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Objednávejte do 5. března
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NEBE,
NA NĚMŽ
NESVÍTILY
HVĚZDY
Velkolepý román
z poválečné Evropy
strana 3

ZÁPISNÍK
BĚŽKYNĚ
Inspirativní
tréninkový deník

Kouzelný

příběh
o jednom MUŽI
a jedné ŽENĚ

strana 6

Tisíce knih s klubovou slevou pro vás!
www.knizniklub.cz
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Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?

Milí členové Knižního klubu,
děkujeme za vaši přízeň a zájem o knihy, které pro vás pravidelně vybíráme. Do nového roku jsme
vám připravili malé překvapení v podobě nového grafického designu. Doufáme, že se vám katalog
v nové úpravě bude líbit a stane se pro vás přehlednější a zábavnější.
Příznivcům dramatických a napínavých příběhů bychom rádi doporučili titul od nové hvězdy švédské
krimi, autora série temných detektivek Stefana Ahnhema, jeho kniha Oběť bez tváře (s. 9) sklízí
úspěchy v šestadvaceti zemích. Kdo dá přednost romantice, ten jistě uvítá nový příběh Jojo Moyesové
Krasojezdkyně (s. 17) o splnění jednoho velkého snu.
Jako inspiraci pro vaše novoroční předsevzetí jsme do nabídky zařadili Motivační zápisník (s. 6),
jehož pozitivní afirmace vám pomohou vítat každý nový den s úsměvem a očekáváním, že ho prožijete
úspěšně a ve zdraví.
Přejeme vám, ať je rok 2018 pro vás stejně skvělý jako pro hrdiny naší nové knihy Tvůj perfektní rok
(s. 19) a ať se naše knihy stanou vaším příjemným společníkem.

S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte...

Dárek ....................................................3
Velká soutěž Knižního klubu...............4–5
Do nového roku nově.........................6–7
Bestsellery..........................................8–9
Detektivky .....................................10–11
Napětí...........................................12–15
Společenské romány ......................16–19
Romány o lásce .............................20–23

Helena Čudová, programová ředitelka

Historické romány..........................24–27
Česká literatura ...................................28
Humor.................................................29

Otevřeli jsme nové prodejny

Odeon...........................................30–31
KLUBKO – katalog pro děti a mládež
YOLI ..............................................32–33
Osudy, biografie.............................34–35
Obrazové publikace........................36–37
Politika ................................................38

V prodejnách LUXOR s označením KNIŽNÍ KLUB EXPRES naleznete
z naší nabídky vybrané top tituly.

Kariéra, byznys ....................................39
Nabídka knih se slevou..................40–41

Praha 1 – Knihkupectví Luxor
OC QUADRIO, Spálená 2121/22
Otevírací doba: Po–Pá 8:00–21:00,
So–Ne 9:00–21:00

Ezoterika, záhady ..........................42–43
Životní pomoc ...............................44–45
Zdraví............................................46–47
Rodina ................................................48
Fitness.................................................49

Ostrava – Neoluxor Books
FORUM NOVÁ KAROLINA,
Jantarová 3344/4
Otevírací doba: Po–Ne 9:00–21:00

Kuchařky .......................................50–51
Dárkové zboží................................52–53
Hobby ...........................................54–55
Příroda ..........................................56–57
Hudba, mluvené slovo, film ............58–59

Vaše TOP 10 z katalogů 5 a 6/2017:
1. Daniel Cole: HADROVÝ PANÁK

strana 11

2. Anne Jacobsová: PANSKÝ DŮM

strana 25

3. James Swallow: NOMÁD

strana 15

5. V. Soukup, P. David: ŠUMAVA

TO
P

4. VELKÉ DĚJINY
Od velkého třesku po současnost

2

Klubový servis................................60–61
100 nejkrásnějších

6. H. Hausdorf: NEVYŘEŠENÉ ZÁHADY
POSLEDNÍCH 5000 LET

strana 42

7. Liane Moriarty: ŠÍLENÉ VÝČITKY

strana 18

8. Dirk Huseman: ZLODĚJI HEDVÁBÍ

strana 26

strana 37

9. K. Wolandewitschová: ÚTULNÝ DOMOV

strana 54

strana 36

10. V. Stern Fischerová, V. Homolová Tóthová:
MENGELEHO DĚVČE

strana 34

zahradních projektů .............................62

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

Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Cena pouze 199 Kč!

399,-

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 319 Kč.
Akce platí do 31. března 2018.

AKČNÍ CENA

199,-

Objednací číslo při akční ceně:

DA038434

Rainer M. Schröder

NEBE, NA NĚMŽ NESVÍTILY
HVĚZDY
Alija Bet je hebrejské kódové označení pro
ilegálně organizované přistěhovalectví do
britské mandátní oblasti Palestina.
Pro Leah a Janneka svitla na obzoru naděje –
oba jsou z rodiny jediní, kdo přežili koncentrační tábory, a nyní, v roce 1946, se stále
ještě hluboce traumatizovaní potulují jako živé
mrtvoly rozbombardovaným Mnichovem.
Doslechli se o nebezpečné plavbě na přeplněných
vracích parníků, o mnoha utopených nebo v britských sběrných táborech
internovaných uprchlících, o neustálých bojích s arabskými obyvateli – ale nemají jinou možnost.
A tak se oba vydávají jako ilegální běženci na cestu přes Středozemní moře s nadějí na novou vlast.
Přeložil Jiří Lexa. Váz., 448 stran, 14,5 × 22,7 cm

DA038434
GU038434

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2018.

akční cena
399,-

199,319,3
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Pusťte se
do nového
roku nově!

Jana LeBlanc

ZÁPISNÍK BĚŽKYNĚ
Tohle není další knížka o běhání, tohle je nejdůležitější
pomůcka k reálnému běhání, ať už zavazujete tkaničky a vybíháte na svůj úplně první kilometr v životě, nebo se připravujte
na maraton. Zápisník běžkyně je tréninkový deník, který vám
může změnit a zásadně zlepšit běžecký život. Nepsali jsme ho
za vás, ale popíšete ho vy: tréninky, uběhnutými vzdálenostmi,
náročností každé trasy, ale i pocity, problémy, běžeckými radostmi, pokroky a závody. K tomu, abyste tréninky i závody
zvládla co nejlépe, vás vybavíme více než 200 důležitými tipy
o technice běhu, motivaci, zdraví a životním stylu. A přidáme
i tři tréninkové plány na trasy 5, 10 a 21 kilometrů od profesionální běžecké trenérky. V každém dni budete vědět, co
běhat a jak běhat, aby vám to šlo, aby vás to těšilo a abyste
u toho vydržela. Dlouho! Zápisník běžkyně je dílem novinářky
Jany LeBlanc a vychází v krásné grafické úpravě ilustrátorky
Martiny Pavlové.
Váz., 288 stran, 13 x 18,5 cm bar. publikace

GU039287

6

299,-

239,-

MOTIVAČNÍ ZÁPISNÍK
Ať už chcete psát příběh svého života, poznamenávat si zážitky z cest, vytvářet si seznamy úkolů, receptů a úspěchů, nebo prostě potřebujete místo na
své kreativní nápady, plány a sny – tento zápisník je vhodný pro každou příležitost! S krásnými ilustracemi a pozitivními afirmacemi bude vaším ideálním
společníkem, který vám každý den vykouzlí úsměv na tváři.
Flexivazba, 128 stran, 12 x 17,5 cm bar. publikace

GU039365

199,-

159,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!
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Harriet Griffeyová

CHCI SPÁT
Přečtěte si, jak spánkové fáze,
návyky, fyzická aktivita, stravování a celkový životní styl přispívá k příjemnému nočnímu
odpočinku. S praktickými
a lehce proveditelnými řešeními, které aplikují vědecké
poznatky, bude dlouhý a klidný
spánek už brzy na dosah ruky.
Váz., 144 stran, 12 x 15,5 cm,
barevné ilustrace

CHCI SI
ZORGANIZOVAT
ŽIVOT

199,-

Zjistěte, jaká je vaše organizátorská osobnost a styl, a osvojte si potřebné návyky. Kniha
plná praktických řešení, tipů
a inspirace vám umožní omezit
nepořádek, chaos a stres a přinese více prostoru a volného
času. Váz., 144 stran,
12 x 15,5 cm, bar. ilustrace
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GU038995

249,-

do nového roku nově

Harriet Griffeyová

249,-

N
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GU038994

Marie Tourell Søderbergová

HYGGE
Cesta ke štěstí
Skandinávský koncept hygge přispívá k tomu, že Dánové jsou nejšťastnějším národem světa. V češtině se tomuto pojmu blíží výraz
pohoda. Pocit, který známe instinktivně všichni. Dostaví se, když se
uvelebíte na svém oblíbeném místě s knihou, nebo když sedíte
u výborného jídla s dobrými přáteli. Nádherný průvodce vám
ukáže, že se hygge nachází všude okolo, dotýká se všech aspektů
všedního dne od zařízení domova po vaření. Tato kniha vás naučí,
jak hygge vyjádřit slovy, najít ho a vytvořit. Pomůže vám ocenit
důležitost těchto chvil a zjistit, proč je v našich zaneprázdněných
životech mnohem blahodárnější než kdy dřív vypnout a udělat si
na hygge čas. Váz., 224 stran, 17 x 20,8 cm, bar. fotografie

199,-

Harriet Griffeyová

GU039072

CHCI ŽÍT
BEZ STRESU
Kniha vysvětluje, jak si vytvořit
prostor a vyskočit z kolotoče
povinností a starostí. Nabízí tipy zahrnující spojení mysli a těla, dechová cvičení, vizualizační
techniky a meditaci. Vysvětluje,
jak vnést klid do okolního prostředí a vztahů, abychom se
zbavili stresu a lépe se soustředili. Váz., 144 s., 12 x 15,5 cm
barevné ilustrace

GU038996

249,-

Nepropásněte objednací termín 5. března 2018.

199,-

299,-

239,-

HYGGE: co musíte vědět o fenoménu, který hřeje svět
Podle průzkumů patří Dánové k nejšťastnějším a nejspokojenějším
národům. Podnebí přitom mají chladné, zimy dlouhé, politická
scéna je podobně rozhádaná jako ta česká a Dánové platí jedny
z nejvyšších daní v Evropě. Co tedy stojí za jejich spokojenými
životy?
Lidé po celém světě si začali uvědomovat, že pracovat každý den
naplno nemůže být smysl života. Jsou zkrátka dny vhodné k odpočinku, které byste měli bez výčitek strávit lenošením nebo třeba
dlouhou procházkou s přáteli.
Žít dobře. To je filozofie hygge, které propadli nejen Dánové, ale
také Britové, Němci a nyní také Češi.

7
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Louise Pennyová dokáže
vykreslit atmosféru prostředí tak, že máte chuť se
do jejích románů rovnou
odstěhovat. Ať už se odehrávají v kterémkoli
koutě Quebeku, mají jedno společné – dýchá
z nich totiž zvláštní kouzlo, klid, moudrost
a laskavost kořeněná jemným humorem.
Lenka Uhlířová, překladatelka

Inspektor Gamache 6

POHŘBĚTE SVÉ MRTVÉ

bestsellery

Nikdo není neomylný. Armand Gamache
moc dobře ví, jaké propasti skrývá lidská
duše, neboť za svou službu u Sureté du
Québec už nesčetněkrát nahlédl za fasádu zdánlivě bezúhonných životů. Ale stejně tak poznal, že ani desítky let zkušeností, chladná hlava a vytrénované
instinkty nemusejí v honbě za pachatelem zločinu zaručit úspěch. Někdy stačí
udělat ve vteřině osudovou chybu.
Nový příběh série přivádí vrchního
inspektora do québecké metropole, za jejímiž
pohádkovými kulisami dřímou staletí nevraživosti mezi anglofonními a frankofonními Kanaďany. Nalezení mrtvého muže ve sklepení úctyhodné
Literární a historické společnosti se může stát roznětkou dlouho potlačovaných vášní, předehrou výbuchu, jehož
následky by byly nedozírné. A je tu ještě jeden případ, který nedává Gamachovi spát. Vražda poustevníka ve Three
Pines, z níž usvědčil místního majitele bistra Oliviera… Přeložila Lenka Uhlířová. Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm
399,-

VRAŽEDNÝ CHLAD
Ve Three Pines došlo k vraždě.
A navíc o Vánocích. Obětí je
zlá a sobecká žena. Důvod ji
zabít měl snad každý. 384 s.
GU036326
379,- 299,-

Louise Pennyová

GU038005

Louise Pennyová

319,-

Louise Pennyová

NEJKRUTĚJŠÍ MĚSÍC
Když několik usedlíků uspořádá seanci, aby vyhnali zlo ze
starého domu, jeden zemře.
Hrůzou. Nebo ne? 432 str.
GU037376
379,- 299,-

Jak Agatha
plánovala vraždy...
John Curran

KOMPLETNÍ UTAJENÉ ZÁPISNÍKY
AGATHY CHRISTIE

Agatha Christie

Agatha Christie

VRAŽDA
V ORIENT-EXPRESU

3X HERCULE POIROT 3

Mrtvola v luxusním kupé Orient-expresu... Vlak uvízl ve
sněhu a Poirot zjišťuje, že motiv měli všichni cestující i posádka... 256 s., 8 s. bar. příloha
GU038748
279,- 219,-

8

Malé šedé buňky belgického
detektiva nikdy nespí – důkazem jsou další tři případy:
Vánoce Hercula Poirota, Smrt
staré posluhovačky a Kočka
mezi holuby. 600 stran
GU038643
379,- 299,-

V chronologickém sledu šesti desetiletí – od roku 1916, kdy Christie stvořila Poirota, do smrti
spisovatelky – autor detailně odkrývá způsob,
jak Christie dosáhla svého úspěchu, překonává
zažité pohledy 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.
Analýzu doplňují reprodukce vybraných stránek
zápisníků. Celek tvoří neocenitelného průvodce
dílem Agathy Christie. 832 stran
GU039005
499,- 399,-

Přidejte se k nám na Facebooku!
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Stefan Ahnhem

bestsellery

Fabian Risk 1

OBĚŤ BEZ TVÁŘE
Nový zářivý přírůstek do plejády hvězd švédské krimi –
série temných detektivek Stefana Ahnhema sklízí úspěchy v šestadvaceti zemích.
Dvě zohavené mrtvoly. Dva bývalí spolužáci. A u obou
se našla třicet let stará třídní fotografie s jejich přeškrtnutými obličeji – vzkaz pro Fabiana Riska.
Stockholmský detektiv Fabian Risk se právě vrátil zpět
do rodného Helsingborgu. Nastoupil na místní kriminální oddělení a hned po příjezdu dostane případ oněch
brutálních sériových vražd. A ne náhodou – na školním
snímku je totiž i Fabianova tvář.
Z paměti se začnou nořit vzpomínky na dětství.
Vzpomínky, na něž Fabian není příliš hrdý. Jedna z těch
dávných událostí vyvolala něčí vražednou nenávist –
a krutou touhu po dokonalé pomstě…
Přel. Vendula Nováková. Váz., 496 s., 14,5 x 22,7 cm

GU039086

319,cena pro VIP členy 279,399,-

Severská detektivka? Jasně! Kdykoli. Zvlášť když přichází s tak sympatickým hrdinou. Fabian Risk je normální chlap. Chce vést normální život.
Chce se s rodinou přestěhovat do města svého mládí, aby na sebe měli
víc času a mohli začít znovu. Fabian měl totiž takový malý románek. Ale
rodina je pro něj důležitá. Jenomže pracuje jako detektiv. A někdo začal
vraždit jeho spolužáky. Místo klidné dovolené a zabydlování se tak ocitl
uprostřed vyšetřování. Jako pomocník? Nebo dokonce jako podezřelý?
To už vás děj tak pohltí, že Fabianovi palce držet prostě musíte.
Alexandra Fraisová, manažerka PR

Každý týden nová soutěž! facebook.com/knizniklub
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Na prahu smrti
poznáte cenu
života!

Dick Francis
Dick Francis

Gene Hawkins přichází do
styku se zločinem dnes a denně, strach ovšem nemá. Od
chvíle, kdy ztratil milovanou
ženu, pro něj život pozbyl
smyslu a smrti se vyhýbá vlastně jen proto, aby dostál profesním povinnostem. Zčásti
i proto, aby unikl depresím, je
pověřen novým vyšetřováním:
americkému příteli jeho nadřízeného beze stopy zmizel už
druhý vzácný plemeník. Z hledání koně, které zpočátku
vypadalo spíše jako mimořádná dovolená v USA, se velmi rychle stane případ, který vyžaduje plné nasazení – a při němž Gene poznává cenu života.
Přeložila Jaroslava Moserová-Davidová. Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm

GU038993

279,-

DIVOCÍ KONĚ
Režisér Tom Lyon natáčí film
o záhadné smrti manželky trenéra, k níž došlo před lety. Byla to sebevražda, či vražda?
Ani scenárista nedává jasnou
odpověď. Tom proto začne
pátrat, co se tehdy stalo. Jenže
brzy je napaden jak on, tak
představitel hlavní role. Někdo
má zájem na tom, aby minulost zůstala minulostí… 264 s.
GU038162
299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,obj. č.

219,-

jen

398,-

GU039707

Cena krve a Divocí koně

Felix Francis

TROJKORUNA
Vyšetřovatel BHA Jeff Hinkley je
osloven svými protějšky z druhé
strany Atlantiku, aby jim pomohl
vyřešit nanejvýše choulostivý případ.
Vypadá to totiž, že z agentury, zabývající se korupcí ve sportu v USA,
někdo vynáší důvěrné informace
o jednotlivých případech. Jeff se
pouští do pátrání v zákulisí amerického dostihového světa a brzy zjišťuje, že se ocitl mezi dvěma mlýnskými koly a že se jeho protivníci
nezastaví před ničím, ani před vraždou. Hraje se totiž o nejprestižnější
z cen, o Trojkorunu. 280 stran
GU038935
299,- 239,-
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detektivky

CENA KRVE

Další případ
elegantního
detektiva
Václav Erben

Případy kapitána
Exnera 3

BLÁZNOVA SMRT
Václav Erben
Případy kapitána Exnera 1

Václav Erben
Případy kapitána Exnera 2

OSAMĚLÝ MRTVÝ MUŽ

DENÁR V DÍVČÍ DLANI

Kapitán Exner vyšetřuje dvě
vraždy, kdy v jednom případě
byl použit narkotizační náboj,
a odhaluje nejen pachatele,
ale i zákonem nepostižitelné
původce vražd. 248 s., bar. příl.
GU039395
249,- 199,-

Vyšetřování loupežné vraždy
mladé dívky přivede kapitána
Michala Exnera opět mezi
archeology. Spletitý a napínavý
příběh, jehož kořeny sahají do
minulosti. 296 s., bar. příloha
GU039394
249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

170,-

jen

328,Kapitán Exner 1 a 2

10

obj. č.

GU039516

Kapitán Exner je „důvtipný, chytrý,
ba moudrý bezpečnostní pracovník
s mnoha milými slabůstkami i přednostmi, který se opírá o práci sehraného kolektivu a má nové, zcela
české vlastnosti: jemnou ironii, bonvivánství příjemného typu a naprosto přirozený zájem o hezké slečny“.
V tomto příběhu vyšetřuje smrt
duševně chorého muže, potvrdí
domněnku, že jde o vraždu, a objeví další utajenou vraždu téhož
vraha. Váz., 216 s., 12,5 x 20 cm,
8 stran barevná příloha

GU039455

249,-

199,-

Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!
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4 DŮVODY, PROČ SI
PŘEČÍST TUTO KNIHU:
1. KIM STONEOVÁ. Svéráznou
Kim, která se za vrahy řítí na motorce, prostě musíte mít rádi!

TA PŘEDE MNOU
Temný psychologický thriller, který byl
ještě před vydáním prodán do více než
30 zemí po celém světě.

EMMA
se snaží vzpamatovat z traumatického
přepadení a hledá místo, kde by mohla
začít nový život. Ovšem žádný z bytů pro
ni není cenově dostupný – anebo se
v něm necítí bezpečně. Dokud nenavštíví
ten dům na Folgate Street. Je to mistrovské architektonické dílo, ovšem má také
svá pravidla.

2. ŠÍLENÝ VRAH. Někdo nechává
lidi zadusit hlínou. A ke všemu se
to odehrává v podivném zařízení, kde vědci zkoumají
smrt… Brr, běhá nám mráz po zádech už teď!
3. EXTRÉMNĚ ČTIVÉ. Krátké kapitoly, šokující zvraty,
napětí a akce na každé stránce… Tohle prostě funguje!
4. PŘEDCHOZÍ KNIHY. Otevřený hrob je již čtvrtá kniha
Angely Marsonsové a tahle britská autorka už několikrát
dokázala, že je s každou další knihou lepší!
Radek Blažek (o našich knihách píše na sociální sítě)

Angela Marsonsová

Případy Kim Stoneové 4

OTEVŘENÝ HROB

prožila osobní tragédii a také ona potřebuje nový začátek. Když objeví dům na
Folgate Street, okamžitě ji uchvátí. Brzy
po nastěhování se však dozvídá o záhadném předčasném úmrtí předchozí nájemnice. Čím více se snaží v onom příběhu
rozlišit pravdu od lží, tím více je nucena
podřídit se stejným pravidlům… 344 s.
GU038430
349,- 279,-

Zavražděná žena s obličejem rozbitým k nepoznání, z úst se jí sype hlína. A stovky much se slétají ke krvavé
hostině. Výzkumné zařízení ve Westerley studuje rozklad lidských těl, jejími rezidenty jsou ti, co i po smrti chtějí
posloužit vědě. A právě tady nalezne Kim Stoneová mrtvolu – ale čerstvou, o níž badatelé netuší, kde se tam
vzala. Po objevení druhé dívky, ponechané napospas smrti, s ústy naplněnými hlínou, je jasné, že Kim a její tým
mají co do činění se sériovým vrahem. Ale kolik těl ještě leží někde pohozeno? Pak zmizí místní reportérka
a věci naberou rychlý spád. Kim ale bude muset být rychlejší… než si vrahova pokřivená mysl vyžádá další
život. Přeložila Tatjana Jandourková. Váz., 368 str., 14,5 x 22,7 cm

TO
P

JANE

GU038858

349,-

detektivky

J. P. Delaney

279,-

Jedno tělo.
Šest obětí.
Daniel Cole

HADROVÝ PANÁK
Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“
Fawkes spravedlnost do svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil pachatele. Postavili
ho mimo službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací a zdá se, že rovnou k velkému
případu: mrtvola sešitá z částí šesti těl jako hadrový panák. Stejně tak pojmenují děsivý případ
média a Fawkes je pověřen identifikací obětí.
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... 360 s.
GU038572

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 61.

349,-

279,-

VELKÁ KNIHA PŘÍBĚHŮ SHERLOCKA HOLMESE
Sherlock Holmes je jednou z nejpopulárnějších postav nejen literární
historie. Čtenáři ho milují se stejnou vášní, s jakou se různí autoři
pouští do příběhů s tímto hrdinou. V luxusně vypravené publikaci
Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese shromáždil editor na osmdesát povídek. 896 stran, barevná publikace v boxu
GU038090
999,- 799,-
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John Grisham

PÍŠŤALKA
Co když soudce obchází zákony a přijímá úplatky? Dopadení hrozí smrtelným nebezpečím. 360 stran
GU038728
299,- 239,-

Jsou si tolik podobné
a zároveň tak jiné!
Jane Robinsová

BÍLÁ TĚLA

napětí

Od narození jsou dvě – sice dvojčata, ale každá jiná.
Tilda je citlivá a labilní, přesto se jí podaří prosadit ve
světě filmu jako herečka. Callie je nenápadná a nejistá
a cítí potřebu dávat na sestru pozor. Callie zaskočí,
když začne Tilda chodit s bohatým Američanem.
Nejdřív je nadšená, ale postupně v ní narůstá podezření, že by Felix mohl být pro sestru nebezpečný. Se
svými obavami se svěří na internetovém fóru zaměřeném na problematické vztahy s muži se sklony k násilí.
Tilda se za Felixe vdá, ale podezření Callie stále
narůstá. Potom je však Felix nalezen v hotelovém
pokoji mrtvý. Policie vylučuje cizí zavinění, ale Callie,
která celý život pozoruje okolí, je jiného názoru… Přeložila Ivana Nuhlíčková. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GU039171
K dispozici od 10. 1. 2018

219,-

DÍVKY Z TRAJEKTU
Novinářka najde ve starém
kufru forografie dávno ztracených dívek... 320 stran
GU038097
349,- 279,-
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279,-

Lone Theilsová

Andreas Pflüger

Historie krvavé války klanu
Corleonů proti čtyřem dalším
famigliím. Znamenité, sugestivní dílo o bossovi všech bossů, jehož vliv sahal od policie
až po finanční magnáty. 496 s.

GU034862

12

299,- 249,-

GU039336

359,- 299,-

KL
UB
U

KMOTR

Působivý román o tradici a násilí, oddanosti a zradě zavádí
do New Yorku třicátých let,
doby hospodářskě krize, v níž
se nebývale daří zločineckým
organizacím… 472 stran

V

Mario Puzo

CORLEONE

PO
UZ
E

Ed Falco, Mario Puzo

*

S KONEČNOU PLATNOSTÍ
Jenny Aaronová, bývalá příslušnice elitní
policejní jednotky, operující ve spolupráci
s policií po celém světě, při akcích prokazovala vysokou inteligenci a smrtící nasazení. Jenže před pěti lety skončil jeden zásah katastrofou. Od té doby je Jenny slepá.
Tehdy si myslela, že to nejhorší má už za
sebou. Mýlila se. Nejhorší den v jejím životě nastal teprve teď… Přel. Tomáš Kurka.
Váz., 440 s., 12,5 x 20 cm

GU038587
379,cena pro VIP členy

299,265,-

* Tato kniha za tuto cenu je dostupná výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.
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Gilly Macmillanová

DOKONALÁ
Bestsellerová autorka Gilly Macmillanová přichází po
Spálené obloze s novým znepokojujícím psychothrillerem.
Pro všechny, kteří ji znají, je Zoe Maiseyová – dětský génius a hudební senzace – jednoduše dokonalá. Jenomže před několika lety zavinila Zoe tragédii. Svůj trest si odpykala a teď je zase volná. Matka a otčím ji a jejího
nevlastního bratra všemožně podporují v jejich nadání ke hře na klavír. Ten
den je čeká životní vystoupení. O půlnoci však Zoeyinu matku naleznou
mrtvou… Přeložila Markéta Polochová. Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

GU038638

279,cena pro VIP členy 251,359,-
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napětí

Psychothrillery Gilly Macmillanové jsou stylem
i zápletkou blízké románům Gillian Flynnové.
Komorní rodinné drama sledujeme pohledem
několika postav, každá z nich nabízí své vysvětlení – a odkrývá nám při tom své tajemství.
Tragédie, které se v Dokonalé odehrávají, tak
vnímáte o to hlouběji – a nedokážete se od příběhu odtrhnout.
Martina Bekešová, redaktorka

L. S. Hiltonová

DOMINA
Judith to dokázala. Žije v luxusu uprostřed
Benátek životem, o kterém vždy snila – a pro
který by lidé vraždili. A ona vraždila. Je tu ale
ještě někdo, kdo ví, co všechno má na svědomí. Judith se může vykoupit, jen když najde obraz nevyčíslitelné ceny, obraz, o kterém
si ani není jistá, že existuje. Navíc není sama,
kdo ho hledá. Hra se poněkud změnila: tentokrát nemá vše ve svých rukou, protože stojí
proti nepříteli mocnějšímu a neúprosnějšímu,
než by ji kdy napadlo... Přel. Alexandra
Fraisová. Váz., 304 s., 14,5 x 22,7 cm

GU037830

299,-

239,-

Výhodný komplet
ušetříte

210,-

jen

438,Maestra a Domina

Nabídka platí do vyprodání zásob!

obj. č.

GU039708

L. S. Hiltonová

Sabine Thieslerová

MAESTRA

PROKLETÁ KREV

Judith je cílevědomá žena, kterou není radno podceňovat,
a velmi dobře placená společnice, která s klientem odjede
na Riviéru. Brzy se však ocitá
v nebezpečí. První díl drsného
thrilleru ze světa aukčních sítí,
vysokých peněz a neomalených praktik. 304 stran
GU037738
349,- 299,-

V domku na samotě v lesích
objeví houbař tělo zavražděné
ženy. Sarah, původem Němka,
manželka majitele tratorie, leží
na své posteli s podříznutým
hrdlem. Tato brutální vražda je
ale součástí řetěze událostí,
které začaly před mnoha lety
v Německu. 464 stran
GU038433
399,- 319,-
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Tess Gerritsenová

SUVENÝR
Mumii v bostonském muzeu považují
za staroegyptskou, soudní lékařka
Maura Islesová ale odhalí, že je to
oběť nedávné vraždy. 288 stran
GU039064
279,- 229,-

Shari Lapena

MANŽELÉ ODVEDLE
Když jdete k sousedům na večeři, můžete přece nechat dítě spát doma. Zapnete chůvičku a každou půl hodinu ho přijdete zkontrolovat.
Teď se vracite do svého domu a vaše nejhorší noční můry se naplnily.
Je pryč. Policie prohlíží váš dům a kdoví, co všechno najdou… 272 s.
GU038257
299,- 239,-

Další drsná výzva
pro policistku
i patoložku!
Tess Gerritsenová

napětí

ZNÁM TAJEMSTVÍ

Tom Rob Smith

Dvě různé vraždy, dvě odlišná místa činu, dvě oběti bez jakéhokoli vztahu – zdá se, že oba případy spojuje jen fakt, že je vyšetřují bostonská policistka Jane Rizzoliová a patoložka Maura
Islesová. Ale zdání klame a brzy se začnou odkrývat souvislosti. Podivná zranění obětí, neznámé
příčiny smrti. Někdo je nechal trpět jako mučedníky. Z minulosti vyvstane šokující skandál týrání, na scéně se objeví tajemná mladá dívka… Rizzoliová s Islesovou budou muset vybojovat
zápas s ďábelským psychopatem, který zná tajemství – a bere životy.
Přeložila Ludmila Hanzlíková. Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GU039224

279,-

FARMA
Danielovi rodiče si po odchodu
z Londýna užívají klidný důchod na
farmě v matčině rodném Švédsku.
Až mu zatelefonuje otec – matka
se prý zbláznila. Vzápětí volá
matka – otec ji chce dostat do blázince. Komu má věřit? 320 stran
GU037661
349,- 299,-

219,-

Frederick Forsyth

BOŽÍ PĚST

Frederick Forsyth

DEN PRO ŠAKALA
Ursula Poznanski

HLASY
Na psychiatrii byl zavražděn lékař a policie
musí dostat informace z pacientů... 328 s.
GU038492
299,- 239,-

14

Oslav Dne osvobození
se jako vždy účastní
prezident. Přes hlídky
pronikl zabiják, který
ho má zastřelit.
288 stran
GU036615 259,- 229,-

Saddám Husajn zaútočil roku 1990 na
Kuvajt a západní mocnosti proti němu
shromáždily obrovské množství vojenské
techniky. Není pochyb o tom, jak blížící se
konflikt dopadne. Je ale možné, že Irák
vyvinul jakousi neznámou zbraň hromadného ničení. Tajné služby zoufale hledají
informátora... Váz., 656 s. 12,5 x 20 cm
GU039351
349,- 299,-

Výhodný komplet
ušetříte

160,-

jen

448,-

obj. č.

GU039709

Boží pěst a Den pro Šakala

Knihy pro celou rodinu...
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Megan Miranda

ZMIZELÉ
Z COOLEY RIDGE
DO VODY
V řece se najde tělo svobodné matky. To léto je to už druhá
utopená. Sice nejsou první, jejichž osud se na onom místě uzavřel, právě ony dvě však rozčeří nejen hladinu řeky, ale i životy
místních obyvatel. 416 stran
GU038934
379,- 299,-

Paula Hawkins

DÍVKA VE VLAKU
Rachel denně z ranního vlaku
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
GU038406
259,- 199,-

GU038648

279,-

TO
P

349,-

napětí

Je to deset let, co Nicollete
Farellová odešla z rodného
Colley Ridge, malého městečka
v Severní Karolíně, kde se
každý zná s každým. A taky
deset let od chvíle, kdy beze
stopy zmizela její nejlepší
kamarádka Corinne. Tělo se
nikdy nenašlo, a byť byli všichni
podezřelí a nikdo neříkal úplnou pravdu, žádný viník nebyl
vypátrán. Nyní se Nicolette vrací domů
vyřešit rodinné záležitosti. Brzy po jejím příjezdu však záhadně
zmizí i Anneleise, Nicolletina sousedka, která tehdy jí a několika jejím kamarádům
poskytla alibi na tu noc, kdy se ztratila Corinne… Nic začne zjišťovat, co se s Corinne stalo,
aby v netradičně vyprávěném příběhu postupně odkryla pravdu nejen o svých přátelích a rodině, ale i tom, co se tu noc tehdy skutečně stalo. Přeložila Jana Jašová.
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

Paula Hawkins

Joy Fieldingová

POVÍDEJ,
CO VIDÍŠ
Kdo to s Bailey
hraje tu podivnou
hru? 360 stran
GU037269
299,- 249,-

Joy Fieldingová

V PAVUČINĚ VZTAHŮ
Na novinářku Charlotte se obrátí žena odsouzená za kruté vraždy tří dětí. V cele čeká na
smrt a chce prý vyprávět svůj příběh.
Přel. Jitka Herynková. Váz., 416 s., 12,5 x 20 cm
GU039350
299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

170,-

jen

428,-

obj. č.

GU039710

V pavučině vztahů a Povídej, co vidíš

Knižní klub je tu s vámi již dvacet pět let!

Gillian Flynnová

James Swallow

SKVRNA

NOMÁD

Podvůdky a lži, snaha přežít
a věštecký salon se speciálními
službami vzadu. To je svět mladé ženy, na kterou se obrátí
Susan, které straší v domě. Ale
dům skrývá víc než jednu krvavou šmouhu na stěně a pochybné duchy. Možná tady půjde někomu i o život… 72 s.
GU039049
179,- 139,-

Centrum Barcelony ochromil
teroristický útok. Na severu
Francie byla rozprášena elitní
jednotka tajných agentů.
A uvnitř MI6 se skrývá zrádce… Jen jeden muž dokáže
odhalit, co všechno je za tím –
pokud zvládne zůstat tak
dlouho naživu. 560 stran
GU038876
399,- 319,-
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Když nosíte jméno
Rothschildů a chcete
psát knihy, musíte
psát opravdu dobře...
Hannah Rothschildová

NEDOSTIŽNÁ LÁSKA
Annie má jednatřicet let a zrovna se vzpamatovává z těžkého rozchodu. Po sérii událostí zahrnujících náhodného milence a pokus sehnat mu zajímavý dárek skončí s podivuhodným obrazem,
který skrývá víc, než se na první pohled zdá. Jak
jinak si vysvětlit, že se kolem Annie najednou
začínají točit ruský oligarcha či pochybný nákupčí
uměleckých předmětů i mnozí další? Annie se
rozhodne zjistit, kdo a proč její obraz namaloval,
a při své cestě odhalí nejen temná tajemství
evropské historie, ale snad i novou lásku.
Přeložila Dana Krejčová.
Váz., 432 stran, 14,5 x 22,7 cm

Leila Meachamová

RYANOVA POMOC

349,-

279,-

N
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společenské romány

GU038612

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… 312 stran
GU038958
349,- 279,-

PO
UZ
E

V

KL
UB
U

*

Cařin dobrý přítel právník Ryan
zemřel a odkázal jí půl ranče.
Cara ale musí na ranči, který
vede Ryanův bratr, aspoň rok
žít. Je to těžké, navíc se na ni
všichni dívají jako na zlatokopku. Cara se ale nevzdává a je
odhodlaná dostát poslednímu
přání mrtvého přítele. 200 stran
GU038871
249,- 199,-

Barbara Woodová

HIPPOKRATOVA
PŘÍSAHA

Diane Chamberlainová

Osudy tří přítelkyň, které se
v roce 1968 setkaly na studiích
medicíny. Ruth chce dokázat
své schopnosti otci lékaři, který
ji podceňuje, plachá Mickey je
rozhodnutá pomáhat postiženým lidem a Sondra touží léčit
nemocné ve vlasti svých předků – v Africe. 456 stran
GU038721
349,- 279,-

16

UTAJENÁ SESTRA

Rosamund Luptonová

Riley si vždy myslela, že její starší sestra Lisa
spáchala sebevraždu. Po letech zjistí, že je Lisa naživu a žije s novou identitou. Proč se
skrývá? A před kým? Při pátrání mizí všechny
Rileyiny představy o její rodině. Přel. Zdeňka
Zvěřinová. Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

Yasmin s hluchou dcerkou Ruby pátrají
na Aljašce po Mattovi. V nekonečné
polární noci se Ruby nemůže dát vést
ani zrakem. Nehodlá ale otce opustit za
žádnou cenu. Avšak zima je svírá v ledových spárech stále pevněji… a kdosi je
ve tmě sleduje. 344 stran
GU037921
299,- 249,-

GU038972

299,-

239,-

DOKONALÉ TICHO

* Tato kniha za tuto cenu je dostupná výhradně pro členy klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.
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Její sen
nikdo
nezkrotí

Jojo Moyesová

KRASOJEZDKYNĚ
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezúrní jezdec
svou vnučku Sarah tak, jak byl kdysi on sám cvičen v elitní jezdecké škole ve Francii. Když však do jejich života zasáhne
katastrofa, čtrnáctileté Sarah nezbyde nic jiného, než aby se životem protloukala sama… Přeložila Michala Marková.
Váz., 448 stran, 14,5 x 22,7 cm

GU039354

349,-

279,-

ČTENÁŘI ZVOLILI NEJLEPŠÍ KNIHY JOJO MOYESOVÉ.
TADY JSOU!

společenské romány

Knihy Jojo Moyesové nám pokaždé zlomí srdce a pak ho zase zahojí…
Která je ale ta nejlepší?
4. JEDEN PLUS JEDNA
Dojemný příběh matky samoživitelky, která se dvěma dětmi a psem míří do
Skotska, kde doufají začít nový život. Po cestě si tahle rodinka musí vyjasnit
vztahy nejen mezi sebou, ale taky k bohatému panu Nichollsovi…
3. POSLEDNÍ DOPIS OD TVÉ LÁSKY
Současnost se začne prolínat s 60. léty minulého století v příběhu, ve kterém hlavní roli hrají utajované dopisy mezi ženatým mužem a jeho milenkou. Zasloužená bronzová medaile!
2. DÍVKA, JIŽ JSI TU ZANECHAL
Dvě ženy. Jedna se snaží přežít hrůzy první světové války, druhá se musí
přenést přes náhlou smrt manžela v současnosti. Obě jsou silné a nebojí
se postavit za svůj názor i za cenu, že proti sobě poštvou hněv okolí.
1. NEŽ JSEM TĚ POZNALA
A máme tady vítěze! Bože, tahle kniha nám zlomila srdce… Na rovinu
přiznáváme, že u ní nejspíš budete brečet, ale fakt to stojí za to. Tohle je
jedna z těch knih, které se stanou klasikou…

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

NEŽ JSEM TĚ POZNALA

ŽIVOT PO TOBĚ

JEDEN PLUS JEDNA

Příběh o lidech, kteří nemají nic
společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. 408 stran

Pokračování bestselleru Než jsem
tě poznala. Jako by Louisa byla
zase na začátku cesty... 400 stran

Jess už neví, kudy dál: manžel
odešel, nemá peníze, dětem nemůže dopřát dobré školy... 360 s.

POSLEDNÍ DOPIS
OD TVÉ LÁSKY

GU039555

349,- 279,-

GU038099

Nabídka platí do vyprodání zásob!

349,- 279,-

GU037961

349,- 279,-

Novinářka Ellie najde půl století
starý milostný dopis. 472 s.
GU039552

349,- 279,-
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Přáli jste si někdy,
abyste mohli
někoho znovu
potkat poprvé?
Kelly Rimmerová

KDYŽ JSEM TĚ ZTRATILA
Když se Leo a Molly vezmou, jsou šťastní
a zamilovaní. Leo je válečný dopisovatel. Při
jedné misi je zraněn a ztratí paměť. Molly se
o něj stará, pomáhá mu vzpomenout si na jejich lásku a brzy se do sebe znovu zamilují.
Jenže Molly něco tají. Bojí se, aby se Leovi paměť nevrátila úplně. Vzpomněl by si totiž, že
s jejich manželstvím to už bylo nahnuté. Co
když ho Molly ztratí i podruhé? Přel. Ivana
Nuhlíčková. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm

GU038470

239,-

společenské romány

299,-

Sandra Brown

ŠŤASTNÝ LUCKY
První díl volné texaské trilogie představuje Luckyho Tylera. 240 stran
GU039021
249,- 199,-

Liane Moriarty

ŠÍLENÉ VÝČITKY
Erika by pro kamarádku Clementine strčila ruku
do ohně, Clementine ale otravná obdivovatelka
leze na nervy. A pak je jednou pozve i s jejich
manžely soused na grilování. Co se tam stane, že
teď všichni litují, že pozvání přijali? 456 stran
GU039349
399,- 319,-

Kate Mortonová

ŠEPOT VZDÁLENÝCH
CHVIL
Edie pomalu odhaluje tajemství staré půl století. 496 s.
GU037563 399,- 349,-

Výhodný komplet
ušetříte

230,-

Sandra Brown

ODHODLANÝ CHASE
Z Chase Tylera je po ztrátě milované Tanyi jiný
člověk. Nezajímá se o rodinu ani o firmu, na ničem mu nezáleží. Pak se setká s dávnou spolužačkou a mohl by zachránit rodinný podnik výhodným sňatkem. Možná mu osud přichystal
nový začátek?! To by se ale musel nejprve vypořádat se stíny minulosti a najít svou někdejší
sílu. Pak by snad dokázal uvěřit, že může být
opět šťastný a prožít velkou lásku. Přeložila
Marie Válková. Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm
GU039022
249,- 199,-

18

obj. č.

jen

568,-

GU039711

2x Kate Mortonová

Kate Mortonová

ZAPOMENUTÁ ZAHRADA

Sandra Brown

POMSTA
Pomsta, nenávist, vydírání, ale i vášeň a dobrodružství. 376 stran
GU038944
299,- 239,-

Nell O´Connorová se večer v den svých jedenadvacátých narozenin od otce dozví, že není
jeho pravá dcera. Avšak až po desetiletích se rozhodne vypátrat pravdu. A ta ji dovede do
Cornwallu, do opuštěného domku vedle sídla Blackhurst, kde kdysi žila šlechtická rodina
Mountrachetů. Poutavý román do sebe vplete i příběh Nelliny vnučky Cassandry a osud
záhadného děvčátka, zanechaného na březích Austrálie v předvečer světové války.
Přeložila Hana Krejčí. Váz., 512 stran, 14,5 x 22,7 cm
GU039371
399,- 349,-

Více než 60 000 titulů, výhodnější ceny
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Jodi Picoultová

VELKÉ MALIČKOSTI

Mary Torjussen

BEZE STOPY
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Hannah se vrací domů za „svým“
Mattem, čeká ji však šok: není tu
ani on, ani jeho věci, i jeho účty na
sociálních sítích jsou smazány. Jak
může člověk jen tak zmizet? Hannah
pak ale začíná mít pocit, jako by jí
Matt dával nějakou zprávu. Dostává
podivné esemesky, doma ucítí stopu
známé kolínské, kdosi vymění květiny ve váze… 328 stran
GU038505
299,- 239,-

Charlotte Lucas

TVŮJ
PERFEKTNÍ
ROK
Půvabný, strhující
román o jednom
muži, jedné ženě
a o opravdu důležitých životních otázkách. Paralelní,
časově posunuté
příběhy Jonathana,
rozvedeného čtyřicátníka unaveného
životem, a činorodé
optimistické Hannah, které
svede dohromady diář s nadpisem Tvůj perfektní rok, popsaný nejrůznějšími radami, pokyny a citáty, jimiž
se začnou nezávisle na sobě řídit.
Přeložila Zuzana Soukupová. Váz., 448 stran, 11,5 x 19 cm

GU038620

349,-

společenské romány

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 rasisty. 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? 528 stran
GU038507
399,- 319,-

279,-

Thriller inspirovaný
osudy komunity
Charlese Mansona
Emma Cline

RODINA
Patnáctiletou Evie dny na ranči, kde žije komunita vedená charismatickým
Russellem, jenž vyznává volnou lásku
a usiluje o smlouvu na svou první desku, naplňují víc než maloměstské hodnoty její matky. Postupně zjišťuje, že
věci nejsou tak, jak se zdálo. Když nahrávání padne, Russell připraví strašnou pomstu. Evie se zmítá mezi láskou
a rozumem. Najde cestu ze spirály
násilí, drog a sexu? Přel. Richard
Olehla. Váz., 368 s., 12,5 x 20 cm

GU037694

a pokaždé něco navíc pro členy Knižního klubu!

299,-

239,-

W. Bruce Cameron

W. Bruce Cameron

PSÍ POSLÁNÍ

PSÍ CESTA

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 stran

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

GU039325

249,- 199,-

GU039341

249,- 199,-
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Tragédie, síla a nekonečná
oddanost jedné ženy

Nicholas Sparks

ŽIVOT VE DVOU
Russell žije svůj sen a v manželství je šťastný.
Jenže během pár týdnů se vše, co považoval
za samozřejmé, obrátí v prach. 512 stran
GU038916
379,- 299,-

Nicholas Sparks

romány o lásce

NEJDELŠÍ JÍZDA

Danielle Steel

DRAŽBA

Jednadevadesátiletý Ira chce ještě jednou zajet do hor, kde strávil s milovanou Ruth líbánky, ve vánici však
přehlédne zatáčku. Na zledovatělém srázu se zlomenou rukou a rozbitou hlavou jen doufá, že si auta někdo všimne a zachrání ho. Při vědomí ho udržují vzpomínky na manželku, která zemřela před devíti lety.
O něco dál se Sophia jede podívat na býčí rodeo, aby přišla na jiné myšlenky po rozchodu. Seznámí se
s vítězem závodu, sympatickým kovbojem Lukem. Luke žije jen s matkou na ranči, každý den tvrdě pracuje,
aby zachránil rodinný majetek. Sophia se ocitá ve světě, jenž má jen pramálo společného s životem studentky dějin umění. Navíc Luke skrývá tajemství, které by mohlo jejich vztah ukončit. Ira a Ruth. Luke a Sophia.
Dvě dvojice, jejichž osudy se nečekaně propletou. Kdo koho vlastně zachrání? Přeložila Dana Stuchlá.
Brož., 432 stran, 12,5 x 20 cm
GU037317
249,- 199,-

GU038703
299,- 239,cena pro VIP členy 209,-

Danielle Steel

MODROOKÝ
CHLAPEC
Ginny přišla o muže i synka. Hledá smysl v humanitární práci a na výročí osudné nehody se setká s opuštěným hochem. Rozvine se
mezi nimi zvláštní pouto,
snaží se dát si lásku, kterou
oba ztratili. 304 stran
GU038700 299,- 239,-

20
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Vybledlé fotografie půvabného páru z poválečné
Evropy. Staré dopisy, které hovoří o dávných ztrátách. A pohádková sbírka skvostných šperků. To je
obsahem tajemné bezpečnostní schránky v newyorské bance, ke které se navzdory výzvám v tisku
nikdo nehlásí. Záhadu začne rozmotávat Jane,
soudní praktikantka, a Phillip, odborník na šperky
z aukční sítě Christie’s. Kdo byla žena, která po
sobě zanechala takové bohatství, ale žádnou
závěť? Přeložila Jaroslava Novotná.
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm
Kristan Higginsová

Elizabeth Chadwicková

Stephanie Laurensová

DOKONALÁ PARTIE

PODZIMNÍ TRŮN

PRAVDA O LÁSCE

Honor opustí přítel a zasnoubí se s její nejlepší kamarádkou. Z náhlého popudu (a také trochu z pomsty)
navrhne Honor šarmantnímu Britovi Tomovi dočasné
manželství z rozumu. Je to
ale dobrý nápad? Snoubenec, kterého nezná, hádka
s bývalou kamarádkou, práce v rodinném vinařství. Aspoň předstíraná láska ale
funguje dobře... 400 stran

Závěrečný díl trilogie o nejmocnější panovnici středověku. Eleonoru z exilu vysvobodí až smrt manžela,
krále Jindřicha, a ona opět
vládne Anglii. Rozkol mezi
jejími syny však neutuchá.
Když Alienor sama putuje
přes Alpy, aby Richardovi
přivedla nevěstu, její syn
upadne do zajetí. A královna musí zajistit dobrý sňatek i pro svoje dcery. 400 s.

Gerrard, švagr jednoho ze
Cynsterů, miluje jen své
malování a jeho mistrovské
dílo je právě nadosah: lord
Tregonning mu konečně
dovolil zachytit slavné zahrady jeho sídla. Gerrard
ale musí vytvořit i portrét
jeho dcery Jacqueline.
Nejdřív odmítá, ale když
Jaqueline uvidí, zdá se mu
náhle jako ten nejdokonalejší model. 360 stran

GU037536 299,- 239,-

GU038485 349,- 279,-

GU037448 299,- 149,-

Číslo účtu pro platby předem: 2113348520/2700
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ˇ ˇ který se
Príbeh,
ˇ
dotkne kazdého
srdce
Jill Santopolo

ZTRACENÉ SVĚTLO

GU038960

279,-

romány o lásce

Neodolatelný romantický příběh o přetrvávající síle
opravdové lásky se šokujícím, nezapomenutelným koncem. – Lucy stojí před životním rozhodnutím. Než
k němu dospěje, bude si muset přehrát svůj příběh,
vlastně jejich příběh, od začátku. S Gabem se seznámí
na univerzitě v jeden zvláštní den, který promění osudy
všech zúčastněných. Je možné, aby našli smysl život
jeden ve druhém? Anebo se mají podvolit proudům,
které je od sebe odvádějí? Jejich třináctiletá cesta plná
snů, touhy, žárlivosti, zrad a nakonec lásky je hlubokým
a zároveň čtivým vykreslením jednoho (ne)obyčejného
vztahu, ve kterém se může najít každý, kdo miloval.
Přeložila Lenka Faltejsková.
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

219,-

Nezapomenutelná love story, která vás nechá
v slzách. Lucy a Gabriel se setkají 11. září 2001
a poprvé se políbí, zatímco se věže Dvojčat řítí v oblaku dýmu k zemi. Život jde ale dál, oni si však uvědomují, že jejich láska je jako hra s ohněm – krátkodobě vzrušující a hřejivá, ale z dlouhodobého hlediska
vyčerpávající a nebezpečná…
Karolína Skácelová, blogerka

Nakupujte na www.knizniklub.cz!
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Alison Bliss

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Lea bojuje celý život s nadváhou a chutí
na sladké. Už má dost dietních sušenek,
počítání kalorií a matčiných kritických
poznámek. Nedávno si otevřela pekárnu, se kterou sklízí samé úspěchy, ale její sebevědomí je pořád nízké. A na někoho, jako je Sam, by si nikdy netroufla,
kdyby jí ho kamarádka nepřihrála rovnou do náruče. Jak se ale stalo, že ho
před rodinou vydává za svého snoubence? Jejich malá lež se může brzy změnit
v jednou velkou sladkou pohromu. Přel.
Dorota Smělá. Váz., 296 s., 12,5 x 20 cm

romány o lásce

GU038915

279,-

219,-

Sally MacKenzie

JAK ODOLAT MARKÝZOVI
Slečna Anne Davenportová by udělala cokoliv, aby se dostala
z domova, kam si její otec přivedl novou macechu. Teď, když
se její přítelkyně Cat zasnoubila s vévodou z Hartu, jí svítá
naděje v podobě uvolněného místa v Domě pro neprovdané
dámy. Anne se pustí do pár nevinných intrik, jak Cat z domu
vystrnadit co nejdříve, a je si jistá, že všechno dopadne v její
prospěch. Její plán dostane trhlinu až v podobě markýze
z Haywoodu, který ví, že její klevetící rtíky nejlépe umlčí polibkem. Přel. Renáta Tetřevová. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

NEČEKANĚ VÉVODKYNÍ

Lady Cassandra čekala dlouhých sedm let, až
se muž jejích snů vrátí z války. A teď je Julian zpátky – a ani ji nepoznal! 288 stran
GU038181
249,- 199,-

Lady Lucy má kuráž a ochranitelské sklony.
Když její přítelkyně Cassandra chce odradit
nevítaného ctitele, nabídne pomoc... 312 s.
GU038180
249,- 199,-

199,-

AK
ČN
Í

259,-

Valerie Bowmanová

NÁHODNĚ HRABĚNKOU

CE
NA

GU039282

Valerie Bowmanová

Sally MacKenzie

JAK PŘEKVAPIT LORDA JACKA
Lord Jack se nikdy nehodlá usadit. Jenže
ve Frances, která přestrojená za mladíka
míří za bratrem, nepozná dívku, a stráví
s ní noc v jednom pokoji v hostinci. Skandál na sebe nenechá čekat… 288 stran
GU036842
249,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

180,-

jen

328,-

obj. č.

GU039712

Jak překvapit lorda Jacka a Jak odolat markýzovi

22

Johanna Lindseyová

Samantha Youngová

BOUŘLIVÉ VYZNÁNÍ

HRDINA

Judith Maloryová a její sestřenice a nejlepší
přítelkyně Jack se mají představit ve společnosti až v daleké Americe. 304 stran
GU037284
249,- 199,-

Pro Alexu byl vždycky hrdinou její otec…
dokud nezjistila, že ona a její matka nebyly
jedinou rodinou, kterou měl. 352 stran
GU037872
299,- 149,-

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

MANŽELSKÁ ZKOUŠKA
Carina a Venezia Conteovy už štěstí našly. Julietta, třetí
sestra, se stará o rodinné pekařské impérium a myslí jen
na práci... až potká Sawyera Wellse... 288 stran
GU037066
259,- 229,-

ušetříte

Jennifer Probstová

450,-

MANŽELSKÝ OMYL
Když Carinu a Maxe po společné noci přistihne Carinina
matka, podle italské tradice se musejí vzít. Oba ale smýšlejí stejně – tohle se nemělo stát, tohle byl omyl... 256 s.
GU036708
259,- 229,-

358,-

746,GU039713

4x Calendar Girl

Audrey Carlanová

obj. č.

GU039714
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Manželská zkouška a Manželský omyl

Říjen, listopad,
prosinec
Mia získá práci snů v televizní
show doktora Hoffmana, kde
divákům přibližuje osudy obyčejných lidí a ptá se jich, co pro ně
znamená štěstí. Wes se vrátil ze
zajetí, ale trpí nočními můrami
a musí navštěvovat psychologa. Zapojí se do
Miiny práce a pomalu se vrací do života. Úspěch show pro Miu
znamená, že už nemusí pracovat jako eskortní společnice. Na konci roku se vydá do
luxusního horského střediska v Aspenu, kde se dočká toho největšího překvapení. Přeložila
Rosalie Hnídečková. Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GU038291

299,-

romány o lásce

jen

160,-

obj. č.

jen

CALENDAR GIRL 4

Výhodný komplet
ušetříte

Výhodný komplet

239,-

Nora Robertsová

VÝHODNÝ OBCHOD
Správná volba

Audrey Carlanová

Audrey Carlanová

Audrey Carlanová

Lee je úspěšná novinářka, před kterou stojí velká výzva, článek o slavném bestselleristovi.

CALENDAR GIRL 1

CALENDAR GIRL 2

CALENDAR GIRL 3

Leden, únor, březen

Duben, květen, červen

Červenec, srpen, září

Když Mia nezaplatí milion,
bude to jejího otce stát život.
Stává se proto na rok luxusní
společnicí. Každý měsíc má
jiného klienta... 328 stran
GU038288 299,- 239,-

Mia další tři měsíce provází
bohaté muže a plní všechna
jejich přání. Druhý díl erotické
série, která vám zvýší tep
každý měsíc v roce. 376 s.
GU038289
299,- 239,-

Mia prožije tři žhavé letní
měsíce a vrací se domů. Otcův
stav se zhoršil a ani její přítel
Wes to nemá lehké. Mia zoufale hledá řešení… 360 s.
GU038290
299,- 239,-

Umění podvádět
Čím déle Kirby Adama zná, tím víc mu propadá.
Váz., 416 s., 14 × 20,6 cm

GU305768

299,-

239,-

Bodujte za každý nákup! Více na straně 2.
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Dobrodružství urozeného
egyptského prince vrcholí!
Osudy porodní
báby v temných
dobách raného
středověku
Výhodný komplet
ušetříte

380,obj. č.

jen

846,-

GU039716

4x Porodní bába

Sabine Ebertová

historické romány

KLETBA PORODNÍ BÁBY
Uplynulo téměř pět let od Christianovy smrti a Marta i Lukas stále ještě trpí ztrátou
milovaného muže a přítele. Navíc se nezadržitelně blíží den, kdy vládu v Míšeňské
marce převezme krutý Albrecht, nejstarší syn markraběte Oty. Navzdory hrozícímu
nebezpečí nechtějí Marta a Lukas prchnout, protože musí plnit Christianův odkaz
a starat se o skoro už dospělé děti. Klára se má provdat, přestože je tajně zamilovaná do markraběcího mladšího syna a Thomas sní o tom, že se připojí ke křížové
výpravě císaře Barbarossy směřující do Svaté země…
Přeložila Ivana Führmann Vízdalová.
Váz., 624 stran, 12,5 x 20 cm

Christian Jacq

Setnovo pátrání IV.

SOUBOJ KOUZELNÍKŮ
Láska, falešná zdání a boj se zločinem: čtvrtý díl dobrodružství ve starověkém Egyptě. Poutavé dobrodružství prince Setny a jeho snoubenky Sechet spěje k rozuzlení. Podaří
se jim uniknout nástrahám černého čaroděje, Sechetina
otce, pro něhož představují zásadní ohrožení a který se ze
všech sil snaží zabránit jejich shledání? Napětí vrcholí!
Přel. Helena Beguivinová.
Váz., 272 s., 12,5 x 20 cm,
černobílé ilustrace

GU037555

279,-

GU039494

329,-

279,-

219,-

Christian Jacq
Setnovo pátrání III.

ZLODĚJ DUŠÍ
Setna a Sechet jsou rozdělení a zmatení.
Jak by mohli zastavit čarodějův neúprosný
postup? 296 stran, čb. il.
GU037554
279,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

358,Zloděj duší a Souboj kouzelníků

24

obj. č.

GU039715

Sabine Ebertová

Sabine Ebertová

Sabine Ebertová

TAJEMSTVÍ PORODNÍ
BÁBY

OSUDY PORODNÍ
BÁBY

ROZHODNUTÍ
PORODNÍ BÁBY

Hradní pán chce dát mladé
porodní bábě Martě useknout ruce a nohy, protože se
jeho syn narodil mrtvý. Dívka
uprchne a aby na útěku přežila, přidá se k výpravě kolonistů vedené statečným rytířem Christianem. 552 stran
GU037703 299,- 259,-

Marta s Christianem by mohli
spokojeně žít, jenže Randolf,
Christianův nepřítel, se vrátil
z cesty do Svaté země. A navíc se ve vsi objeví medikus,
jemuž je Marta se svým léčitelským uměm už dávno
trnem v oku. 568 stran
GU037704 299,- 259,-

Vypukla válka. Marta a Christian čekají, jak je zasáhne.
Christian odchází jako velitel
vojska a Marta čelí jiné
výzvě. Po dobu tažení vládne
v panství Albrecht, posedlý
mocí. Martu s jejími schopnostmi nenávidí… 560 stran
GU038689 299,- 259,-

Chcete ostatním členům doporučit knihy, které vás zaujaly?

Ken Follett

Ken Follett

MUŽ S PODIVNOU MINULOSTÍ

KOLO ŠTĚSTĚNY

Londýn, léto roku 1914. Málokdo zatím
tuší, jaká mračna se stahují nad starým
kontinentem. Do města přijíždí z Moskvy
kníže Alex, carův pověřenec... 352 stran
GU037050
329,- 269,-

Jeden ze studentů prestižní školy se utopí. Ta smrt osudově ovlivní ostatní a jejich
vzájemné vztahy, náklonnosti a zášti
zasáhnou do historie. 504 stan
GU038125
379,- 299,-

Pavel Šoltész

Ann Mooreová

PŘÍPAD SVÁTEČNÍ SUKNĚ

IRSKÁ KRÁSKA

Detektivní příběh zasazený do středověké
Prahy začíná na Štědrý den ve staroměstských lázních, kde se řeší, že se jednomu
z návštěvníků lázní ztratilo ošacení. 224 s.
GU037651
249,- 199,-

Gracelin byla jako patnáctiletá provdána
za anglického šlechtice a přes těžké časy
i manželovu krutost se snažila být dobrou
ženou a matkou. 472 stran
GU038245
399,- 319,-

Když se Štěstěna střetne
s osudem, přijde to nejtěžší
rozhodnutí...

historické romány
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Amy Harmonová

TO
P

Z PÍSKU A POPELA

Philipp Vandenberg

Anne Jacobsová

ZELENÝ SKARABEUS

PANSKÝ DŮM

Inženýr Kaminský má zachránit skalní
chrám Ramesse II. Tomu však chtějí zabránit tajemné síly ukryté v temných
chodbách faraonova chrámu…304 stran
GU038375
299,- 249,-

Augsburg 1913. Marie nastupuje jako
kuchyňská pomocnice v sídle průmyslnické rodiny Melzerů. Panstvo si užívá zimní
plesové sezony... 464 stran
GU038207
399,- 319,-

Napište nám na katalog@knizniklub.cz

Angelo a Eva spolu vyrůstali, a i když se považovali za víc
než jen za bratra a sestru, nebylo jim souzeno spojit své
životy. Ona byla totiž židovka a on toužil být vysvěcen na
kněze. Jejich cesty nakonec spojí až válka. V Němci okupované Itálii je katolická církev jediná organizace, která se odváží
chránit židovské obyvatelstvo. Angelo přemlouvá Evu, aby se
ukryla v jednom římském klášteře, kde ji chce chránit až do
příchodu amerických vojsk.
Ovšem Eva odmítá jen čekat na vlastní záchranu – všichni
kolem ní se snaží přispět k vítězství spravedlnosti a ona
nechce stát stranou. A tak nastoupí pod falešným jménem
jako sekretářka u kapitána von Essena – muže, který udělá
cokoliv, aby zbavil Itálii židů. Začíná nebezpečná hra o život
i naději na spasení.
Z písku a popela je strhující milostný příběh lidí, kteří museli
obětovat vše, aby si zachovali lidskost a důstojnost.
Přeložila Anna Křivánková. Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

GU038869

279,cena pro VIP členy 244,349,-

25

N
O
VI
N
KA

26 a 27 historie_sablona lista 12/15/17 4:32 PM Stránka 2

Dvaadvacet dětí
vezlo vakcínu
proti neštovicím
na vlastní kůži...

Noah Gordon

TAJEMNÝ DIAMANT
Příběh muže, jehož předci
zdokonalili techniku broušení
drahokamů, se prolíná s osudy
vzácného diamantu. 304 stran
GU036868
279,- 229,-

Javier Moro

NA VLASTNÍ KŮŽI

historické romány

Poutavé dobrodružství, jehož autorem je zkušený
novinář a osvědčený autor, popisuje skutečnou událost, kterou bychom dnes mohli nazvat humanitární
misí. Na počátku 19. století se španělský král na
doporučení lékařů rozhodl vypravit do zámoří expedici, jejímž cílem bylo rozšířit právě objevenou vakcínu
proti černým neštovicím v Americe a na dalších územích a zbavit tak tamější obyvatelstvo ničivé nemoci.
Součástí námořní výpravy byli lékaři, ale i dvaadvacet
dětí a mladá žena, která o ně pečovala. Právě Isabel
se stává hlavní hrdinkou příběhu a její nevšední osud, schopnosti, krása i odvaha udrží čtenáře v napětí do poslední
stránky. Přeložila Marie Jungmannová. Váz., 456 stran, 12,5 x 20 cm

GU038731
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349,-

279,-

Pauline Petersová

RUBÍNOVÝ POKOJ
Strhující román o temném
tajemství, překvapivých pravdách a vášnivé lásce na pozadí viktoriánské Anglie. 408 s.
GU038432
349,- 279,-

Jožo Nižnánsky

Čachtická paní

Dirk Husemann

Dirk Husemann

SLON PRO KARLA
VELIKÉHO

ZLODĚJI HEDVÁBÍ

Píše se rok 802. V napjaté
situaci posílá bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar: slona.
Cesta až do Cách je ale dlouhá... 408 stran
GU038153
359,- 279,-

26

Byzanc, léta Páně 552.
Z císařského pověření se zvědové vydávají do Asie, aby
tam odhalili tajemství výroby
hedvábí. Podaří se jim dostat
housenky bource morušového
až domů? 352 stran
GU038154
359,- 279,-

Příběh Alžběty Báthoryové se odehrává na
rozhraní 16. a 17. století a čerpá ze skutečných událostí. Hnací silou děje je nekonečná,
chorobná touha čachtické paní být za každou
cenu mladá a krásná, která se stala příčinou
zmaření životů mnoha mladých dívek.
Znamenitý horor napsaný v době, kdy tento
termín ještě zdaleka v literárním slovníku neexistoval, zachycuje doby, kdy život poddaného
člověka neměl žádnou cenu. A jak už to tak
bývá, kruté čachtické paní pomáhaly lidské
kreatury typu Ficka, které jí byly ze strachu
zavázány slepou poslušnosti. Čtenář prožije
vedle napínavého dobrodružství nezištnou
lásku, nenávist, zradu, zklamání i závist.
Váz., 512 stran, 14 × 21,2 cm
GU298708
399,- 319,-

Krásné fotky knižních novinek! instagram.com/knizniklub
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Z PAMĚTÍ CÍSAŘOVA
ANTIKVÁŘE
Barvitý děj tohoto historického románu
se odehrává na pražském dvoře císaře
Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. století.
Když Lorenzo, synovec antikváře Jacopa
de Strady, obdrží od strýce pozvání do
Prahy, neváhá ani na okamžik a vydá se
na cestu. Pražský dvůr císaře Rudolfa II.
už dávno proslul po celé Evropě, a to
zejména vědami, povětšině okultními,
a bohatými uměleckými sbírkami, které
spravuje právě Lorenzův strýc. Lorenzo se
však brzy seznámí i s odvrácenou stránkou rušné metropole a dvorskými intrikami a netrvá dlouho, než se ocitne
v nebezpečí...
Váz., 248 stran, 12,5 x 20 cm
GU037664
259,- 199,-

Robert Harris

KONKLÁVE
Papež je mrtvý. Za zavřenými dveřmi Sixtinské kaple se okamžitě roztáčí soukolí katolické mašinérie. Sto a osmnáct kardinálů k tomu z celého světa zasedne, aby během následujících hodin zvolili příštího nejmocnějšího duchovního vůdce planety.
V jejich rozhodování je má provázet boží vůle a Jeho hlas jim má odhalit, kdo je ten pravý.
Avšak i když jsou kardinálové oslavování jako muži ctností a víry, jsou to především lidé. Každý z nich má své
touhy, své rivaly. A také hříchy, které už nyní nedokáží skrývat…
Přeložila Dana Krejčová. Váz., 264 stran, 14,5 x 22,7 cm

GU038709
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Hana Whitton

Jestli milujete historické
romány, budete nadšení.
Intriky, spiknutí, tajemství, staletá neměnná
pravidla volby nového
papeže. Hned od prvních stránek se z vás
stane tajný svědek toho, co se odehrává,
když se za konkláve kardinálů zavřou dveře
a začíná tvrdé vyjednávání.
Od středověku až do dnešních dob. Nic se
za staletí nezměnilo, jak si s ubývajícími
kapitolami začínáte čím dál silněji uvědomovat. Boj o moc zůstává pořád stejný, nejde
tady o papeže. Myslíte, že dnes už je to
jinak? Některé věci se nemění.
Alexandra Fraisová, manažerka PR

249,-

199,-

Jozef Banáš

KÓD 1
Je hrob Ježíše Krista skutečně v Izraeli?
Mohl Ježíš působit v Indii a v Kašmíru?
Román boří pilíře katolické církve.
Marika onemocní rakovinou. Dojde k závěru, že tradiční medicína jí nepomůže,
a věří v zázrak. S manželem se odhodlá
odjet do Izraele a u předpokládaného
hrobu Ježíše Krista čekat na zázrak.
Netuší ale, že cesta za uzdravením ji zavede i do exotičtějších míst a půjde jí při
tom o život i daleko dramatičtějším způsobem. Některá tajemství musí zůstat
skrytá a významní hráči na šachovnici
světa jsou pro to schopni čehokoli…
Volné pokračování románu Kód 9. Přel.
Robert Pilch. Váz., 432 s., 14,5 x 20,6 cm

GU039018

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2018.

379,-

299,-

Jiří Hanibal

Jiří Hanibal

MARIE KRISTÝNA
Nejmilejší dcera
Marie Terezie

VÁŠNĚ A BOJE
POLYXENY
Z LOBKOVIC

Pohnuté, mnohdy dramatické
osudy rakouské arcivévodkyně
Marie Kristýny, dcery Marie
Terezie a císaře Františka I.
Štěpána. 264 stran
GU037734
279,- 229,-

Dramatické osudy „první dámy
království“, Polyxeny z Pernštejna a Lobkovic. V rudolfinské Praze se střetávaly různé
myšlenkové proudy. 280 s.
GU036929
279,- 229,-
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Láska pod
jadranským
sluncem
Boris Dočekal

KRÁTKÝ
ROMÁN
O LÁSCE

česká literatura

Krátký román
o lásce je, jak už
název napovídá,
příběhem o lásce,
o postupně vznikajícím vztahu a odehrává se v luxusní
vile na Jadranu.
Starší muž se snaží
navázat milostný
vztah s pětatřicetiletou makléřkou.
Bude úspěšný, nebo to skončí
jen u několika polibků a sbohem? A jak moc
ovlivní jeho snažení vražda, kterou se pokouší zakamuflovat?
Váz., 176 stran, 12 x 16,7 cm

GU039543

199,-

159,-

Aňa Geislerová

P.S.
Deníkové zápisky populární herečky zachycují
všední život i záblesky střeženého soukromí. V pěti
podivuhodných letech, jejichž datace není úplně
jistá, se mísí humor s melancholií, zamilování
s rozchody a naprostá upřímnost s potřebou nic
nevyzradit. Autorka se svým vtipným, osobitým
stylem často dotýká základních věcí, jako je rodina, láska nebo dětství, a zve čtenáře, aby se na
cestu vydal s ní. Kniha vychází s ilustracemi Lely
Geislerové a v překrásné grafické úpravě, která
asociuje skutečný deník včetně praktické gumičky,
nepopsaných listů a barevné ořízky. 216 s., bar. il.

Ke knize poukázka na další nákup!
GU037900

299,- 249,-

Magdalena Mintová

Alena Damijo

Tereza Boučková

Marie Poledňáková

FALEŠNÝ ROMÁN

ANGLICKÉ LISTÍ

ŽIVOT JE NÁDHERNÝ

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Když je tatínek bohatý a dává, proč
toho nevyužít? Jenže co když taťulda
utáhne kohoutky? No, pak si třeba vymyslíte, že píšete román. Umělci totiž
mají náklady a křehkou duši. Jenže každý plán má ošklivé nutkání se komplikovat a komplikovat... 272 stran
GU039353
249,- 199,-

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 stran
GU038933
199,- 159,-

Autorka popisuje svůj život během
jednoho roku. Píše o svých nejbližších
a nemoci maminky, píše o odlidštěné
úřednické mašinerii, o svých synech
a jejich cestě životem, citlivě vnímá
a reflektuje literaturu, film a divadlo
a tvoří tak kroniku naší doby. 240 s.
GU038481
249,- 199,-

Vanda se po ztrátě manžela, elitního
vyšetřovatele, musí postavit světu. Pak
narazí na dokumenty, které ukazují, že
manžel k ní nebyl upřímný. Vanda se
vydává po stopách tajemství, odhalení
ale může ohrozit vše, co miluje. První
autorčin kriminální román. 224 stran
GU038464
229,- 189,-
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Příběh,
který dojme
každého!

Josef Fousek

OD SRDCE

KOCOUR BOB
James najde na chodbě zraněného kocoura a ujme se ho. Pojmenuje ho Bob,
vyléčí ho a stanou se z nich nerozluční
přátelé. James už ledacos prožil, má za
sebou zkušenost z drogové závislosti,
které se dokázal zbavit, a na živobytí si
vydělává jako pouliční muzikant
v Londýně. Žije z ruky do úst a domácí
mazlíček je to poslední, co potřebuje. Jak
se ale brzy přesvědčí, Bob není jen tak
nějaký obyčejný kocour… 248 stran
GU039545
279,- 239,-

GU039158

Lenka Sadvarová

Karolina Mikšíková

MALÁ MÁMA

ŽIVOT, NA KTERÝ
METR NESTAČÍ

Syn jako inspirace pro vtipné
komiksy. Proč se mámy s kojencem balí na kafe k sousedce jako na expedici a jak by
mělo okolí dávkovat „dobře
míněné“ rady – to vše a ještě
mnohem víc! 120 s., bar. publ.
GU039152
179,- 139,-

Humorné příběhy z vesnice,
kam se Karolina nedobrovolně
jako malá přestěhovala s rodinou a vydala se tak na cestu
pravého chovatele a zemědělce v jednom. 192 s., čb. il.
GU039333

249,- 199,-

259,-

humor

James Bowen

Kniha představuje autora v jiném světle, než jak jsme jej dosud znali. Oproti minulým knihám, které zčásti byly naplněny
optimismem a humorem, předkládá autor sbírku fejetonů,
básní a textů, které vznikaly
celou řadu let (1965–2016).
Kniha dává čtenářům nahlédnout do koutů autorovy duše.
Přes občasnou dávku melancholie a skepticismu má stále
dostatek čtenářů, rozhlasových
posluchačů a diváků svých recitálů. Velkou řádku fejetonů
a básní z této knihy představil
J. F. v ČRo Plzeň v minibloku
Fouskův svět. „Je to krásný
pocit,“ říká autor, „když dostávám dopisy, kde mi lidé píší:
Buďte tady dlouho, pane
Fousku, mluvíte mi z duše!“
Váz., 208 stran,
32 stran barevná příloha,
14,5 x 20,6 cm

199,-

Monika Valentová,
Martin Veselovský

ODVRÁCENÁ STRANA
MATKY
Temné kouty mateřství humorným pohledem. Pokud občas
míváte pocit, že jste jako rodiče selhali, knížka vám potvrdí,
že v tom nejste sami. 108 stran
GU038475
179,- 139,-

Dominik Landsman

Dominik Landsman

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2

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

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

GU037189

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

229,- 189,-

GU037525

229,- 189,-
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Paolo Cognetti

Giovanni Boccaccio

OSM HOR

DEKAMERON

Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm
GU039396
249,- 199,-

Váz., 680 s., 15,3 x 23,4 cm, čb. il.
GU038766
599,- 499,-

Herman Melville

Romain Rolland

BÍLÁ VELRYBA

PETR A LUCIE

Váz., 776 stran, 12,5 x 20 cm
GU034828
499,- 399,-

Váz., 104 stran, 12,5 x 20 cm
GU039109
199,- 159,-

Celeste Ng

OHNÍČKY VŠUDE
KOLEM
V Shaker Heights, poklidném
předměstí Clevelandu, dbají
lidé na to, aby měli všechno
přesně podle šablony – stejné trávníky, stejné domy, a také aby žili stejné
životy. Elena Richardsonová ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké středostavovské rodinky devadesátých let naprosto dokonale. Richardsonovi,
kteří mají čtyři děti, pronajmou byt nekonformní chudé fotografce Mie
s dospívající dcerou. Tyhle dvě rodiny se postupně pořád víc prolínají, ale
od začátku víme, že se jejich odlišné světy střetnou a povede to ke
katastrofě… Přeložila Jana Kunová. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

279,-
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odeon

GU038974

Jonas T. Bengtsson

Rodrigo Blanco Calderón

DÍVKA JMÉNEM
SUS

KNIHA NOCI

Autor přichází s novým románem, ve kterém nám představuje dalšího hrdinu, jenž by se
jen stěží vešel do škatulky „obyčejný Dán“. Přesto nepochybujte, že by se
takový příběh nemohl odehrát i u nás. Sus je devatenáct let, ale vypadá na
dvanáct. Většinu života strávila v drsném prostředí kodaňského ghetta nejchudších. Její bratr leží v kómatu v nemocnici. Otec, pro Sus jen brutální
opilecké monstrum, sedí ve vězení za vraždu její feťácké matky. Sus drží při
životě jen touha po pomstě… Přel. Jana Ovská. Váz., 152 s., 12,5 x 20 cm

GU039205

30

199,-

159,-

Caracas 2010: společnost je
paralyzována režimem Huga
Cháveze. Dva přátelé, psychiatr a spisovatel, se scházejí
a debatují o literatuře, hudbě a aktuálních vraždách venezuelských žen.
Spisovatel má v hlavě velký „gotický“ román. Autor představuje desítky
osudů drobných hrdinů, které míchá s reálnými postavami ze světa hudby,
literatury a politiky. Závěr je apokalyptický: i múza našich přátel Margarita
je s její matkou zavražděna. Přátelé se rozcházejí. Caracas se propadá do
nekonečné tmy. Přel. Vít Kazmar. Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

GU038655

349,-

279,-

Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč)
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Celé století
v jediném životě
Michael Chabon

MĚSÍČNÍ SVIT

ŽIDOVSKÝ POLICEJNÍ
KLUB

GU038751
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Autor vytváří fascinující svět,
v němž dochází ke konfliktu
prastarých hodnot s požadavky moderní společnosti. 400 s.
GU035701
349,- 299,-

399,-

319,-

odeon

Michael Chabon

Autor pojmenoval román podle nesmrtelné
swingové skladby. Uvádí ho citát Wernhera
von Brauna, konstruktéra superzbraní V-2,
který přešel na americkou stranu a posléze
se stal duchovním otcem amerického vesmírného programu. I protagonista románu
je mužem neuvěřitelného osudu a mnoha
tváří. Chabonův vypravěč jej nazývá prostě
„můj dědeček“ a tato postava se skutečně
zakládá na autorových vzpomínkách na
umírajícího prarodiče. Román, který dokázal
obsáhnout celé století v jediném životě
a celý život v jediném týdnu, se čte jedním
dechem. Přeložil Richard Podaný.
Váz., 520 stran, 12,5 x 20 cm

Životy,
které se nikdy
neprotnou
Karl Ove Knausgård

MŮJ BOJ 3
Ostrov chlapectví

Karl Ove Knausgård

Karl Ove Knausgård

Rodina Knausgårdových se stěhuje do
nového domu. Autor líčí svět dětství,
svět silných a jedinečných zážitků. Patrně nejproustovštější díl série Můj boj
přináší barvité vzpomínky na dobu formujícího se sebepoznání, protkané
úvahami o mnohovrstevné podstatě
mizejícího času, paměti a existence.
Přel. Klára Winklerová. Váz., 416 s.,
14,5 x 22,7 cm

MŮJ BOJ 1

MŮJ BOJ 2

Smrt v rodině

Zamilovaný muž

Na počátku zpovědi je autorův
problematický vztah k otci –
ten a jeho smrt jsou tématem
první části opusu. 416 stran
GU037699
359,- 279,-

I láska znamená boj. Brilantní
dílo plní slib, kterému nikdo
nevěřil: že se čtenář bude dál
dožadovat pokračování. 560 s.
GU037700
399,- 319,-

GU038662

– více informací na straně 61.

359,-

279,-

Výhodný komplet
ušetříte

440,-

jen

677,-

obj. č.

GU039717

Můj boj 1 + 2 + 3
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John Green

HVĚZDY NÁM
NEPŘÁLY
Šestnáctiletá Hazel trpí
rakovinou a sblíží se
s Augustem, jemuž se
podařilo tuto nemoc
překonat. Ti dva mladí
lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled na
život i na chorobu, která je postihla. „Nejvtipnější smutný příběh“
je napsán s mimořádným smyslem pro humor i sarkasmus. 240 s.
GU039199
299,- 249,-

David Levithan

DRŽ MĚ PEVNĚ
yoli

Drobek Cooper, který si získal
srdce milionů čtenářů a čtenářek v kultovce Will Grayson, Will Grayson, se vrací a tentokrát bude vyprávět svůj vlastní
příběh – pěkně od narození a dál. I když, co vyprávět! Drobek nám jej hezky zapěje, protože někdy je život vážně muzikál plný skvělých čísel! Přeložila Veronika Volhejnová.
Brož., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GU037826
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199,-

V

James Dashner
Labyrint 2

James Dashner
Labyrint 3

ÚTĚK

SPÁLENIŠTĚ:
ZKOUŠKA

VRAŽEDNÁ LÉČBA

GU036667

32

279,- 229,-

Thomas byl přesvědčený, že
když dokázali uniknout, vrátí
se všichni ke dřívějším životům. Země se ale zatím
změnila v pustinu. 344 stran
GU037832 279,- 229,-

Thomas a jeho přátelé přežili pouť Spáleništěm, ale nejtěžší mají teprv před sebou.
V hroutícím se světě se musejí poprat o naději. Mohou
ještě někomu věřit? 312 s.
GU036669

WILL GRAYSON,
WILL GRAYSON
Vtipný, čtivý román o lásce
i o přátelství. 280 stran
GU038110 249,- 199,-

J. Green, M. Johnsonová,
La. Myracleová

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ...
Tři vánoční příběhy.
264 stran
GU037416 299,- 249,-

Karen M. McManusová

JEDEN Z NÁS LŽE

James Dashner
Labyrint 1
Thomas se vynoří v uzavřeném světě, kde žije asi šedesát chlapců. Marně se snaží
uniknout labyrintem, který je
obklopuje. Už se vzdávají
naděje... 360 stran

159,-

J. Green, D. Levithan

279,- 229,-

Premiantka, princeznička,
sportovní hvězda, školní
grázl a kluk, co ví o každém všechno. Ti všichni se
sešli, aby napravili své hříchy – konkrétně mobily při
vyučování. Jenže ty mobily
nebyly jejich a jeden z nich
bude za hodinu mrtvý. Co se vlastně na škole stalo? Všichni přeživší mají
motiv, protože oběť plánovala zveřejnit jejich špinavá tajemství. Jenže
jak poznat vraha, když každý má co skrývat? 368 stran
GU038646
249,- 199,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis! Více na straně 61.
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ZIMA 1/2018

NO

MILÍ ČTENÁŘI,
DOUFÁM, ŽE SE PŘI ČTENÍ TÉTO KNÍŽKY BUDETE BAVIT
STEJNĚ SKVĚLE JAKO JÁ, KDYŽ JSEM JI PRO VÁS PSAL!
DOMINIK LANDSMAN

OD AUTORA BESTSELLERU DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Dominik Landsman

LAPUŤÁK A KAPITÁN ADORABL

239 Kč

Ilustrace Peter Stankovič
Čeněk, obyčejný malý kluk, jede s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem
Adorablem, lovcem odměn a zvláštních tvorů, který pluje ve své lodi
po celém Sedmimoří, pohádkovém světě plném ostrovů. Je zrovna na stopě
lapuťáka, nejvzácnějšího tvora Sedmimoří. Kapitán vezme Čeňka s sebou,
ale pravidelně se vracejí zpátky do našeho světa, aby rodiče nepojali podezření, kam se jim synek ztrácí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které pochytil
od mírně potrhlých rodičů, se dá překvapivě dobře aplikovat i na problémy,
se kterými se setká v dobrodružném Sedmimoří. Také se ukáže, že lapuťák
má jistou zázračnou vlastnost, kvůli které ho nahání polovina kouzelné říše,
a Čeněk s kapitánem musí zabránit tomu, aby padl do špatných rukou.
Váz., 248 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

GU039276

299,-
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NÁDHERNÉ LEPORELO
PRO NEJMENŠÍ
Anne Suessová

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ
189 Kč

Na okraji polí, v lese, u rybníka nebo v noci – v této
krásné knize najdete na každé stránce víc než 30 zvířátek. Kde žije netopýr? Jak vypadá rákosník obecný?
Kdo najde žábu? Jaké zvíře je lelek lesní? Půvabné
a nesmírně podrobné ilustrace Anne Suessové věrně
zobrazují zvířecí svět. Holčičky a kluci od tří let se
mohou ponořit do barevného světa obrázků a naučit
se přesně pozorovat.
Barevné leporelo, 10 stran,
25,5 x 36 cm

GU038957

159,-

Zábavné magnety

NA STAVBĚ
Pomocí barevných obrázkových magnetů a knížky
si děti mohou vytvářet své vlastní zajímavé příběhy
ze života na stavbě.
Váz., 10 stran, barevná publikace, 20 x 25 cm
GU039240
229,-

129 Kč

169 Kč

129 Kč
Milada Motlová

Anne Suessová

Ilustrace Iva Hercíková
Roztomilé štěňátko se
vydává na dobrodružnou
cestu. Váz., 72 s., bar. il.,
21,2 x 20,8 cm
GU039557
199,-

Zdeněk Miler

VESELÁ KNIHA
O MALÉM
KRTKOVI
Co dělá Krteček přes
den? Jaká dobrodružství
zažívá v přírodě a jaká
na výletech po světě? To
vše zjistíte v této knížce!
Barevné leporelo, 32 stran,
18 x 24 cm
GU039446
229,-

179 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ OBLÍBENÉ
KNÍŽKY POHÁDEK
Eduard Petiška

MARTÍNKOVY POHÁDKY
Ilustrace Václav Sivko
Martínek by nejraději poslouchal pohádky
pořád. Od dědečka se mu nejvíc líbí veselá
pohádka o neposedném raráškovi, od tatínka
ta o lokomotivě, která nechtěla jezdit po kolejích. Maminčina pohádka o králi, který se
odnaučil lhát, ho zase nutí k zamyšlení
a v babiččině pohádce se ukrývá tajemství
toho, jak se každý rok střídá jaro, léto, podzim
a zima. Knížka s původními ilustracemi vychází
v nově upraveném vydání.
Váz., 56 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm

GU039363

169,-

129 Kč

KA

Ilustrace Lenka Vybíralová
Knížka vhodná pro nejmenší děti i začínající čtenáře.
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm
GU039540
199,-

VIN

159 Kč

O ZVĚDAVÉM
ŠTĚŇÁTKU

ČESKÁ ŘÍKADLA, PÍSNIČKY A POHÁDKY

Nádherně ilustrovaná kniha vám představí
podrobně všechna roční období.
Barevné leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm
GU038956
159,-

NO

Zdeněk Miler

CO SE DĚJE PO CELÝ ROK
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PRO PŘEDŠKOLÁKY I PRVŇÁČKY

Sabine Jourdainová

Sophie de Mullenheimová

Řekni mi: DINOSAUŘI!

Řekni mi: JESTLI VÍŠ…

Další z oblíbených encyklopedií
pro zvídavé děti se věnuje éře
dinosaurů. Kroužková vazba,
112 stran + 3 strany barevné
přílohy (samolepky),
barevná publikace,
14 x 20,4 cm
299 Kč
GU038908 359,-

V encyklopedii najdete informace o přírodě, lidském tělu, vědě
a technice a jiné zajímavosti.
Kroužková vazba, 112 stran +
3 strany barevné přílohy
(samolepky), bar. p.,
14 x 20,4 cm
299 Kč
GU038909 359,-

Brigitte Hoffmannová,
Lena Steinfeldová

PĚTIMINUTOVÉ
PŘÍBĚHY
O nemocném dráčkovi, o přátelství mezi obrem a trpaslíkem, o příliš odvážném medvídkovi nebo o záhadě mizejících vajec… Dvacet jedna
s láskou vyprávěných pětiminutových příběhů doprovázených okouzlujícími ilustracemi zve děvčátka a kluky, aby při jejich poslechu žasli, smáli se a snili.
Váz., 128 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

Kreslení je zábava

ZVÍŘATA NA STATKU
Podrobné a srozumitelné návody
naučí každého, jak snadno
nakreslit nejrůznější zvířata, která
žijí na statku. Kroužková vazba,
32 stran, čb. il., 14 x 13,5 cm +
12 pastelek
a mazacích gum
159 Kč
GU039159 199,-

GU039214

VIN

KA

139 Kč

NO

Jiří Kahoun

BRÁŠKA JE TAKY
JEŽEK
Ilustrace Karel Franta
Jak žije jedna neobyčejná
ježčí rodinka se děti dozvědí
v příbězích oblíbeného
vypravěče Jiřího Kahouna.
Váz., 64 s., bar. il., 18,5 x 24 cm
GU039343
179,-

Eva Bešťáková

PASTELKOVÉ
POHÁDKY
Ilustrace
Eva Mastníková
Svět je plný pestrých
květin, stromů, věcí
i hraček. Podívejte se,
jak jsou jejich barvy
hezké! Pomůžete je
vrátit smutnému drakovi, kterému je vzal
déšť? Stačí vám
k tomu deset pastelek a pohádka o každé z nich. Sešit pohádkových
příběhů s omalovánkami potěší děti od 5 let.
Brož., 72 stran, barevné ilustrace, 20 x 29 cm

GU038015

199 Kč

249,-

149,-

119 Kč

Eva Bešťáková

FANFRLÍNEK
Příhody neposedného
panáčka
Gumový panáček Fanfrlínek bydlí
v krabici s opičkou, medvídkem
a stavebnicí. Jméno Fanfrlínek
dostal proto, že je do všeho hrr
a frr jako nějaké fanfárum.
Nejmenší čtenáři s ním prožijí
veselá dobrodružství mezi dětmi
a jejich kamarády hračkami.
Váz., 80 s., bar. p.,
19,5 x 25,5 cm
139 Kč
GU038014 179,-

Můj pracovní sešit

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
S tímto sešitem si můžete vyrobit semafor, postavit závodní dráhu pro autíčka nebo si
nalepit přes 100 samolepek.
Samozřejmě nechybí hádanky,
hry a nápady na vytváření
všelijakých pěkných věcí.
Brož., 64 s., bar. il., 21 x 28 cm
GU039170

99 Kč
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An Leysenová

LOUSKÁČEK

Åsa Lind

Klárka s bratrem Fritzem Vánoce zbožňují. Každoročně jim
strýček Drosselmeyer nadělí nějaký zvláštní dárek. Letos
dostala Klárka dřevěnou loutku, která umí louskat ořechy.
Nový kamarád však umí daleko víc… V této okouzlující
obrázkové knížce obléká An Leysenová klasickou vánoční
pohádku od E. T. A. Hoffmanna do nového kabátu. Hřejivé,
milé obrázky vás přivedou do podivuhodného světa zlého
Myšího krále, statečného vojáka
a kouzelně krásné Královny cukrovinek.
Váz., 48 stran, bar. publ., 25 x 26 cm

PÍSEČNÝ VLK

GU039242

159 Kč

199,-

159 Kč

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…
Váz., 56 stran, bar. publ., 25 x 26 cm
GU039241
199,-

Ilustrace Kristina Digman
Zacharína jednoho dne najde na pláži prazvláštní
mluvící bytost připomínající malého vlka se srstí
barvy písku. Představí se jako Písečný vlk a s holčičkou se brzy spřátelí. Hrají si spolu a Písečný vlk
rád odpovídá na všechny její otázky. Co je to
vesmír? Jak to, že Země letí?
Kniha pro čtenáře od 7 let.
Váz.,120 s., čb. il.,15,3 x 20,5 cm

GU038880

199,-

159 Kč

NO

VIN

KA

PROŽIJTE MNOHO ÚŽASNÝCH DOBRODRUŽSTVÍ S BÁJEČNÝMI HRDINY!

159 Kč

159 Kč

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška /1

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška /2

SE SLONY
SE NEMLUVÍ!

TYGŘICE SE DO LVŮ
NEZAMILOVÁVAJÍ!

Lili má tajemství – umí
mluvit se zvířaty. A všechna ji nesmírně milují!
Váz., 136 stran, čb. il.,
14,5 x 20,6 cm
GU037711
199,-

Veselá knížka o malé
holčičce pro všechny děti,
které mají rády zvířátka.
Váz., 184 stran, čb. il.,
14,5 x 20,6 cm
GU039061
199,-

Výhodný komplet
ušetříte

150,-

jen

248,Lili Větroplaška /1 a /2

obj. č.

GU039484

Stanislava Reschová

BUENOS AIRES, KOTĚ!
Ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková
Malé kotě se rozhodne vydat do Buenos Aires,
ale brzy zjistí, že podobně báječný a dobrodružný svět na něj čeká hned za oknem, na
zahradě! Jak dopadnou královské námluvy,
když zamilované vzkazy dopravuje jeden
popletený drak, který špatně slyší? A co se
stane, když do lahodných perníčků
přimícháte špetku štěstí?
Váz., 80 stran, barevné il.,
18,5 x 23,3 cm

GU039230

199,-

159 Kč

04 a 05_sablona lista 12/14/17 1:55 PM Stránka 3

5

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Daniela Fischerová

159 Kč

BYLUM NEBYLUM
Ilustrace Jitka Petrová
V městečku Ostrovín se dějí
divné věci. Nejprve zmizí místní zámek a pak je unesena
malá Pavlínka Karafiátová. Své
v tom hraje starobylá magie,
ale také prachobyčejná závist
a chamtivost jistého Chrudoše
Kudrholce. Na světě totiž existují dvě vzácné knihy, kniha tvoření BYLUM
a kniha boření NEBYLUM. Kdo je má obě v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí. Ale také toho může hodně pokazit…
Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 17,5 x 22,5 cm

Miloš Kratochvíl

INSPEKTOR VOGO
Ilustrace Lenka Jasanská
Oskar Benda se rozhodne, že přestane být dítětem a stane se
někým jiným. Konkrétně policistou. Na policii ho skutečně přijmou. S šarží inspektora, protože jiná uniforma mu nepadne.
A tak se Oskar Benda alias inspektor Tý Vogo pouští do boje se
zločinem… Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

NO

VIN

KA

GU039208

GU039231

249,-

199 Kč

199,-

159 Kč

159 Kč
Georgia Pritchettová

Fredy /3

NEJVĚTŠÍ
STRAŠPYTEL
KRÁLEM DŽUNGLE
Ilustrace Jamie Littler
Fredy jede na prázdniny
do Afriky! Jupííí! Jak to, že
se Fredy až tolik neraduje?
Má to totiž háček. Fredy má
strach ze zvířat, prázdnin
i Alana, který jede taky!
Naštěstí si Fredy do batůžku
přibalil svůj leták „Jak se
přestat bát“. Je totiž jediný,
kdo může Alanovi zabránit
v jeho zlotřilostech…
Váz., 192 stran, čb. ilustrace,
15 x 21 cm

GU039300
199,-

159 Kč

Fredy /1

NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL
ZACHRAŇUJE SVĚT
Ilustrace Jamie Littler
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm
GU037991
199,-

Fredy /2

NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL
BOJUJE S PIRÁTEM
Ilustrace Jamie Littler
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm
GU037992
199,-

Výhodný komplet
ušetříte

220,-

jen

377,Fredy /1, /2 a /3

obj. č.

GU039703

Pavel Šrut

VELKÁ KNIHA
ČESKÝCH POHÁDEK
Ilustrace Eva Frantová
Svět víl a kouzelníků, skřítků a vodníků, statečných princů a krásných
princezen, hloupých i prohnaných
čertů, venkovských chasníků a lidožravých obrů – tak pestrý a kouzelný
je pohádkový svět, který najdete
v této knížce. Soubor českých pohádek provází krásné ilustrace.
Váz., 320 s., barevné il.,
21 x 25,5 cm
279 Kč
GU039221
349,-
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PROČ?
Co dělá slunce v noci? Kolik
je na nebi hvězd? Proč musím
kýchat? Encyklopedie plná
úžasných barevných obrázků
nabízí dětem brilantní odpovědi na jejich často velice
zapeklité otázky.
Váz., 160 stran, bar. publ.,
21,6 x 27,6 cm
GU038341
299,-

259 Kč

239 Kč
PRO FANOUŠKY FANTASY
KNIHY ZLATÝ KOMPAS

Mira Bartók

PODIVOUSEK

PROČ?
Zvířata
Proč krab chodí bokem? Mají
stonožky opravdu sto nohou?
Proč gekon dokáže chodit po
stropě? V encyklopedii najdete
odpovědi na více než 200 záludných otázek. Váz., 144 stran,
barevná publikace, 21,6 x 27,6 cm
GU039118

Každý odněkud pochází, ale on sám ani nikdo jiný neměl nejmenšího tušení, odkud se
to vlastně vzal. Vypadá trochu jako člověk, trochu jako liška, až na to, že má jen jedno
ucho. V Domově slečny Karbunklové pro vzdorovitá a nezdárná stvoření mu nikdo neřekne jinak než Třináctka… Román nadchne fanoušky knih Philipa Pullmana i čtenáře
klasiků fantasy literatury. Kniha je určena čtenářům od 10 let.
Váz., 368 stran, černobílé ilustrace, 14,8 x 20,5 cm

GU038133

299,-

259 Kč

299,-

159 Kč

159 Kč
239 Kč
199 Kč

Martin Velíšek

Martin Velíšek

Roald Dahl

MŮJ STÁT

MŮJ STÁT

ČARODĚJNICE

Putování s českým lvem
za sedmi státními symboly

Putování za českými
patrony

Ilustrace Milan Starý
Zábavná a poučná knížka zkušené dvojice autorů a výtvarníků
seznamuje čtenáře se symboly
české státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, pečeť či
státní znak. Zabývají se jejich
původem a významem či využitím a nabízejí i další souvislosti,
třeba s poštovními známkami.
Flexivazba,108 s.,bar. p.,22 x 22 cm

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.
Flexivazba, 92 s., bar. p., 22 x 22 cm

GU038025

GU039247

Ilustrace Quentin Blake
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 nepříjemně
roztomilé! Když se náš 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
GU039006
249,-

199,-

199,-

Nicole van Borkulo,
Geert-Jan Roebers

TVOŘIVÁ KNÍŽKA
O PŘÍRODĚ
Jaký živočich vytvořil mušli
na pláži a žil v ní? Proč se
listí na podzim zbarvuje?
Jak se zrodil motýl a jaká
tajemství ukrývá svět hub? Kdy loví sovy? Z jakého stromu je list? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v této nádherně ilustrované hravé
knížce plné vybarvování, hádanek a zábavných úkolů.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 22 x 28,5 cm
GU038730
299,-

N
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P. C. Castová

Z VŮLE LUNY
Mari je z klanu Tkalců, dcera ženy se schopností léčit, své povinnosti však
odsouvá, dokud ji nevyhledá zvláštní psí spojenec. Po útoku na její blízké se
jí svět rozpadá. Mari ale odhalí sílu svých schopností a tajemství o svém dvojím původu a vydá se na cestu za záchranou svého lidu. Teprve když potká
Nika, syna vůdce znepřáteleného kmene, okusí něco, co dosud necítila... Nad
budoucností se ale stahují mračna a s temnotou přichází ničivá síla. Je na
Mari, aby stíny zahnala. Spolu s Nikem se musí připravit na záchranu lidstva,
přijmout svůj osud a vymýtit síly hrozící zničením. O světě, kde se lidé, jejich
zvířecí společníci i země samotná drasticky změnili, světě plném krásy,
nebezpečí a krutosti. Přel. Renata Heitelová. Brož., 632 s., 12,5 x 20 cm

GU038513

379,-

cena pro VIP členy

299,265,-

N
O
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N
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yoli

Nový román P. C. Castové zaujme
čtenáře fantasy i postapo příběhů, na
své si přijdou i romantické duše.
S odvážnými hrdiny prožijete napínavá
dobrodružství i dojemné chvíle ve fascinujícím, drsném apokalyptickém
světě, jenž ale víc přeje nebezpečenstvím než mladé lásce."
Renata Heitelová, překladatelka

Příběh dobra a zla, ale hlavně přátelství
Cassandra Clareová, Holly Blacková

Magisterium 4

STŘÍBRNÁ MASKA
Před lety se Constantin málem stal nejstrašnějším čarodějem, co kdy žil. Měla mu
v tom pomoci ojedinělá schopnost, a to
navrátit mrtvé zpátky do života. Tehdy neuspěl, ale podařilo se mu ukrýt se v mysli
novorozeného dítěte, Calluma. Přel. Pavlína Zagolová. Brož., 216 s., 12,5 x 20 cm

GU036061

249,-

199,-

Výhodný komplet
ušetříte

400,-

jen

696,-

obj. č.

GU039718

Magisterium 1 + 2 + 3 + 4

Nakupujte se slevou až 88 % (více na stranách 40–41)!

C. Clareová,
H. Blacková
Magisterium 1

C. Clareová,
H. Blacková
Magisterium 2

C. Clareová,
H. Blacková
Magisterium 3

ŽELEZNÁ
ZKOUŠKA

MĚDĚNÁ
RUKAVICE

BRONZOVÝ
KLÍČ

312 stran
GU036058

264 stran

248 stran
GU036060

299,- 249,-

GU036059
299,- 249,-

249,- 199,-
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Láska, nenávist,
drogy, násilí

Virginia Vallejová

MILOVALA JSEM PABLA,
NENÁVIDĚLA ESCOBARA
Vzpomínky kolumbijské populární televizní moderátorky, která se stala milenkou Pabla Escobara.
Poznala ho v roce 1982 a už tehdy ovládal svět
neuvěřitelného bohatství, které z velké části pocházelo z nepřetržitého přílivu peněz z pašování kokainu. Díky tomu mohl financovat charitativní projekty
i získávat na venkově voliče pro svoji prezidentskou kandidaturu. Autorka vypráví svůj příběh bez
příkras a nabízí jedinečný pohled do soukromí
legendárního narkobarona. Váz., 408 stran,
8 stran barevná příloha, 12,5 x 20 cm

319,cena pro VIP členy 279,399,-

MENGELEHO DĚVČE
Osudy mladé židovské Slovenky. Kniha
popisuje stále se zhoršující situaci Židů,
nakonec je Viola se svou rodinou poslána
na transport. V Osvětimi si jí všimne dr.
Mengele a Viola se stává jednou ze skupiny žen a dívek, na kterých byly prováděny různé experimenty. Její vítězství nespočívá „pouze“ ve skutečnosti, že přežila, ale i v tom, že navzdory všemu dokázala založit rodinu a mít děti. 376 stran
GU039153
349,- 279,-

N
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osudy, biografie

GU038611

Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová Tóthová

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
GU039148

249,- 199,-

Ota Kars
Pavel Kosatík

Petr Zídek

UTAJENÁ LÁSKA
PREZIDENTA
MASARYKA
Biografie napínavější
než román zavádí do
zákulisí první republiky. 392 s., 24 s. bar. p.
GU039203
379,-

34

299,-

100 X TGM
Malá čítanka Masarykových výroků s komentářem a výkladem,
která TGM přibližuje
dnešním čtenářům.
208 stran
GU039254
199,- 159,-

JMENUJU SE TOMÁŠ
První skutečný životopis Tomáše Holého díky
své čtivosti vtáhne do Tomášova příběhu. Kniha
je vybavena základními faktografickými informacemi o Tomášově životě a filmování, stejně
jako obrazovou přílohou s řadou známých i širší
veřejnosti zcela neznámých fotografií a dokumentů. Váz., 144 s., 40 st. příloha, 14 x 21 cm

GU299269

279,-

223,-

Po předložení karty ibod získáte za nákupy v Knižním klubu ibody.
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Dvoudílný film
právě uvádí
Česká televize

Příběh
českého
Honzy,
který se
vydal
do světa...
Marie Formáčková

JAN TŘÍSKA

GU039634

199,-

osudy, biografie

Byl Romeem
i Lorenzacciem, byl
Faustem i Radúzem, byl
králem Learem i Igorem
Hnízdem. Byl lecčíms,
ale stále zůstával mužem
a klukem s nestárnoucí
duší a kouzlem, které se nedá naučit ani vypočítat. Lidé ho poslouchali, i když mlčel,
a nezapomněli na něj, ani když odešel na spoustu let do světa na zkušenou. Ale to
pohádkoví Honzové dělají a on přesně takovým pohádkovým Honzou byl…
Biografie z pera Marie Formáčkové přibližuje životní peripetie renomovaného umělce,
který vystudoval pražskou DAMU, stal se nejmladším členem činohry Národního
divadla a uznávaným filmovým hercem. Životní i uměleckou dráhu mu však zkomplikovala složitá doba. Váz., 144 stran, 8 stran bar. příloha, 14,5 x 20,6 cm

159,-

Mirka Zlatníková

MARIE TEREZIE
Miluj a panuj

A. Ehrlichová, Ch. Bauerová

David Suchet

Frederick Forsyth

ARCIVÉVODKYNĚ
ŽOFIE

POIROT A JÁ

VYPRAVĚČ

Přes dvacet let je spjat s Poirotem David Suchet. Vzpomíná, jak seriál vznikal, a co pro
něj detektiv ty roky znamenal.
296 s. + 16 s. bar. příl.
GU036995
299,- 249,-

Vlastní životopis

Ucelený, pravdivý pohled na arcivévodkyni Žofii, silnou a výjimečnou ženu na vídeňském
dvoře. 264 s., čb. ilustrace
GU038431
249,- 199,-

Světoznámý autor špionážních
románů vzpomíná na svůj
dobrodružný život.
320 stran, bar. fotopříl.
GU038057
299,- 249,-

Za ibody si můžete vybrat báječné odměny na www.ibod.cz!

Ve velmi mladém věku si Marie Terezie vyvzdorovala svoji
lásku, Františka Štěpána Lotrinského, jen jedinému z dvanácti dětí ale dovolila, aby udělalo to, co ona – vstoupilo
do manželství z lásky. Marie Terezie byla jednou z prvních
žen v historii, které se dostaly do konfliktu mezi rolí matky,
manželky a vládkyně. A jednou z mnoha, kterým po první
lásce vstoupila do vztahu láska druhá, ještě osudovější.
Kniha zachycuje její osobní život i spletité politické zákulisí na císařském
dvoře. Souběžně s ní vznikl dvoudílný
televizní film.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GU039337

259,-

199,35
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JÍZDNÍ KOLA
Velký obrazový
průvodce

Adam Chroust

MILOSLAV
STINGL
Biografie
cestovatelské
legendy
obrazové publikace

První jedinečná autorizovaná biografie cestovatelské legendy Miloslava Stingla.
Exkluzivní publikace s nádhernými barevnými ilustracemi, rozkládacími mapami,
velkou nástěnnou mapou, DVD a jedním originálním překvapením.
Významný český cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl po desítkách let zarytého mlčení souhlasil se zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného životního příběhu, na který netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů.
Fascinující život autora, který své etnografické výzkumy uveřejnil ve 42 knihách,
jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků, je dodnes
opředen mnoha dohady a tajemstvími.
Váz., 540 stran, 22 x 27 cm

GU255088

1298,-

1038,-

TO
P

Výpravná publikace
zachycuje historii
jízdních kol, od kostitřasů po horská
a treková kola. Uvádí slavné závody, značky a vynálezce, nechybí okamžiky, kdy bicykly pomáhaly utvářet moderní svět. 256 s, bar. publikace
GU038482
599,- 499,-

Vladimír Soukup, Petr David

ŠUMAVA
Publikace se zabývá přírodou, historií i památkami Šumavy, vedle známých turistických center připomíná
i zaniklé osady a místa, která byla
veřejnosti nepřístupná. 248 stran, bar. publikace
GU039050
299,- 239,-

Vladimír Soukup, Petr David,
Zdeněk Thoma

1000 CZECH
WONDERS

Bohumil Vurm, Zuzana Foffová

Petr Kovařík

PRAHOU PO STOPÁCH
ZEDNÁŘSKÉ
SYMBOLIKY

PROCHÁZKY
PO PRAŽSKÝCH
HŘBITOVECH

V ulicích a domech Prahy dodnes
nacházíme hlubokou symboliku
z dílen gotických stavitelských
hutí, renesančních cechů i zednářských spolků. 240 s., bar. publ.
GU039098
349,- 279,-

Text o pohřebištích křesťanských,
židovských i nekonfesijních doprovázejí fotografie a orientačními plánky větších nekropolí.
296 stran, barevná publikace
GU038737
359,- 279,-

36

Anglická verze publikace obsahující tisíc námětů, jak se seznámit
s úžasnými místy a cennými památkami České republiky. Každé
heslo představuje barevná fotografie i stručný text, který zdůrazňuje, proč právě to místo je tím
správným divem. Publikace je
inspirací pro plánování výletů
i obrazovým průvodcem. Váz.,
376 s., 22,2 x 29,7 cm, bar. publ.

GU039579

649,-

549,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz

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. 376 stran, barevná publikace
GU038885
799,- 649,-
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N
O
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Pavel Jiras

BARRANDOV
a zahraniční film
Zahraniční filmy točené na
Barrandově od jeho počátků,
tedy od třicátých let 20. století,
po současnost. Obrazová publikace přináší více než 600 unikátních a většinou nikde
nepublikovaných fotografií
z filmů, momentek z jejich tvorby, vzácných dobových plakátů,
ale také fotografií z výstavby
barrandovských ateliérů. Knihou
provází osobitý text renomovaného filmového historika Pavla
Jirase.
Váz., 416 stran, 23,3 x 27 cm,
bar. foto

GU039416

699,-

549,obrazové publikace

TO
P

Historie planety,
kterou nazýváme
domov
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TECHNIKY MALBY

HVĚZDY

Kniha provází 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, objevte
svůj styl a pozorujte svou proměnu
v umělce. 304 stran, barevná publikace
GU038953
499,- 399,-

Úplný obrazový průvodce
vesmírem
Strhující průvodce po nejpůsobivějších
a nejzajímavějších místech ve vesmíru. Nechte se ohromit nejnovějšími,
dechberoucími snímky vesmíru či souhvězdími vyobrazenými na trojrozměrných ilustracích, vytvořených speciálně
pro tuto knihu. 256 stran, bar. publ.
GU038884

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!

599,- 479,-

ILUSTROVANÁ
ENCYKLOPEDIE BIBLE

Antonio Paolucci

Příběhy Starého i Nového zákona
převyprávěné a vysvětlené mimořádně přístupně a vizuálně poutavě.
Seznamte se s historickým, sociálním
a geografickým pozadím Bible prostřednictvím map a barevných fotografií míst, předmětů a tradic, které
přetrvávají dodnes. 512 s., bar. publ.
GU035879
999,- 799,-

Obrazový průvodce Sixtinskou
kaplí. Vynikající reprodukce zachycují interiér kaple, doprovázejí je stručné vysvětlující texty, které pomohou čtenáři
určit, co daný výjev zobrazuje
a jak je propojený s ostatními.
264 stran, bar. publikace
GU039071
799,- 639,-

SIXTINSKÁ KAPLE

37
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Skvěle napsaná kniha o myšlenkách,
které dnes považujeme za bláhové, ale
jednou by se mohly stát skutečností.
Autor své úvahy podkládá přesvědčivými argumenty a nabízí i pár opravdu
zajímavých statistik a příkladů z minulosti. Myslím, že je to první kniha
o nepodmíněném základním příjmu,
která vychází česky a není určená pouze
odborníkům. Díky autorovu argumentačnímu stylu je to zábavné,
provokativní čtení. A rozhodně vyvolává spoustu otázek.

Petra Diestlerová,
šéfredaktorka oddělení naučné literatury

Joseph Stiglitz

Rutger Bregman

EURO

UTOPIE PRO REALISTY

politika

Žijeme ve společnosti, která je bohatší než kdy dříve,
a přitom máme paradoxně stále méně času pro sebe
a své koníčky, pracujeme mnohdy na bezesmyslných pozicích a sociální nerovnosti se vlivem globalizace prohlubují. Není tedy čas předefinovat to, co znamená pokrok
moderní společnosti? Autor je zapáleným kritikem technokratické doby bez „velkých vyprávění“, hodnot a ideálů.
Za jednu z cest k lepšímu světu považuje nepodmíněný
příjem, otevřené hranice a kratší pracovní týden. Neomezuje se pouze na kritiku, nabízí i řešení, která by mohla
být vítaným zdrojem informací a podnětem k produktivnímu zamyšlení ohledně řešení nezaměstnanosti a sociální nerovnosti. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GU038961

279,-

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.
Jinak můžou vysoká nezaměstnanost
a další problémy postupně vést k nepokojům, růstu napětí a nepředvídatelným
řešením, jako je Brexit. 376 stran
GU038765
399,- 299,-

219,-

Jak porozumět
islámu
a muslimům
Břetislav Tureček
Michael Bar Zohar, Nisim Mišal

Michael Bar Zohar, Nisim Mišal

MOSAD

ŽÁDNÁ MISE NENÍ
NEMOŽNÁ

Vedení, agenti a pozoruhodné mise uznávané tajné služby, již mnozí považují za nejvýkonnější na
světě, veřejnost však o ní mnoho
neví. 360 s. + 16 s. bar. fotopříl.
GU038872
399,- 339,-

Nejodvážnější vojenské mise izraelských zvláštních jednotek, bitvy,
akce v nepřátelském území a úkoly speciálních komand. 352 stran
GU038269
349,- 279,-

Výhodný komplet
ušetříte

250,-

jen

498,Mosad a Žádná mise není nemožná

38

obj. č.

GU039719

SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU
Křesťanský a islámský svět se vzájemně
ovlivňují – v dobrém i špatném smyslu.
Často se zdá, že stojí proti sobě. Jak se
v přemíře protichůdných informací orientovat? Autor podnikl řadu cest na Blízký východ a napsal strhující knihu. V úvodu nás
seznamuje s historií islámu a Koránem,
který je pro muslimy zdrojem duchovních
hodnot, návodem k životu i právní a politickou normou. Pro Evropana může být
odlišná mentalita muslimů a některé jejich
zvyky, zákony či tresty důvodem k odsouzení. Kniha však nabízí odpovědi a alternativy ke správnému
pochopení islámu, muslimů a jejich způsobu života. Váz., 216 str., 14,5 x 22,7 cm, 48 stran barevné přílohy
GU038932

299,- 249,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2018
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Ani obtížná
jednání
nemusí končit
infarktem...

Robert Mayer

JAK ZVLÁDNOUT
KAŽDÉ JEDNÁNÍ

Joel Levy

ZDOKONALTE SI PAMĚŤ

ZDOKONALTE SI MOZEK

Díky jednoduchým cvičením si
posílíte paměť, přestanete zapomínat a zlepšíte si duševní schopnosti. Kniha obsahuje řadu
osvědčených technik, jak si zapamatovat seznamy, jména a obličeje, nechybí jednoduché metody,
jak čelit výpadkům paměti.
192 stran, barevná publikace
GU035942
299,- 259,-

Marně se snažíte vzpomenout na
jména, hesla nebo na to, kde jste
nechali klíče? Chcete si vylepšit
slovní zásobu, schopnost počítat
nebo logické uvažování? Dopřejte
si důkladný duševní trénink
a udržujte svůj mozek ve formě
pomocí zábavných hádanek, hlavolamů a cvičení. 192 stran
GU037077
299,- 259,-

Výhodný komplet
ušetříte

120,-

jen

478,-

obj. č.

GU037507

Zdokonalte si pamět a Zdokonalte si mozek

Praktická příručka uvádí
postupy a konkrétní příklady, jak efektivně komunikovat, dospět k dohodě
a prosadit se. Autor je
uznávaný odborník, právník, působí na University
of Southern California
a Tulane University, účastnil se více než stovky televizních pořadů a slouží
jako poradce soukromým firmám
i vládním úřadům. Toto je jeho stěžejní titul.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GU038990

299,-

239,-

kariéra, byznys

Pascale Michelonová

N
O
VI
N
KA

Naučte se vybudovat si skvělý tým a vést úspěšnou firmu!
John C. Maxwell

PŘÍPRAVA
FIREMNÍHO
VEDENÍ 101
Firma, která správně funguje,
není zásluhou pouze současného obsazení na vedoucích
pozicích. Z těchto pozic je
nutné tým okolo sebe budovat, předávat letité zkušenosti
a tak si zajistit prosperitu i do
budoucích let. V této knize se
od autora dozvíte, jak by mělo
předávání těchto zkušeností
probíhat a vybudovat tak ve
firmě stálou strukturu, která jí
zajistí úspěch i v dalších
letech po odchodu pracovníků
na nejvyšších pozicích.
Váz., 120 stran,
11,5 x 16,5 cm

GU038897

Nepropásněte objednací termín 5. března 2018!

149,-

119,-

John C. Maxwell

John C. Maxwell

VZTAHY 101

STAŇTE SE LÍDREM 101

Motivace lidí kolem sebe je základní stavební kámen k vytvoření fungujícího týmu. 112 stran
GU038896
149,- 119,-

Aby kolem vše fungovalo, potřebujete několik vlastností, na kterých
je třeba pracovat. 136 stran
GU038895
149,- 119,-

Výhodný komplet
ušetříte

150,-

jen

297,-

obj. č.

GU039720

Vztahy 101, Staňte se lídrem 101 a Příprava firemního vedení 101

39
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Hamed Abdel-Samad

Hamed Abdel-Samad

Corina Bomannová

ÚČTOVÁNÍ
S MOHAMEDEM

ISLÁMSKÝ
FAŠISMUS

ZAHRADA
RUKOJMÍ ISIS
V MĚSÍČNÍM SVITU Třináct měsíců

„Prorok“ ovládal i autorův život. 208 stran
GU038035
199,-

Fašizující ideologie má
hluboké kořeny. 184 s.
GU038266
199,-

Odhalení tajemství ukáže v zajetí Islámského
státu, 336 stran
minulost jinak. 424 s.
299,GU037013
349,- GU038118

Anna přežívá v podivné
prázdnotě nešťastného
osamění. 256 stran
GU037678
299,-

Felix Francis

Norbert Frei

Mario Giordano

John Grisham

Agatha Christie

Robert T. Kiyosaki

OHROŽENÍ

STÁT POD TAKTOV- TETA POLDI
KOU VŮDCE
A SICILŠTÍ LVI

HRA O PIZZU

POSLEDNÍ VÍKEND

8 ZÁKLADNÍCH
JSEM V TOM!
LEKCÍ VOJENSKÉHO Těhotenský manuál
VÝCVIKU
českých maminek

Přímo na závodišti zabije
distancovaný trenér
bookmakera. 296 s.
GU037205
299,-

Puk Damsgårdová

Jill Alexander Essbaum

H. M. Eickova

HAUSFRAU

JÁ A PES
JSME FIT
Procházky se
psem nemusí být jen rutinní a nudné. 128 s., bar. publ.
GU037823
199,-

Kateřina Komárková

Vývoj třetí říše od uchopení moci. 288 s.
GU036612
299,-

Teta Poldi se vždycky do
nečeho zaplete... 344 s.
GU037768
299,-

Vtipný příběh potěší
fanoušky amerického fotbalu a Itálie. 240 stran
GU033135
229,-

Do atmosféry příjemné
zábavy a odpočinku se
ozve výstřel. 288 stran
GU037425
279,-

Robert McClure

Randy Susan Meyersová

Haruki Murakami

MasterChef Česko

Lion Feuchtwanger

J. Paunggerová, T. Poppe

Emma Riedová

SMRTÍCÍ
UKOLÉBAVKA

MANŽELSKÉ
NEHODY

PO OTŘESECH

ŠÉFUJTE SVÉ
KUCHYNI

LIŠKY NA VINICI

ŽIVOT V SOULADU
S MĚSÍCEM

PAŘÍŽSKÉ REKVIEM

Drsná mafiánská detektivka. 416 stran
GU037896
349,-

Povídky japonského bestO všedních věcech, jež ne- selleristy situované do
bývají tak nevinné. 376 s. 90. let. 160 stran
249,GU037962
349,- GU034534

MOJE
SLADKÁ
KUCHAŘKA
Domácí i zahraniční dezerty
a moučníky, a to jak pečené, tak nepečené.
216 stran, barevná publikace
GU037946
399,-

40

Lauren Saftová

JAK TO MAJÍ
HOLKY
Když se mezi kamarádky
zamíchají kluci... 288 s.
GU037655
249,-

Nejlepší recepty ze show
MasterChef Česko.192 s.
GU037881
399,-

Boj amerických států za
nezávislost očima předrevoluční Paříže. 856 s.
GU036200
459,-

184 stran
GU038740

229,-

216 s., čb. il.
GU037455

249,-

Měsíc je pro nás důležitý.
328 s. + 8 s. čb. příl.
GU034667
259,-

Dramatický milostný příběh s napínavou zápletkou. 336 stran
GU037733
299,-

Deborah SchroederSaulinierová

Cara Coppermanová

Ivy St. Ive

Martin Svatek

POKÉMON GO!

POKÉMON GO

ČESKÁ KUCHYNĚ

SÍLA PARADOXU

Podrobný průvodce nejpopulárnější hrou pro
mobily. 176 stran
GU038601
199,-

Neoficiální příručka

Lehká a elegantní

Každý tip, trik, strategie
a zkratka. 208 s., bar. p.
GU038584
249,-

Úpravy klasiky, masa, ryb
i dezertů. 192 s., bar. p,
GU037612
349,-

Řešte problémy principem
polarity. 280 s., čb. il.
GU038092
279,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

Anna Casalis

Juliette Benzoni

Fionnuala Kearneyová

Harlan Coben

Jennifer Weinerová

Michal Černík

VÉVODŮV
TALISMAN

TY, JÁ A TI DRUZÍ

CHYBÍŠ MI

KOHO MILUJEŠ

TIK, ŤAK, ŤUK

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY
ZE STATKU

128 stran, bar. ilustrace

Na statku plném zvířátek se stále něco
děje. Příběhy k předčítání malým posluchačům a začínajícím čtenářům. Barevné leporelo, 56 stran

GU037582

GU038129

Úžasná historická dobrodružství. 304 stran
GU253905
299,-

Co se stane, když se jednoho dne naráz vynoří
rodinná tajemství? 360 s.
GU037562
299,-

Osamělá policistka Kat
doufá, že díky seznamce
svůj život změní. 400 s.
GU037166
399,-

Jeden z nejsilnějších milostných příběhů, jaké jste
kdy četli. 408 stran
GU258915
349,-

Pohádky
o třech tučňácích

Erich von Däniken

Lucy Diamond

Cassandra Easonová

Gillian Flynnová

A. J. Kazinski

A. J. Kazinski

Sue Monk Kidd

NEZNÁMÉ
Z VESMÍRU

BUDE TO DOBRÝ
ROK

DOBRÉ KOUZLO
NA KAŽDÝ DEN

TEMNÉ KOUTY

SPÁNEK A SMRT

KŘÍDLA VE VĚTRU

Vyšší kultury ovlivňovaly
náš vývoj. 288 s., čb. foto
GU036712
299,-

Tři hrdinky hledí s nadějí
do nového roku. 384 s.
GU258918
319,-

Malá kouzla nám mohou
změnit život. 384 stran
GU037909
299,-

Spolek zaměřený na slavné zločiny otevírá starý
případ. 448 stran
GU037511
249,-

POSLEDNÍ DOBRÝ
MUŽ
Detektivní thriller s prvky
hororu... 384 stran
GU235719
349,-

Vrah experimentuje s oživováním svých obětí.
336 stran
GU248309
299,-

Dívky z dobré jižanské
rodiny bojují za svá práva
a zrušení otroctví. 384 s.
GU037103
359,-

Martin Kunetka

Gilles Legardinier

Richelle Mead

František Nepraš

Thomas Piketty

Anna Quindlenová

O KOUZELNÉ
SKŘÍŇCE

SRDEČNÍ
ZÁLEŽITOST

NESLYŠNO

KAPITÁL
V 21. STOLETÍ

ZÁTIŠÍ S KOUSKY
CHLEBA

Thorsten Tschirner,
Anika Firusová

Kouzelná skříňka plná
pohádek.120 stran
GU248301
279,-

Středoškolská léta nás
formují pro život. 392 s.
GU265985
349,-

PO STOPÁCH
SHERLOCKA
HOLMESE

Majetková nerovnost je
stále stejná. 664 s.
GU037078
799,-

Po letech úspěchu přichází stereotyp. 256 stran
GU036992
249,-

Ve světě bez zvuku slyší
jedna dívka, jak ji cosi
volá…248 stran
GU252299
289,-

424 stran

GU248284

349,-

249,-

299,-

CVIČÍME
S PRUŽNÝMI PÁSY
128 stran, barevná publ.
GU037585
199,-

Miina Supinen

William Sutton

Luca Veste

B. Woodová

Sandra Worth

LAWLESS A ĎÁBEL
Z EUSTON SQUARE

DOPISY MRTVÝCH

HAD A HŮL

FANTASTICKÉ DORTY

PŘÍLIŠ MILOVANÁ
DÍVKA
Neobvyklý milostný trojúhelník. 248 stran
GU248319
349,-

Detektivní příběh z viktoriánské Anglie. 416 stran
GU248302
349,-

Lea zachrání svou rodinu
jen objevem léku na těžkou nemoc. 448 stran
GU036208
359,-

RŮŽE Z YORKU –
STRMÝ PÁD

Lahodné recepty na dezerty v celé škále vůní, chutí,
tvarů a velikostí. 256 s., bar. p.
GU036804
459,-

Vrah zanechává dopisy
s detaily o psychologickém
experimentu. 360 stran
GU248287
299,-

K. Sullivanová

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

Anglie v dramatické době
válek růží. 264 stran
GU253901
299,-
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Andělé vám
pomůžou – stačí
je požádat!

Doreen Virtue, Charles Virtue
Vaši strážní andělé vám neustále
předávají svá poselství prostřednictvím různých znamení. V této knize
vás autoři naučí, jak těmto znakům,
které jsou neustále kolem vás, porozumět. Získáte útěchu při četbě
pravdivých příběhů o tom, jak andělé reagovali na modlitby jiných lidí.
Také lépe porozumíte tomu, jak anděly žádat o vzájemný kontakt společně se specifickými
modlitbami za vaše vztahy, kariéru, zdraví a další důležité oblasti vašeho života.
Váz., 216 stran, 10 x 14,8 cm

GU039121

169,-

129,-

Hartwig Hausdorf

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz

NEVYŘEŠENÉ ZÁHADY
POSLEDNÍCH 5000 LET

LÁSKA, VZTAHY
A PŘÁTELSTVÍ

HLAS POZNÁNÍ

Napínavá cesta časem vede k dodnes nevyřešeným hádankám. Došlo před 5000 lety v bavorském
Chiemgau k dopadu meteoritu, což
vedlo k zániku řady kultur? K uzavření poranění lebky byly transplantovány úlomky kostí – a to před
tisíci lety. Kdo tehdy operoval?
A odkud pocházejí neuvěřitelné
odborné lékařské znalosti, jež jsou
doloženy v čínských knihách
z 2. století př. n. l.? 200 stran

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. 160 stran

GU038835

42

Doreen Virtue

LÉČENÍ ČAKER
S knihou se naučíte využívat svou vnitřní moudrost
a schopnost léčit. Až se zbavíte negativní energie a strachu, probudí se vaše duchovní schopnosti. Autorka vás provede meditacemi a vizualizačními technikami, s jejichž
pomocí dokážete očistit své čakry a využít přirozené léčivé
schopnosti. Brož., 104 s., 11,7 x 16,7 cm
GU039244
129,- 99,-
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ezoterika, záhady

POSELSTVÍ ANDĚLŮ

249,- 199,-

GU039212

189,- 159,-

Než se naučíme mluvit, je naší přirozeností milovat a být šťastní. Jako
malé děti jsme naprosto autentičtí,
protože jsou naše činnosti řízeny
instinktem a emocemi. Jakmile se
však naučíme jazyk, lidé kolem nás
upoutají naši pozornost a vštěpují
nám své vědomosti. Don Miguel Ruiz
nám ukazuje, jak se přes tyto
nepravdivé a nesprávné vědomosti
dostat k autentickému tichému hlasu
pravého já a najít tak svůj klid.
216 stran
GU039012

199,- 159,-

Jan Menděl

AFIRMACE
Autor založil v roce 2010 facebookovou stránku
Afirmace a každý den na ni vkládá text k zamyšlení. Stránka má 40 000 členů. Čtenáři prosili autora, aby nejlepší afirmace vydal knižně. On jim vyhověl a výsledkem je krásná dárková kniha, která
vám zlepší náladu a pomůže najít odpovědi na
otázky, které zrovna řešíte. Knihu je ideální mít na
nočním stolku a každé ráno ji otevřít pro „myšlenku dne“. Váz., 196 stran, 15,8 × 15,8 cm

GU280005

249,-

199,-

Chcete ostatním členům doporučit knihy, které vás zaujaly?
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Theresa Cheungová

Lorna Byrneová

JAK NAJÍT NEBE

ANDĚLÉ NA DOSAH

Co je nebe a jak ho najdeme? 320 stran
GU038344
349,- 279,-

Jaký úkol mají andělé? 328 stran
GU039055
279,- 219,-

Jeho Svatost dalajlama

Sonia Choquette

UMĚNÍ NAJÍT PRAVOU MÍRU

VAŠI DUCHOVNÍ SPOLEČNÍCI

Plýtvání drancuje nás i přírodu. 128 s.
GU039182
169,- 129,-

Zbavte se stresů a strachu. 288 stran
GU039123
199,- 159,-

GU039122

229,-

179,-

N
O
VI
N
KA

Anselm Grün

Dalajlama v této dnes již slavné knize nemluví pouze o hlavních
myšlenkách buddhismu, o meditaci a o jiných pro něj známých
tématech. Snaží se zde svoje učení propojovat s přirozeným vývojem západního světa a jeho stylu života, aby našel bod, ve kterém
si mohou všichni rozumět. Tyto nesmrtelné myšlenky jsou podané
tak, aby v nich každý našel to své. Váz., 188 stran, 12,5 x 178 cm

„Střední věk je čas, kdy máme
spustit všechno naše kouzlo
v plné síle!“
Marianne Williamson

ČAS ZÁZRAKŮ
Když stárneme, máme potřebu životní změny, to je již dlouhodobý lidský fenomén, který se projevuje nezávisle na pohlaví.
Podobně jako při přechodu z puberty do dospělosti je ve středním věku nutné nechat některé věci za sebou a otevřít se
tomu, co přichází. To je rámec knihy Marianne Williamson,
která toto téma uchopuje z psychologického a duchovního hlediska a snaží se v každé fázi lidského života najít to nejlepší.
Brož., 168 stran, 14,5 x 20,5 cm

GU039125

Napište nám na katalog@knizniklub.cz

159,-

119,-

Raymond A. Moody Jr.

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Autor shrnuje vzpomínky těch,
kteří přežili klinickou smrt,
a dochází k pozoruhodnému
zjištění. Zdá se, že vjemy při
umírání bývají shodné a vesměs
naznačují možnost jakési další
cesty. 160 stran
GU037032

229,- 189,-

43
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Jason Wachob

ŽIJTE!

Co kdybychom
měli jasnou
odpověď na
všechny svoje
otázky?

Jak se naučit
budovat
život, a ne
životopis
Jezte, hýbejte se, pracujte, zkoumejte, dýchejte,
milujte, buďte vděční, smějte se – na těchto a dalších principech staví autor své učení. Naučte se
vytvořit si bohatší, šťastnější a smysluplnější život.
Váz., 256 stran, 12,6 x 20 cm

GU275383

David R. Hawkins

299,-

239,-

MOC VERSUS
SÍLA

životní pomoc

Člověk si myslí, že žije
díky silám, které má pod
kontrolou, ale ve skutečnosti je ovládán mocí
z netušených zdrojů, nad
níž nemá kontrolu žádnou. Během dvaceti let Hawkins
dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského
vědomí a vytvořil fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato
anatomie vědomí vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy.
Brož., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GU039288

159,-

NAUČTE SE ŽÍT
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. 192 stran
GU038862
199,- 159,-
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199,-

Mats Billmark, Susan
Billmarková

Wilhelm Schmid

Pedram Shojai, OMD

UMĚNÍ STÁRNOUT

MĚSTSKÝ MNICH

S procesem stárnutí nic nenaděláme, musíme jej přijímat
s klidem, jako přirozený jev,
nepřepínat síly a zbytečně se
nestresovat. Knížka vám v deseti krocích ukáže, jak tohoto
umění dosáhnout. 120 stran
GU038367
169,- 129,-

Autor 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. 296 stran
GU038478
279,- 219,-

44

Sri Chinmoy

KAPKY MOUDROSTI
Mějte inspiraci stále po ruce! Již šestá sada oblíbených dárkových karet s inspirujícími aforismy a meditativními obrazy, v tomto vydání navíc doplněná praktickým dřevěným stojánkem na vystavení kartiček. Udělejte radost sobě nebo svým blízkým
tímto milým dárkem. Kartičky s dřevěným stojánkem, 55 listů, 8,5 x 9,6 cm

GU305365

115,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz
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Louise L. Hay.

JÁ TO DOKÁŽU

Louise L. Hay,
Kristina Tracy

MYSLÍM, TEDY
JSEM!
Vaše myšlenky utvářejí váš
život. S tímto poselstvím
seznamuje Louise L. Hay lidi
po celém světě déle než dvacet pět let. Nyní i děti mohou pochopit, že mají
vládu nad svými myšlenkami a slovy. Veselé ilustrace s jednoduchými texty je
naučí, jak přecházet od negativních myšlenek a slov k těm pozitivním. Štěstí
a spokojenost, které tato schopnost přináší, provázejí děti po celý život.
Váz., 32 stran, 22,8 x 22,8 cm bar. publikace
GU039344
169,- 129,-

Inna Václavová

V ZAJETÍ
ATLANTIKU
Inna Václavová je
mistryně světa
v jachtingu, kapitánka a kormidelnice. Když na plachetnici přeplula
Atlantský oceán,
přestala s létáním,
kterému se dříve
intenzivně věnovala. Naprosto jí učarovaly neomezený mořský prostor, silný vítr
a velká rychlost. Jako vyznavačka síly a nezlomnosti lidského ducha napsala originální knihu na podkladu autobiografických zážitků z plavby – o touze najít sebe
sama a vydat se za štěstím, o odhodlání, adrenalinu a životních snech.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GU038767

299,-

životní pomoc
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Kniha Louise Hay Já to
dokážu! nás učí, jak používat pozitivní výroky k tomu,
abychom zlepšili a zdokonalili svůj život, který často nenaplňuje naše očekávání. Může tomu tak být
i proto, že sama očekávání nevycházejí z našich skutečných potřeb. Přečíst
tuto knihu nezabere mnoho času, její obsah vás povzbudí a do mysli přinese
velmi zajímavý námět, o němž budete déle přemítat.
Váz., 104 stran, 14,6 x 16,5 cm
GU039289
169,- 129,-

239,-

Louise L. Hay

MILUJ SVŮJ ŽIVOT
Vydáte-li pozitivní energii při práci s myslí,
uzdravíte své tělo. Když limitujeme své myšlení a názory, tvoříme si v mysli zárodky nemocí. Pozitivní změny v myšlení tvoří prostředí k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího
života. Myšlenky a slova tvoří náš život.
256 stran
GU039058
299,- 239,-

Výhodný komplet
ušetříte

240,-

jen

397,-

obj. č.

GU039721

Já to dokážu, Myslím, tedy jsem a Miluj svůj život

Marie Kondo

Allan a Barbara Peasovi

ZÁZRAČNÝ ÚKLID

ODPOVĚĎ

Proměňte svůj domov pomocí inspirativní metody: klíčem je vypořádat se s domácností ve správném pořadí, ponechat
si jen to, co opravdu milujete, a udělat
vše rychle. 192 stran
GU037283
249,- 199,-

Příručka vám ukáže, jak od života získat, co
chcete, a jak překonávat překážky. Dozvíte se,
jak převzít vládu nad svým životem, stát se
člověkem, jakým chcete být, a poradit si
s nástrahami života. 288 s., čb. il. + čb. foto
GU036182
259,- 199,-

Objevte Luxusní knihovnu! Více na www.luxusniknihovna.cz
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Giulia Tedeschiová,
Ulrike Raiserová

Sůl je nad zlato
nejenom
v pohádkách!

HERBÁŘ
Přírodní lékárna
Výpravná publikace se zabývá léčivými rostlinami.
Část knihy tvoří přírodní
lékárna, v níž jsou uvedeny jednotlivé potíže a tipy na léčbu i návody, jak
prostředky připravit.
288 s., bar. publikace
GU038929 399,- 319,-

Nikolaj Illarionovič Danikov

LÉČEBNÁ SŮL
Sůl je nejen nejrozšířenější dochucovadlo, ale dokáže zároveň významně
pomoci našemu zdraví. Její správné
užívání pomáhá předcházet nemocem oběhové soustavy, jater, kloubů
či srdečnímu infarktu. Přední odborník N. I. Danikov vás v knize provede
úžasnými možnostmi, které sůl při
samoléčbě a prevenci nabízí. Zjistíte,
že sůl je opravdu nad zlato! Váz.,
304 stran, 12,5 x 20 cm

199,-

259,-

Hildegarda z Bingenu
patří mezi největší postavy středověké medicíny.
Nadčasovost a účinnost
jejích bylinných léků nás
neustále překvapuje.
208 s., bar. publ.
GU038947 249,- 199,-
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zdraví

GU038861

LÉČEBNÉ UMĚNÍ
HILDEGARDY
Z BINGENU

Bruce Fife

LÉČEBNÁ SÍLA
KOKOSU

K. Mosetter, A. Caveliusová

ALZHEIMER
JE CUKROVKA
Franziska von Au

DOMÁCÍ RECEPTY PROTI
NEMOCEM
Všechny informace o přírodní domácí
lékárně a samoléčbě osvědčenými
protředky z přírodních zdrojů. Běžné
potíže, jako poruchy spánku, nachlazení,
bolest hlavy, nervozita, žaludeční i střevní
problémy , horečky aj., můžete ošetřit
domácími prostředky – bez vedlejších
účinků a levně.
Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm
GU039432
249,- 219,-

46

Alzheimer začíná dávno před
prvními příznaky a dá se
včas zastavit. Autor tvrdí, že
je výsledkem poruchy látkové
přeměny cukru v mozku
a měl by být chápán jako
diabetes. Metabolismus se
dá ovlivnit výživou, pohybem
a dalšími opatřeními.
Prevence je možná, pokud
včas rozpoznáme signály
a budeme proti nim účinně
bojovat. 280 stran
GU038589

Kokos zažívá obrovský boom
a o produkty z něj je zájem nejen v kuchyni, ale i v kosmetice
a zdravotním průmyslu. Jaké
jsou výhody pravidelného užívání kokosové dužiny, mléka či
oleje? Autor, zakladatel a ředitel Coconut Research Center
objasňuje benefity spojené
s kokosovými produkty. Ty
pomáhají například v prevenci
srdečních chorob, při problémech s ledvinovými kameny,
v boji proti zpomalování metabolismu nebo jako ochrana
kůže před volnými radikály. Váz., 288 stran,
12,5 x 20 cm

GU039116
259,-

199,-

279,- 219,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660

Gabi Hoffbauer

SNIŽOVÁNÍ
KREVNÍHO TLAKU
BEZ LÉKŮ
Ke zlepšení stavu mnohdy
stačí drobné změny životního stylu: správná výživa,
pravidelný pohyb a odpočinek. 88 stran
GU038667
89,-

Co všechno
má krev na
svědomí
Ulrich Strunz

J. Langendoen, K. Sertelová

KREV

Účinnou metodu bez vedlejších účinků už neznají jen
odborníci. Přes 70 tejpů je
určeno ke zmírnění nebo
odstranění 160 zdravotních
potíží. 248 s., bar. foto
GU036803 399,- 329,-

Rudi Beiser

ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE
Přehledný atlas umožňuje
bylinky bezpečně rozpoznat a připravit si originální směsi. Navíc kalendář
sběru a tipy pro pěstování. 176 s., bar. foto
GU034954 229,- 189,-

Populárně naučná knížka renomovaného autora a odborníka
molekulární medicíny MUDr
Ulricha Strunze, který na základě své dlouholeté praxe odhaluje tajemství krve, životně
důležité tělesné látky, která je
klíčem k našemu zdraví.
Dozvíme se, co všechno má
krev v našem organismu na
svědomí a co dokáže ovlivnit,
co nám prozrazují krevní testy,
rozebírá jednotlivé hodnoty,
a jak je lze ovlivnit přírodní cestou, zabývá se krevním oběhem, krevními skupinami, akutními i chronickými nemocemi,
hormony apod. Brož., 272 stran,
12,5 x 20 cm

GU038348

279,-

zdraví

TEJPOVÁNÍ JAKO
SAMOLÉČBA
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219,-

Nohy vás nesou
životem - pečujte o ně!
Thomas Rogall

ZDRAVÍ PRO VAŠE NOHY
Pocit bolavých a těžkých nohou, špatné
držení těla, křečové žíly a vbočený palec – to je jen několik komplikací a problémů spojených s nohama, které nám
mohou znepříjemnit život. Autor sestavil jednoduchý každodenní program,
který vám pomůže v prevenci proti bolavým zádům či patním ostruhám. Kniha obsahuje přehledné fotografie
a jasná schémata pro jednotlivé cviky
a metody, včetně tejpování a masáží.
Váz., 112 s., 12,4 x 18 cm, bar. foto

GU039083

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 61.

199,-

159,-

W. Funfack, M. Riederová

Wolf Funfack

METABOLIC BALANCE®:

METABOLIC BALANCE®:

(Ne)dieta

Kuchařka

Jedinečná metoda ke snížení
hmotnosti.168 stran, bar. foto
GU038904
279,- 219,-

Pestré, chutné recepty a praktická doporučení. 144 s., bar. foto
GU038905
279,- 219,-

Výhodný komplet
ušetříte

190,-

jen

368,-

obj. č.

GU039525

2x Metabolic Balance®
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rodina

Naučte své
dítě spát
a bude z vás
mnohem
šťastnější
rodič!
Stephanie Modellová

PRŮVODCE SPOKOJENÝM DĚTSKÝM SPÁNKEM

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

Nemůže vaše děťátko usnout, stále se budí a vstáváte k němu každých pár minut? Přední
odbornice na dětský spánek Stephanie Modellová shrnuje ve své revoluční knize ty nejlepší
tipy, rady a metody, díky kterým naučíte své děti jednoduše usínat a nastavíte jim pravidelný
spánkový režim. Brož., 144 stran, 12 x 16,5 cm

GU039115

199,-

159,-

Váz., 64 stran, 22,5 x 31 cm, barevná publikace
GU039137
299,- 239,-

PRVNÍ ALBUM: NAŠE MALÁ PRINCEZNA
Váz., 64 stran, 22,5 x 31 cm, barevná publikace
GU039138
299,- 239,-

MOJE PRVNÍ VZPOMÍNKY

Gerald Hüther

Margot Sunderlandová

Nádherně zpracovaný památník miminka s prostorem
pro vlastní fotografie a místo na vložení drobných upomínek, jako je snímek z ultrazvuku, kadeř vlasů nebo
náramek z porodnice. 80 stran, bar. publikace
GU038941
299,- 239 ,-

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ TALENT

VĚDA ZVANÁ RODIČOVSTVÍ

Každé dítě je mnohostranně nadané, má cenné talenty.
To je již dávno vědecky dokázáno. Měli skoncovat s konceptem nadání tradovaným z minulého století! 152 stran
GU038588
179,- 139,-

První praktická příručka pro rodiče, která obsahuje fakta
o optimální výchově. Poznáte, jak dotek, smích a hra
podněcují schopnost milovat život. 304 s., bar. publikace
GU038338
399,- 299,-

48

Pohodlné objednávky poštou, telefonem či přes internet!
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Paula Radcliffová

JAK BĚHAT

Brigitte Engammareová

PEVNÉ BŘICHO ZA 30 DNÍ
Brož., 96 s., 16,5 x 22,5 cm, bar. foto
GU039082

199,- 159,-

Brigitte Engammareová

KRÁSNÉ NOHY ZA 30 DNÍ
Brož., 112 stran, 16,5 x 22,5 cm, bar. foto
GU039081

199,- 159,-

GU039223

299,-

239,-

MALÁ ŠKOLA PILATES

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin

Ingo Froböse

Alison Velázquezová

Kniha detailně popisuje cviky
a techniky dýchání, díky nimž získáte sebejistotu a potřebné dovednosti. Čekají vás série cviků a sestav – nic se nepředpokládá, vše
je vysvětleno. Kniha plná rad, připomenutí a pomoci z vás brzy
udělá nadšence pro tuto metodu
měnící celé tělo. 192 s., bar. publ.
GU038892
299,- 239,-

MODRÁ KNÍŽKA
O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ

POSILOVÁNÍ
BEZ NÁŘADÍ

POLÉVKOVÁNÍ

Knížka spíše o pohledu na běh
jako na něco krásného, klidného
a slavnostního než rady, jak rychleji zaběhnout maraton. Podle autorů je tu běhání proto, aby se člověk bavil, aby nás uzdravovalo,
spojovalo a plnilo radostí. 120 s.

Přes 100 velice účinných
cviků bez nářadí

GU038753

Knižní klub je tu s vámi již dvacet pět let!

199,- 159,-

Perfektní cviky pro zlepšení kondice a vytvarování těla, které můžete cvičit kdekoliv. Nejúčinnější
pomůcku totiž máte s sebou –
váhu svého těla. 160 s., bar. p.
GU037437

299,- 249,-

fitness

Pevné a krásné břicho či nohy můžete mít za pouhý
měsíc! Ucelený program provází každodenním cvičením.

Každý ví, že běhání má blahodárné účinky. Ať už jde
o občasné vyběhnutí okolo
domu, přípravu na 10kilometrový charitativní závod,
nebo dokonce několikaměsíční trénink na maraton –
vždy je lepší vědět, jaký je
náš cíl a jak ho vlastně
dosáhnout. Paula
Radcliffová, jedna z nejslavnějších a nejúspěšnějších běžkyň, sepsala tuto skvělou příručku vhodnou pro začátečníky i pro
zkušené atlety. Kniha vás seznámí se vším, co potřebujete vědět o přípravě,
dietě, vybavení, tréninku a technice. Autorka se také věnuje běhání v těhotenství a nabízí i nesčetné množství tipů a rad na běhání všech možných
vzdáleností v každém počasí.
Brož., 176 stran, 19 x 24,5 cm bar. publikace

Chcete zhubnout, pročistit organismus a načerpat novou energii?
Tato kniha přináší jednoduchý
a chutný způsob, jak nastartovat
hubnutí pomocí polévek. Potřebujete jen mixér – s ním si připravíte více než 80 teplých a studených polévek. 192 s., bar. publi.
GU038240
299,- 249,-
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Prostě jednoduše. A dokonale.
Líp to nejde!
Roman Vaněk, Jana Vaňková

JEDNODUŠE & DOKONALE
Kuře
Ve své nové edici Jednoduše & dokonale vydává autor kuchařských bestsellerů Roman Vaněk první kuchařskou knihu v pořadí: Jednoduše & dokonale
KUŘE. Kniha obsahuje více než 140 barevných fotografií. Svou jednoduchostí zaujme každého milovníka dobrého jídla za rozumnou cenu a zároveň
svým tradičním formátem a typickým vzhledem doplní kolekci „bílé řady“
Vaňkových kuchařek. Váz., 96 stran, 21 x 29,7 cm
299,- 239,-

kuchařky

GU303419

Will Fleischmann

Daniela Turecká

L. Cheadleová, N. Kilby

DOMÁCÍ UZENÍ MASA
NA GRILU I V UDÍRNĚ

NAKLÁDAČKA NA
VĚČNÉ ČASY

MATCHA

Kniha provází 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 vám
pomůže zazářit na party s přáteli a rodinou. 192 s., bar. publ.

Autorka má s nakládáním bohaté zkušenosti, a dělí se o to
nejlepší ze svých tajných tipů.
Vyzkoušejte například nakládané marinované tofu, hermelín
se zahraničním šmrncem nebo
pořádně pikantní chilli mix, nebojte se ani nakládání masa.
168 stran, barevná publikace

GU038509

50

349,- 279,-

GU039293

299,- 239,-

Všechno o fenomenálním japonském zeleném práškovém
čaji matcha. Odhalte jeho dějiny i fascinující japonský čajový
obřad, vyzkoušejte matchu jako
přísadu do zmrzliny a croissantů, piva, smoothie a čokolády
a vyzkoušejte 14denní očistnou
kůru s matchou.
160 stran, barevná publikace
GU038906
299,- 239,-

OHNIVÝ KUŘE 2
Janovy Lázně zažívají gastronomický boom – co podnik, to
jiná kuchyně. Klasiku si vychutnáte u Slepičků. Španělský
ptáček od hospodského Kohouta vás uhrane. Na moderní
občerstvení zajděte do restaurace OK s kuchařem Macátkem. Luxusem se nechte hýčkat v Hotelu Grand. A ještě si
Liu otevírá vietnamský bufet. Na sladkosti vás vezmeme do
Nebe, místní cukrárny!184 stran, barevná publikace
GU038625
249,- 199,-

Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na stranách 4–5.

N
O
VI
N
KA

50 a 51_sablona lista 12/15/17 4:04 PM Stránka 3

Zdeňka Mazúrová

BEZLEPKOVÉ PEČENÍ PRO KAŽDÉHO
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. 160 stran, barevná publikace
GU038849
299,- 239,-

Kateřina Kuranova

kuchařky

ČESKÉ SMOOTHIE
KUCHAŘKA S DUŠÍ
Jednoduchá smoothie ze
sezonních a dostupných
surovin. Jsou rozdělené podle
ročních období a doplňují je
vyzkoušené tipy.
160 stran, bar. publikace
GU038281 279,- 229,-

Angelika Iliesová

MINUTKY Z MASA
Šťavnatý steak, rychlé masové směsi, salát Caesar s křupavou zeleninou, grilované špízy
nebo zapékané maso v lahodné krémové omáčce – to jsou příklady jídel, které s touto
knihou hravě zvládnete připravovat denně, pro celou rodinu a bez toho, abyste museli
stát dlouho u sporáku. Bonusem jsou praktické tipy, jak vybrat správnou část masa pro
daný pokrm, či kdy je steak rare, medium a well-done. Váz., 144 stran, 21 x 26 cm

GU039136
Z. Horecká, V. Horecký

Z. Horecká, V. Horecký

VÍKENDOVÁ
KUCHAŘKA

HRNÍČKOVÁ
KUCHAŘKA

216 stran, bar. publikace
GU038490 279,- 229,-

264 stran, bar. publikace

GU038365

299,-

239,-

299,- 249,-

Výhodný komplet
ušetříte

200,-

jen

378,-

obj. č.

GU039722

Víkendová kuchařka a Hrníčková kuchařka

Otevřeli jsme dvě nové prodejny KNIŽNÍ KLUB EXPRES. Více na straně 2.
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BANÁNOVÉ LÍVANCE podle
Anny Linhartové:

BELLA LINIA 60 KAPSLÍ
Doplněk stravy, který obsahuje unikátní
směs bylin: ostropestřec, jitrocel, guaranu,
cesmínu paraguayskou, rakytník a houbu
čagu. Přidané psyllium navíc zvyšuje přísun
vlákniny. Guarana a cesmína napomáhají při
kontrole hmotnosti a přispívají k odbourávání tuků. Ostropestřec a rakytník podporují
trávení. Vyrobeno bez příměsí a konzervačních látek. Produkt je vhodný pro celiaky,
vegetariány a vegany, není vhodný pro děti
a mladistvé do 15 let, těhotné a kojící ženy.
GU306059
225,-

Rozmačkejte 3 banány se lžičkou
zázvoru nebo 2 lžícemi kakaa, přidejte
1/2 hrnku žitné mouky a 1/2 lžičky kypřicího prášku, zamíchejte se 4 rozšlehanými vejci. Smažte na rýžovém oleji.

TULSI A TULSI S CITRONELOU
Tulsi (bazalka posvátná) je jednou z nejposvátnějších a nejoblíbenějších lěčivých bylin Orientu. Patří mezi antioxidanty a adaptogeny, podporuje imunitní systém, vitalitu a zvládání stresu. Nálev z tulsi s citronelou a přírodním citronovým aroma má vynikající chuť a vůni.
Bylinný čaj – doplněk stravy. 40 nálevových
sáčků po 1,5 g (20 ks od každého druhu)
GU306060
135,-

PÁNEV NA ČTYŘI LÍVANCE

zboží

Pánev na 4 lívance, průměr 24 cm, materiál – uhlíková ocel s nepřilnavým
povrchem, síla materiálu 0,7 mm, plastová rukojeť s otvorem pro možnost
zavěšení. Barva černá. Elektrika, sklokeramika a plyn ano, indukce ne.
Myčka ne.
GU305600
125,-

Budík, který
vám navíc
poví, jaký je
venku den!
KONVIČKA KERAMICKÁ SE ŠÁLKEM
CHERRY
Objem konvice 360 ml, objem šálku 330 ml, materiál keramika, krémová glazura s dekorem třešně, zelené
víčko konvice. Myčka ano, ale pro zachování dokonalého
vzhledu doporučujeme umývat ručně.
GU306057
145,-

DOZA KERAMICKÁ SE LŽIČKOU CHERRY
Dóza s víčkem a dřevěnou lžičkou CHERRY, objem dózy
400 ml, krémová glazura s dekorem třešně, zelené víčko.
Myčka ano, ale pro zachování dokonalého vzhledu doporučujeme umývat ručně.
GU306056
99,-

52

DIGITÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE S BUDÍKEM
zobrazuje:
• místní čas, režim hodin 12/24
• teploměr a vlhkoměr
• indikaci počasí a měsíční fázi
• kalendář 2018–2099
• opakované buzení
• paměť pro záznam min./max.teploty a vlhkosti
• 10 sekundové modré podsvícení displeje
2xAAA (1,5 V) baterie – nejsou součástí balení
GU306168

189,-

Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob!
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AKUPRESURNÍ PODLOŽKA
SJH 303
Pošlapáváním na podložce docílíte vzpružení celého těla, zmírníte únavu a podpoříte cirkulaci krve v dolních končetinách.
Podložka má šest magnetů. Magnety
mohou pomoci od bolesti, otoků, zánětů,
podpoří krevní oběh, následně látkovou
výměnu a regeneraci.
Stimulací akupresurních bodů ovlivníte
funkci důležitých orgánů vašeho těla.
Oceníte při problému s propadlou klenbou
a plochými chodidly.
Využijete v koupelně při ranní hygieně, ve
sprše, při žehlení, sledování TV...
Rozměr: 27,5 cm x 35,5 cm
GU306062
299,-

DISK ROTAČNÍ S MAGNETEM
25,5 CM
Rotační disk průměr 25,4 cm s magnetem – nosnost 100 kg. Rotací disku docílíte zeštíhlení postavy a posilování různých
partií – boků, břišního svalstva a zad.
GU306058
199,-

KRÉM PLEŤOVÝ A KRÉM NA RUCE MANDLOVÝ

zboží

Krém na ruce (125 ml) poskytuje dlouhotrvající ochranu rukou před
nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Dokonale regeneruje a příznivě
působí na podrážděnou a popraskanou pokožku.
Krém na tělo a pleť (200 ml) chrání před nepříznivými vlivy vnějšího
prostředí. Dokonale hydratuje, regeneruje a příznivě působí na
pokožku. Zajišťuje denní přísun potřebných výživových látek.
GU305573
99,-

KOUPELOVÁ SŮL
KAŠTAN KOŇSKÝ
900 G
Koupelová sůl s přírodními
látkami pro ošetřující blahodárnou koupel. Je připravena jako unikátní kombinace kvalitní soli s extraktem z kaštanu koňského,
který obsahuje saponiny,
flavonoidy, aminokyseliny
a další prospěšné látky.
GU305567
99,-

SPRCHOVÝ GEL A PĚNA DO
KOUPELE KAŠTAN KOŇSKÝ
Krémová koupelová pěna 500 ml s podmanivou vůní, obohacená o kvalitní extrakt
z kaštanu koňského.
Krémový sprchový gel 500 ml šetrně myje
a zanechává pokožku svěží a provoněnou.
GU305570
125,-

SADA DVOU BALZÁMŮ
S KAŠTANEM KOŇSKÝM

NÁPLASTI V PLECHOVÉ KRABIČCE, 50 KUSŮ
50 náplastí v praktické kovové dóze (2 vzory: andílek 25 ks
a „prosím foukat“25 ks, formát 19 x 72 mm). Použití na škrábnutí, říznutí nebo malá poranění. Místo poranění před přilepením náplasti dobře vyčistěte. Náplast lepte jen na suchou a čistou pokožku. Rozměry kovové krabičky 7 x 9 x 3 cm.
GU304613
89,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660

Masážní bylinný balzám hřejivý 500 ml
obsahuje 23 léčivých bylin. Přináší úlevu při
potížích s revmatismem a zánětu žil, artritidě, bolestech kloubů, od namožených svalů
a páteře, pocitu těžkých nohou a bolavého
svalstva. Masážní bylinný balzám extra silný
500 ml obsahuje 23 léčivých bylin se zesíleným účinkem všech složek.
GU246572
119,-
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Zimní večery jsou
jako stvořené
pro pletení!
Jennifer Schleichová

STYLOVÉ SVETRY
Ať už jde o ležérní „oversize“
kardigan, pončo s etno vzorem
nebo univerzální černý svetřík:
v této knize najdete to pravé
pro každou příležitost a sezonu. Čtrnáct nadčasových
modelů je ideální jak pro
pokročilé, tak i pro začátečníky, a to díky detailním instrukcím a nekomplikovaným střihům. Váz., 96 stran,
20 x 23,5 cm bar. publikace

GU039001

199,-

Helgrid van Impelenová

STYLOVÁ PONČA A PELERÍNY
Pončo je nejjednodušší na pletení, proto se do něj
mohou pustit i začátečníci. Nemá totiž švy, takže se
plete pořád dokola nebo řada za řadou. 96 s., bar. p.
GU039003
199,- 159,-

159,-

hobby

Anna Philippsenová

PERFEKTNÍ ÚČESY PRO PERFEKTNÍ DEN

TO
P

Naučte se techniky jako tupírování, zvlnění či žehlení
vlasů, pak začněte česat, od zapletených vlasů přes
slavnostní účesy i ty na všední den! 144 s., bar. publ.
GU039004
279,- 219,-

+ DÁREK
PRO PRVNÍCH
500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT

I. de la Fressange, S. Gachetová

S. Pesterová, C. Brunsová

CO SI DNES VEZMU
NA SEBE?

KREATIVNÍ NÁPADY
PRO KAŽDÉHO

Jak se obléknout na schůzku v bance?
Jak na první rande s partnerem? A co
první oběd u jeho rodičů? Příručka přináší tipy na stylový vzhled pro každou
situaci. Se základními kousky šatstva
a touto knihou už nikdy neřeknete:
Nemám co na sebe. 160 s., bar. publ.
GU039093
399,- 319,-

Pusťte se do tvoření a prožijte rok
kreativních víkendů! 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. 176 s., bar. p.
GU038198
299,- 249,-

54

Kerstin Wolandewitschová

ÚTULNÝ DOMOV
V této knize se dozvíte, jak si vytvořit jedinečný a osobitý domov. Autorka čerpá ze
svých zkušeností – již mnoho let objevuje poklady na bleších trzích, láskyplně je
restauruje a propůjčuje jim vlastní rukopis. Všichni, kdo po přečtení dostanou chuť
přiložit ruku k dílu a vytvořit si svůj vlastní prostor, kde se budou cítit dobře, zde
najdou konkrétní návod. 176 stran, barevná publikace
GU039027
359,- 279,-

Číslo účtu pro platby předem: 2113348520/2700
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Vyškrabávací obrázky

SECESNÍ SNY

Gareth Moore

441 HÁDANEK,
RÉBUSŮ
A LOGICKÝCH
HER

+ DÁREK
PRO PRVNÍCH
500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

Kniha obsahuje přes
400 logických her, které
AUTOMOBIL
jsou rozděleny podle
REVUE
obtížnosti do sedmi
stupňů od začátečníků
až po mistrovskou úroveň. V úvodu autor popisuje
základní systém her, jejich strategii a na konci knihy
pak doplňuje řešení. Všechny hry jsou stejně jako populární sudoku
založeny na čtvercové mřížce, tvořené jednotlivými buňkami, a nabízejí velké
množství variací. Na své si tak přijdou všichni, kdo mají rádi sudoku a moderní
logické hry.
Brož., 512 stran, 12,5 x 20 cm

Emily Wallisová

ANTISTRESOVÉ
SPOJOVAČKY
Jestli jste jako děti milovali spojování číslic do obrázků, radujte
se – spojovačky zažívají velký
návrat! Tentokrát se ale jedná
o malá mistrovská díla, ukrytá
do několika set očíslovaných
teček. Výsledný tvar si navíc
můžete vybarvit, takže získáte
dílo, které bude vždy jedinečné
a jen vaše. 96 stran, čb. il.
GU038197

199,-

159,-

GU038931

Jan Beer

Jan Novotný-Kuzma

Peter Gordon, Frank Longo

365 KŘÍŽOVEK
NA CELÝ ROK

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ
SLOVNÍK

SUDOKU

Publikace obsahuje 365
křížovek – na každý den v roce
jednu. Navíc si s nimi otestujete všeobecné znalosti z nejrůznějších oblastí – například literatury, filmu, vědy, historie...
a kromě poučení se i pobavíte.
376 stran
GU038855
249,- 199,-

Téměř 250 000
ekvivalentů!

Frank Longo je šampionem
v sestavování sudoku a kromě
základních luštěnek vytváří
i ďábelsky obtížné sudoku,
které vyžaduje pokročilé techniky luštění a je určené pro ty,
kdo si opravdu chtějí potrápit
mozek. 280 stran
GU038144
149,- 119,-

Jedinečný slovník a skvělý
pomocník nabízí vyčerpávající množství hesel a poslouží jako užitečný rádce pro
ty, kteří si rádi tříbí znalosti
a namáhají hlavu. 1248 str.
GU034801 299,- 249,-

Nakupujte na www.knizniklub.cz!

Staňte se mistry

249,-

199,-

Gemma Correllová

Gemma Correllová

KREATIVNÍ KRESLENÍ
PRO PEJSKOMILY

KREATIVNÍ KRESLENÍ
PRO KOČKOMILY

Odreagujte se vtipnými kresbičkami! 128 s., bar. publ.
GU037984
199,- 169,-

Potvrďte si, že jste se svou
kočkou šťastní! 128 s., bar. p.
GU037985
199,- 169,-

Výhodný komplet
ušetříte

100,-

jen

298,-

obj. č.

GU039723

Kreativní kreslení pro pejskomily a Kreativní kreslení pro kočkomily

55

hobby

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! 28 stran, barevná publikace
GU039187
199,- 159,-
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Aleš Dostál

PYTLÁCKÉ POVÍDKY
Po roce 1990 se k pronájmu
honiteb dostaly soukromé
osoby. Jak to může změnit
osudy lidí, líčí příběhy plné slovního i situačního humoru.
160 s., čb. il.
GU038723
199,- 159,-

Thomas Riepe

SPOKOJENÝ PSÍ
ŽIVOT

příroda

Etolog a novinář Thomas Riepe
má na svém kontě řadu populárně naučných knih o psech
a v této nevelké, vtipně napsané
příručce uvádí soubor praktických rad, tipů a návodů, jak
postupovat, aby se váš čtyřnohý
společník cítil spokojeně.
Autorův přístup je inovativní
v tom, že důsledně vychází z hlediska psa a jeho přirozených
požadavků. Opírá se přitom
o chování divoce a polodivoce žijících plemen, jako jsou vlci, dingové nebo pouliční psi,
a rozebírá, co je pro ně důležité, jak si obstarávají potravu, proč si brání revír ap. S tím do
kontrastu dává život psů v moderních velkoměstech a snaží se odpovědět na otázku, jak
to udělat, aby se i naši domácí mazlíčci, žijící vlastně v nepřirozených podmínkách, mohli
projevovat v souladu se svou přirozeností. Autor píše humorně a čtivě a text doplňují vtipné ilustrace. Brož., 112 stran, 11,5 x 19 cm, bar. Ilustrace

GU038976

179,-

149,-

E. Hartley Edwards

VELKÁ
ENCYKLOPEDIE
KONÍ
Jednotlivá plemena
a jejich charakteristiky, navíc i údaje o závodním jezdectví.
360 stran, bar. p.
GU038968
599,- 479,-

Abigail Tuckerová

LEV V OBÝVÁKU
Jak si nás kočky domácí
ochočily a ovládly svět
Čtivá a zábavná kniha plná
pozoruhodných faktů, která
vybízejí k přemýšlení.
264 stran
GU038760
259,- 199,-
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Kudy chodil Honza a Kuba s Matějem
nebo Vydrýsek

José Arce

José Arce

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
MEZI ČLOVĚKEM
A PSEM

PĚT TAJEMSTVÍ
ŠŤASTNÉHO VZTAHU
ČLOVĚKA A PSA

Proslulý „zaříkávač psů z Mallorky“, uznávaný odborník,
zdůrazňuje, že abychom psům
porozuměli, musíme se nejprve
naučit jejich řeči. 160 s., bar. p.
GU038846
299,- 239,-

Autor se zaměřuje především
na psychologii člověka ve vztahu ke psům a zdůrazňuje, že
„cesta ke psu je vnitřní, nikoliv
technická“. 192 s., bar. publ.
GU037442
299,- 249,-

56

Václav Chaloupek

DOTEKY PŘÍRODY
Upolín, lakušník, čertkus… Nejen
na tyto rostliny s pohádkovými názvy narazíte v krajině, kterou vás
provede její znalec a milovník.
Ukáže vám, kde se dají najít orchideje nebo hřiby kováře, zavede
vás do lesa, kam chodil s Vydrýskem, liščetem, rysem či medvíďaty.
Výpravná kniha s unikátními fotografiemi Taťány Typltové inspirovaná autorovými pořady.
Brož., 368 stran, 21,2 × 23,5 cm

GU277781

369,-

295,-

VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 60.
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Marie Hrušková

NEJMOHUTNĚJŠÍ
STROMY NAŠÍ ZEMĚ

Peter Wohlleben

ZVÍŘATA A ROSTLINY
V LESE
Výpravná kniha obsahuje výběr druhů ze světa zvířat, rostlin a hub, doplněný zasvěceným výkladem. Praktická příručka na výlety. 256 s., bar. p.
GU038833
299,- 239,-

Marie Hrušková je spisovatelka a scenáristka. Soustředí se na tematiku stromů,
přispívá do časopisů, vede webovou
stránku www.pamatnestromy.cz, spolupracuje s rozhlasem a televizí a její texty
se staly podkladem například pro televizní pořad Paměť stromů. Vydala také výpravnou publikaci Podivuhodné stromy.
V této knize se soustředí na nejmohutnější stromy, které lze potkat při toulkách
naší vlastí, a texty, plné zajímavostí
a praktických detailů, doplňují fotografie
Pavla Hössla. Výsledkem je krásná inspirativní publikace, která pohladí po duši.
Váz., 128 s., 21,5 x 27,5 cm bar. publ.

GU038903

279,-

219,-

příroda

+ DÁREK
PRO PRVNÍCH
500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM

Andreas Bärtels a kolektiv

ZAHRADNÍ ROSTLINY

AK
ČN
Í

CE
NA

Obsažná publikace, praktický
formát, detailní popisy a výstižné fotografie nabízejí spoustu informací a tipů, jaké druhy vybrat pro užitkové i okrasné pěstování. 640 s., bar. publ.
GU038042
499,- 399,-

Příroda do kapsy

Příroda do kapsy

Příroda do kapsy

Příroda do kapsy

Monty Waldin

STROMY

LÉČIVÉ ROSTLINY

HOUBY

PTÁCI

BIODYNAMICKÉ
ZAHRADNIČENÍ

Stromy brání erozi, jsou součástí systému, který vrací do
přírody vodu a kyslík, poskytují útočiště a potravu mnoha
organismům. Kniha obsahuje
vyobrazení dřevin a určovací
klíč. 192 s., barevná publikace
GU038893
159,- 119,-

Kniha shrnuje výběr bylinek
z celé Evropy a přináší jejich
vyobrazení. Profily jednotlivých
rostlin zahrnují výskyt v přirozeném prostředí a rozšíření
a detaily potřebné k určování.
192 stran, barevná publikace
GU038910
159,- 119,-

Publikace shrnuje výběr hub
z celé Evropy, obsahuje výstižné vyobrazení více než 200
druhů. Jednotlivé profily zahrnují výskyt v přirozeném prostředí a detaily potřebné
k určování. 192 s., bar. publ.
GU038911
159,- 119,-

Publikace obsahuje vyobrazení
více než 150 druhů. Profily zahrnují detaily potřebné k určení, výskyt v přirozeném prostředí a rozšíření. Edice kombinuje praktický formát s obsažností. 216 s., bar. publ.
GU038912
159,- 119,-

Způsob péče o půdu založený
na sezonních cyklech a rytmu
přírody. Soustředí se na udržitelný způsob pěstování.
256 stran, barevná publikace
GU037766
449,- 249,-

Prodejny v blízkosti vašeho domova! Více na straně 60.
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VIKING

LEGENDA O DRAKOVI

POLICIE MODRAVA II

JAN TŘÍSKA

FILMY Z TREZORU

Po smrti vládce Kyjevské Rusi
Svjatoslava I. vypukl bratrovražedný boj mezi jeho syny.
GU306304
DVD 299,-

Královská svatba je v plném
proudu, když se náhle objevuje
drak a unese nevěstu!
GU304487
DVD 199,-

Zkušená kriminalistka Jana
Vinická přijme místo velitele policejní stanice na Šumavě.
GU309005 3 DVD 599,-

Kohout plaší smrt; Kde alibi
nestačí; Dva z onoho světa;
Pět z milionu
GU307350 4 DVD 299,-

Bílá paní; Spalovač mrtvol;
Světáci; Ucho; Všichni dobří
rodáci
GU306310 5 DVD 399,-

SMRTIHLAV

VÁLKA O PLANETU
OPIC

PUTOVÁNÍ TUČNÁKŮ

EXTASE

RELAXAČNÍ DVD

Film o dění, které vedlo k atentátu na Heydricha, se zaměřuje také
na opačnou stranu.
GU309857 DVD
299,-

Volání oceánu

Film navazuje na předchozí snímek Úsvit planety opic.
299,GU309031 DVD

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři.
GU304491
DVD
249,-

Mezinárodně úspěšný film
Gustava Machatého, známý svou
jedinečnou senzuální obrazivostí.
GU276695 DVD 149,-

Akvárium v televizi a další uklidňující záběry! Západ slunce;
Akvárium; Letní obloha
GU308728 DVD 212,-

NA CESTĚ PO ČECHÁCH

FRANCIE

VLÁDCI EGYPTA

Francouzská pobřeží; Paříž;
Zámky na Loiře; Severní Korsika;
Jižní Korsika.
GU238355 5 DVD
99,-

ŠTÍTY KRÁLOVSTVÍ
ČESKÉHO

HISTORIE VESMÍRU

Sada je složena z pěti filmů edice
„Krásy Čech, Moravy a Slezska“
Celkem téměř 5 hodin filmů.
GU244561 5 DVD
99,-

Od Aristotela k Hawkingovi

Toulky po nejzajímavějších
hradech a zříceninách.
GU308553 2 DVD 199,-

Dokumentární seriál o dvanácti
dílech.
GU298814 3 DVD
99,-

Nefertiti; Ramesse III.;
Tutanchamon 1: Královská krev;
Tutanchamon 2: Život a smrt.
GU221245 4 DVD 199,-

ČERVENÝ TRAKTŮREK /1–6

TIP A TAP

MEGA MIMONI

52 epizod seriálu z tvůrčí dílny
autorů proslulého Pošťáka Peta přináší dárková kolekce 6 DVD.
GU242383 6 DVD
249,-

Dárková kolekce 2 DVD nabízí
celkem 26 veselých příhod dvou
roztomilých neposedů.
GU242433 2 DVD 129,-

Užijte si rošťárny Mimoňů, když
hlídají batole pračlověka, sledujte moderní kolo Agnes a další!
GU309030 DVD
299,-

MICHALOVO ZÁBAVNÉ
UČENÍ

58

Michal se vydá do světa písmen,
čísel, barev, dopravy i nálad!
GU306640 3 DVD 287,-

EMOJI VE FILMU
V aplikaci pro textovky se ukrývá Textopolis, ve které Emoji čekají, kdy se dostanou do zprávy.
GU309032 DVD 299,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko!

Škwor

Slza

Jaromír Nohavica

Argema

Dasha

UZAVŘENEJ KRUH

HOLOMRÁZ

PORUBA

ARGEMA 2017

KONEČNĚ

Ve znamení blížících se oslav
dvaceti let existence kapely
vydává pražská rocková úderka
Škwor nové album.
GU306643
CD
319,-

Skupina Slza vydává své
druhé album s názvem
Holomráz, které avizuje
stejnojmenný aktuální hit.
GU307203
CD
349,-

Poruba; Kdo z nás; Lžou mi do
očí; Velká tma; Himaláje; Sako
ze sametu; Černá jáma; Natašo,
lásko má; Nájezdníci...
GU309001 CD
259,-

Kudy z nudy; Stěhovaví ptáci;
Československo feat. Nina
Balková; Představ si svět;
Transylvánská opera; Čas...
GU309002
CD
279,-

Producentovi Davidovi Solařovi se
podařilo sestavit repertoár, který
Dashe umožňuje ukázat hlasové
možnosti a přitom znít moderně.
GU305750
CD
351,-

Jiří Zmožek

POCTA SEMAFORU

André Rieu

Queen a David Bowie, Stevie
Wonder a Paul McCartney, George Michael a Aretha Franklin,
Coldplay a Rihanna, Gary Barlow a Robbie Williams...
GU309035 2 CD 199,-

AMORE

Exkluzivní a unikátní kolekce
skladeb jedné z nejúspěšnějších
osobností české populární hudby
Jiřího Zmožka.
GU307655 3 CD
425,-

Purpura; Sluníčko; Pramínek
vlasů; Blues pro tebe; Dítě školou povinné; Kočka na okně;
Máme rádi zvířata; Klokočí;
Takový je život; Králíku...
GU308988
CD
149,-

LEGENDÁRNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ
ŠLÁGRY

THE DUETS ALBUM

ZLATÁ KOLEKCE

DEVADESÁTKY

Joe Cocker

GREAT ENTERTAINERS

HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI

ZPÍVÁNKY 1.

To nejlepší

HYMN FOR MY SOUL

Janek Ledecký – Proklínám; Lucie
Vondráčková – Kdo tě má rád;
Chaozz – Vodopády; Lenka Dusilová – Pro tebe; Anna K - Nebe...
GU308990 2 CD
329,-

You Haven't Done Nothin; Love
Is For Me; Rivers Invitation; Long
as I Can See the Light; Just Pass It
On; Beware of Darkness..
GU309033 CD
139,-

Nádherné hity si poslechnete
v podání vynikajících interpretů,
jako je Frank Sinatra, Marylin
Monroe, Ray Charles, Dean
Martin, Paul Anka a další.
GU309034 2 CD
139,-

Osobitý humor, písničky a slovní
hříčky potěší všechny děti. Vyprávějí a zpívají Jitka Molavcová,
Petr Jančařík, Václav Upír Krejčí,
Stanislav Hložek, Karel Peterka...
GU233486 CD
109,-

Adámku náš; Holka modrooká; Já
ne, to ty; Andulko, mé dítě; Okolo
Hradce; Prší, prší; Ovčáci, čtveráci;
Tancujte myši; A já pořád kdo to
je; Kočka leze dírou…
GU233232 CD
119,-

František Nepil

Jiřina Bohdalová

Jussi Adler-Olsen

David Lagercrantz

FANTASTICKÝ SPÁNEK

DĚTEM

MILUJU PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

NESMÍRNÝ

Komplet obsahuje šest původních dětských alb a další bonusy. Skvělý titul pro všechny
milovníky Františka Nepila.
GU306642 CDmp3 319,-

Ztracené zuby; Sympatická vodní
krysa; Jak se narodil Křemílek
a Vochomůrka; Odkojeni pohádkami; Měnili mně jednosměrky...
GU308987
CD
149,-

Staré tajemství hrozí zničit Oddělení Q. Jejich protivník je zkušený manipulátor, který nedopustí,
aby se mu někdo stavěl do cesty.
GU295517 2 CDmp3 359,-

MUŽ, KTERÝ HLEDAL
SVŮJ STÍN

Relaxační hudba s uklidňujícími
zvuky. Toto CD vám pomůže
usnout. Poslech nahrávky navozuje
příjemnou atmosféru a přenese vás
na mořskou pláž nebo do přírody.
GU308727
CD
212,-

Výběr šedesáti nejznámějších
duetů české a slovenské populární hudby.
GU305342

Nepropásněte objednací termín 5. března 2018.

3 CD

372,-

Lisbeth Salanderová si odpykává
trest ve věznici a směřuje ke
konfliktu se spoluvězeňkyněmi.
GU295515 2 CDmp3

379,-

What A Wonderful World; Only
Love; Morning; Ballad For Adeline; Music Of The Spheres; The
Last Rose; Love Me Tender...
GU308989
CD
449,-
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Klubová pravidla a VIP program
1. Jako členové Knižního 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 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.
5. 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
l

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

l

l

l

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

l

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

Praha 1: Knihkupectví Luxor,
OC Quadrio, Spálená 2121/22,
tel.: 296 110 701

l

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

l

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

l

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

l

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

l

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

l

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

l

l

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

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

l

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

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

l

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

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

l

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

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

l

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

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

l

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

l

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

l

l

l

l

l

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

l

Ostrava: Knihkupectví Neoluxor,
OC Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
tel.: 597 490 996

60

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

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

Krásné fotky knižních novinek!
instagram.com/knizniklub

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2018.
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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-GU023456,GU124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem GEIS a platbu dobírkou:
12345678-GU023456,GU124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GU023456,GU124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GU023456,GU124578
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

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

l

telefonická objednávka

l

telefonická objednávka

l

telefonická objednávka

l

na e-shopu www.knizniklub.cz
telefonická objednávka

l

SMS objednávka

l

SMS objednávka

l

l

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
l

na e-shopu www.knizniklub.cz

l

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 2/2018 vyjde 30. března 2018.
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Chceš-li být šťasten celý
život, založ si zahradu.

čínské přísloví

100 NEJKRÁSNĚJŠÍCH
ZAHRADNÍCH PROJEKTŮ
Zahrada je živý organismus, který podléhá neustálé změně.
V možnosti tuto změnu aktivně spoluutvářet a den za dnem ji
zblízka prožívat se skrývá jedno z největších kouzel vlastní zahrady. Díky této krásné výpravné publikaci se před vámi otvírá široká paleta variací, tvůrčích nápadů a neotřelých aranžmá. Máte
unikátní možnost projít se po nejkrásnějších soukromých zahradách, jejichž úpravu navrhly přední osobnosti evropské zahradní
architektury. Tyto soukromé ráje se pyšní obrovskou rozmanitostí
a originalitou a poslouží jako skvělá inspirace.
Váz., 256 stran, 23 x 30 cm bar. publikace

GU039028

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

449,-

359,-
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