,GT037086

SOVY
Kalendář
na rok 2018.

PEJSEK A KOČIČKA

Nástěnný, 13 listů,
12 x 55,5 cm

Kalendář na rok 2018.

GT279577

Rodinný plánovací kalendář

71,-

Nástěnný, 13 listů, 30 x 30 cm

GT278261

179,-

PROČ?
Zvířata
Brilantní odpovědi na zapeklité
otázky. To je podnázev této
encyklopedie o zvířatech, určené
pro děti mladšího školního věku.
Proč krab chodí bokem? Mají
stonožky opravdu sto nohou?
Proč gekon dokáže chodit po
stropě? Jak mohou netopýři najít
potravu potmě? Proč tučňáci ve
velkých mrazech nezmrznou?
Proč jsou mravenci tak činorodí?
Na více než 200 bezprostředních
a prostých otázek dostávají děti
jasné, srozumitelné a uspokojivé
odpovědi plné informací doprovázených fascinujícími fotografiemi.
Váz., 144 stran, barevné ilustrace,
21,6 x 27,6 cm

GT039118

299,-

259,-

PROČ?
Kolik je na nebi hvězd? Co dělá
slunce v noci? Proč musím
kýchat? Encyklopedie plná úžasných barevných obrázků nabízí
dětem jasné odpovědi na jejich
často zapeklité otázky.
Váz., 160 s., bar. p., 21,6 x 27,6 cm

GT038341

299,-

259,-

10 a 11_sablona lista 10/18/17 3:56 PM Stránka 2

Hry a hračky
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2
1

2

3

5

4

1/ FANTACOLOR
PORTABLE
Sada obsahuje: kufřík, děrované hrací desky a barevné
kolíčky s hlavičkami různých
barev, průměrů a tvarů.
Pomocí těchto kolíčků, které
se zasazují do otvorů v hrací
desce, tvoří děti různé obrázky nebo vzory. Po skončení
hry lze vše uložit do kufříku,
jehož víko tvoří hrací deska.
Vhodné pro děti od 3 let.
GT211539
269,-

2/ BARVY NA OBLIČEJ
Jedinečná souprava s barvami
na obličej ti přinese tu pravou
zábavu s tvými kamarády!
Jdeš na hokej, na oslavu
nebo máš prostě chuť si se
svými kamarády vyzkoušet
něco nového? Pak by ti
neměla tato souprava uniknout! Obsah balení: 6 různých
barev na obličej, třpytivý gel,
štětec, houbička. Sada je vhodná pro děti od 5 let.

GT169201

199,-

3/ Společenská hra
DOMINO JUNIOR

4/ Společenská hra
DOBBLE CHRONO

Speciální domino pro ty nejmladší! Dílek po dílku tvořte
delší a delší barevnou řadu.
Děti se pomocí této hry
snadno naučí poznávat jednoduché motivy a počty
teček a přiřazovat je k sobě.
Hra je balena v praktické
plechové krabičce a je tak
vhodná i na cesty.

Rodinná hra pro jednoho i více
hráčů zaměřená na rychlost,
postřeh i reflexy. Dobble Chrono – to je časové odpočítávání, 50 různých symbolů, 55 kulatých karet, 8 symbolů na
kartě a každé dvě karty spolu
mají společný pouze jeden
symbol! V pravidlech najdete
celkem 10 her. Baleno v praktické plechové krabičce.
GT283302
369,-

Obsah balení: 28 hracích dílků.

GT160281

199,-

5/ IDO3D VERTICAL
Užijte si plno kreativní zábavy
se dvěma IDO3D pery!
S touto sadou snadno vytvoříte nejrůznější předměty podle
vaší fantazie nebo přiloženého
návodu. Vytvořené předměty
pod světlem ihned ztuhnou!
Obsah balení: 2x 3D pero
(modrá a oranžová barva),
jeden nástavec se světlem,
návod, podložka a stavební
doplňky.

GT304397

449,-
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Hry a hračky
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Akční
cena

6/ Dřevěné kostky
KRTKŮV ROK

10

8/ DOSTIHY A SÁZKY

7/ VESELÉ HRY
S KRTKEM

Svět krásných koní i napínavou atmosféru dostihů vnese
k vám domů nové vydání již
klasické stolní hry Dostihy
a sázky. V moderním kabátku
se stále skrývají původní pravidla. Hra je vhodná pro dva
až šest hráčů od 10 let.

Balení obsahuje: figurky, 4 herní
plány, 1 bodovou a 1 barevnou
kostku, 30 hracích karet, 48 pevných kartiček pexesa.

Obsah balení: 1 herní plán,
260 bankovek, 55 karet,
87 žetonů, 6 figurek, 1 hrací
kostka a návod.

12 dřevěných kostek se šesti
různými obrázky. Součástí
balení je i předloha obrázků
pro jednodušší stavění.
GT221131
249,-

GT282265

349,-

GT133820

549,-

11

9/ Adventní kalendář
SNĚHULÁK

10/ Společenská hra
MRŇOUSKOVÉ

11/ Společenská hra
PLANETA ZVÍŘAT

Vyrobte si spolu s dětmi
veselý adventní kalendář!
V této krásné kreativní
sadě najdete vše potřebné
ke zhotovení sněhuláka,
navíc budete potřebovat
jen lepidlo vhodné na textil,
tavnou pistoli, nůžky, fix
a také červenou pastelku.

Jednoduchá závodní hra s charaktery z oblíbeného seriálu.
Hráči posouvají své závodníky
po dráze pomocí karet. Aby to
nebylo tak snadné, má každý
hráč tři skryté cíle a tedy jasnou představu, jak by měl
závod dopadnout. Hra obsa-

Na Planetě zvířat potkáš nejrůznější živočichy. Zkus určit
jejich hlavní znaky a uhodnout, na kterém kontinentu
žijí. Potkáš-li ekologa, získáš
více bodů. Musíš se ale snažit
vyhnout nebezpečnému lovci!

Základní materiál: plst. Výška
hotového kalendáře: 117 cm.

GT253519

99,-

huje: 34 karet pohybu, 7 karet
tratí, 14 karet cílů, 7 brouků
a 8 stojánků, 3 žetony mravenců.

GT283264

199,-

Obsah balení: 110 karet, 59 žetonů, figurky ekologa a lovce,
návod. Hra pro 2 až 6 hráčů je
vhodná pro děti od 8 let.

GT303566

299,-
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Poznejte
s českým lvem
dějiny naší
země!
Martin Velíšek

MŮJ STÁT
Putování za českými
patrony
Ilustrace Milan Starý
Kdo jsou nejvýznamnější patroni
a světci naší země? Kým byli za života a jaký význam měli a mají
pro naši zemi a pro evropskou
civilizaci? Český lev v této knize
seznamuje děti s Cyrilem a Metodějem, se svatou Ludmilou, svatým Václavem a mnoha dalšími
význačnými postavami. Prostřednictvím osudů světců je zároveň
provede českými dějinami a obohatí jejich znalosti o to, co v učebnicích nebývá.
Flexivazba, 92 stran, barevná publ., 22 x 22 cm

NOVINKA

GT039247

199,-

159,-

Martin Velíšek

MŮJ STÁT
Ilustrace Milan Starý
Zábavná kniha vám odpoví například
na otázku, proč jsou na našem státním znaku lvi a orlice či odkud pochází heslo na prezidentské standartě.
Flexivazba, 108 s., bar. publ., 22 x 22 cm
GT038025
199,- 159,-

NOVINKA

J. a W. Grimmovi
Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU
Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto, čb. ilustrace, 15,3 x 21,6 cm
GT037586
359,- 299,-

Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto, čb. ilustrace, 15,3 x 21,6 cm
359,- 299,-

GT037588

JIRKŮV VESMÍRNÝ LOV POKLADŮ
Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto, čb. ilustrace, 15,3 x 21,6 cm
GT037587
359,- 299,-

JIRKA A NEPROLOMITELNÁ ŠIFRA
Váz., 312 str. + 24 str. čb. foto, čb. ilustrace, 15,3 x 21,6 cm
GT037589
359,- 299,-

Výhodný komplet čtyř knih
(ušetříte 440,-)

BIBLICKÉ POSTAVY
Kdo je kdo ve Starém
a Novém zákoně

JIRKA A VELKÝ TŘESK

GT039486

Stephen Motyer

996,-

Kniha představuje stovky hlavních postav, jejichž jména se
vyskytují ve Starém i Novém
zákoně. Pro lepší orientaci jsou
postavy řazeny podle témat
a souvislostí, například 12 Ježíšových učedníků. U každého
jména jsou uvedeny odkazy
na biblické knihy a kapitoly,
aby si čtenář mohl vyhledat
odpovídající texty.
Váz., 64 s., bar. p., 19,5 x 25,5 cm

GT036884

179,- 149,-

POHÁDKY
BRATŘÍ
GRIMMŮ
Ilustrace A. Born
Tento pozoruhodný soubor
padesáti pohádek sestavili
a upravili pro
děti ze svého
bohatého díla sami bratři Grimmové. Najdete zde
mnoho známých i méně známých pohádek, které později inspirovaly také naše české pohádkáře. Pohádkové
příběhy doprovodil svými poetickými i humornými ilustracemi malíř Adolf Born.
Váz., 544 stran, barevné ilustrace, 21 x 29,7 cm

GT298733

799,-

639,-

cestování
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Vladimír Soukup,
Petr David

BRDY
O přírodě, historii,
památkách, o tom,
jak Brdy na člověka
působí a jaké příběhy se zde odehrály.
Nechybí přehled turistických tras a nejhezčích výletů. 208 s.
GT038378

NOVINKA

299,-

239,-

Vladimír Soukup, Petr David

ŠUMAVA

Petr David, Vladimír Soukup

MALÝ ŠPALÍČEK
VÝLETŮ
Za zvířaty nejen do zoo
52 míst, kde se lze potkat se zvířaty – hlavně v zoologických zahradách, ale také v zookoutcích,
akváriích... Každý výlet doplňují
praktické informace (otevírací
doba, kontakt, občerstvení...).
Tradiční součástí jsou vstupenky
a poukázky. Váz., 224 stran,
13 x 22 cm, bar. publikace

GT303891

299,-

239,-

Opravdový chrám přírody, největší oáza
zeleně uprostřed Evropy, romantika
i nostalgie, dramatické příběhy a záhaNOVINKA
dy – je těžké vystihnout charakteristiku
Šumavy. Publikace se zabývá tamější přírodou, historií i památkami a odhaluje,
jak Šumava dokáže na člověka působit
a jaká tajemství skrývá. Vedle známých
turistických center a historických měst
si připomeneme i zaniklé osady a vesnice,
místa, která byla dlouhá roky veřejnosti nepřístupná. Kromě proslulých přírodních lokalit (Boubínský prales, Černé a Čertovo jezero) nechybí
vyprávění o oblastech, kam zdaleka tolik návštěvníků nepřijde (Milešický prales), o místech znovuobjevených v posledních desetiletích (Prášilské jezero, jezero Laka, Plechý a Plešné jezero,
pravý břeh Lipenské přehrady), o úžasných technických dílech (Schwarzenberský kanál), o originální architektuře (volarské domy). Závěrečnou kapitolu tvoří přehled značených turistických
cest a tipy na nejhezčí výlety. Váz., 248 stran, 16,2 x 24,4 cm, bar. publikace

GT039050

299,-

239,-

Václav Větvička

Jan Hocek

Ivo Paulík a kolektiv

Thomas Jeier

Thomas Jeier

KALENDÁŘ
VÁCLAVA
VĚTVIČKY 2018

NEJHEZČÍ TÚRY
SVĚTA

NA KOLE PO
NEJKRÁSNĚJŠÍCH
OBLASTECH ČESKÉ
REPUBLIKY

DIVOKÝ ZÁPAD

INDIÁNI

Průkopnická doba
Ameriky

Praobyvatelé Severní
Ameriky

Skutečnosti i mýty, dobrodružství... 304 s., čb. foto
GT036980 399,- 339,-

Minulost i současnost
kmenů. 304 s., čb. foto
GT035630 399,- 339,-

Známý biolog a propagátor vědy Václav Větvička
přináší za pomoci fotografií zámeckých parků od
Jana Rendeka stolní
kalendář pro rok 2018.
60 stran, 21 x 22,2 cm

GT298755

89,-

Na nádherných fotografiích můžete obdivovat
pestrost a krásu nejzapadlejších koutů Země. Kromě autentických zážitků
tu najdete i praktické rady
a stručné popisy jednotlivých tras. 224 s., bar. publ.
GT039141 399,- 299,-

Trasy pro náročné cyklisty
i rodiny s dětmi. Trasy doplňují fotografie a praktické informace. Kniha obsahuje i řešení podpory
navigací. 192 s., bar. publ.

Výhodný
komplet

GT036594 299,- 259,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2018 najdete na straně 66.

obj. č.

ušetříte

GT039522

250,-

jen

548,-

Divoký západ a Indiáni

37

obrazové publikace
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Dvě století vývoje
bicyklů

LOKOMOTIVY

TRAKTORY

Ilustrované dějiny
techniky

Ilustrované dějiny
techniky

Bohatě ilustrovaná publikace
seznamuje s obrovským pokrokem techniky v oblasti
konstrukce lokomotiv od počátků spojených s párou
a uhlím. 304 stran, bar. publ.
GT038914
399,- 319,-

Od prvních strojů pro polní
práce bez vlastního pohonu
prošly traktory úžasným vývojem. Typy a modely dnešních
špičkových traktorů jsou velmi
různorodé. 304 s., bar. publ.
GT038913
399,- 319,-

NOVINKA
+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTA

JÍZDNÍ KOLA
Velký obrazový průvodce
Výpravná encyklopedie zachycuje slovem i obrazem historii jízdních
kol, od prvních kostitřasů po špičková horská a treková kola.
Najdete v ní nejslavnější cyklistické závody, značky a vynálezce,
kteří pomáhali uvést svět do pohybu a vytvořit globální sportovní,
volnočasový a dopravní jev. Nechybí ani slavné dějinné okamžiky,
v nichž bicykly pomáhaly utvářet moderní svět.
Váz., 256 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publikace

GT038482

38

599,-

AUTOMOBIL
REVUE

PALNÉ ZBRANĚ

Velký obrazový průvodce

Velký obrazový průvodce

Velký obrazový průvodce zahrnuje celé dějiny automobilismu, od prvních vozů až po
současnost. Najdete tu každý
vůz od A do Z, od Adlera po
Zundapp. 360 stran, bar. publ.
GT038226
699,- 559,-

Obrazová encyklopedie zachycuje vývoj palných zbraní
od prvních pistolí, mušket
a pušek po poloautomatické
a automatické pušky, děla
a revolvery. 320 s., bar. publ.
GT037235
899,- 699,-

VLAKY

TRAKTORY

Velký obrazový průvodce

Velký obrazový průvodce

Publikace uvádí 400 pamětihodných vlaků, od Stephensonovy Rakety po TGV. Poznáte nejen lokomotivy, motory a vagony, ale i nejslavnější železnice. 320 s., bar. publ.
GT037392
599,- 479,-

Výpravná encyklopedie zachycuje historii traktorů. Uvádí
přes 450 traktorů, které měnily dějiny zemědělství, a to
v podrobných textech i na
fotografiích. 256 s., bar. publ.
GT037860
599,- 479,-

499,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2017

obrazové publikace
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Bude z vás Picasso
nebo Rembrandt?
NOVINKA

TECHNIKY
MALBY

NOVINKA

Ladislav Špaček

ETIKETA
Moderní etiketa pro každého
Nejobsáhlejší příručka etikety, jaká kdy
u nás vyšla. Obsahuje komplexní soubor pravidel etikety ze všech oblastí lidského života. Dočtete se tu leccos
z toho, co bylo zmíněno v předchozích
knihách (brambory se krájejí vidličkou
a sako se zapíná na horní knoflík už od
vévody z Windsoru), ale najdete v ní
i mnohá pravidla, u nichž došlo oproti
minulosti ke změně. Etiketa je moderní,
praktická a srozumitelná všem.
Váz., 400 stran, 24 x 32 cm

GT299153

NOVINKA

649,-

Kniha vás provede
od základů malby až
po práci s vodovými,
akrylovými a olejovými barvami. Naučíte
se vše, co potřebujete znát o tónech,
barvách, texturách
a práci se štětci,
abyste vytvořili vlastní mistrovské dílo.
Pusťte se do uměleckých cvičení a projektů sestavených odborníky, objevte svůj
styl a pozorujte svou
proměnu v umělce.
Váz., 304 stran,
21,3 x 25,5 cm,
barevná publikace

GT038953

499,-

519,-

AKČNÍ
CENA

AKČNÍ
CENA

Jan Saudek

DVA

Autor otvírá témata, jimž
se věnoval i v předchozích titulech: láska na
každý způsob i pád,
vzdalující se dětství, přibližující se smrt. Reálné
s vysněným, prožité přibarvené fikcí, fikce okysličená životem. To vše
stylizované s jistou mírou
staromilství, jako rukou
psané dopisy, jako listy
z deníku, jako vyznání,
doznání. Jeden z největších českých fotografů
druhé poloviny dvacátého století je ve své literatuře vlastně stejný jako ve
svém výtvarném projevu: velikášský, přepjatý, brutálně explicitní – ale
i citlivý a místy melancholický. Váz., 136 s., 25 x 27 cm

GT298734

399,-

399,-

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2017!

319,-

Nicky Albrechtsenová

Wilfried Koch

MÓDA 20. STOLETÍ

EVROPSKÁ
ARCHITEKTURA

Nádherně vypravená publikace se zabývá všemi aspekty
dámského šatníku 20. až 80.
let minulého století a ukazuje
je na více než tisícovce vynikajících exemplářů šatů,
sukní, klobouků, bot, kabelek
a dalších doplňků.
432 stran, bar. publikace
GT037380
1299,- 449,-

Dějiny evropské architektury
od antických dob po současnost. Příručka určená laikům i odborníkům je doplněna kresbami, mapkami, ilustrovaným slovníkem a cizojazyčnými slovníčky pojmů.
552 s.. + 24 s. bar. foto, čb. il.

GT035888

499,-

249,-

39

obrazové publikace
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Portréty
spisovatelů
i doby
Pavel Kosatík

MENŠÍ KNÍŽKA O NĚMECKÝCH
SPISOVATELÍCH Z ČECH A MORAVY
Přehledné dějiny německy psané literatury vzniklé v českých zemích
v 10.–20. století s důrazem na přelom 19. a 20. století.
Kniha postupně seznamuje čtenáře s německou literaturou do roku
1848 včetně, s moravskými německými realisty, s novoromantiky,
expresionisty, s „pražským německým kruhem“ i s autory mimopražskými a s osudy německých tvůrců po roce 1945. Každá kapitola je doplněna přehledem literatury. Zvláštní kapitoly jsou věnovány Adalbertu Stifterovi, Maxi Brodovi, Franzi Kafkovi a Franzi
Werfelovi. Publikace je provázena přeloženými citáty z děl pojednávaných autorů a doplněna přehledem další použité literatury,
poznámkami a jmenným rejstříkem. Druhé, doplněné vydání zahrnuje i knihy a autory z poslední doby.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GT039295

299,-

239,-

AKČNÍ
CENA

Tom Jackson, Tim Harris

VĚDOMOSTI V KOSTCE

DINOSAUŘI V KOSTCE

ZEMĚ

ZVÍŘATA V KOSTCE

Rodinná encyklopedie odhaluje
zázraky vesmíru, Země, přírody,
člověka, přírodních věd a historie
v neuvěřitelných detailech a s ohromující věrností. Obsahuje velké
množství informací, časových os,
ilustrací a úchvatnou počítačovou
grafiku a vysvětluje i ty nejsložitější otázky tak, aby jim každý
snadno porozuměl. 360 s., bar. p.
GT036764
599,- 499,-

Pozoruhodná encyklopedie zachycuje prehistorická zvířata na
prostorových vyobrazeních doprovázených přehledným textem.
Ožívají tu tyranosauři, ptakoještěři, velcí mořští plazi a další, prohlédnete si všechny typy prehistorických zvířat ve zcela novém
detailním pohledu, který omračuje svou reálností. 208 s., bar. p.
GT037367
499,- 399,-

Výpravný obrazový průvodce
zachycuje drama, sílu a krásu
procesů utvářejících Zemi. Klíčové
útvary i atmosférické jevy jsou podrobně popsány v poutavých profilech, doplněných fotografiemi
a názornými mapami. Grafická
schémata a nákresy, srozumitelný
a fundovaný text seznamují i s počátky Země. 520 s., bar. publikace
GT037520
899,- 399,-

Kniha mimořádně atraktivní formou s použitím 3D ilustrací seznamuje s exotickými zvířaty, ale
i s druhy běžnými u nás. Krátké,
ale obsažné texty zahrnují popis
anatomie, způsobu života i přehled systémů a nejvýznamnějších
zástupců jednotlivých skupin.
288 stran, barevná publikace
GT038822
499,- 399,-

40

Nezapomeňte si objednat náš diář s knižními citáty!

Nahlédněte
do hlubin vesmíru!

NOVINKA

kolektiv autorů

HVĚZDY

obrazové publikace
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Úplný obrazový průvodce vesmírem
Kniha je strhujícím průvodcem po nejpůsobivějších a nejzajímavějších místech ve vesmíru od třpytivých hvězdných
porodnic po superhmotné černé díry a srážející se galaxie. Nechejte se ohromit nejnovějšími, dechberoucími
snímky vesmíru či souhvězdími vyobrazenými na trojrozměrných ilustracích, vytvořených speciálně pro tuto
knihu. Poznáte hvězdy tak, jak jste je dosud nepoznali!
Váz., 256 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná publikace

GT038884

599,-

479,-

AKČNÍ
CENA

AKČNÍ
CENA

BIBLE

MUZEUM UMĚNÍ

Gary Schwartz

Michael Kerrigan

Unikátní projekt velkoformátové
ilustrované Bible. Skvěle graficky
zpracovaná publikace obsahuje
110 celostránkových ilustrací od
11 českých a slovenských malířů
a grafiků. Ilustrace představují
různé umělecké pohledy a přístupy a osobité uchopení biblických
témat, čímž umocňují text posvátné knihy. 672 s,, bar. ilustrace
GT035260
2990,- 990,-

Nejkrásnější a nejobsažnější umělecká sbírka, jaká kdy byla shromážděna v knižní podobě. Obsahuje barevně odlišené „galerie“,
„sály“, „chodby“ a „speciální výstavy“ zahrnující stovky výjimečných soch, fresek, fotografií, performancí, obrazů a dalších děl,
které se skládají v přehled dějin
výtvarného umění. 992 s., bar. p.
GT037234
4999,- 2499,-

HIERONYMUS BOSCH

TEMNÉ DĚJINY BIBLE

Výpravná monografie shrnuje
malířův život a dílo včetně dosud
nepublikovaných reprodukcí nově
restaurovaných děl a uvádí interpretace každého z vytvorů i další
podrobnosti. Součástí knihy jsou
kapitoly o společnosti, vládnutí
i víře v Brabantsku poloviny druhého tisíciletí. 256 s., bar. publ.
GT037914
1299,- 999,-

Lidské oběti, povodně, morové
rány, vraždy, zrada, války, incest,
příšery a draci – to jsou příběhy
z Bible. Poutavá a bohatě ilustrovaná kniha zkoumá nejstarší příběhy světa, hledá jejich kořeny
v dějinách různých kultur a pátrá
po různých výkladech či proměnách zpracování. 224 s., bar. p.
GT037799
399,- 339,-

Více informací najdete na straně 66.

41

vzdělávání
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NOVINKA

Josef Čermák,
Kristina Čermáková

SLOVNÍK
LATINSKÝCH
CITÁTŮ

Joseph Stiglitz

EURO
Autor, nositel Nobelovy
ceny za ekonomii, popisuje problémy, které
přineslo euro. Ukazuje,
jak zvýraznilo rozdíly
mezi „věřitelskou Evropou“ v čele s Německem, a „Evropou dlužníků“ v čele s Řeckem.
Eurozóna se musí změnit v měnovou unii, jež
bude mít společnou fiskální politiku, nebo se
rozpadnout na menší
části, případně zavést
flexibilnější euro, což je
částečně návrat k národním měnám. Jinak můžou
vysoká nezaměstnanost a další problémy v řadě zemí postupně vést k nepokojům, růstu napětí a nepředvídatelným řešením, jako je Brexit. Pozoruhodná, věcná a srozumitelná analýza globalizované a stále propojenější světové ekonomiky. Váz., 376 s., 14,5 x 22,7 cm

GT038765

399,-

AKČNÍ
CENA

42

AKČNÍ
CENA

299,-

AKČNÍ
CENA

Kniha obsahuje dosud
nejširší publikovaný
výběr latinských citátů,
rčení a pořekadel, a to
v latinské podobě i v českém překladu. Nechybí rejstřík ani klíčová slova. 544 stran
GT037436
279,- 239,-

Christopher Lascelles

STRUČNÉ
DĚJINY SVĚTA
Publikace nabízí přesně
to, co název slibuje –
stručnou historii světa,
a to od velkého třesku
až po válku proti terorismu a vzestup islamismu na Blízkém východě. Autor v závěru
varuje také před klimatickými změnami, které považuje za mnohem vážnější
problém. Přehledně, srozumitelně napsaná příručka je
určená pro nejširší publikum. 264 stran
GT038209
249,- 199,-

AKČNÍ
CENA

AKČNÍ
CENA

KNIHA FILOZOFIE

KNIHA POLITIKY

KNIHA VĚDY

KNIHA SOCIOLOGIE

KNIHA NÁBOŽENSTVÍ

Srozumitelně napsaná kniha
provází vývojem filozofie od
počátků až do současnosti
a seznamuje s význačnými filozofy. Nechybí ani výstižná
objasnění filozofických pojmů a diagramy, které zpřehledňují složité teorie, klasická rčení, jež činí filozofii snáze zapamatovatelnou, a vtipné ilustrace. 352 s., bar. publ.
GT035495
599,- 299,-

Po celou historii lidé uvažují
o tom, jak si co nejlépe vládnout – a velcí myslitelé předkládají řešení. Čtivě napsanou knížku doplňují krátká,
výstižná objasnění politologických pojmů, diagramy
zpřehledňující složité teorie,
a vtipné ilustrace, které si
pohrávají s našimi představami o politice. 352 s., bar. p.
GT037067
599,- 299,-

Další ze série přehledových
oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost.
Provází vývojem vědeckého
myšlení, objevů a vynálezů
a chronologicky seznamuje
s nejvýznačnějšími vědci
a jejich teoriemi. Kniha zaujme i svou moderní, přehlednou grafickou úpravou.

Publikace srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky pozoruhodného oboru společenských věd. Ukazuje vývoj sociologie a seznamuje s nejvýznačnějšími
odborníky, myšlenkovými
směry a teoriemi. Knihu doplňují diagramy, klasické výroky a vtipné ilustrace.

352 stran, barevná publikace
GT037322
599,- 299,-

352 stran, barevná publikace
GT038024
599,- 299,-

Kniha náboženství je další
publikace z edice přehledových oborových publikací.
Nabízí přehled všech hlavních světových náboženství,
jejich vzniku, vývoje, podstaty a vzájemných souvislostí.
Výklad v moderní grafické
úpravě doprovázejí srozumitelné diagramy, výroky a ilustrace. 352 stran, bar. publ.
GT037643
599,- 299,-

Krásné nástěnné i stolní kalendáře najdete na straně 66.

Odkud pocházely neuvěřitelné
znalosti našich předků?

Erich von Däniken

ŠOK Z BOHŮ
V knize Šok z bohů z r. 1992
putuje Däniken historií všech kontinentů (od roku 1492 po současnost) a se sugestivní naléhavostí
dokazuje, že Zemi v minulosti
dávné i nejbližší navštívila poselstva z cizích hvězdných soustav na
létajících strojích. 208 stran
GT038954
229,- 199,-

ezoterika, záhady
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Gerry Stribling

BUDDHISMUS
NEJEN PRO CHLAPY

NOVINKA

Příručka pro neohrožené
S humorem, sebeironií i nadhledem nabízí původně „tvrdý mariňák“ velmi přístupný úvod do
buddhismu, a to velmi moderně,
čtivě a srozumitelně. Kniha plná
životní moudrosti. 120 stran
GT038310
149,- 119,-

E. Václav Havelka, M. Koukal

PARTNERSKÉ
HOROSKOPY
Autor patří k nejlepším astrologům
světa, dobře pozná, které vztahy
mají naději na šťastný vývoj a dokáže rozebrat možný partnerský
vztah podle interakcí jednotlivých
planet. 192 stran
GT038635
229,- 179,-

Hartwig
Hausdorf

NEVYŘEŠENÉ
ZÁHADY
POSLEDNÍCH 5000 LET
Autor zve čtenáře na napínavou cestu časem, jež je zavede k dodnes nevyřešeným hádankám a nepochopitelným skutečnostem posledních tisíciletí. Došlo před 5000 lety v bavorském Chiemgau k dopadu meteoritu
jako součásti globální katastrofy, jež vedla k zániku řady vyspělých kultur?
K uzavření těžkých poranění lebky byly transplantovány přesně pasující
úlomky kostí – a to před tisíci lety. Kdo tehdy operoval? Kdo dodal
know-how pro „disk z Nebry“ – astronomický počítač z doby bronzové?
A odkud pocházejí neuvěřitelné odborné lékařské znalosti, jež jsou doloženy v čínských knihách z 2. století př. n. l.? Váz., 200 s., 13,5 x 21,3 cm

GT038835

249,-

199,-

Hartwig Hausdorf

NE Z TOHOTO SVĚTA
Anita Moorjani

Anita Moorjani

CO KDYŽ JE TO
NEBE?

MUSELA JSEM
ZEMŘÍT

Autorka líčí svůj boj s rakovinou, ústící ve fascinující zážitek blízké smrti. 192 stran
GT038458
299,- 239,-

Po dlouhé léčbě a kómatu se
autorka nečekaně uzdravila.

Výhodný
komplet

obj. č.

GT039523

208 stran

GT039490
ušetříte

220,-

299,-

239,-

jen

378,-

2x Anita Moorjani

Dětské kalendáře najdete na stránkách Klubka.

Autor činí konec dosavadním spekulacím a dokazuje,
že při vývoji lidstva na této planetě byly ve hře síly
a technologie, které stěží pocházejí z tohoto světa.
Prezentuje záhadné artefakty a objevy, jejichž existence
na naší planetě je záhadou. Hartwig Hausdorf patří
k nejznámějším badatelům a autorům na poli záhadných faktů a jevů. Světovou proslulost si získal objevem
pyramid v Číně. Jeho knihy byly dosud přeloženy do
16 jazyků. Jeho jméno se stalo pojmem i v USA, kde je
od roku 2004 uváděn v příručce Who’s Who in the
World. 184 stran + 16 stran barevné přílohy
GT038985
249,- 199,-

43

ezoterika
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Cassandra Easonová

TAROT A JAK MU
ROZUMĚT
NOVINKA

Objevte
tajemství
života
v rovnováze
Dr. Thomas Späth,
Shi Yan Bao

ŠAOLIN
Osm kroků
k získání energie
a vnitřní
rovnováhy
Šaolinský mnich Shi
Yan Bao a zkušený
kouč Thomas Späth
vám v této knize prozradí, jak dokážete snadněji zvládnout
požadavky každodenního života. Přinášejí recepty na
zdravý, spokojený a šťastný život v rovnováze. Dozvíte se také, jak používat svou sílu co nejefektivněji pro dosažení cílů a získávat stále novou energii.
Brož., 160 stran, 16 x 21,4 cm, bar. publikace

GT038045

249,-

199,-

Výklad budoucnosti z tarotových karet je velmi oblíbený.
Šikovná a čtivá knížka naučí
čtenáře hravou formou nahlížet do budoucnosti. 128 s., il.
GT038449
199,- 149,-

Ambika Wautersová

ČAKRY
Kompletní průvodce
Kniha se zabývá energetickým
systémem a ukazuje, jak může energie růst a přetvářet se
pomocí uzdravení sedmi hlavních energetických center,
čaker. 144 s., bar. il.,
GT036510
299,- 259,-

+ SADA KARET

Renata Herber

POSELSTVÍ RUN
Kniha se věnuje významu jednotlivých znaků a typům věštění, ale uvádí i základy severské
mytologie a využití run v lidovém léčitelství. Doplňuje ji barevná sada karet. 144 stran
GT038630
399,- 299,-

Don Miguel Ruiz

LÁSKA, VZTAHY
A PŘÁTELSTVÍ

Ajahn Brahm

Don Miguel Ruiz

TADY A TEĎ

ČTYŘI DOHODY

Milující pozornost

Autor odhaluje špatné životní
návyky, jež nás připravují o radost a vedou k marnému utrpení. Čtyři dohody, založené na
staré toltécké moudrosti, nabízejí nový přístup k svému nitru,
abychom změnili život v prožitek
svobody, štěstí a lásky. Ruiz shrnuje základní toltéckou moudrost a vyjadřuje jasně, co znamená žít jako mírumilovní válečníci
v moderním světě.. 144 stran
GT038699
199,- 149,-

Autor je vynikající spisovatel,
duchovní učitel a řečník.
V knize ukazuje, jak spojením bdělosti a laskavosti získáme nový přístup. Jeho
praktikování přináší fyzické
i duševní zklidnění; tím
umožňuje léčení a uzdravování nejen sebe, ale i jiných
lidí. Buďme tedy bdělí, ale
současně i laskaví. 136 stran
GT038372
169,- 129,-

44

Toltécká tradice říká, že
k naší pravé povaze nás
vede štěstí, svoboda
a láska. Prvním krokem je
vědomí. Chceme-li najít
svobodu, musíme si uvědomit, čím opravdu jsme.
Druhým krokem je přeměna. Musíme se naučit být
duchovními bojovníky,
musíme sledovat své akce
a reakce, abychom se
osvobodili od svých znalostí, jež nás zotročují. Láska je výsledkem dokonalého zvládnutí vědomí a přeměny. Z hlediska Toltéků tvoří všechno na
světě láska. Váz., 160 stran, 13 x 19 cm

GT039212

189,-

159,-

Chcete ostatním členům doporučit knihy, které vás zaujaly?

ezoterika

44 a 45 ezoterika_sablona lista 10/19/17 1:26 PM Stránka 3

Andělé
jsou všude
kolem nás!
Lorna Byrneová

ANDĚLÉ
NA DOSAH

NOVINKA

Kim Farnellová

I-ŤING
Kniha proměn/Snadná věštba
Pokud potřebujete pomoc v osobním životě nebo třeba
v podnikání či s finančními záležitostmi, v Knize proměn
si můžete vyhledat náležitou odpověď. Tento starodávný
způsob věštby, založený na taoistické a konfuciánské
filozofii, se vyvíjel po dlouhá staletí a také dnes nabízí
rady, které nám pomohou lépe se v životě rozhodovat.
Váz., 192 stran, 14,5 x 20,6 cm

GT038345

199,-

Lorna Byrneová má
výjimečnou schopnost
vidět anděly a komunikovat s nimi. Českým
čtenářům je známá už
od vydání její autobiografické knihy Andělé
v mých vlasech. Stejnou popularitu má volNOVINKA
né pokračování pod
názvem Schody do nebe, kde autorka čtenáře mimo jiné seznamuje s různými typy andělů a úlohou, jakou hrají v lidském životě. V díle Andělské poselství naděje se obrátila přímo ke
čtenářům s doporučeními, jak mohou oslovit anděly s prosbou
o pomoc. Nesmírně upoutalo i následující autorčino dílo Nebeská láska.
Nadšené a vděčné reakce čtenářů dokazují, že Lorniny knihy přinášejí
lidem posílení a nesmírnou naději. Váz., 328 s., 12,5 x 20 cm

GT039055

279,-

Výhodný
komplet

ušetříte

440,-

obj. č. GT039524

159,-

219,jen

895,-

5x Lorna Byrneová

ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH 304 str.
GT037183

279,-

249,-

SCHODY DO NEBE 280 stran
GT037868

259,-

229,-

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE
160 stran

GT035808

259,-

229,-

259,-

229,-

NEBESKÁ LÁSKA 144 stran
GT036807

Doreen Virtue

ARCHANDĚLÉ
A ANDĚLÉ
NA NEBESÍCH
Kniha uvádí 77 božstev, k tomu informace o všech s vysvětlením, v jaké úloze slouží
v dnešním světě, ale i to, jak
vám mohou pomoci se specifickými problémy, které vás
trápí. 248 stran
GT039124
249,- 199,-

Shawn Robbinsová,
Leanna Greenawayová

WICCAPEDIE
Bílá magie
v moderní příručce
Moderně pojatá příručka od
uznávaných čarodějek odkrývá
tajemství kouzel a přináší souhrnné recepty na štěstí. Cílem
autorek je pomoci čtenářům
splnit jejich sny. 312 s., bar. il.
GT038221
299,- 239,-

Napište nám na katalog@knizniklub.cz

Lorna Byrneová

ANDĚLSKÉ ZAMYŠLENÍ
Váz., 48 s., 11,5 x 10,5 cm, bar. publikace

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
Váz., 48 s., 11,5 x 10,5 cm, bar. publikace
GT039186
198,-

cena za obě publikace

158,-

45

životní pomoc
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Restartujte si tělo,
dobijte si energii
a získejte znovu
energii
Pedram Shojai, OMD

MĚSTSKÝ MNICH

Louise L.Hay

V této mimořádné knížce
nachází tolik čtenářů odpovědi na svoje problémy, že
rozhodně nepřekvapuje její
ohromný úspěch. Autor,
Američan indického původu, vystudoval východní
medicínu a zná problémy
západního životního stylu
plného stresu, tedy nedostatek času, peněz i životní
energie, osamělost a problémy se spánkem a nadváhou. Velmi dobře umí
propojit dávné tradice
Východu s poznatky
Západu a zapojit je do své
praxe. Dílo se krátce po vydání stalo
bestsellerem New York Times.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

NOVINKA

GT038478

279,-

MOCNÉ MYŠLENKY
Kniha plná pozitivních afirmací. Afirmace je pro
autorku myšlenka, jež vás napadne nad každým
slovem, kte-ré vyslovíte. Používejte tedy jen pozitivní afirmace! S ni-mi budete jinak myslet, jednat
i cítit. Brož., 376 s., 10,7 x 10,7 cm, bar. publ.
GT039076
179,- 149,-

Louise L. Hay,
Ahlea Kadro,
Heather Dane

MĚJ SE RÁDA
Originální rady
nabízejí jednoduchý a účinný systém, jak vyčistit vaše tělo a nastolit rovnováhu. Autorky vám pozvednou zdraví na
další úroveň a ještě k tomu vás při tom budou
skvěle bavit. Váz., 336 s., 17,8 x 23 cm
GT038886
259,- 199,-

219,-

John C.Parkin

CESTOU FAK* IT
Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje jednoduchý návod, jak používat osvobozující FAK* IT. S důkladnou znalostí východních filozofií společně s nadhledem shrnují autoři to nejlepší z východní
moudrosti. 216 stran, čb. ilustrace
GT039111
199,- 159,-

John C.Parkin

DO PR **** ,
DĚLEJTE, CO MÁTE RÁDI
Štěstí dosáhneme, když budeme dělat jen to, po čem toužíme. Pomůže
nám osvědčená sprostou mantru.
Autor uvádí uvádí vtipné situace ze
svého života, ale inspiruje se i příběhy svých přátel. Zjistěte, co máte
opravdu rádi a nebojte si při tom trochu zanadávat. 264 stran, čb. il.
GT038754
249,- 199,-

46

Laskavá
a podnětná kniha
Mats Billmark, Susan Billmarková

NAUČTE SE ŽÍT
Naučte se žít nadchla čtenáře po
celém světě a stala se největším
švédským bestsellerem. Cesta ke
štěstí, spokojenému životu a harmonii se může stát zdrojem
moudrosti, jako k tomu došlo
u manželského páru, který se
dokázal probrat z letargie, vyhoření i chorob a dnes žije šťastně.
Všichni se můžeme jejich příkladem inspirovat. Kniha pomůže
mnoha lidem a dodá jim sílu
změnit vlastní život.
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

GT038862

199,-

NOVINKA

159,Objednávky po telefonu: 296 536 660

rodina
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Přestaňte se
honit za
jedničkami!
Gerald Hüther

KAŽDÉ DÍTĚ
MÁ TALENT
Každé dítě je mnohostranně nadané, má
cenné talenty. To je již
dávno vědecky dokázáno.
Proto bychom měli skonNOVINKA
covat s konceptem nadání
tradovaným z minulého
století! Tak bude méně
frustrace a stresu při
„výchově“ a dítě dostane
větší šanci.
Tato knížka osvobodí rodiče i školu od trýznivé fixace na výkon a v rámci debaty přetrvávající
celá desetiletí nabídne naléhavě očekávané perspektivy.
Konec šílené honby za výborným prospěchem!
Váz., 152 stran, 13,1 × 20,6 cm

GT038588

179,-

NOVINKA

139,NOVINKA

Allan a Barbara Peasovi

PROČ MUŽI LŽOU A ŽENY PLÁČOU
Proč muži lžou? Proč si myslí, že musí mít vždy
pravdu, a vyhýbají se závazkům? A proč ženy prosazují svou pláčem a do úmoru probírají jedno a totéž
téma? Rozdíly mezi muži a ženami, nedorozumění
a konflikty jsou i v jednadvacátém století součástí
života stejně, jako tomu bylo v době, kdy se Adam
poprvé pohádal s Evou. Publikace světoznámých
autorů nabízí srozumitelný, humorný a někdy
i lehce šokující pohled na největší záhady týkající
se obou pohlaví. Brož., 360 stran, 12,5 x 20 cm
GT039250
259,- 219,-

Moderní a originální alba navržená přímo pro vašeho chlapečka či holčičku. Fotografii děťátka můžete vložit do speciální kapsy a vyzdobit si tak i obálku. V knize najdete roztomilé ilustrace, složky na uchování drobných upomínek,
místo pro vlepení fotografií a vepsání poznámek, ale také
návod na vytvoření a uchování populárních domácích videí,
s nimiž bude vzpomínání na nejdůležitější momenty prvních
dvou let vašeho děťátka krásný zážitek.

První album: NÁŠ MALÝ PRINC
Váz., 64 stran, 22,5 x 31 cm, barevná publikace
Elizabeth Fenwicková

KÁMASÚTRA EXPERT

VELKÁ KNIHA
O MATCE A DÍTĚTI

Tato vzrušující kniha vás krok za
krokem provede všemi smyslnými
pozicemi. Součástí jsou i názorné
fotografie a podrobné popisy
každé polohy. 240 s., bar. publikace
GT038256
299,- 249,-

Kniha o prenatální péči, porodu,
zacházení s kojencem, krmení,
nemocech... 264 stran, bar. publ.
GT035242
299,- 259,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 71.

GT039137

299,-

239,-

První album: NAŠE MALÁ PRINCEZNA
Váz., 64 stran, 22,5 x 31 cm, barevná publikace

GT039138

299,-

239,47

krása, móda

48 a 49 krasa_sablona lista 10/19/17 2:27 PM Stránka 2

Neobyčejná cesta
za módním snem
NOVINKA

Kamila Boudová

FALEŠNÁ
PAŘÍŽANKA
Kamila snila o velkém městě, slávě
a šampaňském.
Kariéra módní návrhářky se zvrhla
ještě dřív, než se
za svým snem odstěhovala do Paříže, kde se pokazilo
i všechno ostatní.
Místo skvělého života začíná předem prohraný boj
o získání statutu
Pařížanky a uznání
společnosti. Na pokraji osobního
bankrotu i fyzických sil se rozhodla otočit kola osudu
a stát se Falešnou Pařížankou. Přestat slepě následovat místní nesmyslné
konvence a určovat vlastní pravidla hry. Vtipné sloupky uveřejňovala nejdřív
v Pravém domácím časopisu. Váz., 176 s., 14 x 17,8 cm, barevné ilustrace

GT039258

249,-

199,-

Susann Hempelová

Ingo Froböse

FASCIÁLNÍ
TRÉNINK

POSILOVÁNÍ BEZ
NÁŘADÍ

Komplexní trénink hlouběji uložené pojivové
tkáně, obklopující svaly.

Přes 100 velice účinných cviků bez nářadí

128 stran, bar. publikace
GT038836 249,- 199,-

Cvičte jen s váhou svého
těla! 160 s., bar. publikace
GT037437 299,- 249,-

Sophie Ortegová

Hollis Lance Liebman

JAPONKY NECHODÍ
NA PLASTIKU

STŘED TĚLA

Metoda Tokio–Paříž přináší kompletní, zdravé a trvalé řešení problémů
s nadváhou. 224 s., bar. il.
GT038357 329,- 259,-

Zpevněte střed těla s gymballem, činkami, kladkou,
s balanční podložkou
bosu... 160 s., bar. publ.
GT037156 299,- 249,-

Core trénink

Brigitte Engammareová

PEVNÉ BŘICHO ZA 30 DNÍ
Mít pevné a krásné břicho či nohy za pouhý měsíc?
Je to možné! Tyto knihy jsou ideální pro ty, kdo nemají čas chodit do posiloven a hledají ucelený tréninkový program, který je provede jejich každodenním cvičením. Každý týden nabídne nové cviky, určené pro zpevnění a posílení určité skupiny svalů
v rekordní době. Program je dostupný pro všechny.
S ohledem na svaly a klouby začíná cvičení zahřátím a končí protahováním, které podpoří ohebnost
a pružnost. Brož., 96 s., 16,5 x 22,5 cm, bar. publ.

GT039082

199,-

NOVINKA

159,-

Brigitte Engammareová

KRÁSNÉ NOHY ZA 30 DNÍ
Brož., 112 stran, 16,5 x 22,5 cm, bar. publikace

GT039081

48

199,-

NOVINKA

159,Pohodlné objednávky poštou, telefonem či přes internet!

VYKROČTE
STYLOVĚ
DO KAŽDÉHO
DNE!
Megan Hess

Ines de la
Fressange, Sophie
Gachetová

ŠATY
Šaty dokážou vystihnout
okamžik v čase, ducha generace nebo energii módní
ikony. 224 s., bar. publikace
GT038536
399,- 319,-

CO SI DNES
VEZMU NA
SEBE?

Ines de la Fressange,
Sophie Gachetová

SE ŠARMEM
PAŘÍŽANKY

Christina Butcherová

ÚČESY Z DLOUHÝCH
VLASŮ
Přetočený ohon, francouzský cop, rozcuchaný uzel,
drdol... 192 stran, bar. publ.
GT036875 299,- 249,-

NOVINKA

krása, móda
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Nejen rady jak se oblékat,
líčit, nakupovat či bavit,
ale i kde hledat zajímavé
obchůdky, parky a muzea,
které Paříž tak trochu
skrývá. Brož., 240 s., 15,5 x
23,7 cm, barevná publikace

GT037610
449,-

349,-

Jak se obléknout na
schůzku v bance?
Jak na první rande
s potenciálním
partnerem? A co
první oběd u jeho
rodičů? Tato příručka Ines de la
Fressange, autorky
veleúspěšné knihy Se šarmem Pařížanky, obsahuje tipy na nový stylový
vzhled pro jakoukoliv situaci. Se základními kousky v šatníku
a touto knihou v ruce si už nikdy neřeknete: „Nemám co na sebe.“
Brož., 160 stran, 17 x 24 cm, barevná publikace

GT039093

399,-

319,-

Frankie Jones

PŘÍRUČKA MÓDNÍ VLOGERKY
Originální kapesní příručka je rozdělená na čtyři
části podle ročních období. Poslouží k inspiraci
pro sestavení těch nejlepších sezonních modelů
a k plánování vlogů. Každá část obsahuje různorodé aktivity a spoustu místa pro vlastní módní
návrhy, nalepování, vybarvování a také plánovací
stránky. Brož., 208 s,, 13,5 x 18,5 cm

GT038949
NOVINKA

NOVINKA

249,-

199,-

Frankie Jones

PŘÍRUČKA BEAUTY VLOGERKY
Navrhuj, kresli a vloguj celý rok s touto originální
knížkou. S kapesní příručkou si naplánuj sezonní
barevné palety, navrhni si lak na nehty, vytvoř
make-up pro jednu ze světově úspěšných vlogerek, vybarvuj a zapisuj si vše o oblíbených produktech. Každá část obsahuje tipy a nápady na
vlogy a také prostor pro podrobné naplánování
tvých videí. Brož., 208 s., 13,5 x 18,5 cm

GT038950

Knižní klub je tu s vámi již dvacet pět let!

249,-

199,49
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Rhonda Byrne

Egmont R. Koch

Ayaan Hirsi Ali

Agatha Christie

Agatha Christie

Agatha Christie

DENNÍ
NAUČENÍ

POVOLENÍ
ZABÍJET

KACÍŘKA

CESTUJÍCÍ DO
FRANKFURTU

NULTÁ HODINA

TRAGÉDIE
O TŘECH
JEDNÁNÍCH

Autorce nevyhrožují
Skandální praktiky
jen islamisté, ale i zá- Detektivka se špionážMosadu a CIA. 352 s. padní elity. 288 stran. ní zápletkou. 264 s.
299,- GT037452
GT037153
299,- GT037549
279,-

Kdo z hostů měl motiv zavraždit lady Tressilianovou? 216 stran
GT033203
249,-

Adriana Trigiani

Libor Budinský

Susanna Kubelka

Anne Rooneyová

Anne Rooneyová

OBUVNÍKOVA
ŽENA

ŠÍLENSTVÍ
SLAVNÝCH

MADAME DNES
PŘIJDE POZDĚJI

ZA 15 MINUT
FILOZOFEM

ZA 15 MINUT
PSYCHOLOGEM

Víc radosti, víc hojnosti, víc velkoleposti –
každý den po celý rok. 384 s., bar. publ.
GT036676
299,-

KOUZLO
ORIENTU

89 Kč

Loren Cordain,
Lorrie Cordainová,
Nell Stephensonová

Připojte se k fenoménu antistresových
Příběh plný lásky
Duševní nemoci osob- PALEO DIETA
Vídeňačky se umějí
Užitečná a zajímavá
omalovánek! 96 stran a Itálie. 472 stran
ností. 184 stran
pomstít. 328 s.
příručka. 304 s., čb. il.
264 stran
399,- GT035881
229,- GT035807
279,- GT037857
249,GT037844
199,- GT036156
299,- GT036095

GT036495

249,-

Jak funguje naše
mysl. 304 s., čb. il.
GT037858
249,-

Dani DiPirro

Lauren Kateová

C. Harrod-Eagles

Maria Diazová

Patricia Cornwellová Patricia Cornwellová M. Cunningham

PRŮVODCE
PŘÍTOMNÝM
ŽIVOTEM

VYTRŽENÍ

FÉNIX

ZAHRADA
A KVĚTINY

KRVAVÁ MLHA

Anders de la Motte

L. Kříž, M. Koukal

Luce se vrací věčností,
aby láska vešla do
208 stran, čb. ilustrace budoucnosti… 304 s.
GT037970
199,- GT034427
249,-

Helena
Lehečková

ŽÁRLIVÝ RYTÍŘ A TICHÁ NEVĚSTA

(Dynastie
Morlandů 35)
472 stran

GT036997

Napínavý thriller se
Motivy pro křížkové
soudní lékařkou Kay
vyšívání. 112 s., bar. p. Scarpettovou. 400 s.
149,- GT035907
299,- GT035684
329,-

Anders de la Motte

MEMORANDOM ULTIMATUM

POVÍDÁNÍ
Thriller z krutého svě- V MAGICKÝCH
ta, kde neplatí žádná ENERGIÍCH

Polocista David ztrácí
Pohádkový příběh o lásce, žárlivosti a potřebě po autonehodě pa336 stran
měť. 448 stran
porozumění. Bar. il. Lucie Dvořáková. 120 s.
pravidla. 408 s.
GT036851
249,- GT036964
349,- GT036965
349,- GT037083

50

224 stran

KALNÉ VODY

VZOROVÉ DNY

Doktorka Scarpettová
vyšetřuje podezřelou
smrt mladíka... 320 s.
GT035909
279,-

New York jako město
špíny a otrocké rasoviny. 304 stran
GT035606
269,-

Danielle Steel

Danielle Steel

DĚDICTVÍ KRVE

DO SKONÁNÍ
ČASU

Brigitte zjistí, že mezi
jejími předky je slavná
indiánka. 296 stran
299,- GT035079
229,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,

Velká láska neumírá.
288 stran

GT036658

259,-
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

99 Kč

Duy Nguyen Olle Lönnaeus

Olle Lönnaeus

Charlotte Thomas

Sandra Worth

SVĚT
ORIGAMI

VELKÉ SRDCE
MIKA
LARSSONA

DALEKÁ ZEMĚ

RŮŽE Z YORKU – UTĚŠITELKY
LÁSKA
Mej-an patří k těm,
A VÁLKA
které Japonci donutili

JEDINÁ
PRAVDA

Jak skládat origami i z neobvyklých formátů,
Podivná vražda ve
304 stran
například z bankovek. 512 s., bar. ilustrace
sněžné bouři. 320 s.
399,- GT222374
GT036925
499,- GT232204

Jesper Stein

Joy Fieldingová

NEKLID

NIC MI
NEPROZRAZUJ

Dobrodružný román
pro milovníky historie
352 stran
a romantiky. 368 s.
349,- GT248281
399,- GT242032

Cilla & Rolf
Börjlindovi

Cilla & Rolf
Börjlindovi

Cilla & Rolf
Börjlindovi

Vyšetřování vraždy
nečekaně oživí zážitky Jess má dojem, že ji
z minulosti. 360 stran kdosi sleduje. 392 s.
GT242033
349,- GT038160
299,-

SKOČNÝ PŘÍLIV

TŘETÍ HLAS

ČERNÝ ÚSVIT

John Irving

Choderlos de Laclos

A. Pavlovič Čechov

Ivan S. Turgeněv

Hartwig Hausdorf

IMAGINÁRNÍ
PŘÍTELKYNĚ

NEBEZPEČNÉ
ZNÁMOSTI

ČLOVĚK
VE FUTRÁLU

JARNÍ VODY

Thomas Poppe
NÁVRAT
Z ONOHO SVĚTA MOC LUNY

Milan Macho

René Melichar

Libor Hörbe

Eva Hrašková

Kristína Ježovičoová

FOTBAL
V DRÁPECH
SMRTI

KDYŽ ŽENA
MUŽE KÁRÁ

LABYRINT
MYSLI

NĚŽNÝ DOTEK
NENÁVISTI

PODVODNICE

Ruth Hallo

k prostituci. 248 s.
349,- GT235714

František Nepil

Agatha Christie

POHÁDKY
Z PEKELCE

VELKÁ
VÝPRAVA

Starý případ nevyřeše- Brutální vraždy spolu Kdy vrah dětí znovu
Spisovatelka ne velké
Il. Marie Tichá.
né vraždy. 456 stran
souvisí. 464 stran
udeří? 432 s.
72 s., barevné ilustrace cestě. 384 s., čb. il.
GT035918
379,- GT035919
399,- GT035920
399,- GT035448
399,199,- GT036055

J. Paunggerová

Romantický příběh
Ironické i satirické
Lásky ze msty nebo
Znamená smrt kolásky nakonec zkla384 stran + 16 stran
112 stran + 16 stran
povídky. 240 stran
pro pobavení. 400 s.
nec? 200 s., čb. foto
mané. 176 stran
přílohy, čb. ilustrace
čb. příloha
299,- GT036538
359,- GT036643
269,- GT036285
249,- GT036832
299,GT037512
199,- GT035462

256 stran

GT253873

299,-

Pavel Sekyrka

BEZ SOUDU
Osudy několika postav v rozpětí let
1927–1950. 256 stran
GT248275
249,-

Jens
Dreisbach
a kol.

Dá se žít život někoJen nenávist je silnější ho jiného a stavět na DOMÁCÍ CHLEBY A PEČIVO
Život se někdy nečenež láska. 272 stran
kaně zamotá. 392 s.
lži? 256 stran
144 stran, bar. publikace
249,- GT248295
299,- GT253898
269,- GT253899
269,- GT037761

Humoristický román.
192 stran
249,- GT253870

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

299,-

51
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NOVINKA

Lékařské
kapacity
objasňují
záhady
zdraví!
NOVINKA

Vladimír Mertlík

ZDRAVÍČKO,
DOKTORE!
Kniha původně rozhlasových rozhovorů, které vedl
Vladimír Mertlík se
svými hosty,
významnými českými lékaři z různých
oborů. Čtenáři se
tak například dovědí
od primáře hematologie
Miloše Bohoňka o tajemství naší krve,
prozkoumají zákoutí nervové soustavy s předním neurochirurgem Vladimírem Benešem či zjistí mnoho zajímavého o jednom
z největších strašáků současnosti, rakovině plic, s primářem radioonkologie Janem Dvořákem. Kniha Zdravíčko, doktore! je čtivý vhled do
zákulisí složité a nesmírně zajímavé vědy zvané medicína.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GT039292

249,-

Kurt Mosetter, Anna Caveliusová

ALZHEIMER JE CUKROVKA
Vědci se shodují v tom, že Alzheimer začíná dávno před
výskytem prvních příznaků, a je možné jej včas zastavit.
Autor je přesvědčen, že nemoc je výsledkem poruchy
látkové přeměny cukru v mozku a měl by být chápán
jako diabetes 3. typu. Scestný metabolismus se dá pozitivně ovlivnit zdravou výživou, pohybem a dalšími opatřeními. Prevence je možná, pokud včas rozpoznáme signály a budeme proti nim účinně bojovat.
Brož., 280 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

GT038589

279,-

219,-

NOVINKA

Michael Greger

JAK
NEZEMŘÍT

52

Marti Olsen Laneyová

Shawn Stevenson

Steve Parker

JSTE INTROVERT?

SPÁNEK JE UMĚNÍ

LIDSKÉ TĚLO

Autorka objasňuje rozdíl mezi introverty a extraverty, vysvětluje, jak odlišně reagují.
Učí introverty objevit vnitřní
kvality a pracovat s nimi,
radí, jak zvládat krize mezi
extravertním rodičem a introvertním dítětem (a naopak)
a jak řešit podobné situace
třeba v práci. 384 stran
GT038847
299,- 239,-

Autor shrnuje problémy se
spánkem a jejich důsledky
a nabízí 21 základních strategií, jak zlepšit kvalitu spánku a být celkově zdravější,
spokojenější i úspěšnější. Své
rady shrnuje do čtrnáctidenního programu, který pomáhá upravit spánkovou hygienu. 376 stran, čb. ilustrace
GT038595
299,- 239,-

Ilustrovaný průvodce
jeho strukturou,
fungováním a poruchami
Anatomický atlas probírá jednotlivé systémy těla od kostry
až po kůži, vlasy a nehty,
funkci i choroby. Nové vydání
je oproti původnímu rozšířeno
o 32 stran a doplněno nejnovějšími poznatky. 288 s., bar. p.
GT037989

499,-

399,-

Nemoci srdce,
rakovina, vysoký
krevní tlak a jiné
choroby si každý
rok vyžádají statisíce lidských životů. Tak tomu
být ale nemusí.
Když se zařídíte podle rad dr. Michaela Gregera,
naučíte se, které potraviny konzumovat a jaké
změny v oblasti životního stylu uskutečnit, abyste
dokázali nejenom předcházet hlavním příčinám
úmrtí, ale také s těmito chorobami efektivně
bojovat. Brož., 592 stran, 14,4 × 22,7 cm

GT260187

499,-

399,-

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

Tohle není dieta, ale životní styl!

N. I. Danikov

LÉČEBNÁ SODA
Jedlá soda má řadu léčivých
vlastností a pomáhá při mnohých nemocech. Prevence rakoviny, odstranění závislosti
na alkoholu a nikotinu, celková očista organismu, vybělení
zubů a další. Známý lékař odhaluje fascinující svět obyčejné kuchyňské přísady. 320 s.
GT038889
279,- 219,-

zdraví
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NOVINKA

Štefan Demeter

LÉČENÍ VČELÍMI
PRODUKTY
Chcete být ve skvělé kondici, čekají vás náročné fyzické
úkony? Má vaše dítě zažívací problémy, nespí, je nervózní a neumí se soustředit?
Pomůže vám apiterapie –
léčba včelími produkty.
176 stran, barevné foto
GT038339
279,- 219,-

NOVINKA

Rudi Beiser

Wolf Funfack, Margit Riederová

Wolf Funfack

ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE

Metabolic Balance®:

Metabolic Balance®:

KUCHAŘKA

(NE) DIETA

Kniha stručně vysvětluje základy metody Metabolic Balance® a ukazuje
cestu k individuálnímu a zdravému
způsobu stravování, provázenému
přirozenou produkcí inzulinu. Jednoduchá pravidla vám ukážou, jak
trvale snížit svou váhu. Pestré, chutné recepty, informace o nejdůležitějších skupinách potravin a praktická
doporučení dělají z této kuchařky
ideálního průvodce metodou Metabolic Balance®. Brož., 144 stran,

Metabolická rovnováha je jedinečná
metoda ke snížení hmotnosti, kterou
lékaři a certifikovaní poradci upravují
na míru každému klientovi. Výsledky
jsou doslova ohromující – rychle se
dostavuje pocit štěstí a hmotnost se
snižuje bez hladovění či přísných diet, protože jde o navození hormonální rovnováhy. Kniha vysvětluje koncepci programu a uvádí 50 chutných
receptů, které vám pomohou dosáhnout vysněného těla. Brož.,168 stran,

17 x 23,5 cm, barevná publikace

17 x 23,5 cm, bar. publ.

Přehledný atlas nabízí 68 bylin. Umožňuje bylinky v přírodě bezpečně rozpoznat a připravit si smícháním originální
směsi. Nechybí ani kalendář
sběru a tipy pro pěstování
bylinek na zahradě.
176 stran, bar. foto
GT034954
229,-

189,-

GT038905

279,-

219,-

GT038904
Výhodný
komplet

279,-

ušetříte

190,-

obj. č. GT039525

219,jen

368,-

Metabolic Balance® Kuchařka a (ne)Dieta

Petr Hoffmann

Petr Hoffmann

OD PRAMENE
ČÍNSKÉ MEDICÍNY

NA FREKVENCI
ČÍNSKÉ MEDICÍNY

320 s., bar. foto
GT038123 329,-

240 stran

Výhodný
komplet

289,obj. č.

GT038192

GT037418 279,- 229,ušetříte

190,-

jen

418,-

2x Petr Hoffmann

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu!
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Vařte a bavte se s oblíbeným
seriálem!

Daniela Turecká

NAKLÁDAČKA
NA VĚČNÉ
ČASY

NOVINKA

Nakládané dobroty
jsou gró této netradiční kuchařky. Sýry, uzeniny, zelenina či bylinky dokážou dodat
pokrmům správný švih
a často poslouží i jako
samostatná chuťovka
k vínu či pivu. Autorka
má s nakládáním bohaté zkušenosti, a dělí
se se čtenáři o to nejlepší ze svých tajných tipů. Vyzkoušejte například nakládané
marinované tofu, hermelín se zahraničním šmrncem nebo
pořádně pikantní chilli mix a nebojte se ani nakládání masa.
Váz., 168 stran, 18,3 x 23,3 cm, barevná publikace

NOVINKA

GT039293

NOVINKA

299,-

239,-

Anna Walzová

DOKONALÁ
DÝNĚ
OHNIVÝ KUŘE 2
Janovy Lázně zažívají gastronomický boom – co podnik, to jiná kuchyně. Klasiku si vychutnáte u Slepičků. Španělský ptáček od hospodského Kohouta vás doslova uhrane. Dáváte-li přednost modernímu občerstvení, zavítejte do restaurace OK s kuchařem Macátkem. Luxusem se nechte hýčkat v Hotelu Grand. Losos s pomerančem a zázvorem se zde snoubí do úžasné kombinace! A ještě si
Liu otevírá vietnamský bufet. Na sladkosti vás vezmeme do Nebe,
místní cukrárny, Veroničiny žloutkové věnečky jsou prostě stále
nepřekonatelné. Brož., 184 s., 15,2 x 20,3 cm, barevná publikace

GT038625

249,-

199,-

Dýně patří k nejoblíbenějším druhům
zeleniny, často ale
vymýšlíme, co si
z ní, kromě obligátní polévky, uvařit.
Vyzkoušejte množství slaných i sladkých receptů a poznejte všechny možnosti, které vaření s dýní nabízí – například dýňový chléb, lepkavé hovězí s dýní a hranolkami ze sladkých brambor či dýňový cheesecake. S dýní se nebudete nikdy nudit, takže – co
bude dnes k jídlu? Váz., 112 stran, 22 x 22 cm, bar. publikace

GT038948

279,-

219,-

Viet Anh Doan

VIETNAMSKÁ KUCHYNĚ
Lehce a hravě s Vietem

OHNIVÝ KUŘE
Vyberte si z 80 receptů
z nejsledovanějšího seriálu
současnosti, vysílaného na
TV Prima. 184 s., bar. publ.
GT038471
249,- 199,-

54

OHNIVÝ KUŘE
Týdenní stolní kalendář. 60 stran,
14,5 × 22,6 cm

GT279579

59,-

Viet Anh Doan si získal popularitu jako
představitel Lia ze seriálu Ohnivý kuře .
Uvádí 60 receptů ze země rýže, kávy
a krevet. Uvařte si skvělou nudlovou
polévku, usmažte jarní závitky, poduste rybu na pivu nebo smažené nudle
s kuřecím masem. 152 stran, bar. publ.
GT038579
279,- 229,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!

NOVINKA

Kuchařka pro ty,
kterým smažená
cibulka nikdy
nezrůžoví

kuchařky
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Matthias F. Mangold

VAŘIT DOKÁŽE KAŽDÝ
Nicole Justová

PEČENÍ PRO VEGANY
Lahodné koláče, piškoty či
perníky, vůně rozpouštějící se
čokolády a koření – to vše
vykouzlí v každé domácnosti
neopakovatelnou atmosféru.
Pečení je požitek pro všechny
smysly. Může však něco
podobného zažít i ten, kdo se
stravuje vegansky? Nicole
Justová, kterou znáte z knihy
Vaření pro vegany, vám opět
dokáže, že si skvělé pochoutky vykouzlíte i bez živočišných
přísad. 192 stran, bar. publikace
GT037571
379,- 329,-

Rádi byste něco uvařili, ale vaření vás
vždycky spíš děsilo? Máte doma
spoustu kuchařek, ale nerozumíte
tomu, co znamená osmažit cibulku
dorůžova nebo obalit maso v trojobalu? Pokud je to tak, potom vám
kniha Vařit dokáže každý změní
život! Recepty jsou vystavěné na jednoduchých základních principech, od
kterých se můžete odrazit ke složitějším receptům. Princip zapékaných
brambor, princip dušené pečeně,
princip zeleninového kari či princip
vídeňského řízku – každý z nich jednoduše pochopíte a konečně samostatně uvaříte! Recepty jsou pro větší
přehlednost doprovázeny i odkazy na
videa, která vám pomohou na vaší cestě za
ovládnutím kuchyně.
Váz., 336 stran, 21 x 26,5 cm, barevná publikace

GT039060

499,-

399,-

Ashley Blomová

JAK JÍST HUMRA A DALŠÍ
ZÁHADY SPRÁVNÉHO
STOLOVÁNÍ

NOVINKA

Někdy jdete na večeři, která se vyvíjí naprosto skvěle... než přinesou na stůl třeba artyčoky. Příjemný zážitek z jídla se
tak dokáže v mžiku proměnit v naprosté
faux-pas. Tato kniha vám ukáže, jak podobným nepříjemnostem nejen předcházet, ale také jak naporcovat, oloupat, správně podávat a bez zbytečné
námahy sníst všechny ty tajemné suroviny, do kterých jste se předtím raději
nepouštěli. Součástí knihy jsou také tipy,
jak se správně chovat v restauraci, které
se vám budou hodit při mnoha příležitostech. Váz., 160 s., 12 x 15,8 cm

GT038829

V Klubku najdete také dětské kalendáře a hry.

249,-

199,-

Kate McMillanová

LAHODNÁ JÍDLA
Z JEDNOHO HRNCE
Ideální kniha pro všechny, kteří
chtějí, jen s minimem námahy,
připraviit lahodná a hřejivá jídla.
70 receptů na těstoviny, masa
v hustých omáčkách i lehká zeleninová jídla vám poskytnou
mnoho inspirace pro každou příležitost. 160 stran, bar. publikace
GT038142
299,- 239,-

55

kuchařky

56 a 57 kucharky_sablona lista 10/19/17 2:30 PM Stránka 2

RECEPTY
Z POŘADU RADY
PTÁKA LOSKUTÁKA

Mária Abrahámová,
Gabriela Čechovičová

MAKOVÁ KUCHAŘKA

Rady ptáka Loskutáka se za dobu svého vysílání staly jedním z nejoblíbenějších pořadů televize Nova. Pořadem provází známý herec, moderátor a bavič Petr Rychlý, který si získal fanoušky svým zaujetím, svěžím přístupem a ochotou
zkoušet nové a mnohdy neobvyklé věci. Svou
všestrannost a šikovné ruce pravidelně ukazuje
zejména v loskutácké kuchyni, kde připravuje
chutná a zajímavá jídla na každý den. Nejlepších 60 receptů a výběr užitečných pěstitelských rad přinášíme v knize, která se stane
neocenitelným pomocníkem a rádcem na zahradě i v kuchyni.
Citace Petra: „Všechny recepty jsem osobně vyzkoušel a ochutnal. Objevte i vy
kouzlo a vynikající chuť loskutácké kuchyně!“ Váz., 152 stran, 16,3 x 23,4 cm, barevná publikace

GT039151

279,-

K dispozici od 7. listopadu 2017

229,-

Recepty na slané i sladké pokrmy, zajímavosti o historii
pěstování různých odrůd máku
a tipy, jak mák zařadit do jídelníčku. 224 stran, bar. publikace
GT038708
299,- 239,-

HRNÍČKOVÁ
KUCHAŘKA 2018
Stolní kalendář, 58 s., 22,6 x 13,9 cm

59,-

GT279597

NOVINKA

Nichola Fletcherová

MASO
Tato kniha vás naučí poznávat
různé druhy masa a přetvářet
je v dokonalé pokrmy. Uvařte
si přes 300 jídel z vepřového,
hovězího, jehněčího či ze zvěřiny, pomalu pečené vepřové
ramínko, jehněčí kýtu na víně
či thajské červené kari s kachním masem. 320 s., bar. publ.
GT038228
599,- 479,-

Z. Horecká, V. Horecký

POMAZÁNKY
A SALÁTY
Pomazánky mohou sloužit jako
lehký oběd či svačina, saláty si
dopřáváme především v létě,
existuje ale také celá škála podzimně a zimně laděných.
160 stran, bar. publikace
GP038534
249,-

56

199,-

Will Fleischmann

DOMÁCÍ
UZENÍ MASA
NA GRILU
I V UDÍRNĚ
Málokterá vůně probouzí takové chutě
jako vůně udícího se
masa. Křehké a perfektně ochucené maso dodá úžasné aroma
mnoha různým pokrmům. Kniha vás provede cestou za dokonale vyuzeným kouskem masa a přidá nejrůznější tipy a triky na kořenicí směsi a marinády. Přes 50 receptů na uzení
drůbeže, hovězího či vepřového masa i mořských plodů od cenami ověnčeného autora Willa Fleischmana vám pomůže zazářit na letních party
s přáteli a rodinou. Brož., 192 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

GT038509

349,-

279,-

Číslo účtu pro platby předem: 2113348520/2700

Řešit nadbytečná kila je těžké...
tak proč při tom občas nehřešit?

kuchařky
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NOVINKA

NOVINKA

Zdeňka Mazúrová

BEZLEPKOVÉ PEČENÍ PRO KAŽDÉHO
Zdravý a chutný svět bez lepku – to je 70 receptů pro ty, kteří rádi
mlsají, avšak lepek nesmějí nebo ho vynechávají jako součást redukční diety, či jím nechtějí zatěžovat svůj organismus. Prožijte celý rok,
narozeninové oslavy, party, setkání s přáteli a Vánoce s úžasnými bezlepkovými moučníky, dezerty, koláčky, muffiny nebo dorty, které jsou
osvědčené a mnohokrát vyzkoušené, takže se musí vždy podařit.
Zkrátka se naučíte krok za krokem, jak péct v domácí pohodě lahodně bez lepku. Váz., 160 stran, 17 x 23,5 cm, barevná publikace

GT038849

299,-

239,-

Originální
oboustranná
kuchařka
krásné mladé
herečky.
Anna Linhartová

ŘEŠÍŠ/HŘEŠÍŠ
Herečka a zapálená kuchařka Anna Linhartová dobře ví, že
jsou chvíle, kdy člověk řeší, kolik a co má jíst, protože se váha
zasekla na nepříjemně vysokém čísle. A potom existují v životě
okamžiky, kdy jdou předsevzetí ohledně správné životosprávy
stranou a vypadá to, že všechny problémy dokáže vyřešit jen
velký kus čokoládového dortu. Řešit, nebo Hřešit? Teď máte
na výběr díky jednoduché, hravé, bohémsky rozevláté a oboustranně řešené kuchařce, jejíž koncept vás prostě bude bavit.
Váz., 184 stran, 19,5 x 22,5 cm, barevná publikace

GT039257

Jean Michel Raynaud

Michel Roux

VŮNĚ FRANCOUZSKÉHO
PEČENÍ

VŮNĚ FRANCOUZSKÉ
KUCHYNĚ

272 s., bar. p.

272 s., bar. p.

GT038499

499,-

399,-

GT037159

Nakupujte na www.knizniklub.cz!

699,-

349,-

279,-

559,-
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Co ještě nevíte o svých
oblíbených nápojích

NOVINKA

RUM

GIN

Rum není jen alkohol, je to životní styl! Kniha plná profilů
jednotlivých značek přináší
zajímavosti z historie tohoto
destilátu, stejně jako 50 koktejlů, které využívají jeho
kořenitý základ. 208 s., bar. p.
GT038734
299,- 239,-

Kniha poskytne informace
o všem, co byste o této hvězdě mezi alkoholem měli vědět, včetně nejlepších receptů
na koktejly. Nepostradatelná
příručka pro všechny milovníky ginu. 208 s., bar. publ.
GT038733
299,- 239,-

Charles Maclean

Lindy Wildsmithová

SVĚT WHISKY

DOMÁCÍ NÁPOJE
S ALKOHOLEM I BEZ
NĚJ

NOVINKA

WHISKY
Whisky je oceňovaný, uctívaný, oblíbený a chuťově jedinečný nápoj.
Tato přehledná a bohatě ilustrovaná příručka je plná informací,
díky nimž se na objevitelské cestě po světě whisky nikdy nemůžete
ztratit. Dozvíte se vše podstatné o historii, tradici a výrobě destilátu, seznámíte se s více než 70 nejlepšími, nejoblíbenějšími a nejzajímavějšími značkami z celého světa. Příručka je doplněna o recepty
na tradiční i originální koktejly, připravované právě z whisky.
Váz., 208 stran, 16 x 20 cm, barevná publikace

GT038735

299,-

Ty nejlepší sladové, míchané,
obilné a další whisky a nejdůležitější světové palírny, navíc
doporučení k návštěvám oblíbených destinací spojených
s whisky. 352 s., bar. publ.
GT038823
599,- 479,-

Přes sto receptů na sirupy, vína, pivo, mošty, likéry a různé
čaje, rady jak kombinovat přísady... 200 stran, bar. publikace
GT037108
399,- 349,-

239,-

VODKA
Vodka je jedničkou mezi destiláty, ať už čirými, nebo míchanými.
Znalci nabízí jemné chuťové nuance bez ohledu na to, zda ji konzumuje s ledem, nebo bez něj. Tato kompaktní příručka vypráví
vzrušující příběh oblíbeného průzračného alkoholu a objasňuje jeho
výrobu. Obsáhlá část knihy popisuje více než 60 nejvýznamnějších
značek vodky z celé Evropy. A to nejlepší na závěr: najdete zde
i recepty na nejlepší míchané nápoje a koktejly s vodkou. Tak tedy:
Skal! Na zdraví! Váz., 208 stran, 16 x 20 cm, barevná publikace

GT038736

58

299,-

239,-

Linda Gaylardová

Anette Moldvaerová

ČAJOVÉ OPOJENÍ

KÁVOVÉ OPOJENÍ

Odhalte umění přípravy dokonalého čaje a vydejte se na
fascinující cestu historií i současností tohoto oblíbeného
nápoje. 224 s., bar. publ.
GT038852
399,- 299,-

Nejen zajímavosti o historii
pěstování kávy, ale především
tipy, jak ji připravit, navíc přes
100 receptů na nápoje
s kávou. 224 s., bar. publ.
GT038347
399,- 299,-

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

zahrada
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Bylinky vás uzdraví
i zkrášlí, provoní váš svět!
Giulia Tedeschiová, Ulrike Raiserová

Přírodní lékárna

HERBÁŘ

Anastasia Zanoncelliová

KLÁŠTERNÍ LÉČIVÉ
PROSTŘEDKY
pro tělo i duši
O různých prostředcích
i filozofii řádového způsobu života. 160 s., bar. p.
GT038930 259,- 199,-

Zevrubná výpravná publikace se zabývá léčivými rostlinami, nejen pěstovanými, ale i volně
rostoucími. Samostatnou část knihy tvoří přírodní lékárna, v níž jsou přehledně uvedeny
jednotlivé neduhy, potíže a choroby i tipy na
jejich léčbu, včetně návodů, jak prostředky připravit. Neméně zajímavá je kapitola o krémech a mastech z klášterní lékárny, doplněná
praktickými postupy. Nechybí ani kapitola
o využití bylinek v kuchyni.
Váz., 288 stran, 16 x 28,5 cm, bar. publikace

GT038929

399,-

NOVINKA

319,-

Helmut Pirc

PROŘEZÁVÁNÍ
Prořezávání a tvarování rostlin
patří k důležitým znalostem
zahradníka. Prořezané rostliny
dobře prospívají, bujně kvetou
a hojně plodí. 128 s., bar. publ.
GT038278
229,- 179,-

NOVINKA

LÉČEBNÉ UMĚNÍ
HILDEGARDY
Z BINGENU
Hildegarda z Bingenu patří
mezi největší postavy středověké medicíny.
Nadčasovost a účinnost
jejích bylinných léků nás
neustále překvapuje.
V této knize najdete stručnou historii používaných
rostlin a bylin, stejně jako
metody a léčivé prostředky
z Hildegardiny praxe.
Onemocnění močových
cest, pocit těžkých nohou,
migréna, žlučník – to je jen několik oblastí, na které kniha přináší účinnou pomoc.
Mimo jiné se také dovíte, jak si přírodní léky vyrábět doma, jen za pomoci základního kuchyňského vybavení. Váz., 208 stran, 12 x 15 cm, barevná publikace

GT038947

249,-

VŠE O ZAHRADĚ
Váš zelený rádce
Vše, co byste měli znát o zahradě a zahradničení: zakládání zahrady, nástroje, hnojení... 416 stran, čb. foto
GT037634
299,- 249,-

199,-

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

VYCHYTÁVKY LÁDI
HRUŠKY
Výběr těch nejvychytanějších
vychytávek z oblíbeného
popřadu televize Prima.
144 stran, barevná publikace
GT038503
199,- 169,-
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2.

zboží

1.

1. KVĚT ŽIVOTA, PŘÍVĚSEK
S ŘETÍZKEM
Květ života, diagram STVOŘENÍ, jeden z nejstarších posvátných symbolů – symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím.
V podobě talismanu: harmonizuje tělo i duši,
dodává energii. Náhrdelník s řetízkem z chirurgické oceli. Délka řetízku 60 cm, průměr
přívěsku 4 cm.
GT297693
299,-

2. SVÍČKY – ANDĚLÉ
6.

3.

3. SVÍCEN MĚSÍČEK A HVĚZDIČKY
Noční obloha v podobě keramického svícnu
pro krásné večery a domácí pohodu. Rozměry
cca: výška 7, 8 cm, průměr 7,5 cm.
GT297582
99,-

2.

4.

4.

Vaše vánoční
pečivo bude letos
veselejší!

5.

Sada tří vánočních svíček – Česká ruční výroba! Motiv: dva andělé. Vyrobeno ze zdravotně nezávadného parafínu vysoké kvality.
Rozměr každé svíčky: 5 cm, výška 10 cm
GT244760
109,-

8.

4. AROMALAMPA
S VELKOU MISKOU
Stylová keramická aromalampa s velkou miskou. Esenciální vonné oleje jsou pro své blahodárné působení na lidské tělo i duši využívány po staletí. Rozměry cm: výška 16 cm,
průměr misky 10 cm (110 ml).
GT297579
199,-

5. AROMAOLEJ VOŇAVÝ ADVENT
A VANILKA
Sada dvou olejů. Vanilka dodává energii, stimuluje produkci endorfinu, hormonu štěstí,
uklidňuje, navozuje pocity bezstarostnosti,
probouzí kreativitu a hravost. Výborně působí
při nervozitě, úzkosti a depresivních stavech, i
jako afrodiziakum. Voňavý advent – kompozice silic skořice, pomeranč, citron.
GT303525
155,-

6. VĚNEC VÁNOČNÍ

7.

Vánoční věneček s poinsettiemi a drobnými
ozdobami je stylovou ozdobou pro vánoční
čas. Můžete ho použít kdekoliv v interiéru
nebo tradičně zavěsit na vchodové dveře, kde
bude vítat všechny návštěvy. Nikdy neopadá
ani neuvadne, můžete ho proto používat
každý rok. Průměr cca 18 cm, umělé květiny.
GT297564
99,-

7. ANDÍLCI NA OBLÁČKU,
SKLÁDAČKA 3 KS
Veselá dekorace, kterou zvládnou i děti. Balíček obsahuje všechny komponenty k výrobě
3 andílků. Výška figurky je 12 cm. Základním
materiálem je točená buničitá vata (papír).
GT266348
109,-

8. SADA VYKRAJOVÁTEK 5 KS
Sada pěti kusů – sněhulák, andílek, kometa,
zvoneček a stromek.
GT297562
99,-

60

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!

9. B15 MEMORY 60 KAPSLÍ
Unikátní produkt s obsahem korálovce ježatého, ginkgo biloby, kurkumy dlouhé, rozchodnice růžové a bakopy drobnolisté. Příznivě
působí při rekonvalescenci po narkóze, pro
zlepšení paměti, koncentrace a kognitivních
funkcí a je vhodný pro všechny ostatní s vysokými psychickými nároky (studenti, manažeři,
senioři). Doplněk stravy.
GT297684
259,-

zboží
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Podpořte svou paměť!

10.

10. AKUPRESURNÍ PODLOŽKA
Akupresurní podložka účinně nahradí prospěšnou chůzi po kamínkách v přírodě. Pravidelným pošlapáváním docílíte vzpružení těla, zmírníte únavu a podpoříte cirkulaci krve
v nohách. Prospívá při potížích s páteří, při
bolestech zad, hlavy, při problému s propadlou klenbou a plochými chodidly, vhodná pro
diabetiky. Vleže působí na funkci močového
ústrojí. U dětí podporuje správné vytváření
klenby. Rozměr: 170 cm x 36 cm
GT297570
469,-

9.

Jemná kosmetika
se silou rakytníku

12.

11. LARI DÁRKOVÁ SADA
KOSMETIKY S RAKYTNÍKEM
Kosmetická sada krémů s rakytníkovým olejem a lipovým květem. Krémy jsou vyvinuty
speciálně na bázi přírodních ingrediencí pro
normální a suchou pleť. Krémy pleť vyhlazují
a tonizují, zklidňují její podráždění. Sada
obsahuje Denní krém 50 ml, Noční krém
50 ml a Krém na ruce 100 ml.
GT297677
479,-

12. HROZNOVÉ VÍNO
SADA KOSMETIKY
Kosmetika s vůní hroznového vína oživuje
mysl a uvolňuje. Zvláčňující krém na obličej
a tělo (200 ml) s panthenolem, zvláčňujícím
olejem a vitaminem E; jemný olejový sprchový gel s přírodním olejem (200 ml). Vaše pokožka bude sametově jemná, pružná a vyživená; masážní žínka.
GT303490
145,-

11.

13. DÁRKOVÁ SADA S ČAJEM
Složení: ovocný čaj Vánoční nostalgie 50 g
(ibišek, pomerančová kůra, jablko, šípky, aroma), ochucený cukr 100 g, dóza na čaj 50 g.
GT303970
155,-

14. TEA TREE OIL,
DÁRKOVÁ SADA

13.

Sada, která nesmí
chybět v domácí
lékárně!
14.

Tea tree oil 11 ml – nejsilnější přírodní antiseptický prostředek, vynikající pro ošetření
drobných ranek, ekzémů, plísní a oparů.
Tea tree oil Nosní olej 10 ml – pečuje o pokožku kolem nosu při rýmě a nachlazení. Unikátní směs silic tea tree, eukalyptové, borovicové a mátové pomáhá uvolnit nosní dutinu
Tea tree oil krém 50 ml – má vynikající zklidňující a čisticí účinky na pokožku, vhodný
i k péči o pokožku trpící akné, plísněmi a ekzémy. Obsahuje také Panthenol a vitamín E.
GT244763
235,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660
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Zaříkávač psů vás naučí, jak se
domluvit se svým mazlíčkem

Aleš Dostál

PYTLÁCKÉ
POVÍDKY
Pytláci z těchto příběhů
mají někdy zvláštní důvody. Většina se odehrává po roce devadesát, kdy se k pronájmu
honiteb dostaly soukromé osoby. Co to mnohdy udělá s osudy lidí, se
dočteme ve dvanácti
příbězích, okořeněných
slovním i situačním humorem. Váz., 160 s.,
12,5 x 20 cm, čb. il.

GT038723

NOVINKA

159,-

199,-

NOVINKA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM

José Arce

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE MEZI ČLOVĚKEM
A PSEM
Proslulý „zaříkávač psů z Mallorky“, uznávaný odborník, zdůrazňuje, že abychom psům porozuměli, musíme se nejprve naučit jejich
řeči. To znamená ctít zásady smečky, v níž vládne hierarchie, jasná
pravidla a v níž každý člen má svou roli. Psi potřebují velitele, to je
jejich prastarý instinkt, teprve potom se cítí bezpečně. Polidšťování
v nich vyvolává nejistotu a dezorientaci. Autor navazuje na titul Pět
tajemství šťastného vztahu člověka a psa a představuje praktická
cvičení a konkrétní kroky, jak při výchově psa postupovat a jak řešit
problémové chování. Váz., 160 s., 21 x 21 cm, barevná publikace

GT038846

299,-

Abigail Tuckerová

Jiří Křivánek

LEV V OBÝVÁKU
Jak si nás kočky...

STŘÍPKY Z LOVECKÉHO
ŽIVOTA

Čtivá a zábavná kniha plná pozoruhodných faktů, která vybízejí k přemýšlení. 264 stran
GT038760
259,- 199,-

Příběhy zajímavé i autorovými
postřehy o tom, jak se krajina mění
za několik desítek let. 232 s., bar. p.
GT038609
299,- 239,-

Monty Roberts

Monty Roberts

MŮJ ŽIVOT S KOŇMI

PRŮVODCE NENÁSILNÝM
VÝCVIKEM KONÍ

239,-

José Arce

PĚT TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO
VZTAHU ČLOVĚKA A PSA
Autor se zaměřuje především na psychologii
člověka ve vztahu ke psům a zdůrazňuje, že
„cesta ke psu je vnitřní, nikoliv technická“.
Nejde o praktické návody, jak konkrétně zvíře
cvičit, ale o celkový přístup. Je třeba obnovit
přirozený vztah člověka a psa prostřednictvím
instinktů a intuice. 192 s., barevná publikace
GT037442
299,- 249,-

62

Autor proslul jako muž, který naslouchá koním. 240 s., bar. a čb. foto
GT038169
399,- 349,-

Výhodný
komplet

244 s., bar. foto a čb. il.

GT038168

obj. č.

GT038687

ušetříte

200,-

399,-

349,-

jen

598,-

2x Monty Roberts

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

flora, fauna
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Knihy, se kterými už pro
vás příroda nikdy nebude cizí!

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Příroda do kapsy

Příroda do kapsy

Příroda do kapsy

Příroda do kapsy

STROMY

LÉČIVÉ ROSTLINY

HOUBY

PTÁCI

Zajímavosti a podrobné informace o jednotlivých druzích
z celé Evropy. Stromy hrají životně důležitou roli v udržení
a ochraně našeho prostředí:
brání erozi, jsou součástí
životního systému, který vrací
do přírody vodu a kyslík, poskytují útočiště a potravu
mnoha organismům. Kniha
obsahuje vyobrazení více než
150 druhů původních i cizích
dřevin, a určovací klíč.
Brož., 192 s,, 90 x 13 cm,
barevná publikace

Kniha shrnuje výběr bylinek
z celé Evropy a obsahuje vyobrazení více než 180 druhů.
Profily jednotlivých rostlin zahrnují výskyt v přirozeném
prostředí a rozšíření a detaily
potřebné k určování. Nechybějí ani údaje o léčivých účincích a o tom, jak byliny správně sbírat, či vysvětlení základních botanických pojmů. Edice skvěle kombinuje praktičnost příručního formátu
a obsažnost výběru. Brož.,
192 s., 90 x 13 cm, bar. publ.

V Evropě roste několik tisíc
druhů hub rozmanitého
vzhledu, barvy, chutě i vůně.
Některé houby jsou spjaté
s určitými stromy, jiné rostou
jak na opadavých, tak na jehličnatých dřevinách. Publikace
shrnuje výběr hub z celé Evropy, obsahuje výstižné vyobrazení více než 200 druhů. jednotlivé profily zahrnují výskyt
v přirozeném prostředí a rozšíření a výrazné detaily potřebné k určování. Brož.,
192 s., 90 x 13 cm, bar. publ.

Titul přináší zajímavosti a podrobné informace z rozmanitého světa ptáků a shrnuje
výběr druhů z celé Evropy.
Obsahuje vyobrazení více než
150 druhů a profily jednotlivých ptáků zahrnují výrazné
detaily potřebné k určení druhů, výskyt v přirozeném prostředí a rozšíření. Edice ojedinělým způsobem kombinuje
praktičnost příručního formátu a obsažnost reprezentativně zvoleného výběru. Brož.,
216 s., 90 x 13 cm, bar. publ.

GT038893

159,-

119,-

GT038910

– více informací na straně 71.

159,-

119,-

GT038911

159,-

119,-

GT038912

159,-

119,63
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hobby

Dlouhé zimní večery
jsou pro ruční práce
jako stvořené!
+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

NOVINKA

NOVINKA

Helgrid van Impelenová

STYLOVÁ PONČA A PELERÍNY
Sophie Pesterová, Catharina Brunsová

Pončo je nejjednodušší část oblečení na pletení, a proto se do něj
mohou pustit i začátečníci. Obejdou se totiž beze švů, takže
budete klidně plést pořád dokola nebo řadu za řadou. V knize se
můžete inspirovat více než dvaceti ponči a pelerínami různých
tvarů a barev: růžové na vlahý letní večer, v rustikálním stylu na
podzimní procházku, okouzlující na večer k malým černým šatům
a jedno na všední den, které si jen tak přehodíte, když půjdete
pro pečivo. Pončo ve vašem šatníku prostě nemůže chybět!
Váz., 96 stran, 20 x 23,5 cm, barevná publikace

GT039003

199,-

KREATIVNÍ NÁPADY PRO KAŽDÉHO
Pusťte se do tvoření a prožijte rok kreativních víkendů! Objevte
materiály a techniky, které jste nikdy předtím nezkusili
a ponořte se do 52 projektů, které mohou být dokončeny za
jeden jediný víkend. Oživte váš domov a šatník rychlými a jednoduchými proměnami. Zkuste si šití, pletení, háčkování, vyrábění z papíru, malování a mnohem víc s touto knihou plnou
podrobných postupů a předloh.
Váz., 176 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

159,-

GT038198

Éva Gátiová

NÁDHERNÝ ADVENT
Spousta nápadů plných fantazie. Pro
každý styl tu najdete tu pravou inspiraci,
ať už pro ozdobení stěn i oken v zimním
čase, nachystání slavnostní sváteční tabule nebo zhotovení originálních ozdob
na vánoční stromek. 128 s., bar. publikace
GT038115
249,- 199,-

64

299,-

249,-

Edina Jelesová

VÁNOCE NA
STOLE

Éva Gátiová

DARUJTE VÁNOCE

Edina Jelesová

VÁNOČNÍ OZDOBY

Inspirativní návody na
dekorace, kterými dodáte stolu nádech přírody,
třpytu andělské záře nebo nostalgie. 32 stran

Patnáct návodů na překrásné a snadné ozdoby,
při jejichž výrobě zažijete
i spoustu zábavy.

Nejlepší dárky vytvoříte
sami. Stačí pár věcí, trochu času a tato kniha
plná originálních nápadů, díky kterým vykouzlíte skvělé dárky. 32 stran

ADVENTNÍ
DEKORACE

GT038684

32 stran

cena za obě publikace

98,-

GT038685

Návody na zhotovení adventního věnce i další
nápady na dekorace
a dobroty. 32 stran

cena za obě publikace

98,-

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

hobby
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Odhalte nečekaná
umělecká díla!
Vyškrabávací obrázky

SECESNÍ SNY
Objevte dvanáct kouzelných secesních
ornamentů a dekorativních vzorů ve stylu
art deco ukrytých pod tajemnou černou
vrstvou. Pomocí přiloženého dřevěného škrabátka můžete tato
originální umělecká díla odhalit.
Jaký styl zvolíte, je jen na vás –
odkryjte všechny plochy, vyberte
jen několik detailů nebo popusťte
uzdu své fantazii a vyškrabávejte
vlastní vzory, linie a plošky.
Zábava a relaxace zaručena!
Brož., 28 stran, 21 x 26 cm,
barevná publikace

Jan Novotný-Kuzma

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ
SLOVNÍK
DVOUSVAZKOVÝ

GT039187

Nepostradatelný pomocník pro
milovníky luštění poslouží jako
rádce všem, kteří si rádi tříbí znalosti – a jak napovídají výzkumy,
kdo procvičuje mozek, zůstane
dlouho mladý. Unikátní rozsah:
téměř 400 000 ekvivalentů.
Snadné hledání: znění hesel tak,
jak se uvádějí v křížovkách.

199,-

NOVINKA

159,NOVINKA

Vyškrabávací obrázky

KOUZELNÉ ZAHRADY
Brož., 28 stran, 21 x 26 cm,
barevná publikace

GT039188

199,-

159,-

2232 stran

GT038308

499,-

399,-

Jan Beer

365 KŘÍŽOVEK
NA CELÝ ROK
Publikace obsahuje
365 křížovek – na
každý den v roce
jednu. Navíc otestuje
všeobecné znalosti čtenářů z oblasti literatury, filmu, vědy, historie,
poučí i pobaví.
Brož., 376 stran, 21 x 29,7 cm, barevná publikace

GT038855

249,-

199,-

Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 70.

Francesco Decio, Vanda Battaglia

Francesco Decio, Vanda Battaglia

ORIGAMI – JAPONSKÉ
VARIACE

ORIGAMI – ABSTRAKTNÍ
VARIACE

Krabička obsahující knížku se čtyřmi projekty a 200 papíry s tradičními japonskými motivy může být
nápaditým dárkem! 32 s., bar. publ.
GT038423
259,- 199,-

Knížka doplněná 200 barevnými
papíry uvádí do magického světa
origami a nabízí i odkazy na videonávody na YouTube. 32 s., bar. p.
GT038422
259,- 199,-
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Krásné kalendáře na rok 2018
1
3

2

4

1 IVA HÜTTNEROVÁ

5

Nástěnný, 14 listů, 24,5 × 34,5 cm

GT282145

249,-

2 PROVENCE
Nástěnný, 14 listů, 30 × 31,8 cm

GT279605

149,-

3 MALÝ PRINC
Poznámkový, 14 listů, 30 x 30,9 cm

GT278186

169,PRAKTICKÝ DIÁŘ

4 JOSEF LADA

na rok 2018 s knižními citáty
a důležitými termíny pro členy
KK. Týdenní kalendárium,
poznámky, lepená vazba.

Nástěnný, 14 listů, 33 x 46 cmm

GT278045

159,-

5 MÁ VLAST
Nástěnný, 12 listů, 33,1 x 46 cm

GT278101

112 stran, 9 x 15,5 cm,

149,-

25,-

GT039338

Stolní kalendáře na rok 2018
6
KOČKY/MAČKY
Kalendář s kočičími
jmény. 23,1 x 14,5 cm

GT279098

GT279099

59,-

9 55
TURISTICKÝCH
NEJ ČECH,
MORAVY
A SLEZSKA
60 stran, 17,5 × 22,7 cm

GT279628

7 PSI/PSY

59,-

8 BYLINKY
– RADY A TIPY

Kalendář se jmény psů.
23,1 x 14,5 cm

10

18 x 23,1 cm

59,-

GT278208

68,-

ZAHRÁDKÁŘ

Vše, co musíte stihnout
na vaší zahradě po celý
rok. 18 x 23,1 cm

GT278209

68,-

11

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ KRÁSNÉ PANÍ

Kalendář + dvě publikace.

GT279394

249,-

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

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz
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Limitovaná edice RþtVORYDQêFKYêWLVNĤYýHVNpUHSXEOLFH

DOKONALÝ
MICHELANGELO
Exkluzivní, ručně vázané vydání
3R~VSČãQpSXEOLNDFL1HNRQHþQê/HRQDUGRQ\QtY\FKi]t
GDOãtGtOR]HGLþQtĜDG\9]QHãHQiUHQHVDQFH

Poznejte velikána
světového umění zblízka!
/X[XVQtNQLKRYQD9iPQDEt]tMHGLQHþQRX
PRQRJUD¿LYČQRYDQRXWRPXQHMOHSãtPX]QHM
OHSãtFK±0LFKHODQJHORYL%XRQDUURWLPX1D
MHKRVQDKXVWiWVHGRNRQDOêPEXGHWHPRFL
SURVWĜHGQLFWYtPWpWRSXEOLNDFHQDKOpGQRXW
]YêMLPHþQpSHUVSHNWLY\SOQpREUD]RYêFK
GHWDLOĤDRGERUQêFKNRPHQWiĜĤ
-LåY\ãOR

Více informací o kompletu Dokonalý Michelangelo se dozvíte na webových stránkách
www.luxusniknihovna.czNGHVLWDNpPĤåHWHSXEOLNDFLYêKUDGQČREMHGQDW

Knihy Luxusní knihovny objednávejte na telefonním čísle: 296 536 102.

.QLK\SURYêMLPHþQpSĜtOHåLWRVWL
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28
DVD
VLASTA BURIAN
Král komiků Vlasta Burian
v kompletní filmografii
31 filmů. Falešná kočička;
C. a k. polní maršálek;
To neznáte Hadimršku;
Anton Špelec, ostrostřelec;
Lelíček ve službách
Sherlocka Holmesa; Tři
vejce do skla; Ducháček to
zařídí; Přednosta stanice …
GT221235
28 DVD

1499,-

3
DVD

4
DVD

4
DVD

RAPL

HERCULE POIROT

NATAŠA GOLLOVÁ /2

Český kriminální seriál oceněný Českým lvem. V hlavní
roli Hynek Čermák.

Vražda v Orient expresu;
Smrt na Nilu; Zlo pod
sluncem.

Bláhový sen; Konečně sami;
Kudy kam a Příklady táhnou, filmy s N. Gollovou.

GT303987 4 DVD

532,-

GT304578 3 DVD

399,-

2
DVD

GT260725 4 DVD

299,-

5
DVD

5
DVD

3
DVD
HODINOVÝ MANŽEL +
MANŽEL NA HODINU

INDIÁNSKÉ VÁLKY
1540–1890

Výhodná kolekce dvou filmů.
Hrají: D. Novotný, B. Polívka…
GT298891 2 DVD 249,-

Od vstupu na Velké pláně
po bitvu u Wounded Knee.
GT166109 3 DVD 299,-

PŘÍBĚH LESA
Úchvatný snímek, který tvůrci
natáčeli čtyři roky po celé
Evropě, ohromí dospělé i děti.
GT298893 DVD
199,-

SVĚTEM KŘÍŽEM
KRÁŽEM

TOULKY PO
ČECHÁCH
A MORAVĚ
Celková délka přes 4 hod.
GT258216 5 DVD 99,-

Tanzanie; Zanzibar; Mongolsko;
Thajsko; Uzbekistán
GT258213 5 DVD 99,-

3
DVD

MÁŠINY POHÁDKY /1

CVIČÍME S MÍŠOU /7

Série tradičních příběhů,
která pobaví celou rodinu
svými legračními zvraty.
GT261833 DVD 199,-

Cvičení s hudbou. Veselá
mašinka; Trpaslíci; Do trenek;
Kocour Tom; Veselá kráva...
GT304615 DVD 299,-

DÍVKA NA KOŠTĚTI

OVEČKA SHAUN VE
FILMU

NEJSLAVNĚJŠÍ
PRINCEZNY

Shaun musí jet do města
zachránit svého farmáře...
GT256568 DVD 99,-

Pyšná princezna; Princezna
se zlatou hvězdou…
GT271876 3 DVD 99,-

Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jan Kraus, Vladimír
Menšík. Režie V. Vorlíček
GT304481 DVD 99,-

CD
mp3

CD
mp3

4
CD
Božena Němcová

POHÁDKY PRO
NEJMENŠÍ
Nejznámější české pohádky
s vtipným nadhledem
čte Luba Skořepová.
GT297821 CD
129,-

68

TANCOVALA
MYŠIČKA

JÁ PÍSNIČKA
OD A DO Z

Kočka leze dírou; Skákal
pes; Já do lesa nepojedu;
Tancovala veveřička; Tluče
bubeníček; Já mám koně...
GT258154 CD 209,-

4 CD a zpěvník. Anděl;
Babička Mary; Batalion; Želva;
Babičko, nauč mě charleston;
Červená řeka; Buráky...
GT068891 4 CD
299,-

Pavel Nauman

J. Sempé, R. Goscinny

POHÁDKY
O MAŠINKÁCH

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Nejslavnější pohádky o mašinkách známé několika generacím. Vypráví Pavel Zedníček.
GT303455 CDmp3

212,-

Mikuláš je nezbedný kluk
s partou kamarádů a kupou
bláznivých nápadů. Čte
František Filipovský.
GT280186 CDmp3 229,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!

2
CD

VÁNOČNÍ PÍSNĚ
A KOLEDY
Já sním o Vánocích;
Chtíc, aby spal; Rolničky;
Pásli ovce Valaši; Tichá noc;
Nesem vám noviny...
GT233303 CD 129,-

NEJLEPŠÍ
VÁNOČNÍ ALBUM
VŠECH DOB

Jakub Jan Ryba

Karel Gott, Lucie Bílá, Čechomor, Helena Vondráčková, Jiří Korn, Olympic...
GT189100 2 CD 179,-

Tradiční vánoční skladba
a koledy. Dej Bůh štěstí; Pastýři
nespěte; Narodil se Kristus Pán...
GT231965
CD
199,-

WINTER
WONDERLAND

ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ

JINGLE BELLS
Nejkrásnější vánoční
písně zpívají Mahalia
Jackson, Frank Sinatra,
Bing Crosby, Rosemary
Clooney.
GT304710 CD
99,-

Happy Holidays; Silent
Night; Silver Bells; Santa
Claus Is Coming To Town;
Winter Wonderland…
GT304711 CD 119,-

hudba, mluvené slovo, film
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3
CD
2
CD
2
CD
TŘI NEJLEPŠÍ TENOŘI
Výběr nejkrásnějších písní –
Luciano Pavarotti, José Carreras,
Plácido Domingo. Di Tu Se
Fedele; Lunge De Lei; Un Di
Felice; O Lola...
GT304783 2 CD
149,-

4
CD
KOMPLET
KLASICKÉ HUDBY
Klasická hudba pro nedělní
příjemné ráno. A. Dvořák,
J. Strauss, W. A. Mozart,
L. van Beethoven.
GT304779 3 CD 199,-

EDITH PIAF
Výběr písní. La Vie En Rose,
Bal Dans Ma Rue, Monsieur
Sant Pierre, Le Vagabond;
Le Chacal; Browning; Les
Amants De Paris…
GT304784 2 CD 149,-

KOMPLET RELAXAČNÍ HUDBY
Příjemná relaxační hudba, která pohladí vaši duši a naladí
vás do klidu. Tai Chi; Tao meditation; Soul Healing; Čakry.
4 CD

GT304740

249,-

3
CD
Jelen

Marta Kubišová

Olympic

Petra Janů

VLČÍ SRDCE

SONGY A BALADY

66 NEJ + 1

BLÁZNI

KENNY ROGERS
& DOLLY PARTON

Sám sebou; Vlčí srdce;
Nebe je dál, než se zdá;
Klidná jako voda; Ikaros;
Slunovrat; Jehnědy...
GT304575 CD 359,-

Hej, Jude; Modlitba pro
Martu; Všechny bolesti utiší
láska; Ring-o-ding; Tak dej
se k nám a projdem svět...
GT304179 CD 265,-

Hvězdná dráha skupiny
od roku 1965 do
současnosti. Nech to být;
Dynamit; Slzy tvý mámy...
GT305054 3 CD 425,-

Slzy ve vaně; Blázni; Proč
padaj hvězdy; Nelituj; Moje
malá samba; Všední dny;
Píseň o poutnících...
GT304576 CD 329,-

Ruby; Ruben James; Release
Me; Little Blossom; Letter
To Heaven; Elvira;
For The Good Times…
GT304712 CD
139,-

CD
mp3
Jo Nesbø

DOKTOR PROKTOR
A VELKÁ LOUPEŽ
ZLATA
Norský národní poklad byl
ukraden! Čte David Novotný.
GT276380 CDmp3

288,-

CD
mp3

CD
mp3
VYPRÁVĚNÍ
A ČTENÍ O VÍNĚ
Texty na téma víno čtou
Josef Somr, Miroslav
Táborský, Rudolf Křesťan
a Ivan Kraus.
GT303456 CD
212,-

CD
mp3

VÁNOCE
S FRANTIŠKEM
NEPILEM

Georges Simenon

Paula Hawkins

MAIGRET – NOC
NA KŘIŽOVATCE

DO VODY

Vánoční povídky v autorově
neopakovatelném podání,
s koledami i zvukem varhan.
GT244534 CDmp3 229,-

Jeden z nejdramatičtějších
případů komisaře Maigreta
čte Jan Vlasák.
GT303319 CDmp3 299,-

Nepropásněte objednací termín 5. prosince 2017.

Audiopodoba knižního bestselleru.
Délka 9 hodin 16 minut.
Účinkují: J. Ježková, J. Stryková,
L. Pernetová, D. Černá a další.
GT282474 CDmp3 379,-
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Klubová pravidla a VIP program
1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.
2. 5x ročně Vám doručíme klubový katalog uvádějící nejzajímavější knižní novinky.
3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství,
stačí si zakoupit alespoň jeden titul v období platnosti každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte nakoupit do objednacího termínu (uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme
Vám další katalog, “Výběr”, v němž Vám doporučíme
top tituly. Jestliže ani pak nezaznamenáme Vaši objednávku, pošleme Vám námi vybranou atraktivní knihu
z aktuální nabídky KK – tzv. hlavní nabídku. Pokud se
Vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné cenové kategorii).
4. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po
dvou letech od prvního nákupu v KK (písemně, dva
měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak
máte každý další rok.
6. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném
období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč,
nebo kdo pravidelně odebírá z každého katalogu
v době jeho platnosti alespoň jednu knihu, bude zařazen do VIP programu a obdrží nálepku VIP s plat-

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

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

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než
objednané knihy, pošlete je laskavě co nejdřív s kopií
dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu:
Knižní klub, U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí.
Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Co
nejdříve Vám vyexpedujeme náhradní titul.
Zakoupené zboží máte právo do 14 dnů od jeho převzetí
na poště vrátit a od smlouvy tak odstoupit. Toto právo
neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich
originální obal.

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

Prodejny
●

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

●

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

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

●

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

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

●

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

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

●

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

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

●

●

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

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

●

●

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

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

●

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

●

●

●
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●

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

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

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

Krásné fotky knižních novinek!
instagram.com/knizniklub

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

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

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

296 536 660
Uveďte také své zákaznické číslo, které naleznete na Vaší členské kartě,
urychlíte tím vyřízení Vaší žádosti.
Operátor obratem zadá objednávku a odpoví na Vaše dotazy. Při platbě
předem Vám nadiktuje platební údaje.

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

Vyberte z tištěného katalogu (nebo z webu) objednací kódy titulů, které
chcete objednat a napište SMS na číslo 604 249 161 ve tvaru:
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Nedělejte prosím žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu předem:
12345678-GR023456,GR124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GR023456,GR124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GR023456,GR124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GR023456,GR124578
Po odeslání od nás obdržíte SMS s rekapitulací Vaší objednávky.
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka Vám bude doručena podle zvoleného přepravce.

Kolik zaplatíte za dopravu?
Výdejní místa Zásilkovny

Česká pošta

Kurýr Geis

Intime kurýr

●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

●

telefonická objednávka

●

telefonická objednávka

●

telefonická objednávka

●

na e-shopu www.knizniklub.cz
telefonická objednávka

●

SMS objednávka

●

SMS objednávka

●

●

objednací lístek v tištěném katalogu

objednací lístek v tištěném
katalogu

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

59 Kč

99 Kč

29 Kč

39 Kč

65 Kč

95 Kč

59 Kč

59 Kč

Intime poštomat
●

na e-shopu www.knizniklub.cz

●

telefonická objednávka

Platba
předem

Při platbě
dobírkou

49 Kč

59 Kč

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě
předem

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

• Ostatní druhy dopravy
včetně Zásilkovny při dobírce

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

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

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

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás!
Příjem objednávek:
296 536 660

Opravy a změny v objednávce:
296 536 665

Informace:
296 536 662

Reklamace:
296 536 661

Přihlášky:
296 536 663

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

Katalog Vánoce Speciál 6/2017 vyjde 15. listopadu 2017.
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NOVINKA

Historická vý prava
za mapami, plány
a obrazy měst

MAPY MĚST
Historická výprava za mapami, plány
a obrazy měst
Tato knížka vás prostřednictvím více než 70 nádherně ilustrovaných městských plánů a map seznámí s hlavními centry lidské civilizace – od
starověké metropole Říma po současný městský
kolos, jakým je New York. Vybrané detaily podrobně představují nejvýznamnější místa a stavby
v každém městě. Díky důkladné analýze vystupují
do popředí velmi zajímavé příběhy spojené s tvůrci
map, jejich prací i s městy samotnými.
Váz., 256 stran, 25,2 x 30,1 cm, barevná
publikace

GT038826

599,-

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

479,-
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