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12. října 2017

www.knizniklub.cz – Tisíce knih s klubovou slevou pro vás!

Silný příběh, dobře a barvitě 
vyprávěný – co chtít víc! 
To všechno je v Titánech!

strana 9

Myslíte, že hackeři jsou nudní?
Sci-fi Nuly vás tempem, akcí
i humorem přesvědčí o opaku!

strana 21

Tolik strachu jako v temných
londýnských uličkách 
s Půlnočním klukem jste
už dlouho nezažili... strana 25

Soutěžte s dětskými 
knihami o plyšové 
panáčky Pikola!

strana 1
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Milé čtenářky, mílí čtenáři,

je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit, právě když si připomínáme 25 let od startu
obnoveného Knižního klubu v ČR. Moji rodiče byli také mezi těmi, kdo se hned v roce
1992 stali členy. A takových, kdo u nás po celou dobu vydrželi, je přes 3000 – blaho-
přejeme a děkujeme za důvěru!
Jistě jste si všimli, že náš výroční katalog má vylepšenou obálku. Hlavním cílem ale je, abyste
měli z čeho vybírat, a mezi více než stovkou knižních novinek bych rád upozornil kromě
světového hitu pro čtenáře Dívky ve vlaku Ta přede mnou (str. 6) například na nejlepší
severskou krimi uplynulého roku Tekutý písek (str. 20), historický román Slon pro Karla
Velikého (str. 29) nebo praktickou knihu přírodní moudrosti s názvem Klášterní léčivé 
prostředky (str. 58). Nejen pro žáky a studenty se doma hodí mít Česko v kostce (str. 74).

Snažíme se Vám přinášet vždy něco navíc, a tak pokud se zapojíte do soutěže k 25. výročí klubu, můžete vyhrát
zajímavé knihy i zájezd. Také jsme pro Vás vybrali 25 knih, které získáte se slevou 25 %. A nakonec prémie – za
laskavých 25 Kč si pořiďte speciální Knižní diář na rok 2018, kde najdete i citáty o knihách.
Přeji Vám příjemné, stále ještě letní dny a hodně radosti nejen s našimi knihami

Vaše internetové knihkupectví: www.knizniklub.cz2
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  Hledáte svůj oblíbený ŽÁNR?
S naším OBSAHEM v katalogu nezabloudíte... 

1. Paula Hawkins: DO VODY strana 20

2. Liane Moriarty: POSLEDNÍ VÝROČÍ strana 11

3. Donna Douglasová: SESTŘIČKY strana 10

4. Blake Crouch: TEMNÁ HMOTA strana 20

5. Shari Lapena: MANŽELÉ ODVEDLE strana 17

6. Wolf Serno: MEDIKUS Z HEIDELBERGU strana 28

7. Gerd Ludwig: KOČIČÍ ŘEČ strana 66

8. Stuart Clark: NEZNÁMÝ VESMÍR... strana 44

9. Amy Gentryová: DCERA NĚKOHO JINÉHO strana 8

10. V. Soukup, P. David: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY... s. 43

VAŠE NEJ Z KATALOGU 3/2017: 

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! 

Slavíme 25 let!
PRAKTICKÝ DIÁŘ 
na rok 2018 s knižními citáty
a důležitými termíny pro
členy KK. Týdenní kalendári-
um, poznámky, lepená vazba. 
112 stran, 9 x 15,5 cm, 

GS039338 25,-

Antonín Kočí
ředitel nakladatelství
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Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2017. 3

VÝHODNÁ AKCE
Akce platí do 31. října 2017 jen pro členy Knižního klubu.Cena pouze 249 Kč!

Akční cena platí pro členy Knižního klubu,
kteří si jednorázově objednají z tohoto 
katalogu další tituly v celkové hodnotě nad
499 Kč. Ostatní zájemci si mohou objednat
publikaci za plnou členskou cenu 399 Kč.

Objednací číslo při akční ceně:
DA038822

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Tom Jackson, Tim Harris 

ZVÍŘATA V KOSTCE
Lze získat odborné informace o živočišné říši, aniž
bychom intenzivním studiem strávili několik vyso-
koškolských semestrů? Kniha z populární ediční
řady „v kostce“ to nejen umožňuje, ale dělá to
mimořádně atraktivní formou s použitím nevída-
ných 3D ilustrací. Seznamuje čtenáře s exotickými
zástupci fauny, které většina z nás nemá šanci
vidět v přírodě, ale i s druhy běžnými v našem
prostředí. Krátké, ale obsahově objemné informa-
ce zahrnující popis anatomie, způsobu života 
i přehled systémů a nejvýznamnějších zástupců
jednotlivých skupin překvapí i zasvěcené.

Váz., 288 stran, 25,2 x 30,1 cm, bar. publikace 

DA038822         akční cena 249,-
GS038822           499,- 399,-

Zvířata jako 
na dlani!

499,- 
AKČNÍ CENA 

249,-

NOVINKA

VĚDOMOSTI
V KOSTCE
Vesmír, Země, pří-
roda, lidské tělo,
přírodní vědy a his-
torie v neuvěřitel-
ných detailech.
Nádherná rodinná
encyklopedie. 
360 s., bar. il.

GS036764    
599,- 499,-

DINOSAUŘI
V KOSTCE
Encyklopedie za-
chycuje ohromující
prehistorická zví-
řata na prostoro-
vých ilustracích,
doprovázených
přehledným tex-
tem. 208 s., bar. p.

GS037367    
499,- 399,-

VESMÍR
V KOSTCE
Ohromující foto-
grafie a 3D ilus-
trace s přehled-
ným informativ-
ním textem umož-
ňují pochopit  ta-
jemství vesmíru.
208 s., bar. publ.

GS038083    
499,- 399,-
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Slavíme 25 let! 4

Slavíme 25
25 titulů s 25% slevou
str. 7 str. 8 str. 8 str. 10 str. 15

str. 15 str. 18 str. 19

str. 20 str. 22 str. 25
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Sleva 25 % se počítá z běžné ceny. 5

25 let!
str. 29 str. 31 str. 35 str. 43

str. 54 str. 55 str. 59 str. 61 str. 61

str. 66 str. 67 str. 74 str. 74 str. 5

Sleva
25%
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Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz6
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J. P. Delaney 

TA PŘEDE MNOU 
Temný psychologický thriller jako dělaný pro
všechny fanoušky Dívky ve vlaku či Zmizelé,
který byl ještě před vydáním prodán do více než
30 zemí po celém světě a jehož autorem je
úspěšný spisovatel, vystupující pod pseudony-
mem J. P. Delaney.

EMMA
se snaží vzpamatovat z traumatického přepade-
ní a se snoubencem hledá místo, kde by mohla
začít nový život. Ovšem žádný z bytů pro ni není
cenově dostupný – anebo se v něm necítí bez-
pečně. Dokud nenavštíví ten dům na Folgate
Street. Je to mistrovské architektonické dílo –
minimalistický design ze světlého kamene a skla
se vzdušnými, otevřenými prostory. Ten dům má
ovšem také svá pravidla. Tajemný architekt,
který ho projektoval pro svou rodinu, má totiž
pro nájemníky celou řadu nařízení a restrikcí –
nesmí mít například žádné knihy, ozdobné pol-
štáře či jiné dekorativní předměty, dokonce ani
fotografie. Tenhle prostor má totiž své nájemní-
ky změnit – a také to udělá.

JANE
prožila osobní tragédii a také ona potřebuje
nový začátek. Když objeví dům na Folgate
Street, okamžitě ji uchvátí – stejně jako jeho sice
trochu odměřený, ale přitažlivý tvůrce. Brzy po
nastěhování se však Jane dozvídá o záhadném
předčasném úmrtí předchozí nájemnice – ženy,
která byla Jane podobná jak vzhledem, tak
věkem. Čím více se Jane snaží v onom příběhu
rozlišit pravdu od lží, tím více je nucena podřídit
se stejným pravidlům, dělat stejná rozhodnutí,
stýkat se s těmi samými lidmi a zažívat stejný
teror jako ta předešlá…   

Přeložila Milena Pellarová. Váz., 344 stran, 

14,5 x 22,7 cm

GS038430 349,-  279,-

NOVINKA
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Objednávky po telefonu: 296 536 660 7
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Kate Mortonová 
TAJEMSTVÍ LETNÍHO
ODPOLEDNE 
Parný letní den. Šestnáctiletá
Laurel sní o chlapci jménem
Billy, o Londýně a zářivé bu-
doucnosti. Než však den
skončí, stane se svědkyní
otřesného zločinu. O třicet
let později ji stále tíží stíny
minulosti... 408 stran

GS036376 359,- 299,-

Kate Mortonová 
DŮM U JEZERA 
Do impozantního sídla Ri-
verton Grace poprvé vešla
ve čtrnácti. Složité vztahy
mezi panstvem a služebnic-
tvem i napětí mezi jednotli-
vými členy šlechtické rodiny
vytváří mozaiku osudů, které
ožívají v Graceiných vzpo-
mínkách. 480 stran
GS038316 399,- 349,-

Kate Mortonová 

ZTRACENÝ SLIB 
Je červen 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edevanových,
se připravuje na tradiční oslavu slunovratu. Šestnáctiletá
Alice Edevanová je jako na trní: nejenže vymyslela skvělou
zápletku pro svou detektivku, ale je také až po uši zamilo-
vaná. Jenže než udeří půlnoc a oblohu rozzáří ohňostroj,
utrpí Edevanovi ztrátu, po níž opustí Loeanneth nadobro.
O sedmdesát let později je po jednom nepovedeném přípa-
du seržantka londýnské policie Sadie Sparrowová poslaná
na nucenou dovolenou, a tak odjede ke svému dědečkovi
do Cornwallu. Když uprostřed hlubokého lesa narazí na
opuštěný dům obklopený zpustlou zahradou a dozví se
o malém chlapci, který beze stopy zmizel, probudí se v ní
profesní ctižádost. 
Tou dobou vede Alice Edevanová, nyní stará dáma, život
uspořádaný téměř stejně pečlivě jako detektivky, které ji
proslavily. Až jednou začne mladá policistka klást otázky
o minulosti její rodiny a probudí zpět k životu složitý prople-
tenec tajemství, před nimiž Alice celý život utíkala…
Přeložila Hana Krejčí. Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038315 359,-  269,-

NOVINKA

Chovám obrovský obdiv k velkým dámám
detektivek a chtěla jsem, aby Alice
Edevanová byla právě taková žena, která 
by mohla zaujmout místo vedle spisovatelek
jako Agatha Christie, Ruth Rendellová či
Dorothy Sayersová. Romány s tajemnou
zápletkou byly mou první čtenářskou láskou

a právě autorky detektivek mě nejvíc inspirovaly k tomu, abych sama vzala
do ruky pero. 

Kate Mortonová

Sleva
25%
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Přidejte se k nám na Facebooku!8
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Chris Bohjalian 

NÁMĚSÍČNÁ
Mrazivý, vzrušující psychothriller. Krásná Annalee
Ahlbergová zmizela. V noci odešla z domu a zůstal po ní
jen útržek noční košile na větvičce uschlého stromu u řeky.
Městečkem se šíří strach a fámy. Stala se obětí zločinu,
nebo opustila manžela a dvě dcery, aby mohla začít jiný
život? Její rodina však ví, k čemu došlo. Není to poprvé, 
co se Annalee vydala na bizarní noční výpravu – je totiž
náměsíčná. A není to poprvé, co se kvůli tomu ocitla
v ohrožení. Její starší dcera Lianna má dosud v živé paměti,
jak matce zabránila vrhnout se z mostu do řeky.
O náměsíčnosti ví své i detektiv Gavin Rikert, který zmizení
vyšetřuje. Snad právě to na něm Liannu přitahuje – ale co
všechno ho vlastně spojuje s Annalee? A kdo ještě před
Liannou ukrývá tíživá tajemství? Přeložila Jana Kunová.
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GS038867  349,-  261,-

Hollie  Overtonová 

PANENKA
Lily poprvé za osm
let neslyší cvaknutí
zámku a hned ji to
napadne: Taková
šance už se nemusí
opakovat! Po osmi
letech se jí povede
i s dcerou uprchnout
ze spárů jejího učite-
le ze střední školy,
který ji unesl, bil,
znásilňoval a dokon-
ce ji přivedl do jiného
stavu. Když se však
konečně dostane na
svobodu, zjišťuje
Lily, jak moc se za tu
dobu svět změnil – otec mezitím zemřel, sestra, která si nikdy nepře-
stala zmizení svého dvojčete vyčítat, chodí s bývalým přítelem Lily, a jak
se ukazuje, její věznitel si celá léta budoval dokonalé alibi. 
Přeložila Naďa Špetláková. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GS038923  299,-  224,-

   Amy Gentryová 
DCERA NĚKOHO
JINÉHO
Zdálo se, že třináctiletou
Julii unesli, jenže nikdo
nežádal výkupné, neobje-
vily se stopy… Až po osmi
letech se Julie zničehonic
objeví na prahu rodinné-
ho domu. Radost však
rychle střídají pochyby...
Julie se chová více než
podivně. 264 stran

GS038506 259,- 199,-

Nicholas Sparks 
VOLBA 
Román o lásce ztracené 
i nalezené a o volbách,
které jsou někdy těžké
jako život sám. Jak daleko
se smí zajít, aby naděje na
lásku zůstala živá? 272 s.

GS037551 259,- 219,-

Nicholas Sparks 
TO NEJLEPŠÍ Z NÁS 
Aman da a Daw son se po
téměř čtvrtstoletí znovu
potká vají na po hřbu zná-
mého, aby tak splnili jeho
po slední vůli. Staré city se
vracejí... 304 stran

GS035839 299,- 249,-

Výhodný 
komplet 180,- 

ušetříte

Volba a To nejlepší z nás

378,- 
jenobj. č. 

GS039306

NOVINKA

NOVINKA

Na náměsíčné se 
nevolá. Mohli by si 
zlomit vaz…

Útěkem to
teprve
začíná…

Sleva
25%

Sleva
25%
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Každý týden nová soutěž! facebook.com/knizniklub 9
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Výhodný komplet
300,- 

ušetříte

Poselství růží, Sen o Somersetu a Dlouhé stíny

787,- jen
obj. č. 

GS038554

Leila Meachamová 

TITÁNI
Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce, bolestných ztrátách
i zradách je Texas, který se kolem roku 1900 ocitá na prahu
ropné konjunktury, jež odstartuje období prudkého hospo-
dářského růstu. Na pozadí dramatických změn pronikajících
na texaský venkov prožívají svůj osudový příběh dvě nezapo-
menutelné postavy: Samantha, privilegovaná dědička roz-
lehlého dobytkářského ranče, a Nathan, okouzlující mladík
z farmy na severu. Přeložili Luboš a Libuše Trávníčkovi.

Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038147   379,-  299,-

NOVINKA

Osudový příběh dvou
nezapomenutelných

hrdinů 

Dějinné období kolem roku 1900 si
dodnes udržuje zvláštní kouzlo. I pro-
to se tak rádi vracíme k silným lidským
příběhům z této doby. Naštěstí jsou
autoři s neobyčejným citem pro tuto
naši „slabost“, kteří dokážou nenásil-
ně obohatit naše poznání o historické
reálie prostřednictvím vyprávění o výji-

mečných i zcela prostých lidech, jejich láskách a nenávistech, rado-
stech i utrpení v celé široké škále života.
Mezi řadu takových autorů před několika lety pronikla nová tvář: ame-
rická spisovatelka Leila Meachamová. Svým nenápadným Poselstvím
růží si rázem zajistila pomyslné místo na slunci. A počátků dvacátého
století se držela i v poměrně rychle následujících románech Dlouhé
stíny, Sen o Somersetu a nakonec i v netrpělivě očekávaných Titánech.

Libuše + Luboš Trávníčkovi, překladatelé

Leila Meachamová 
POSELSTVÍ RŮŽÍ 
Romantická sága se
odehrává v Texasu.
Líčí život Mary Tolive-
rové, majitelky plan-
táží, a osudy tří gene-
rací. 496 stran

GS038145   
369,- 329,-

Leila Meachamová 
SEN
O SOMERSETU 
Silas Toliver plánuje
výpravu za úrodnou
černozemí v novém
slibném teritoriu zva-
ném Texas. 496 stran

GS036806   
359,- 329,-

Leila Meachamová 
DLOUHÉ STÍNY
Třem mladým přáte-
lům přichází čas zrání
a doba, kdy je tragic-
ké události hluboce
poznamenají a vzá-
jemně vzdálí. 400 s.

GS035827 
359,- 329,-
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Sledujte aktuální novinky ze světa Knižního klubu na Twitteru!10
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Virginie Grimaldi 

POCHOPÍŠ, 
AŽ BUDEŠ VELKÁ
Julia určitě nesnila o tom, že by
chtěla pracovat jako psycholož-
ka v domově pro seniory; zvolila
tu možnost jako útěk od ztráty
v rodině a hlavně útěk od part-
nera, který ji zklamal. O životě
mezi starými lidmi si iluze nedě-
lá, avšak stačí pár týdnů a sblíží
se s nimi i se svými kolegy, jako
by našla novou rodinu. K pocitu
naplnění a štěstí jí zbývá už jen
krok – jenže to Julia musí zapra-
covat také na sobě a překonat
strach z nové lásky… Román vás
vtáhne do světa pestrých a ži-
voucích postav, v němž se každý
den servíruje tak vydatný i osvě-
živý koktejl slz a smíchu, že vám
bude líto ho dopít. 
Přel. Alexandra Pflimpflová.
Váz., 352 s., 12,5 x 20 cm

GS038756  349,-  261,-

Jacqueline Susann 
ÚDOLÍ PANENEK
Modelka Anne, zpěvačka Neely, hereč-
ka Jennifer – tři krásné ženy v Holly-
woodu, tři hvězdy v různých obdobích
své kariéry, lásek i zklamání… Holly-
wood šedesátých let minulého století
se zdá být pestrým a lákavým snem,
pod tím se však skrývá drsný svět drog,
alkoholu a temných vášní. Obstojí
v něm mladé ženy, nezvyklé na slávu
a bohatství? Jakou úlohu sehrají jejich
partneři v tomto nestálém prostředí?
Tyto a další otázky si klade čtenář hned
od prvních stránek tohoto legendární-
ho románu. Přel. Věra Šťovíčková-
Heroldová. Váz., 512 s., 12,5 x 20 cm

GS039095       399,-  319,-

Laura Lane McNealová 
CUKROVÁ PANENKA
Malou Liberty zavane osud
do New Orleans. Na Jihu še-
desátých let poznává čer-
nošskou mentalitu. V domě
žije černošská hospodyně
Quennie se dcerou Dollbaby.
K pravidlům patří neptat se
na minulost – ta totiž skrývá
tragická tajemství… 352 s.

GS037656 299,- 239,-

Donna Douglasová 
SESTŘIČKY
V nemocnici Nightingale se
v 30. letech 20. století se-
jdou tři mladé ženy, toužící
stát se sestřičkami. Pocházejí
z různých prostředí a mají
různé motivy ke studiu, ale
stanou se z nich nejvěrnější
přítelkyně. Život se však ne-
mazlí s žádnou z nich. 456 s.

GS038250 299,- 239,-

Barbara Woodová
KLETBA SVITKŮ 
Ben překládá prastaré svitky
objevené v Izraeli. Zjistí, že je
to zpověď židovského oby-
vatele Palestiny. Začíná klet-
bou, jež postihne každého,
kdo svitky zneužije. Benovi
připomínají jeho ortodoxní
výchovu, otce, zavražděného
v Majdanku... 256 stran

GS039202 249,- 199,-

Patricia Harmanová 
PORODNÍ BÁBOU
PROTI SVÉ VŮLI
Becky, kdysi veselá a rázná
zdravotní sestra, se vrací do
Hope River. 440 stran

GS038304 299,- 239,-

Patricia Harmanová
PORODNÍ BÁBA 
OD ŘEKY HOPE
Patience poskytuje pomoc
těm nejubožejším. 
416 stran

GS037540  299,- 249,-

Výhodný 
komplet 220,- 

ušetříte

2x Patricia Harmanová

378,- 
jenobj. č. 

GS039173

NOVINKA

Příběh lásek 
a vytrvalosti,
óda na štěstí... 

Sleva
25%
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na straně 73. 11
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Jojo Moyesová 
ŽIVOT PO TOBĚ 
Po intenzivním vztahu s ochr-
nutým Willem, který se roz-
hodl ukončit svůj život, zů-
stává Louisa sama, zmítána
smutkem a výčitkami svědo-
mí. Po úrazu se navíc musí
vrátit domů k rodičům. Jako
by byla najednou zpátky na
začátku cesty... 400 stran
GS038860 269,- 219,-

Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM 
TĚ POZNALA
Málokterá dvojice je tak ne-
sourodá jako náladový cynik
Will, po nehodě na vozíku,
a jeho optimistická a upoví-
daná ošetřovatelka Louisa…
Romantický příběh o dvou
lidech, kteří nemají nic spo-
lečného, jen lásku. 408 stran

GS037406 269,- 219,-

Liane Moriarty 
POSLEDNÍ VÝROČÍ 
Sophii táhne na čtyřicet a už
i ji začínají znervózňovat bio-
logické hodiny. Neudělala
chybu, když opustila Thoma-
se? A pak zjistí, že jí Thoma-
sova prateta odkázala něco
tak nečekaného, že tím
Sophii obrátí život úplně
naruby. 400 stran
GS038983 359,- 279,-

Liane Moriarty 
MANŽELOVO 
TAJEMSTVÍ 
Cecilia má všechno: je ús-
pěšná, oblíbená, má tři krás-
né dcery a spokojené man-
želství. Její život je řádný
a úhledný jako její dům. Do-
pis od manžela, který měl
být objeven až po jeho smr-
ti, ale všechno změní. 392 s.

GS036885 359,- 289,-

Emma Donoghue 
ZÁZRAK
Vynikající psychologický ro-
mán od autorky bestselleru
Pokoj.   Zdravotní sestra Lib
Wrightová přijíždí v 19. sto-
letí na irský venkov, kde žije
údajně zázračná jedenáctile-
tá dívka Anna. Už čtyři měsí-
ce nic nejí, a přitom se těší
dobrému zdraví. 304 stran
GS038447 299,- 239,-

NOVINKA

Charlotte Linková

PODVEDENÁ
Scenárista Jonas Crane dou-
fá, že v domě v yorkshir-
ských slatinách unikne hro-
zícímu syndromu vyhoření.
Jede s ním manželka a malý
syn. Zároveň hledá nebez-
pečný kriminálník skrýš:
Denis Shove je podezřelý, že
zavraždil policistu Richarda
Linvilla. Kate Linvillová, dce-
ra oběti a vyšetřovatelka ze
Scotland Yardu, ztratila v ot-
ci jedinou osobu, k níž měla
citový vztah. Na vlastní pěst
se pokouší zločin objasnit.
Přitom zjišťuje, že milovaný
otec nebyl tím mužem, za
kterého ho považovala. Při-
chází pravdě na stopu a ne-
tuší, že rodině Cranových
začal závod s časem. Přel.
Zlata Kufnerová. Váz., 
384 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038267              
379,-  299,-

Knižní klub má velice příjem-
ně propracované ediční
plány, také z cen knížek jsem
nadšená. I díky vám jsem
ženská, co opravdu nemá 
co na sebe, ale má co číst.
Knihu Podvedená doporu-
čuju nejen věrným fanouš-
kům autorky, ale i čtená-
řům, kteří se nefixují pouze
na vzorec vražda – vyšetřo-
vání – vrah. Jedná se spíše
o psychologický thriller,
jehož děj do sebe logicky
zapadá a vyloženě kýčovitý
happyend se nekoná. Zlé
věci se dějí i dobrým lidem.

Doporučení členky KK
Pavla Cagaňová

Osaměle bdí, kdo o vině ví...
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Valerie Bowmanová 

NÁHODNĚ
HRABĚNKOU
Lady Cassandra
čekala dlouhých
sedm let, až se muž
jejích snů vrátí
z války. Stačilo jí, že
žije, i když byl
zasnoubený s její
sestřenicí Penelope.
A teď je Julian zpát-
ky – a ani ji nepo-
znal! Cassandra se
nejdřív náhodou,
a pak čím dál ochot-
něji vydává za krás-
nou Patience, kterou

si nezdárná Penelope vymysle-
la, aby utekla společenským povinnostem.

Cass tedy s Julianem je, a zároveň není, a on se dvoří jí, ale
přitom zároveň někomu jinému… Jak tahle zamotaná hra dopadne?  
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.

Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GS038181                                 249,-  199,-

Nora Robertsová

POŠETILÝ SEN
Poslední sezona
Nezáleží na tom, jak je David atraktiv-
ní a charismatický – Megan si prostě
nemůže dovolit, aby se do něj zamilo-
vala! Ví totiž, že mu nejde o ni, ale
jen o zábavní park, který zdědila po
dědečkovi. David však vždy dostane
to, co si usmyslí… 

Sladké zákusky
Když vyhlášené cukrářce Summer  na-
bídnou, aby obohatila prestižní ku-
chyni v Blakeově hotelu ve Filadelfii,
váhá, zda ji přijmout či ne. Jenže vidi-
na stálého místa je velmi lákavá…
zvlášť, když ji Blake přitahuje! Přel.
Ivana Krejčová a Věroslava Ončáková.
Váz., 384 stran, 14 x 20,8 cm

GS282090     299,-  239,-

Milostný román 
plný záměn 
a toužení

Stephanie Laurensová 
NEVINNÉ POTĚŠENÍ 
Honorie má spoustu starostí
– pátrá po vrahovi a ještě
odolává svodům nenapravi-
telného sukničkáře… 304 s.

GS036579   249,- 199,-

Stephanie Laurensová 
V RUKOU VIKOMTA
BRECKENRIDGE
Vikomt Breckenridge omy-
lem přihraje svou vyvolenou
únoscům... 344 stran 

GS037276   299,- 249,-

Valerie Bowmanová 
NEČEKANĚ 
VÉVODKYNÍ
Lady Lucy má kuráž a ochra-
nitelské sklony. Když její pří-
telkyně Cassandra chce
odradit nevítaného ctitele,
nabídne pomoc. Skvělý plán
se neukáže tak úplně bez
chyb a Lucy musí ctiteli čelit
sama. Chápe, proč ho
Cassandra nechce, vždyť je
tak pyšný! Jenže také velmi
pohledný… 
312 stran 

GS038180   249,- 199,-

Johanna Lindseyová 
ABYCH TĚ MILOVALA
Pro Broke znamená vynuce-
ný sňatek vysvobození od
nemilující rodiny. 312 stran

GS038512   249,- 199,-

Sally MacKenzie 
CO SI POČÍT 
S VÉVODOU
První díl rozkošné nové série
historických romancí. 288 s.

GS038029   259,- 199,-

Výhodný 
komplet 170,- 

ušetříte

Nevinné ptěšení a V rukou vikomta Breckenridge

378,- 
jenobj. č. 

GS038068

NOVINKA

NOVINKA
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Sandra Brown 
POSLEDNÍ INTERVIEW 
K získání vysněného místa v televizi
by Andree pomohlo interview s jed-
ním z generálů druhé světové války.
Generálův syn ale nikomu nedovolí,
aby nemocného otce rušil. Andy svá-
dí vnitřní boj mezi bezohlednou re-
portérkou a laskavou ženou plnou
účasti, kterou vlastně je. 192 stran 

GS038951        229,- 199,-

Sandra Brown 
PAVUČINA 
Z HEDVÁBÍ 
Kathleen konečně poznává
lásku, štěstí ale netrvá dlou-
ho. Když je jí nejhůř, zasáh-
ne osud a v dramatickém ro-
mánu ze světa módy a vel-
kých peněz se rozvíjí překva-
pivý, napínavý děj. 288 s.

GS037280   269,- 229,-

Julia Quinnová 
TAJNOSTI SIRA
RICHARDA
Sir Richard se musí do mě-
síce oženit. Když potká ne-
nápadnou Iris, ví, že to je ta
pravá. Dívka je zmatená.
Zdá se, že po ní upřímně
touží, ale proč tak spěchá?
Než se rozmyslí, je s Richar-
dem přistižena v kompromi-
tující situaci... 296 stran

GS038232   259,- 199,-

Sandra Brown 
ZÁMĚNA 
Dvojčata Gillian a Melina
jsou si k nerozeznání podob-
ná. Melina přesvědčí Gillian,
aby na jeden večer zaujala
její místo mediálního dopro-
vodu austronauta  Chris-
tophera Harta. Gillian to nej-
dřív odmítá, ale nakonec
ustoupí. Druhý den je nale-
zena mrtvá... 416 stran

GS038919   329,- 269,-

Danielle Steel 
OSAMĚLÝ OREL 
Mezi Joem a Kate vzniká silné pou-
to, každý má ale jiné cíle. 328 stran 

GS037175    279,- 229,-

Danielle Steel 

SPOLEČNÝ BYT
V New Yorku žijí čtyři mladé ženy, nejdřív jen spolubydlící, brzy
ale i nerozlučné přítelkyně. Claire je návrhářka, Abby se snaží
prosadit jako spisovatelka, Morgan má náročnou kariéru přímo
na Wall Street a Sasha studuje medicínu. Každá si nese nějakou
bolest; každá se postupně učí, jak si stát za svým v povolání
i v lásce. Jak jde čas, jedna po druhé s lítostí zjišťují, že možná
přijde čas opustit byt, kde začaly všechny jejich sny… 
Přeložila Jaroslava Novotná. Váz., 312 s., 12,5 x 20 cm

GS038702   279,-  219,-

Danielle Steel 
KOUZLO
Sedm prolínajících se příběhů, sedm
lidí, kterým Paříž změní život. 304 s.

GS038701   279,- 219,-

Výhodný 
komplet 150,- 

ušetříte

Poslední interview a Pavučina z hedvábí

348,- 
jenobj. č. 

GS039307

NOVINKA
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Kristan Higginsová 

DOKONALÁ PARTIE
Honor Hollandová dostala od své celoživotní lásky kopačky. A jen
o tři týdny později se její milovaný zasnoubí s její nejlepší kamarád-
kou. Honor se sice snaží dělat, jako by se jí to nedotklo, ale na
maloměstě se stejně nic neutají. Z náhlého popudu (a také trochu
z pomsty) navrhne šarmantnímu Britovi Tomu Barlowovi dočasné
manželství z rozumu. Je to ale opravdu tak dobrý nápad? Začíná
pro ni hektické období – snoubenec, kterého vlastně nezná, hádka
s bývalou kamarádkou, náročná práce v rodinném vinařství.
Naštěstí aspoň předstíraná láska funguje tak dobře, že by snad
mohla být i pravá… Přeložila Petra Pachlová. 

Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GS037536 299,-  239,-

Kristan Higginsová 
NÁVRAT NA VINICI
Faith kdysi utekla z rodného města, když ji snoube-
nec opustil. Nyní se na vinici Blue Heron vrací, tamní
červené víno ostatně stojí za to. První, s kým se set-
ká, je Levi, kdysi nejlepší kamarád jejího snoubence.
Faith se najednou musí pořád dívat do jeho zele-
ných očí. Jenže on byl ten, kdo před lety pomáhal
zničit její svatbu... 384 stran

GS037535 299,- 239,-

Lucy Hollidayová

NOC
S MARILYN
MONROE
Pokračování kome-
diální romance
Noc s Audrey
Hepburnovou.
Libby Lomaxová
má za sebou pár
těžkých dní. Sotva
si stihla zvyknout
na to, že randí
s nejžhavější filmo-
vou hvězdou Dil-
lonem O'Harou,
musí si přiznat 
(a to konkrétně
opuštěná, v úkrytu
a během huriká-
nu), že Dillon má
do láskyplného a spolehlivého přítele velmi, velmi daleko.
A jako by to nestačilo, doma se jí na gauči objeví další nezva-
ný host ze zlatých dob Hollywoodu. Nikdo menší než Marilyn
Monroe. Libby hluboce pochybuje, že by měla naslouchat
radám ohledně vztahů právě od ní, ale usoudí, že hůř už snad
být nemůže… Přeložila Lucie Mikolajková. 
Váz., 328 stran, 12,25 x 20 cm

GS037821 249,-  199,-

Lucy Hollidayová 
NOC S AUDREY HEPBURNOVOU
Herečka Libby nemá moc štěstí, a tak se uchy-
luje do světa starých filmů, kde se svět zdá do-
konalý. Jedné noci se vedle ní zjeví Audrey Hep-
burnová a je ochotná jí udělit pár rad. 328 s.

GS037820 249,- 199,-

Marianne Kavanagh 
NECHÁPEJ MĚ ŠPATNĚ
Kim a Harry se nikdy neměli v lásce a nic na
tom nezměnilo ani to, že se Harry zapletl s Ki-
minou starší sestrou Evou. Zatímco Kim nechá-
pe, co spontánní Eva na tomhle škrobeném
bankéři vidí, Harrymu přijde Kimin život k smí-
chu a nebojí se dát to najevo. Když je ale ohro-
žen život té, kterou oba nejvíc milují, předsudky
jdou stranou. A možná existuje i víc věcí, které
dokážou milovat společně… 336 stran

GS037746 279,- 229,-

Výhodný 
komplet 200,- 

ušetříte

2x Lucy Hollidayová

298,- 
jen

obj. č. GS039308

NOVINKA

NOVINKA

Když se pan Božský ožení s jinou...
najděte si jiného ženicha! 
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Clare Swatmanová 

NEŽ ODEJDEŠ
Láska někdy přichází poma-
lu. Zoe a Ed se znali od
mládí, vždy si byli poblíž,
ale nikdy spolu. Až po
letech se mezi nimi cosi
změní a jejich budoucnost
se začne ubírat po stejné
cestě. Ale kromě radosti je
čeká nejedno klopýtnutí,
a jednoho obyčejného dne
Zoe řekne svému manželovi
pár zlostných slov… Toho
dne, který je Edův poslední.
Zoe je zlomená žalem a lítostí
nad tím, co Edovi řekla, a co mu naopak říct
nestihla. Pak ale dostane zázračnou šanci postavit se s ním znovu
na začátek. Poučí se ze svých chyb, anebo se minulost změnit nedá? 
Přeložila Eva Klimentová. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GS038137 299,-  224,-

Hannah McKinnonová 

LÉTO U JEZERA
Irisin manžel nečekaně požádal o rozvod
a otřesená žena odjede domů, aby sestře
Lee pomohla připravit svatbou. Brzy je
ale jasné, že Lea se pouští do nerozváž-
nosti, a Iris se musí rozhodnout, jestli
bude dál zodpovědná, anebo pro jednou
podlehne citům, které v ní probudí dáv-
ná láska Cooper. Přel. Petra Klůfová.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

GS037979 299,-  224,-

Kathleen E.Woodiwiss 
LEOPARD 
A ORCHIDEJ 
Shannu vyšle otec do Londý-
na, aby si našla manžela se
vznešeným jménem. Shanna
to v dané lhůtě nedokáže 
a zvolí lest. Podplatí žalářní-
ka a vybere si člověka s ho-
nosným jménem, ale odsou-
zeného k trestu smrti. 472 s.

GS038363 359,- 289,-

Kathleen E.Woodiwiss 
POPEL VE VĚTRU  
Alaina přišla ve válce Jihu
proti Severu o vše, co měla.
Navíc byla falešně obviněna
z vraždy. V přestrojení za
muže najde úkryt u seveřan-
ského lékaře, kapitána Lati-
mera. Nejdřív v něm vidí jen
nepřítele, ale potom si uvě-
domuje jiný cit... 560 s. 

GS037518 399,- 349,-

Carrie Elksová 
JEDNOU TĚ NAJDU
Hanna a Richard; spontánní
Angličanka a bohatý, povin-
nostmi svázaný Američan.
Prvotní flirt se změní ve
vztah, který jim mockrát zlo-
mí srdce. Během dalších let
sledujeme jejich štěstí i od-
loučení, odpuštění i bolest.
Láska není snadná... 336 s.

GS038067 299,- 249,-

Robyn Carrová 
MĚSTEČKO THUNDER
POINT
Hank v městečku nehodlá
zůstat – jenže osud obyvatel
má ve svých rukou? 312 s.

GS036961 279,- 229,-

Robyn Carrová 
ŠERIF Z THUNDER
POINTU
Zástupce šerifa Mac snad
konečně našel tu pravou,
jenže vše se zvrtne. 312 s.

GS036962 279,- 229,-

Výhodný 
komplet 230,- 

ušetříte

2x Robyn Carrová

328,- 
jenobj. č. 

GS038776

NOVINKA

NOVINKA

Sleva
25%

Sleva
25%

POUZE
V KLUBU*
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Jasinda Wilderová 

BETA
Kyrie se nastěhovala k Valentinovi Rothovi do newyorského apart-
mánu, nového hnízdečka si ale zatím moc neužívá. Místo toho
doprovází Valentina na cestách po světě a každé ráno se budí
v jiné zemi. Jenže jednoho takového rána se probere v posteli
v nádherném zámku ve Francii a místo vedle sebe najde prázdné.
A na polštáři leží nožem přibodnutý vzkaz: On patří mně. Kyrie
nemá tušení, co se to děje, ale Rothův dlouholetý asistent Harris
neváhá: stojí za tím Gina, nebezpečná žena, která byla kdysi
Valentinovou milenkou… A teď ho chce zpátky. 
Přeložila Jana Jašová. Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GS038965 299,-  239,-

Jasinda Wilderová 
ALFA
Když se to stalo poprvé, připadalo mi to jako zázrak.
Měla jsem dluhy a právě jsem přišla o práci… Byla
jsem zoufalá, pak ale přišla obálka bez zpáteční ad-
resy a v ní šek na deset tisíc dolarů. Dali byste si ho
proplatit? Já to udělala. A pak znovu a znovu.
Po roce před před domem stála limuzína a její šofér
řekl jen: „Přišel čas splatit dluh.“ Ukázalo se, že
někomu dlužím sto dvacet tisíc dolarů. A že mu teď
patřím. 328 stran

GS037789 299,- 249,-

Audrey
Carlanová

CALENDAR GIRL
Červenec, srpen, září
Během dalších tří žhavých letních měsíců zamíří Mia do Miami,
Texasu a svého rodného města Las Vegas. V červenci se stane
herečkou v hudebním videoklipu hiphopového umělce Antona
Santiaga. V srpnu se bude vydávat za dávnou ztracenou sestru
ropného magnáta a majitele ranče Maxwella Cunninghama.
Tato úloha by pro ni měla být jednoduchá, ale zkomplikuje ji
minulost, kterou Mia postupně odkrývá a mění vše, co do té
doby znala. V září se vrací do rodného Vegas, kde lidé, kteří
jsou jí nejbližší, bojují o život. Otcův zdravotní stav se zhoršil
a ani její přítel Wes to nemá lehké. Mia zoufale hledá řešení…
Přeložila Štěpánka Svobodová. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GS038290 299,-  239,-

NOVINKA

NOVINKA

Ještě žhavější 
než poprvé!

Audrey Carlanová 
CALENDAR GIRL 2
Duben, květen, červen
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.

GS038289 299,- 239,-

Audrey Carlanová 
CALENDAR GIRL 1
Leden, únor, březen
Když Mia nezaplatí milion, bude to
jejího otce stát život. Stává se proto
na rok luxusní společnicí. Každý mě-
síc má jiného klienta... 328 stran

GS038288 299,- 239,-

16 a 17 erotika a thrilery_sablona lista  8/21/17  1:40 PM  Stránka 2



Knižní klub je tu s Vámi již pětadvacet let! 17

Tess Gerritsenová 
ZAHRADA
KOSTÍ
Boston, současnost.
Julia při práci na za-
hradě najde lebku.
Patřila ženě a nese
známky násilí. Kdo
to byl a co se jí sta-
lo? Boston, 1830.
Norris Marshall, stu-
dent medicíny, je

podezřelý z vražd dvou ošetřovatelek a lékaře. Aby prokázal
nevinu, musí najít jedinou svědkyni, která pachatele zahlédla.
Přel. Ludmila Hanzlíková. Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GS039063 279,- 229,-

Tom Egeland 
NOSTRADAMOVA
ZÁVĚŤ
Profesor Moretti je unesen
krátce po oznámení objevu
Nostradamova dopisu. Ar-
cheo log Belto s profesoro-
vou ženou bojují za zá chra -
nu rodiny i lidstva. Proti nim
je podivná sekta i americká
výzvědná služba... 600 stran

GS036000   349,- 299,-

Harlan Coben 
CIZINEC 
Cizinec se vynoří odnikud.
Zašeptá pár slov, zničí váš
svět a zmizí. Adam Price
to právě zažil – ideální
manželství, dva synové,
skvělá práce. Pak mu cizi-
nec  prozradí tajemství
jeho ženy a Adamova
iluze dokonalého života se
rozplyne. 344 stran

GS037515 349,- 299,-

David Lagercrantz

MUŽ, KTERÝ
HLEDAL
SVŮJ STÍN
Lisbeth Salanderová
si odpykává kratší
trest a snaží se vy-
hýbat konfliktúm.
Navštíví ji Holger
Palmgren, který zís-
kal dokumenty vr-
hající nové světlo na
bezpráví, které na ní
páchali v dětství.
Lisbeth požádá Mi-
kaela Blomkvista,
aby jí pomohl s pát-
ráním. Stopy je
dovedou k jistému
Leovi Mannheimeru, partnerovi
makléřské firmy. Jak je minulost bohatého mladého
muže z finančnických kruhů propletena s minulostí Lisbeth
Salanderové? Přel. Azita Haidarová. Váz., 480 s., 14,5 x 20,6 cm

GS279438   369,-  299,-
K dispozici od 8. září

Harlan Coben 
NADOBRO ZTRACENÝ 
Will Klein vždy zbožňoval staršího bratra
Kena. Jedné noci však někdo brutálně
znásilnil a uškrtil mladou dívku. Pode-
zření padlo na Kena a ten ještě tu noc
zmizel. Po letech Will zjistí, že Ken žije.
A je to jen začátek – další odhalení ho
přinutí čelit nepříjemným zjištěním o Ke-
novi – i o sobě. A to největší překvapení
ho teprve čeká… Přel. Dana Vlčková.
Váz., 392 s., 14,5 x 22,7 cm

GS039068 349,- 279,-

Mary Louise Kellyová 
KULKA 
Caroline zjistí, že příčinou
bolavého zápěstí je kulka
poblíž krčních obratlů, a na-
víc je adoptovaná, protože
její biologické rodiče zastřeli-
li, když jí byly tři roky. Ona
sama byla postřelena také,
ale přežila. Pachatel nebyl
dopaden... 336 stran
GS037969 349,- 299,-

Shari Lapena
MANŽELÉ ODVEDLE
Jdete k sousedům a spící
dítě necháte doma. Vždyť
máte chůvičku a budete ho
chodit kontrolovat. Pak se
vrátíte a vaše nejhorší noční
můry jsou tu. Dítě je pryč.
A ke všemu únosci mlčí
a napětí v rodině stoupá. 
272 stran
GS038257   299,- 239,-

Výhodný 
komplet 240,- 

ušetříte

Nadobro ztracený a Cizinec

458,- 
jenobj. č. 

GS039310

NOVINKA

Pátý díl série Milénium!
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Patricia Cornwellová 

LHOSTEJNÉ SRDCE
Doktorka Kay Scarpettová pracuje
na místě činu, kde došlo ke smrti
dcery filmové magnátky, když se jí
v mobilu objeví podivný starý video-
záznam. Další videa, která mohou
ohrozit kariéru Kayiny neteře Lucy,
na sebe nenechají dlouho čekat.
Kay se bojí komukoli svěřit a začne
pátrat na vlastní pěst. Něco ďábel-
ského, někdo s lhostejným srdcem
se noří z minulosti, aby zničil celý
její svět a všechny, které miluje,
a dává to jasně najevo. O Lucy se
brzy začne zajímat FBI a budovat
případ, jenž by ji mohl poslat na
zbytek života do vězení… 
Přeložila Marcela Nejedlá. 

Váz., 456  stran, 12,5 x 20 cm

GS038548     359,-  269,-

Celé roky se ohlížela, kdy 
se objeví přízrak z minulosti. 
Teď je tady...

John Grisham 
SPOLEČNÍK 
Kyle McAvoy má ty nejlepší
kariérní výhlídky: je výjimeč-
ným studentem práv, má
bystrý a vybroušený úsudek
a navíc dobře vypadá. Má
ale také tajemství. 336 stran

GS038727 299,- 239,-

John Grisham 
PLATANOVÁ ALEJ 
Seth Hubbard, bohatý muž,
umírá na rakovinu. Nikomu
nedůvěřuje. Než si vezme ži-
vot, zanechá novou závěť.
To vyvolá spoustu otázek, na
něž nejsou odpovědi. 552 s.

GS036776   399,- 329,-

Patricia Cornwellová 
PŘEDMĚT DOLIČNÝ 
Spisovatelka Beryl Madiso-
nová byla zavražděna a ztra-
til se rukopis její knihy, která
mohla způsobit dost skandá-
lů. A pak je zavražděn člo-
věk s ní spojený. Nebezpečí
čelí i Kay Scarpettová, které
kdosi vyhrožuje… 288 stran

GS038544  299,- 239,-

Výhodný 
komplet 250,- 

ušetříte

Společník a Platanová alej

448,- 
jenobj. č. 

GS039311

NOVINKA

NOVINKA

Sleva
25%

Daniel Silva

ČERNÁ VDOVA
Gabriel Allon se má stát šé-
fem izraelské tajné zpravo-
dajské služby. V předvečer
jeho povýšení ale teroristé
z ISIS odpálí v Paříži bombu
a francouzská vláda věří, že
jen on dokáže odstranit
muže, který je za to odpo-
vědný. Gabriel potřebuje
najít agenta schopného pro-
niknout do nejnebezpečnější
teroristické organizace. Tím
agentem se stane mladá
lékařka, stejně tak statečná
jako krásná. Na základě Ga-
brielova plánu se promění
na rekrutku ISIS, černou
vdovu. Přel. Marek Drda.
Váz., 480 stran, 14 × 21 cm 

GS278154  299,-  239,-
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Lone Theilsová 

DÍVKY Z TRAJEKTU 
Novinářka Nora Sandová má zálibu ve sbírání sta-
rých kufrů, a když jeden obzvláště podařený
exemplář objeví v malé anglické vesničce, ani ve
snu by ji nenapadlo, že krom nového úlovku dost
možná natrefila i na pořádného sólokapra. Na
těch starých polaroidových fotografiích, které
z něj vypadnou, se jí totiž od první chvíle něco
nezdá… A pak si konečně vzpomene: ta dvě děvčata na fot-
kách jsou přece ty holky z dětského domova, co se před několika lety beze stopy ztra-
tily na trajektu z Kodaně do Anglie! Když navíc na kufru objeví jmenovku, jež avizuje, že toto zavadlo
dříve patřilo známému sériovému vrahovi Billu Hixovi, pustí se do pátrání v dávném případu, který nebyl
nikdy vyřešen. Vynikající temná prvotina, která hned po vydání atakovala první příčky dánského žebříč-
ku bestsellerů. Přeložila Magdalena Jírková. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038097                                                         349,-  261,-

NOVINKA

Sleva
25%
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Malin Persson Giolito 

TEKUTÝ PÍSEK
Osmnáctiletá Maja Norbergová, obyčejná dívka,
výborná žačka a oblíbená kamarádka, se ze dne na
den stala nejnenáviděnější osobou ve Švédsku, obvi-
něnou z účasti na masakru na střední škole a vraždy
svého chlapce a nejlepší přítelkyně. Maja však nebyla
sama, kdo ten den střílel… Po devíti měsících začíná
soudní proces. Po devíti měsících absolutní izolace se
Maja pokusí dokázat, že se jen bránila. Případ však
odkrývá mnohem hlubší příčiny – maska zdánlivě
uhlazeného, bezproblémového života bohaté mládeže
padá a vynořuje se skutečnost plná rasové i sociální
šikany, drog, lhostejnosti a bezcitnosti… Tekutý písek
byl vyhlášen nejlepší švédskou krimi roku 2016, získal
prestižní severskou literární cenu Skleněný klíč.
Vychází ve 23 zemích. Přeložila Helena Matochová. 

Váz., 372 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038514 359,-  269,-

Taylor Stevensová 

MASKA
Prožijte další napínavý příběh
lovkyně informací – ověnčený
čtenářskou cenou Barry Award
za nejlepší thriller roku 2016.
Vanessa letí za Milesem Brad-
fordem do Japonska, aby si od-
počinula. Jejich pokus o společ-
ný život však ukončí Milesovo
zatčení a obvinění z vraždy.
Vanesse nezbývá než se znovu
vydat hledat odpovědi – i na
to, jak daleko je ochotná zajít,
aby zachránila muže, kterého
miluje. A který ji právě zradil.
Přeložila Irena Steinerová. Váz.,
400 stran, 12,5 x 20 cm

GS038843  299,-  239,-

Paula Hawkins 
DO VODY 
V řece se najde tělo svobodné matky.
A na povrch vyplouvají dlouho zaml-
čovaná tajemství… 416 stran

GS038934 379,- 299,-

Blake Crouch 
TEMNÁ HMOTA
„Jsi v životě šťastný?“ To byla poslední slova, která
Jason Dessen slyšel, než po útoku maskovaného muže
upadl do bezvědomí. Ve světě, kde se probral, není
Jasonův život ten, který zná. Jeho žena není jeho
žena. Jeho syn se nikdy nenarodil. A Jason není prů-
měrný profesor fyziky, ale proslulý génius. Který svět
je skutečný a o kterém se mu jen zdá? A pokud je
skutečný ten z jeho vzpomínek, jak se do něj lze vrá-
tit? Cesta zpět však bude úžasnější a zároveň děsivěj-
ší, než si kdy dokázal představit… 320 stran

GS038402  349,- 279,-

NOVINKA

NOVINKA

Paula Hawkins 
DÍVKA VE VLAKU 
Rachel z vlaku denně nahlíží do sou-
kromí mladého páru. Jednou však
zahlédne něco, co ji šokuje... 328 s.

GS038406 259,- 199,-

KNIHA
ROKU 
2015

Rozhodněte:
vražedkyně, 
nebo oběť?

Sleva
25%
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Dmitry Glukhovsky 
SOUMRAK 
Kultovní román, v němž autor podob-
ně jako v předchozích knihách spojuje
stvoření a zánik světa se strhujícím
dobrodružstvím. Anonymní zadavatel
požádá překladatele Dmitrije, aby pře-
ložil deník španělského conquistadora
ze 16. století. Dmitrij se domnívá, že
půjde o rutinu, ale bizarní události po-
psané v textu se náhle stávají součástí
jeho vlastní reality. Je vtažen do víru
neuvěřitelných událostí, které mu mají
pomoci rozluštit proroctví a nahléd-
nout do budoucnosti – možná za cenu
vlastního života. Přel. Rudolf Řežábek.
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS039103  299,- 259,-

Robert J. Sawyer 
KVANTOVÁ NOC
Experimentální psycholog Jim
Marchuk pracuje na vývoji
metody, která odhalí psycho-
paty. Pak zjistí, že mu z pa-
měti zmizel půlrok života.
Obrátí se proto na Kaylu Hu-
ronovou, která zkoumá vě-
domí. A jejíž objev může lid-
stvo navždy zbavit násilí…
nebo ho naopak definitivně
uvrhnout do temnoty. 384 s.

GS038225   299,- 239,-

Andy Weir 
MARŤAN 
Mark uvízl na Marsu, členo-
vé jeho výpravy odletěli bez
něj. Nemá, jak podat zprávu
na Zem. I kdyby ano, zásoby
mu dojdou dřív, než by dora-
zila pomoc. Mark se ale ne-
vzdává. Vyzbrojen jen svým
důvtipem, technickými do-
vednostmi a nekonečným
smyslem pro humor se pou-
ští do boje o přežití. 344 s.  

GS037732   349,- 299,-

Chuck Wendig

NULY
Tahle pětice by se nejspíš nikdy
nepotkala. A přesto teď spolu-
pracují. Jedno mají totiž společné
– veterán ze staré školy, interne-
tová aktivistka-muslimka, pod-
vodníček tmavé pleti, dobrosr-
dečný pozér a drsná trollka jsou
prvotřídní hackeři. Všichni dostali
na vybranou: buď několik let vě-
zení, nebo jeden rok plnění za-
kázek pro vládu. Jenže hacker
prostě musí hackovat, a tak si
skupinka, která si říká Nuly, krátí
své nechtěné zaměstnání tím, co
umí nejlíp. A brzy objeví, že je
dohromady nesvedla ani náhoda,
ani genialita policie – za vším
stojí někdo mnohem nebezpeč-
nější. Přel. Lenka Faltejsková.
Váz., 472 stran, 12,5 x 20 cm

GS038632 399,-  319,-

Sylvain Neuvel 

Akta Themis 1
SPÍCÍ OBŘI
Deadwood, Jižní Dakota. Jede-
náctiletá Rose jezdí na kole po-
blíž domova, když se propadne
pod zem. Probere se na dně já-
my v krychlové místnosti, na stě-
nách září tajemné symboly. Hasi-
či, kteří ji přijedou zachránit, ne-
věřícně zírají: Rose leží na dlani
obří kovové ruky. Uběhlo sedm-
náct let, ale bizarní artefakt je
dál záhadou. Určení stáří se
vzpírá logice, vojenské zprávy
jsou cenzurované, nové teorie
zuřivě zamítané. Pár lidí však dál
pátrá po odpovědích, mezi nimi
i Rose, již vystudovaná fyzička
a vedoucí týmu pokoušejícího se
rozluštit záhadné symboly. Brzy
je jasné, že jsou na cestě k od-
halení objevu, který přepíše ději-
ny lidstva. Buď mu přinese defi-
nitivní mír, nebo hromadnou
záhubu… Přel. Naďa Funioková.
Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GS038602 279,-  219,-
NOVINKA

NOVINKA
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Dick Francis 

NÁVRAT 
DIPLOMATA
Peter se vrací z diplomatické
mise v Japonsku za velmi dra-
matických okolností. Nejenže
se zaplete do loupežného
přepadení, ale následně i do
pátrání, v jehož středu stojí
zvěrolékař Ken McClure. To-
mu zemřelo za podivných
okolností několik koní v Chel-
tenhamu, kde Peter  vyrů-
stal... Přel. Jaroslava
Moserová-Davidová. Váz., 264
s., 14,5 x 22,7 cm

GS038992   279,- 219,-

Felix Francis 

TROJKORUNA
Vyšetřovatel BHA Jeff Hinkley je oslo-
ven svými protějšky z druhé strany
Atlantiku, aby jim pomohl vyřešit nanej-
výše choulostivý případ. Vypadá to
totiž, že z agentury, zabývající se korup-
cí ve sportu v USA, někdo vynáší důvěr-
né informace o jednotlivých případech.
Jeff se v utajení 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. Přeložila Zuzana E. Něm-
cová. Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038935  299,-  224,-

Dick Francis
HRA S ČÍSLY
Jo nat  ha n získá program,
který je schopen předpově-
dět, který kůň vyhra je
dostih. 272 stran

GS035572   259,- 229,-

Dick Francis 
CHLADNÁ ZRADA
David pátrá v Norsku po an-
glickém jezdci, který zmizel
ze zdejšího závodiště i s pe-
nězi ze vstupného. 192 s. 

GS037402   249,- 199,- 

Felix Francis 
VYDĚRAČ
Jeffa požádá o pomoc vyni-
kající jezdec Dave Swinton.
O pár hodin později je ale
hvězda sportovního nebe
nalezena mrtvá. 272 stran

GS038059  299,- 249,-

Výhodný 
komplet 300,- 

ušetříte

3x Dick Francis

487,- 
jenobj. č. 

GS039312

NOVINKA

Sleva
25%

Milí čtenáři Knižního klubu, posílám vám srdeč-
né pozdravy a blahopřeji k prvním pětadvaceti
letům existence Knižního klubu. Mám velkou
radost, že knihy mého otce a moje si získaly
tolik českých fanoušků. Těším se, že se snad
brzy do České republiky vrátím a s některými
z vás se setkám i osobně.

Váš Felix Francis

NOVINKA
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Otevřete svou
mysl a vpusťte
tam vtip, humor 
a vynalézavost
Hercula Poirota!

Slečna Marplová
dobře zná všechny 
špatné lidské 
vlastnosti...

Tim Dedopulos 
PACHATEL NEZNÁMÝ
Myslíte si, že autorům de-
tektivek vidíte pod prsty
a pachatele rychle odhalíte?
Zkuste si to! 304 s., čb. il.

GS038370   249,- 199,-

Tim Dedopulos 
DETEKTIV V NÁS
Vyzkoušejte svůj postřeh,
smysl pro detail a dedukci
nad příběhy s otevřeným
koncem. 304 s., čb. ilustrace

GS038369   249,- 199,-

Agatha Christie 
OZNAMUJE SE VRAŽDA
Detektivní příběhy slečny Marplové, bystré
pozorovatelky a zkušené znalkyně lidských
povah, vycházejí v nové edici.
Poklidný a jednotvárný život obyvatel staro-
světského městečka Chipping Cleghorn
rozvíří inzerát otištěný v místních novinách
– je v něm oznámen zločin, a to dokonce
hrdelní. Na určené místo – do vily Little
Paddocks – se okamžitě začnou sjíždět zvě-
daví hosté. V ohlášenou dobu světla
v domě náhle zhasnou, tmu protne světlo

baterky, výkřik „Ruce vzhůru!“ a dva výstřely. Paní domu je zraněna – a na podlaze leží
neznámý mrtvý muž… Přeložila Eva Hrubá. Váz., 304 stran, 13 x 21 cm

GS038749                                                        279,- 219,-

Agatha Christie
3X VRAŽDY
Vraždy podle abecedy, Deset
malých černoušků a do třeti-
ce násilná úmrtí ve starém
Egyptě – Nakonec přijde
smrt… 568 stran

GS036499   399,- 339,-

Agatha Christie 
3X AGATHA
Dům na úskalí s Poirotem,
slečna Marplová ve Smyslu-
plné vraždě a Zkouška nevi-
ny, jež patřila k autorčiným
nejmilejším. 544 stran 

GS035116   349,- 299,-

Výhodný 
komplet 260,- 

ušetříte

3x vraždy a 3x Agatha

488,- 
jenobj. č. 

GS038780

Tim Dedopulos 

HÁDANKY 
A HLAVOLAMY
HERCULA POIROTA
Pozoruhodná sbírka hádanek
a hlavolamů pro všechny milov-
níky příběhů s Herculem
Poirotem, kteří rádi luští rébusy.
Přeložila Eva Vlčková.

Váz., 224 stran, 17 x 23,8 cm,
barevná publikace 

GS038445   359,-  289,-

NOVINKA
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Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko!24
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Angela Marsonsová 
Případy Kim Stoneové 3
TICHÁ MODLITBA 
Zmizení Charlie a Amy, devítile-
tých holčiček, nejlepších kamará-
dek, znamená pro jejich rodiny
tragédii. Textová zpráva potvrzuje
to, čeho se všichni obávali: obě se
staly oběťmi únosu. Další esemes-
ka jim však vyrazí dech – nutí rodi-
če postavit se proti sobě a bojovat
o život svého potomka. V tu chvíli
se do případu vkládá Kim

Stoneová a její tým. Zdá se, že tento-
krát budou mít co do činění s neobyčejně krutými

zločinci. Klíč k případu nejspíš tkví v temné rodinné minulosti. Čas
se však krátí a Kim nechce dopustit, aby něčí dítě zaplatilo za chyby
dospělých nejvyšší cenu… Přeložila Tatjana Jandourková.

Váz., 424 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038857 349,-  279,-

Louise Pennyová 
ZÁTIŠÍ
Vrchní inspektor Gamache
dobře ví, že klíč k řešení zlo-
činu může být kdekoli –
třeba i v obraze... 328 s.

GS036325 349,- 299,-

Louise Pennyová 
NEJKRUTĚJŠÍ MĚSÍC 
Několik starousedlíků uspo-
řádá seanci ve starém domě,
aby z něj vypudili zlo. Jeden
z nich zemře. Hrůzou. 432 s.

GS037376 379,- 299,-

Louise Pennyová 
HLADOVÝ DUCH 
Hosté se právě loučili s lé-
tem, když byla v místním
bistru nalezena mrtvola
neznámého muže. 472 stran

GS038004 399,- 319,-

Angela Marsonsová 
Případy Kim Stoneové 1
NĚMÝ KŘIK 
Po vraždě ředitelky školy je
objevena mrtvola u bývalého
dětského domova… 336 s. 

GS037899 349,- 279,- 

Angela Marsonsová 
Případy Kim Stoneové 2
ĎÁBELSKÉ HRY 
Oběť je zároveň zločincem,
pachatelem brutálního zná-
silnění... 360 stran 

GS037904 349,- 279,-

Výhodný 
komplet 350,- 

ušetříte

3x Případy Kim Stoneové 

697,- 
jenobj. č. 

GS039313

NOVINKA

„Posílám obrovský DÍK fantas-
tickým čtenářům z Knižního
klubu v České republice.
Jejich přijetí příběhů Kim
Stoneové mě dojímá a ohro-
muje, stejně jako ty báječné
vzkazy, které dostávám od
nadšených čtenářů. Je to pro
mě čest a také je to splněný
sen, když se můžu o to, co
dělám, dělit se čtenáři v jiných
zemích. A doufám, že tomu
tak bude ještě dlouhé roky.“

Angela Marsonsová
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Soutěžte s dětskými knihami o plyšové panáčky Pikola! 25
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Mark Hill 

PŮLNOČNÍ KLUK
Dětský domov Longrace, jehož chovanci byli vydáni na
milost a nemilost krutým rozmarům nevypočitatelného
ředitele Gordona Tallise, stával ve zpustlé londýnské ulici
lemované chátrajícími viktoriánskými domy. Jediným, kdo
se kdy dokázal Tallisově hrůzovládě vzepřít, byl Connor
Laid, až  uhrančivě chladnokrevný chlapec. Když pak jed-
noho dne domov zachvátí plameny a celá budova lehne
popelem, o život při požáru přijde i její obávaný ředitel.
Okolnosti oné hrůzné noci zůstanou na dlouho pohřbeny
pod příkrovem času.
Po třiceti letech začne záhadný zabiják, vystupující pod
přezdívkou Půlnoční kluk, postupně vraždit všechny, kteří
v domově svého času vyrůstali. Detektiv inspektor Ray
Drake dělá, co může, aby vražednou sérii zastavil. Ještě
víc  však dělá pro to, aby skutečné pozadí těchto zločinů
nikdy nevyšlo najevo... Přeložil Radovan Baroš.
Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm

GS038239 379,-  284,-

NOVINKA

Jedna noc 
změnila 
životy všem...

Temný thriller navazující na tra-
dici viktoriánského 
románu, který je jako stvořený
pro fanoušky hrdinů typu
Luthera nebo Dextera – tedy
těch sympaťáků, co jsou se

svědomím poněkud na štíru.

Vojtěch Staněk, redaktor

Sleva
25%
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Radka Třeštíková

OSM
Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka.
Michaela zůstává v bezvědomí a policie je při vyšetřování bezradná.
Kdo čin spáchal a proč? Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo
z rodiny, kde hlídala děti? Vysvětlení nepřichází ani po probuzení
z kómatu. Michaela si totiž osudný den nepamatuje. A co víc, nepa-
matuje si ani poslední rok svého života. Rok, který začal tak nevinně,
ale všem zamíchal životy a skončil pokusem o vraždu.

Váz., 384 stran, 13,5 × 21 cm

GS278583 349,-  279,-

Tak trochu jiný detektivní
román od autorky 
bestselleru Bábovky

Radka Třeštíková se narodila v roce 1981
na jižní Moravě, ale od svých devatenácti
let žije v Praze. Vystudovala práva na
Univerzitě Karlově a sedm let působila ve
funkci firemního právníka. S manželem,
fotografem Tomášem Třeštíkem, mají dvě
děti – Elu a Jonatána. Ve volném čase se
věnuje psaní a čtenáři se s jejími texty
mohli seznámit již dříve na blogu časopisu
Respekt.

Jonathan Moore 
TEMNÁ KOMORA
Jonathan Moore navazuje
na ty nejlepší: E. A. Poea
a Raymonda Chandlera. In-
spektor Gavin Cain přihlíží
vyzvedávání rakve na san-
franciském hřbitově. Kromě
nebožtíka tu leží i tělo mla-
dé ženy, zjevně živé, když
nad ní zaklaplo víko… 336 s.

GS038549   299,- 239,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÉ ZLATO
Komisař Dupin jen žasne,
když na něj někdo začne
nečekaně střílet. Přitom si
chtěl v salinách jen prohléd-
nout několik záhadných
sudů, na které ho upozorni-
la Lilou Brevalová, spřátelená
novinářka. A pak zmizí beze
stopy i Lilou… 320 stran

GS037530   299,- 249,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÝ PŘÍBOJ
Případy komisaře Dupina ko-
ření humor, venkovský kolo-
rit a místní kulinářské speci-
ality. Moře vyplaví na břeh
tři mrtvoly. To komisaři Dupi-
novi ještě chybělo: cesta ve
vratkém člunu hned po rá-
nu, málo kávy a žádný zá-
chytný bod. 328 stran

GS036862   299,- 249,-

Tami Hoag 
LEDOVÉ SRDCE
Reportérku Danu unese séri-
ový vrah. Nelidsky ji týrá, ale
Daně se podaří ho z posled-
ních sil zabít… I po měsících
léčení je však Dana stále
v žalostném stavu. Na svůj
předchozí život se rozpomí-
ná jen pozvolna a pronásle-
dují ji noční můry... 320 s. 

GS037967   299,- 239,-

Tami Hoag 
DEVÁTÁ DÍVKA 
Z jedoucího auta vypadne
zohavené tělo dívky. Jako
neidentifikovatelná je už
devátou ženskou obětí roku
a policie se snaží zjistit její
totožnost a najít vraha. Je
monstrum, které je něčeho
takového schopno, cestující
sériový vrah? 320 stran

GS036845  379,- 299,-

NOVINKA

©
 T

om
áš

 T
ře

št
ík

26 a 27 krimi a historicke_sablona lista  8/21/17  3:12 PM  Stránka 2
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Mel Starr 

INKOUSTOVÁ STOPA
Hugh de Singleton přijíždí do středověké-
ho Oxfordu za milovanou dívkou, brzy na
něj ale čeká řešení krádeže a vraždy,
navíc se sám ocitá v ohrožení života.
Z nebezpečných situací se dostává díky
svému důvtipu a prozíravosti a také s po-
mocí věrného Arthura. Přel. Marie
Válková. Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GS038661      279,-  219,-

Roberta Richová 

BENÁTSKÝ PROCES
Pět let po událostech předchozího dílu se musí Hanna
vrátit zpět do Benátek, z kterých kdysi s nasazením
života uprchla. Její milovaný adoptivní syn Matteo byl
unesen. Ve hře je totiž stále dědictví rodiny di Padova-
ni. V honosných palácích stejně jako v zbídačeném
židovském ghettu však na Hannu nečekají pouze noví
nepřátelé, ale především osudové následky jejích dáv-
ných činů… Přeložila Alžběta Lexová. 

Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GS038653   259,-  199,-

Caleb Carr 

PSYCHIATR
Píše se rok 1896 a New
York svírá děs. Někde se
tu totiž skrývá záhadný
nový druh zločince – séri-
ový vrah. Šéfem newyor-
ské policie je Theodore
Roosevelt, budoucí prezi-
dent Spojených států.
Vytvoří tajný, velmi netra-
diční vyšetřovací tým. Do
jeho čela postaví doktora
Kreizlera, jenž patří k prv-
ním moderním psychiat-
rům. Času je málo, zabi-
ják může kdykoliv udeřit
znovu. A nebezpečí je
mnohem větší, než se
vůbec dalo tušit. Přel.
Petra Diestlerová. Váz.,
512 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS037997   
399,-  319,-

Vstupte do jiné doby a zažijte 
nezapomenutelnou hrůzu.

Luca Di Fulvio 
DÍVKA, KTERÁ SE
DOTKLA NEBE 
Příběh o lásce a smrti, přá-
telství, nenávisti a odpuštění
i o naplnění snů se odehrává
v Benátkách na počátku 
16. století, v labyrintu uliček
a kanálů tajemné laguny se
rozvíjí fascinující panorama
života… 632 stran 

GS036407   449,- 379,-

Výhodný 
komplet 300,- 

ušetříte

3x Roberta Richová

477,- 
jenobj. č. 

GS039314

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

PORODNÍ BÁBA Z HARÉMU   256 stran

GS037092                                          259,- 199,-

PORODNÍ BÁBA Z BENÁTEK   256 stran

GS037091                                          259,- 199,-

POUZE
V KLUBU*
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Sandra Byrdová 

RŮŽE MAJÍ TRNY
Román o Alžbětě I.
Roku 1565 se sedmnáctiletá Elin vydává ze Švéd-
ska na nebezpečnou cestu do Anglie. Před sebou
má dobrodružství, kterým vystoupá do závratných
výšek tudorovské moci – stane se nejvýše postave-
nou dvorní dámou královny Alžběty. Román před-
stavuje napínavý příběh lásky, klamu a elegance.
Působivě popisuje léta, která předcházela popravě
skotské královny Marie Stuartovny, a brilantně
ukazuje, co znamená zrada. Přel. Karla Korteová.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038311 299,-  239,-

NOVINKA

Christian Jacq 
Setnovo pátrání III.
ZLODĚJ DUŠÍ
O princi Setnovi si sice všich-
ni myslí, že zemřel, ale princ
míří k posvátnému městu
kočičí bohyně a doufá, že
tam nalezne posvátnou Usi-
rovu nádobu. 296 s., čb. il.

GS037554 279,- 219,-

Wolf Serno 
MEDIKUS
Z HEIDELBERGU
Od chvíle, kdy byl Lukas
svědkem zakázané operace,
která zachránila matku i dí-
tě, touží stát se lékařem!
A pro to je odhodlaný obě-
tovat všechno. 592 stran

GS037773 399,- 299,-

Tracy Reesová 
JDI ZA ŠTĚSTÍM
Amy žije na Hatville Court
pod ochranou Aurelie, dcery
majitele. Pak Aurelie zemře.
V šifrovaných dopisech ale
vyšle Amy přes celou Anglii
a postará se o to, aby získa-
la novou budoucnost. 448 s.

GS037908 399,- 299,-

Hana Whitton 
POSLEDNÍ
LUCEMBURK
Ladislav řečený Pohrobek se
stal jediným dědicem české
a uherské koruny. O ty však
měli zájem i další mocní. Ro-
mán plný intrik, vášní, bojů
o moc, ale i citů. 240 stran 

GS036785 259,- 199,-

Philipp Vandenberg 
OSMÝ HŘÍCH 
Antikváře Lukase Malberga
do Říma přivádí cenná sbírka
knih. Pak se však zaplete do
případu vraždy. Policie se
domnívá, že jde o nehodu,
ale Lukas má všechny důvo-
dy k pochybnostem. 384 s.

GS038759  349,- 279,-

NOVINKA Stephanie Storey 

MRAMOR
A PLÁTNO
Příběh je zasazen do rene-
sanční Itálie a popisuje
dnes téměř zapomenutou
rivalitu mezi dvěma největ-
šími umělci své doby –
Leonardem da Vinci
a Michelangelem
Buonarroti. Zatímco
Leonardo již zažil téměř
vše, od uznání davů po
válečnou vřavu, a nyní usi-
lovně hledá novou múzu,
Michelangelo je naopak
mladý, bez úcty ke starým
mistrům, zoufale toužící
proslavit se vlastními silami.
Jejich setkání změní svět.
Přeložila Alexandra
Fraisová. Váz., 352 stran, 
12,5 x 20 cm

GS038457 299,-  239,-
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Příběh NEJVĚTŠÍHO
hrdiny středověku

Dirk Husemann 

SLON PRO KARLA VELIKÉHO 
Píše se rok 802. Frankové a Saracéni nelítostně bojují
o politickou a náboženskou nadvládu. V této napjaté
situaci posílá bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu
Velikému obrovský dar jako znamení míru: slona. 
Žid Izák a jeho saský otrok Thankmar mají tlustokož-
ce bez úhony dopravit do Cách. Je to ožehavá mise,
protože lidé, které při své dlouhé pouti franckou říší
potkávají, považují slona za zplozence pekla. Jeho
smrt by však velkoříše Franků a Saracénů uvrhla 
do strašlivé války.
Román vypráví příběh o pravděpodobně největším
hrdinovi středověku. Slon Abúl Abbás byl dar chalífy
Hárúna ar-Rašída císaři Karlu Velikému. Jeho cesta
z Bagdádu do Cách je historicky písemně doložena.
Přeložil Rudolf Řežábek.
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038153 359,-  269,-

NOVINKA

„To jsem zvědavý, jak
jediný slon udrží
dějovou linii celého
románu,“ napadlo
mě, když jsem začí-
nal překládat. A do
toho reálie Franské

říše, Bagdádského chalífátu, pohanských Sasů,
muslimského vnímání světa v „temném středově-
ku“ – až mi z toho zatrnulo. A výsledek? Auto-
rův lehký vypravěčský jazyk, umně propletené
dějové linie, napětí, milostné téma a absolutní
věrnost historickému pozadí konce 8. a počátku
9. století n. l. Teď držím hotovou knihu a jsem
šťastný, že jsem ji mohl českým čtenářům přetlu-
močit. A abych nezapomněl – slon tu dějovou linii
románu s přehledem udržel. Rudolf Řežábek

Sleva
25%
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Heidi Rehnová 

JANTAROVÉ DĚDICTVÍ
Podzim 1662. Ve víru königsberského povstání se dcera ranhojič-
ky Magdaleny, Carlotta, setká se svou první láskou Mathiasem.
Jako důstojník kurfiřtské armády patří k obléhatelům města.
Když se politická situace v Königsbergu vyostří, upadnou Carlotta
a její matka do podezření, že prozradily obléhatelům důležitá
tajemství. Nezbývá jim proto nic jiného než utéct z města… 
Přel. Blanka Pscheidtová. Váz., 504 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038265                     399,-  319,-

Sarah Larková 

NADĚJE 
NA KONCI
SVĚTA
Persie, uprchlický
tábor u Isfahánu,
rok 1944. Tady
skončí osmnácti-
letá Polka Helena
se svou mladší
sestrou Luzynou
po strastiplné
cestě Ruskem
a Persií poté, co
byla jejich rodina
deportována ze
Lvova na Sibiř.
Když má několik
set polských
sirotků dostat
azyl na Novém Zélandu, vzklíčí v Heleně naděje. Je však na
transport příliš stará. Luzynu naproti tomu vyberou, i když
o vystěhování nestojí, protože má v táboře přítele. Ačkoli se
Helena cítí provinile, hrozně jí závidí lodní lístek, který zna-
mená záchranu života. Pochopitelně na sobě nedá nic znát
a přesvědčuje sestru, aby odjela. Přesně v hodinu odjezdu
stojí s Luzyniným zavazadlem na shromaždišti. Luzyna se ale
neobjeví… Přeložila Dagmar Hoangová.

Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm

GS038263                    279,-  219,-

ČARODĚJNICKÉ ZLATO
Bývalá felčarka Magdalena by ráda
v klidu žila s milovaným Erikem... 536 s.

GS037038        399,- 349,-

VOJENSKÁ FELČARKA
Magdalena pracuje za třicetileté války
jako ranhojička. 496 stran

GS036932       399,- 349,-

Výhodný 
komplet 350,- 

ušetříte

Třicetiletá válka 1, 2, 3

847,- 
jenobj. č. 

GS039316

Láska, nad kterou nesvítila 
šťastná hvězda...

NOVINKA

NOVINKA

Petra Gabrielová 
KACÍŘ A DÍVKA
Enlin přijede do Kostnice
právě v čase velkého koncilu.
Setká se tu s mužem, který
na ni zapůsobí, s Janem Hu-
sem. Nechápavě spoluproží-
vá, jak se Hus stává hracím
míčem intrik. Nakonec se
i ona sama dostane do mlý-
nů mocných a musí se obá-
vat o svůj život... 312 stran 

GS037835  299,- 229,-

Ricarda Jordanová 
RANHOJIČKA 
Osiřelá Lucie je zasvěcena do
tajů arabské medicíny. Když
v Mo huči vypukne mor, ote-
vře si Lucie společně s léka-
řem Clemensem „morový
dům“ a brzy si získá respekt
ostatních. Pak se však nála-
da v Mohuči změní a Lucie
musí utéct před běsnícím
davem… 552 stran 

GS038757  379,- 299,-
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Noah Gordon 
RANHOJIČ 
Bouřlivý příběh nadaného
léčitele, který v 11. století
poznal i nádheru zlatého
věku arabské a židovské
civilizace... 680 stran 

GS039430 399,- 349,-

Ken Follett 
SMRTÍCÍ KÓD 
Na toaletě na
washingtonském
nádraží se probírá
muž. Nepamatuje

si nic, ani své jméno… Je leden 1958, svět ovládá
studená válka a závod o dobývání vesmíru mezi USA
a Sovětským svazem. Tento boj proti sobě staví čtve-
řici lidí. Kdysi je pojilo přátelství, láska. Jedním z nich
je Luke Lucas, jenž právě utrpěl ztrátu paměti.
Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi. 
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GS038977                  349,- 279,-

Ken Follett 
SRŠEŇ LÉTÁ V NOCI 
Válečný příběh inspirovaný
skutečnými událostmi. Píše
se rok 1941 a válečná situa-
ce se pro britskou RAF nevy-
víjí na dějně: v dešti nacistic-
ké protiletadlové palby se 
k zemi řítí jeden spojenec ký
bombardér za druhým... 
432 stran 

GS038026  349,- 299,-

Noah Gordon 
ŠAMAN
Napínavý román o na ději,
lás ce i válce sleduje osudy
skotské lékařské dynastie
Coleů, obdařené výjimeč-
nými schopnostmi. 584 s.

GS038443 399,- 349,-

Noah Gordon
LÉKAŘKA 
Mladá lékařka nachází
smysl života při praxi
v hor ském městečku le -
žícím v srdci nedot čené
přírody... 288 stran

GS039142 279,- 219,-

Výhodný 
komplet 330,- 

ušetříte

Ranhojič, Šaman a Lékařka

747,- 
jenobj. č. 

GS039315

Rafel Nadal 

PROKLETÝ ROD PALMISANŮ 
V jihoitalské vesničce se koncem první světové války
dvě ženy rozhodnou změnit osud novorozeného Vi-
tantonia z rodu Palmisanů, jehož všichni muži zem-
řeli ve válce. Chlapec je proto vychováván coby dvoj-
če Giovanny Covertiniové. Itálie se pomalu vzpama-
tovává z hrůz války a všichni věří, že děti jsou oprav-
du sourozenci. Blíží se však další válka. Vitantonio se
skrývá, aby naplnil slib své matce, že nikdy nebude
bojovat, Giovanna odchází do Španělska podpořit
tamní antifašistický odboj. Nakonec se však vrací do
rodného kraje, aby během bombardování a zvěrstev
ustupujících nacistů našla bratra a skutečnou životní
lásku… Přel. Jiří Pešek. Váz., 320 s., 12,5 x 20 cm

GS038455                    349,-  261,-

NOVINKA

„Jsem velmi šťastný, že se můj ro-
mán dostává i k českým čtenářům.
Přál bych si, aby čtenáři pocítili ty
barvy, vůně a chuti Apulie a Itálie
a přenesli se do Středomoří. Přál
bych si, aby se nechali unášet
pocity a vášněmi mých hrdinů.“

Rafel Nadal

„Zdravím všechny své čtenáře v České
republice. Doufám, že budete mé knihy číst
nadále se stejným potěšením, s jakým je 
pro vás píšu.“

Ken Follett

Dvě války navždy

změní osudy rodin.

Sleva
25%

Titul Ranhojič bude k dispozici od 8. září
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Alena Damijo 

ANGLICKÉ LISTÍ
Hlavní hrdinka odjíždí pracovat jako au pair do Londýna a už tam
zůstane. Ve svých fejetonech popisuje svůj každodenní život
v cizím prostředí. Mění rodiny, kde hlídá, najde si přítele, vdá se,
přicházejí děti, stěhování. Nakonec se autorka stává učitelkou na
plný úvazek… Vše je prošpikováno nesmírně vtipným komento-
váním britského způsobu života a zvyků od pití čaje po úctu,
které se těší bájný tenisový Wimbledon. S úctou i rebelským stě-
žováním, autorčin styl připomíná Roberta Fulghuma.

Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

GS038933                      199,-  159,-

Alda Sigmundsdóttir 

MALÁ KNIHA
O ISLANĎANECH 
Island je pro mnoho
Evropanů velkou záhadou.
Tato útlá kniha od rodilé
Islanďanky, která strávila
velkou část svého života
v zahraničí, odkrývá znač-
ný počet specifik tohoto
severského národa. Proč
jsou Islanďané špatní řidi-
či? Jak se staví k cizin-
cům? Co si představují
pod pojmem svoboda
a jak se seznamují?
Odpovědi najdete v padesáti miniaturních esejích psaných
s humorem, ironií i pochopením. 

Váz., 128 stran, 12,5 x 17 cm

GS039069 149,- 119,-

Dominik Landsman
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
Muž se stává „otcem na mateř-
ské dovolené“a začíná boj
o přežití obou. 200 stran

GS037189     229,- 189,-

Dominik Landsman 
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2
Čeněk chodí (běhá), mluví (má
jedno slovo na vše) a snaží se
dostat tátu do blázince. 192 s.

GS037525     229,- 189,-

D. Landsman, Z. Hubeňáková 
DENÍČEK MODERNÍHO
PÁRU
„Moderní fotr“ líčí své sezná-
mení s Natašou, sestěhování
a nakonec i početí dítěte. 224 s.

GS038435    229,- 189,-

Zuzana Hubeňáková 
POSTŘEHY TEPLÁKOVÉ
BOHYNĚ
Neskromný příspěvek k debatě o
ženách, mužích a dětech žijících
v instituci zvané rodina. 208 s.

GS038695     229,- 189,-

NOVINKA

NOVINKA
Anglické listí mě moc bavilo! Dočetla jsem se
třeba, co znamená „zavázat uzel“! Ale podnik-
neme také chuťově zábavnou brambůrkovou
exkurzi do rozmanitých příchutí, zjistíme odliš-
né tradice Vánoc a Velikonoc (nejen adventní
kalendář, který je o jedno políčko čokoládky

štědřejší). Mimo jiné poznáme svátky, jako je například Bonfire
Night – ten drží tradici již přes 400 let, Armistice Day (ten umí
zastavit dopravu) nebo Bank holiday – svátek, který by Čechy
zaručeně nadchl! Navštívíme typické puby a rozlouskneme, jak je
to vlastně s čajem o páté. Pro sportovní fandy bude zajímavé téma
fotbal a jahodový Wimbledon. Poznáme blíže náladové anglické
počasí, odlišné školství a budeme zasvěceni i do zdravotnictví.

Pavla Caganová, členka KK
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– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na straně 65. 33
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Sebastian Niedlich 
SMRT A JINÉ 
VRCHOLY MÉHO
ŽIVOTA
Martin u své babičky potká
Smrt. Přišla si pro duši staré
dámy, raduje se, že ji někdo
vidí, a je si jistá, že se mají
spřátelit. Hořká i laskavá kni-
ha plná nadsázky a černého
humoru. 296 stran

GS037827   299,- 249,-

Patrik Hartl 
OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Dvojromán, příběh souro-
zenců budete prožívat podle
toho, který začátek zvolíte.
Buď do života skočíte jako
Jáchym z výšky čtyř tisíc
metrů, nebo se jako
Veronika budete statečně
prokousávat citovými nástra-
hami. 520 stran
GS268972 356,- 289,-

Katherine Wilsonová

JEDINĚ NEAPOL
Aneb co mě naučila má 
italská tchyně o jídle a rodině
Katherine se v Neapoli seznámí se Sal-
vatorem, jehož matka Raffaella, zděše-
ná Katherininým životním stylem i kuli-
nářskými schopnostmi, jí pomůže včle-
nit se do italské společnosti. Navíc ji na-
učí i vařit a zasvětí ji do italských tradic
a kultury. V Itálii je jídlo vedle rodiny to
nejdůležitější, proto vyprávění doplňují
lákavé recepty. Přel. Jana Montorio
Doležalová. Váz., 296 s., 15,2 × 19,1 cm

GS274884   299,-  239,-

Josef Fousek 

ZKRÁTKA BEZ
POZLÁTKA
Nová kniha populárního autora fejetonů.
O životě, láskách, strastech, událostech smutných i radostných.
S nezaměnitelným nadhledem a citem pro výjimečnost okamžiku. Kniha obsahuje
rozhlasové fejetony pro Český rozhlas Plzeň z let 2011 až 2016. Váz., 144 stran + 32
stran barevná příloha, 14,5 x 20,6 cm

GS039105                                 259,-  199,-

František Nepil 
DOBROU A JEŠTĚ
LEPŠÍ NEDĚLI 
Laskavá vyprávění Františ ka
Nepila (1929–1995) rozjas-
ňovala řadu let rozhlasovým
po sluchačům nedělní rána.
Nechybí v nich tolerantní
nadhled, neotřelý pohled na
věci, láska k vlasti a úcta 
k hod  notám. 128 stran

GS036770   229,- 199,-

Karel Čapek
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT
ŠTĚNĚTE
Ob líbená knížka napsaná
před více než 70 lety neze-
stárla. Obsahuje i další psí
příběhy, například Jak se
fotografuje štěně, Pohádky
pro Dášeňku... Pů vabná vy -
právění i obráz ky potěší ce-
lou rodinu. 80 s., čb. il. a foto

GS    034173   149,- 119,-

Josef Fousek 
SMÍCH JE ŽIVÁ VODA
Autor se až ve zralém věku
stal textařem, fotografem,
básníkem a spisovatelem.
A sám říká: „Humor je živá
voda, která je zdarma, ač je
nejdražší. Proto jsem vybral
jen ty příběhy, které neza-
rmoutí, ale potěší.“ 128 s.,

24 s. barevné příl.
GS037479   269,- 229,-

NOVINKA

Celým životem  nás pro-
vází slova dobrá i špatná.
Já se snažím od srdce
a bez pozlátka psát ta
dobrá – těch není nikdy
dost. Každý dopis, každá
odezva od čtenářů mně
dává sílu, abych psal
dále. Velmi si vážím příz-
ně členů Knižního klubu.
Přeji všem, aby pestrá
řeka knih k jejich domo-
vům nikdy nevyschla.

Josef Fousek

NOVINKA

      Oblíbený
autor 
nezklame!
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Kateřina Ash 

ČERNÝ VELBLOUD
Sedmnáctiletá Sára, která po matčině smrti vyrůstá u tety, se
dozvídá, že její otec je významný syrský hodnostář. Když v Sýrii
vypukne válka, zjistí Sára, že se kolem ní začínají točit podezřelí
lidé. Rozhodne se, že si s otcem vyjasní, aby se jí přestal plést do
života, ovšem cesta Tureckem k syrským hranicím zmítaným vál-
kou bude nejtěžší zkouškou jejího života.

Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

GS038982  199,-  159,-

Anna Bolavá 
KE DNU
V močálech je nalezena mrt-
vá manželka místního léka-
ře. Roztáčí se kolotoč úvah,
spekulací a pomluv. 288 s.

GS038714  259,- 199,-

Sára Saudková 
ZPOCENÁ ZÁDA
David se vyspí s kamarádkou
své ženy a role vzorného
manžílka dostává povážlivé
trhliny. 376 stran

GS039029 299,- 239,-

Marie Poledňáková 
TEN, KDO 
TĚ MILOVAL
Vanda po ztrátě manžela,
elitního vyšetřovatele, zjišťu-
je, že jí muž cosi tajil. 224 s.

GS038464  229,- 189,-

Miroslava Besserová 
CHLAPI NA ODSTŘEL
I NA LÁSKU
Kolik žen už si řeklo, že
s chlapy je to těžké, ale bez
nich ještě horší... 160 stran

GS037334   199,- 129,-

AKČNÍ
CENA

NOVINKA

NOVINKA

Irena Obermannová

DOBRÉ DUŠE
Do městečka Vlčí
Úpice přijíždí šachist-
ka Alice, aby sehrála
simultánní partii se
členy šachistického
kroužku. Sotva však
přijede, doslova za-
kopne o mrtvolu sta-
rostky. Snaží se vy-
pátrat, co se stalo,
a proč umírají další
lidé. Vrah je na tahu.
Dá mat, nebo ho
Alice zastaví? Váz.,
248 s., 14 x 20,5 cm

GS282138   
269,-  219,-

Na Černém velbloudovi mě zaujal především záměr
popsat beletristickým způsobem situaci v současné
Sýrii, aniž by autorka zaujímala vyhraněný postoj
a otevřeně fandila jedné nebo druhé straně. Vše
navíc okořenila drsnými autentickými zážitky člově-

ka, který má v té zemi kořeny a zažil ji ještě jako prosperující a krás-
nou. A když se k tomu všemu rozhodla svůj příběh podat v podsta-
tě jako romanťárnu určenou ženským čtenářkám s trochou toho
špionážního koření, a podařilo se jí to napsat tak, že text dával
smysl, bylo mi jasné, že ta kniha musí vyjít. 

Jiří Popiolek, lektor původní tvorby
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– více informací na straně 73. 35
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Jak se geniální 
skladatel potýkal 
se zlomeným
srdcem?

Jiří Šulc 
OPERACE STONEWALL 
Vánoce 1943: německé námořnictvo
vysílá pět lodí s cílem prorazit brit-
skou námořní blokádu. Muži 
z československé 311. perutě RAF se
stanou klíčovými hráči akce. 208 s. 

GS039016     229,- 199,-

Václav Křístek 
CESTA NA POLEDNE 
Jakub Krčín z Jelčan se vypracoval
na regenta rožmberského panství,
dodnes inspiruje historiky i literáty.
Jeho rybníkářské dílo budilo tehdy
respekt a nemělo v Evropě obdoby,
dodnes je předmětem obdivu. Ro-
mán líčí „skrytá“ Krčínova léta po
skončení studií na univerzitě. Tehdy
na své pouti poznal všechny vrstvy
renesanční společnosti. 656 stran

GS039019  349,- 279,-

Ladislav Fuks 
SPALOVAČ MRTVOL 
„Největší lstí ďábla je, když sám 
o sobě prohlašuje, že není.“ Slavný
příběh o spalovači mrtvol, podivín-
ském Karlu Kopfrkinglovi, je podo-
benstvím o patologickém vývoji
malého člověka k přijetí zla. Filmové
zpracování z roku 1968 s Rudolfem
Hrušínským patří ke zlatému fondu
české kinematografie. 
144 stran

GS039233 199,- 179,-

Jiří Šulc 
OPERACE BRUNEVAL 
V únoru 1942 byli v okupo-
vané Francii vysazeni britští
vojáci s úkolem obsadit ně-
mecký protiletecký radar 
a vrátit se s klíčovými sou-
částkami. Kniha líčí okolnos-
ti, které operaci předcházely,
i vlastní akci a přidává napí-
navý fiktivní příběh němec-
kého agenta. 304 stran

GS036878   299,- 249,-

Dalibor Vácha 
HOŘÍ UŽ PRAHA?
S odkazem na slavnou ro-
mánovou reportáž Hoří už
Paříž? přichází Dalibor Vácha
s novým dílem. Navazuje tak
na svou prózu Hranice, která
končí dosažením hranic teh-
dejšího Slovenského štátu
Svobodovou armádou. Zde
nás uvede do období mezi
listopadem 1944 a květnem
1945: román o finální fázi
války je strhující mozaikou
osudů, bojů a hrdinství vojá-
ků i civilistů. 304 stran

GS038888   299,- 239,-

Jiří Hanibal 

SEVERSKÁ RAPSODIE
V druhé polovině padesátých let devate-
náctého století se životem v Praze znechu-
cený Bedřich Smetana vydává do
Göteborgu, kde naváže vztah s Fröjdou
Beneckovou. Jejich vášnivá láska však stále
naráží nejen na bouřlivou tvorbu génia,
ale i na přízrak Smetanovy mrtvé ženy
Kateřiny. Román Severská rapsodie ukazu-
je modlu české hudby jako člověka – váš-
nivého, milujícího, ale také chybujícího
a trpícího.

Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GS038720   249,- 186,-

Výhodný 
komplet 150,- 

ušetříte

Operace Bruneval a Operace Stonewall

378,- 
jenobj. č. 

GS039317

NOVINKA

Sleva
25%
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Jsme tu pro Vás – zákaznický servis! Více na straně 73. 36

Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo romá-
nu, které nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatel-
ství. RUKOPISY DO 23. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO
31. 12. 2017 na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 

150 00 Praha 5 nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.lckk.cz. Všechny zaslané rukopisy posuzuje anonymně odborná porota.
Totožnost autorů je odhalena až po stanovení vítěze. Oceněná práce má být
skutečně hodnotným dílem, na něž se neklade požadavek komerční úspěšnosti.

Ze všech doručených rukopisů vybere odborná porota jeden či více rukopisů. 
Vybrané rukopisy budou vydány a nejlepší rukopis bude oceněn Literární cenou Knižního klubu.

EUROMEDIA GROUP VYHLAŠUJE 
23. ROČNÍK LITERÁRNÍ CENY KNIŽNÍHO KLUBU!

Román o vině 
a trestu, udavačství
a pomstě...

VÍTĚZ 22. ROČNÍKU
Anna Vovsová

LADIČ
Píše se rok 2001. Ivan přijíždí z emigrace do Čech.
Ne však aby se vrátil, na to už v Novém světě příliš
zakořenil, ale aby překvapil svou matku a ve starém
bytě, který si pronajme, oslavil její osmdesátiny. Ivan
povolá Ludvíka, aby naladil matce klavír, jako to
dělával kdysi. Vyhledá svou dětskou lásku Alici a oba
chvíli předstírají, že je možné vrátit čas. Minulost ale
nejde zkopírovat a přesadit do současnosti. Stejně
jako ji nelze vytěsnit, škrtnout, utéct před ní na
druhý konec světa nebo kamsi hluboko do svého
nitra.

Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GS039161 199,-  159,-

Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání
díla a odměňuje jej prémií 100 000 Kč. Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena.

Do soutěže může každý přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané
česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Práce jsou hodnoceny odbornou porotou.

Literární cena Knižního klubu

Zajímavosti z historie Literární ceny Knižního klubu včetně fotografií najdete na

www.lckk.cz

NOVINKA
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Podzim 4/2017

Nicole van Borkulo, Geert-Jan Roebers 

TVOŘIVÁ KNÍŽKA O PŘÍRODĚ
Jaký živočich vytvořil mušli na pláži a žil v ní? Proč se listí na pod-
zim zbarvuje? Jak se zrodil motýl a jaká tajemství ukrývá svět hub?
Odpovědi na tyto a další otázky najdete v této nádherně ilustro-
vané hravé knížce plné vybarvování, hádanek a zábavných úkolů. 

Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 22 x 28,5 cm

GS038730 299,-   239,-

NOVINKA

Pějme píseň dokola, 
ZRODILA SE PIKOLA… 

S radostí vám představujeme naši novou nakladatelskou značku PIKOLA.
PIKOLA – knížky pro všechny děti, které rády čtou!

Více informací na www.knihyzpikoly.cz.

SOUTĚŽ O DESET 
PLYŠOVÝCH PANÁČKŮ
Milé děti, 

přečtěte si samy nebo s rodiči jednu
knížku označenou obrázkem panáčka
Pikoly a namalujte mi, co se vám
v knize nejvíce líbilo. Svůj obrázek mi
pošlete do 30. 10. 2017 na adresu: 
„Pikola – soutěž“, Euromedia Group, a. s., Nádražní 30, Praha 5, 
150 00, nebo e-mailem: pikola@euromedia.cz. K obrázku nezapo-
meňte připsat své jméno, věk, adresu, e-mail či telefonní číslo a také
název knížky, kterou jste přečetly. Na deset z vás čeká krásný plyšový
panáček Pikola. 

Vaše Klubko

Jména výherců najdete od 11. listopadu 2017 
na www.knihyzpikoly.cz a facebook.com/knihyzpikoly. 

Originální knížka
pro malé školáky

01_Sestava 1  8/18/17  1:27 PM  Stránka 1



2 Pro nejmenší

Nástěnný kalendář s pohlednicemi
KRTEČEK 2018
Vyzdobte dětem pokojíček krásným barevným kalendářem
s obrázky Zdeňka Milera! 
Měsíční, 14 listů, 10,5 x 48 cm 

GS278042 99,-

Zdeněk Miler, Jiří Žáček   
Krtek a jeho svět /9 
KRTEK A TVARY +
Krtek a jeho svět /10
KRTEK MÁ RADOST
Barevná leporela, 2x 12 stran, 

17,8 x 17,8 cm

Obrázkové písničky
KOČKA LEZE DÍROU, SKÁKAL PES +
ŠLA NANYNKA DO ZELÍ, BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU
Ilustrace Lucie Lysáková
Půvabná rozkládací leporela nabízí dětem veselé obrázkové ilustrace
k lidovým písničkám. S pomocí vtipných barevných obrázků dítě snad-
no pochopí obsah písničky. Barevná leporela, 2x 12 stran, 10 x 10,5 cm

Výhodný komplet dvou knih

GS038545            138,-              118,-

Stolní kalendář  
KRTEČEK 2018
Tradiční kalendář
s motivy Krtečka 
a jeho kamarádů.
Spirála, 30 listů, 

23,1 x 14,5 cm  

GS278232 79,-

Stolní hra
POJĎ SI HRÁT
Krteček vás zve se svými
kamarády ke hře. Pravid-
la hry jsou stejná jako
u Člověče, nezlob se!
Hrací kostka však místo
bodů obsahuje obrázky,
které jsou též na políč-
kách herního plánu. Tato
hra získala Cenu dětí.
GS170943 189,-

Výhodný komplet 
dvou knih

GS039302    198,-      148,-

Devátý a desátý z řady příběhů
pro nejmenší čtenáře o tom, 
co všechno umí neposedný
Krte ček a jeho zvířecí kamarádi.
S pomocí veselých obrázků
Zdeňka Milera a vtipných veršů
Miloše Kratochvíla se děti zábav -
nou formou učí rozeznávat
základní pocity a tvary. 

Krtek je s námi již 60 let!

Puzzle
VESELÁ MAŠINKA
V DEPU
Sestavte si v pokojíčku
vlastní mašinku i s celým
depem! Puzzle z odolného
kartonu s pohádkovou
lokomotivou se skládá
z 24 dílků. Při jeho sklá-
dání si děti rozvíjí fantazii,
rozlišovací schopnosti
a trénují motoriku.
GS260848 129,-

MALÁ DĚTSKÁ 
ENCYKLOPEDIE
Publikace pro všechny zvídavé děti 
ve věku 3 až 6 let s nápaditou grafic-
kou úpravou. V každém z tematických
oddílů najdete i hádanky a úkoly.
Váz., 160 stran, bar. publ., 21 x 23 cm

GS035643         379,- 299,-

Moje 
knihovnička
SLOVA
Minileporela
seznámí nej menší
děti se základními
výrazy pro nejběž-
nější situace kaž-
dodenního života,
ať už jde o jídlo,
spaní, hraní, proti-
klady, oblečení či
barvy. Názorné
fotografie dětem

umožní, aby si spojily obrázek s významem
slova a rozšířily si tak snadno slovní zásobu.
8x bar. leporelo, 8x 12 str., 7 x 7 cm, kart. obal

GS037382             259,- 219,-

NOVINKA
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Pro nejmenší            3

Puzzle pro nejmenší
Kufříky-boxy obsahují 28 velkých dílů puzzle ideálních pro malé ruce, nástěnný plakát a knížku. Skládáním těchto puzzle si dítě rozšíří slovní
zásobu a pozná první čísla a zvířátka. Při sestavování mu pomůže plakát i knížka, které se vzájemně doplňují a podporují hravé učení. 

POČÍTÁNÍ
Brož., 16 str., bar. publ.,
13 x 17 cm + barevné
puzzle a plakát

GS038887
249,- 199,-

PRVNÍ SLOVA
Brož., 16 str., bar. publ.,
13 x 17 cm + barevné
puzzle a plakát

GS038890      
249,- 199,-

ZVÍŘÁTKA
Brož., 16 str., bar. publ.,
13 x 17 cm + barevné
puzzle a plakát

GS038891    
249,- 199,-

NOVINKY
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4 Pro předškoláky

Peter Holeinone 
POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY
Z CELÉHO SVĚTA 
Pohádky, bajky, povídky
Ilustrace T. Wolf, P. Cattaneo, S. Baraldi
Knížku provází nádherné ilustrace. 
Váz., 480 stran, bar. publ., 17 x 24 cm 

GS038333        499,- 399,-

1000 PRVNÍCH 
ANGLICKÝCH SLOV
Krásný obrázkový anglicko-český slov-
ník dětem usnadní seznámení s jejich 
prvním cizím jazykem. Obsahuje tisíc
barevných vyobrazení. 
Váz., 64 stran, barevná publ., 21 x 27 cm

GS038130 99,-

NAUČ SE KRESLIT
Tato knížka vás naučí krok za krokem
kreslit vše kolem nás pomocí základ-
ních geometrických tvarů a vysvětlí
vám některé základní pojmy, napří -
klad co je to barevné spektrum. 
Brož., 96 str., bar. publ., 22,6 x 26,8 cm  
GS036536          129,- 99,-  

Zdeněk Miler, Eduard Petiška 
O DĚTECH A ZVÍŘÁTKÁCH
Oblíbená knížka pro nejmenší čte-
náře. Přečtěte si o koťátku, které
hledalo mlíčko, o zatoulaném
uhlíčku a další pohádkové příběhy.
Váz., 64 str., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

GS037955       169,- 149,-

OVČÁCI, ČTVERÁCI
12 písniček snadných k zahrání
Jede, jede poštovský panáček, Kočka leze dírou, Ovčáci,
čtveráci, Já mám koně... Zahrajte a zazpívejte si oblíbe-
né lidové písničky. Ve zpěvníku s elektronickým piánkem
najdete celkem dvanáct písniček, které se na učí te hrát
a zpívat podle barevných not.

Barevné leporelo, 26 stran, 24,1 x 26,2 cm + 
elektronické piánko

GS276775 349,-  279,-

František Nepil
POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
Ilustrace Miloslav Jágr
Půvabnou, lehounkou Evelínku mají 
rádi všichni – polní zvířátka, ptáčci i děti.
Však jim také pomáhá, seč jí síly stačí –
zachraňuje lasičku, zouvá křepelátka
a učí zajíce hrát polku… Ze všech nejvíc
ovšem učarovala Francínkovi. Milovat
polní žínku však dá obyčejnému smrtel-
níkovi pořádně zabrat!
Váz., 144 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm

GS039100          249,- 199,-

NOVINKA
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Pro předškoláky 5

Výhodný komplet tří knih

GS039303                 (člen ušetří 170,-) 427,-

Jiří Kahoun
KAMARÁDI V KOŽÍŠKU
Osmnáct příběhů o myšáčkovi
Kouskovi a myšce Bavlnce,
dvou nerozlučných kamará-
dech, kteří spolu běhají po
lukách a stráních, pomáhají
mamince a občas něco většího
či menšího vyvedou. Knížku 
napsal autor oblíbených pří -
běhů o včelích medvídcích.
Váz., 88 stran, barevné ilustrace,

18,5 x 24 cm

GS039014     199,- 179,-

Jiří Žáček
HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Ilustrace Vlasta Baránková
Máte rádi hádanky, rébusy či
doplňovačky? Rozluštíte napří-
klad šifrovanou básničku? Pod -
lovídlidad laladla krádlavadla 
krádlavědle: Jádla mádlam rád  -
la da dla mlédlekodlo v kádla věd -
le. Adla tadla drudluhádla řed -
lekladla: Nudlu, jádla mádlam
radladšidli smedletadlanudlu.
Váz., 80 s., bar. il., 19,5 x 25,5 cm

GS038376      229,- 189,-

Erika Scheueringová 

NEJHEZČÍ PŘÍBĚHY O ZVÍŘÁTKÁCH
Ilustrace Ray Cresswell
Beránek Chomáček se sám vydá na svůj první výlet, avšak zabloudí
v lese. Naštěstí ho rychle vystopuje pes Ringo. Dva rozpustilí poníčci
Kaštánek a Běla vyplaší stádo krav. Prohnaný žabák Kuba nastraží
past na čápa Eduarda a jezevec Ota nalezne nový domov…
Pětadvacet příběhů o zvířátkách vypráví o malých zvířecích dobro-
družstvích, o přátelství, vzájemné pomoci a důvěře. Příběhy dopro-
vází nádherné ilustrace Raye Cresswella.

Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm

GS039213  249,-  186,-

Milena Baischová  
DRAČÍ POHÁDKY
Ilustrace Stefanie Dahle
Příběhy o veselých dráč-
cích, kteří zažívají v na -
šem světě kouzelná
dobrodružství se skřítky,
princeznami, rytíři a elfy.
Váz., 72 stran, barevné il.,

16,8 x 24 cm

GS036861
199,- 169,-

Stefanie Dahle 
VÍLA JAHŮDKA 
Další z řady půvabně
ilustrovaných knížek
s tříminutovými pohád-
kami vhodnými k samo-
statnému čtení či před -
čítání na dobrou noc.
Váz., 80 stran, barevné il.,

16,8 x 24 cm

GS037642          

199,- 169,-

Christina Koenig
KOUZELNÍ PONÍCI
Ilustrace Stefanie Dahle
Vydejte se za kouzelnými
poníky! V této knížce
plné barevných obrázků
najdete veselé, napínavé
i tajuplné příběhy.
Váz., 72 stran, barevné il.,
16,8 x 24 cm 

GS037089

199,- 169,-

NOVINKA

Sleva
25%
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6 Pro předškoláky

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

GS037887          199,- 169,-

HRAVÉ ÚKOLY 
PRO ŠIKOVNÉ DĚTI + 
NAJDI ROZDÍLY
Tyto trhací bloky neslouží jenom
k obyčejnému kreslení a psaní. Jsou
plné veselých obrázků a hravých
úkolů! Koho baví doplňovačky, 
labyrinty, hledání rozdílů, skládání
puzzle či slov z písmenek, osmisměr-
ky a rozmanité rébusy, ten bude 
mít o zábavu postaráno. 
Brož., 2x 80 stran, barevné ilustrace, 

17 x 24 cm 

Sabine Boccador 
Řekni mi
VĚDA A VYNÁLEZY!
Kroužková vazba, 112 stran + 3 strany

se samolepkami, bar. p., 14 x 20,4 cm

GS038606        359,- 299,-

Géraldine Maincent 
Řekni mi
KDY TO BYLO? 
Kroužková vazba, 112 stran + 3 strany

se samolepkami, bar. p., 14 x 20,4 cm

GS038605         359,- 299,- 
ENCYKLOPEDIE VELMI DŮLEŽITÝCH
VĚCÍ PRO DĚTI, KTERÉ CHTĚJÍ 
VŠECHNO VĚDĚT
Malí objevitelé od 4 do 7 let se v této přehledné encyklo-
pedii s bohatými ilustracemi dozvědí vzrušující a velmi 
důležité informace o světě, který je obklopuje: o vesmíru,
o minulosti naší planety, o kontinentech, o přírodě, o vědě,
objevech či umění, ale také o lidech, kteří planetu obývají,
o vlastním těle a vůbec o spoustě dalších věcí, které
v jiných knihách nenajdou. 
Váz., 224 stran, barevná publikace, 21,3 x 25,5 cm

GS038984 399,-  319,-

Výhodný komplet dvou knih

GS039167   198,-      158,-

Další z encyklopedií pro zvídavé děti z edice Řekni mi se tentokrát věnují 
dějinám lidstva a celé planety Země, objevům a vynálezům z různých odvětví
vědy a techniky i pozoruhodným jevům kolem nás. Knížky s praktickou spirálo-
vou vazbou provází půvabné a vtipné ilustrace. Nechybí ani listy s oblíbenými
barevnými samolepkami. 

NOVINKA
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První  čtení 7

Ondřej Sekora 
UPRCHLÍK NA PTAČÍM
STROMĚ
Váz., 224 stran, barevné i čb. ilustrace, 

16 x 23,3 cm

GS038921       299,-  249,-

Ondřej Sekora 
KNÍŽKA FERDY
MRAVENCE
Váz., 224 stran, barevné ilustrace, 

16 x 23,3 cm

GS037583       349,- 279,-

Ondřej Sekora
FERDA CVIČÍ MRAVENIŠTĚ
Veselé i poučné příběhy vhodné
pro první čtení.   
Váz., 144 stran, bar. il., 16 x 23,3 cm

GS036823      199,- 179,-

Ondřej Sekora
MRAVENCI SE NEDAJÍ
Zachrání statečný Ferda mravenčí
kukly před otrokáři?  
Váz., 100 stran, bar. il., 16 x 23,3 cm

GS036825      199,- 179,-

Eduard Petiška
ALENČINA ČÍTANKA 
Ilustrace Helena Zmatlíková 
Váz., 144 stran, barevné ilustrace, 

20 x 25,5 cm 

GS038627        259,-  219,-

Eduard Petiška             
MARTÍNKOVA ČÍTANKA
A DVĚ KLUBÍČKA POHÁDEK
Ilustrace Helena Zmatlíková             
Váz., 288 stran, barevné il., 20 x 25,5 cm 

GS033267         329,  279,-

Zbyněk Černík 

VELKÁ MEDVĚDÍ CESTA
Ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková
Není medvěd jako medvěd. V různých částech světa žijí různé
druhy chlupáčů – liší se od sebe velikostí, barvou srsti, hladkostí
tlapek, chutěmi a způsobem života vůbec. Obvykle se spolu navzá-
jem příliš nestýkají, ale v této knížce je tomu jinak. Když obrovský
bílý lední medvěd Knut pozve svoje kamarády, malé černé malaj-
ské medvídky Kualu a Lum pura na návštěvu k sobě do Arktidy, 
je zaděláno na pořádně dobrodružnou medvědí výpravu!
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

GS037679                    199,-  159,-

Výhodný komplet dvou knih

GS037485                  (člen ušetří 100,-) 298,-

Výhodný komplet dvou knih

GS039304                 (člen ušetří 130,-) 458,-

FERDA JE
S NÁMI 

JIŽ 90 LET!

NOVINKA
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8 Pro mladší  školáky

PRVNÍ ENCYKLOPEDIE 
VESMÍRU
Poutavé texty a zábavné kvízy provázejí
nádherné barevné fotografie a ilustrace.
Váz., 136 stran, bar. publ., 21,6 x 27,6 cm

GS039059           279,- 229,-

Alena Peisertová 
KOZA LÍZA 
A JEJÍ KAMARÁDI 
Ilustrace Lucie Dvořáková 
Váz., 88 stran, barevné il., 16,5 x 23,3 cm 

GS038537          199,- 159,- 

František Nepil
POHÁDKOVÝ SVĚT
FRANTIŠKA NEPILA
Ilustrace Adolf Born
Váz., 224 stran, bar. il., 19,5 x 25,5 cm

GS037713          299,- 249,-

František Nepil 
STRAKATÉ POHÁDKY
Ilustrace Marie Tichá
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 

18,5 x 24 cm

GS039080          199,- 179,-

Rudyard Kipling

KNIHY DŽUNGLÍ
Ilustrace Adolf Born
Nejznámější příběhy Knih
džunglí vyprávějí o chlapci
Mauglím, kterého z jeho
vesnice unesl lidožravý
tygr… Knihu doplňují půso-
bivé ilustrace Adolfa Borna,
jež do kreslují a odhalují
skryté nebo jen naznačené
vý znamy literární předlohy.

Váz., 416 stran, barevné il.,
19,7 x 25,6 cm

GS281746 
499,- 399,-

Lucie Kaletová

PRIMÁČEK
Klíč od světa pohádek
Ilustrace Josef Fraško
Primáček se svými přáteli budí každé ráno děti ke sledování
pohádek. Jednoho dne se však do jeho domu vplíží tajem-
ný vetřelec. A ráno chybí Primáčkův klíček, kterým se tato
pohádková bytost podobná budíku natahuje. To ale není
vše! Ukáže se, že klíček je důležitý nejen pro Primáčka, ale
pro všechny lidi i obyvatele říše pohádek. Nastává dobro-
družná honba za zlodějem, nejen po všech koutech země,
ale i vesmíru! Kniha vznikla na motivy oblíbených postavi-
ček z dětského pásma televize Prima.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 23,3 cm

GS039134 199,-  159,-

NOVINKA

NOVINKA
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Pro mladší  školáky 9

Společenská hra 
LICHOŽROUTI
V této hře si můžete vyzkoušet, jaké to
vlastně je být takovým Lichožroutem.
Určitě to nebudete mít snadné, protože
nemůžete zblajznout všechno, na co přijde-
te. Hon za lichými ponožkami právě začíná.
Dokážete nasbírat nejvíc ponožek ze všech,
nebo budete mít na konci hry prázdné bři-
cho? Hra obsahuje hrací plán, 4 figurky, hrací

kostku, 18 kartiček ponožek a návod.

GS269651          249,-

Roald Dahl 
DANNY, MISTR SVĚTA 
Ilustrace Quentin Blake 
Váz., 232 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 

GS038816           249,- 199,-

Roald Dahl 
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU 
Ilustrace Quentin Blake 
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 

GS038529            249,- 199,-

Roald Dahl 

VELKÉ MYŠÍ SPIKNUTÍ
Ilustrace Quentin Blake
Každý den chodí malý chlapec kolem cukrárny s výlohou zaplněnou úžasnými
dobrotami. Je to nejlepší cukrárna ve městě, až na to, že její majitelkou je
malá kostnatá babizna s pusou kyselou jako nezralý angrešt! Navíc je tak
nafoukaná, že to svět neviděl. A chlapec se jí rozhodne trochu zavařit…
Autobiografický příběh nezklame fanoušky Dahlových knih, ani ty, kteří se
s knihami jednoho z největších světových vypravěčů dosud nesetkali. 
Váz., 56 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GS038927 129,-  99,-

Veronika Matysová
POPLACH 
V TABULKOVĚ
Ilustrace Jitka Římánková
Tato neobvyklá kniha s dobro-
družným příběhem přivede děti
do říše droboučkých postaviček,
které působí magicky, a přece
jsou zcela skutečné – do úžasné
říše chemických prvků!
Váz., 96 stran, barevné ilustrace,

15,5 x 21 cm

GS037680      199,- 179,-

Výhodný komplet dvou knih

GS039305                (člen ušetří 90,-) 338,-

Elizabeth Cody Kimmelová
Vidím duchy! /1
VE ŠKOLE STRAŠÍ
Kat netouží po ničem jiném
než být jako ostatní děti. Její
maminka je však médium.
A taková věc se neutají! 
Váz., 192 stran, 12,5 x 19 cm

GS036411    229,- 199,-

Elizabeth Cody Kimmelová
Vidím duchy! /2
STRAŠIDELNÝ DŮM
Kat o třináctých narozeninách
začala vidět duchy a postupně
zjišťuje, jak může být její nová
schopnost děsivá…
Váz., 144 stran, 12,5 x 19 cm

GS037959    199,- 179,-

NOVINKA
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10  Pro starší školáky

RODINNÝ PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ
V tomto praktickém barevném
kalendáři najdete dost místa 
pro záznam všech svých koníč -
ků, školních i mimoškolních
akcí, rodinných oslav či naro -
zenin. Díky němu budete mít
dokonalý přehled o tom, co jste
si naplánovali. Pomůže vám,
abyste na nic důležitého neza-
pomněli a přišli vždy včas.  
Měsíční, 14 stran, 30 x 30 cm

GS278122 179,-

INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY
Uspořádal Vladimír Hulpach
Ilustrace Zdeněk Burian
Vladimír Hulpach představu -
je čtenářům bohatý soubor
ilustrátorského díla Zdeňka
Buriana a nabízí napínavou
četbu, v chronologickém 
průřezu zobrazující události
Severní Ameriky v osmnác-
tém a devatenáctém století. 
Váz., 288 stran, čb. i bar. il., 

16 x 24 cm

GS038494    349,- 299,-

Jiří Černý
OBRÁZKY 
Z MODERNÍCH 
ČESKOSLOVENSKÝCH
DĚJIN
1945–1989
Ilustrace Lukáš Fibrich
Výpravný komiks provází 
dějinami poválečného Čes -
koslovenska a érou totality
ve všech jejích podobách. 
Váz., 136 stran, barevná publ.,

16 x 24 cm

GS037002   249,- 199,-

NÁPADNÍK 
PRO ŠIKOVNÉ HOLKY 
Prima spolek dnešních holek,
parádnice Bětka, Kačka, Alka
a Klárka, vám ukáže spoustu
báječných věcí, které se dají
dělat ve volném čase – ať už
to je móda, krásné šperky,
oslavy, oblíbené vaření, kres-
lení, kutění, sport, pokusy
nebo třeba zahradničení. 
Brož., 256 stran, barevná publ.,

17 x 23,5 cm

GS037086     349,- 299,-

JAKÁ DOOPRAVDY JSI
Jaká jsi? Snílek, vášnivka, požit-
kářka? Umíš být dobrou kama-
rádkou? Rozumíš klukům? Jsi
paní Náročná, nebo si s ničím
příliš nelámeš hlavu? V této
knize najdeš spoustu různých
testů, jejichž výsledek tě možná
docela překvapí. Možná ani 
netušíš, jaké vlastnosti a schop-
nosti se v tobě skrývají!
Brož., 168 stran, čb. ilustrace,

16,4 x 21,4 cm 

GS038326     229,- 179,-

Jody Revensonová

HARRY POTTER
Rekvizity a artefakty
Čtvrtá ze série knih o světě filmů o Harrym Potterovi se -
z namuje čtenáře s prací lidí, kteří vytvořili úžasné nálepky
lahviček s lekt va ry, různé modely košťat, kouzelné mapy,
zlo myslné učebnice, vybavení obchodu Kratochvilné 
kouzelnické kejkle, rozmanité kouzelnické hůlky, potřeby 
pro famfrpál a spoustu dalších předmětů. Text, jak už 
je zvykem, doprovází spousta zajímavých skic a návrhů,
dosud nezveřejněných fotografií a dalších překvapení
z archivů společnosti Warner Bros. Součástí knihy je také
plakát s rodokmenem rodiny Blacků, návrh knihy Bajky
barda Beedleho a řada dalších překvapení.

Váz., 208 stran, barevná publikace, 24 x 28,6 cm

GS276637 799,-  639,-

NOVINKA
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Nakupujte se slevou až 86 % (více na stranách 50–51)! 37
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Paulo Coelho 

SVOBODA - DIÁŘ 2018
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího
autora naší doby má tentokrát za
hlavní téma „svobodu“ a obsahuje
originální, půvabně vyjádřené a prav-
divé myšlenky, které pronášejí posta-
vy jeho románů, ale také autor sám
ve fejetonech. Ideální dárek pro kaž-
dého, kdo si přeje, aby ho spisovate-
lova slova provázela každým dnem.
Flexivazba, 264 s., 13 × 20,5 cm, 
bar. publikace, ilustrace 

GS038868 299,-  239,-

Hanya Yanagihara 

MALÝ ŽIVOT
Když se čtyři spolužáci z vyso-
ké školy v Massachusetts pře-
stěhují do New Yorku, aby se
pokusili prorazit, jsou bez
peněz, ztracení a kupředu je
pohání jen jejich přátelství
a ctižádost. Je tu laskavý
Willem, začínající herec; byst-
rý, občas krutý malíř DžejBí,
který se chce prosadit ve světě
umění; utrápený architekt
Malcolm, nešťastný ve špičko-
vé firmě; a rezervovaný, ge-
niální, tajemný právník Jude, kolem
něhož se jejich životy otáčejí… Malý život je příběh
o sexuální orientaci, zneužívání a sebepoškozování, o lásce a oběta-
vosti, krutosti a neschopnosti bojovat s osudem. Přeložila Petra Diestlerová.
Váz., 640 stran, 14,5 x 22,7 cm

GS038220 449,-  359,-

Johannes Mario Simmel 
SVŮJ KALICH 
HOŘKOSTI 
Silný a působivý román, při-
pomínající svým námětem
Nabokovovu Lolitu, se snaží
dobrat samého dna lidství
a kořenů, i těch nejmučivěj-
ších, jež způsobem pozna-
menají každý život. 576  s. 

GS038354 399,- 319,-

Erich Maria Remarque 
ČERNÝ OBELISK 
Ludvík Bodmer bojoval na
frontě a válka ho pozname-
nala. Hledá smysl života,
protože příliš zblízka poznal
smrt. Je mluvčím a zároveň
kritikem své doby. Jeho ži-
votní filozofii ovlivňují i přá-
telé a lidé kolem něj. 384 s.

GS038502 299,- 259,-

Francis Scott Fitzgerald 
VELKÝ GATSBY
Vrcholné dílo z dob největší-
ho flámu v dějinách USA,
který Francis Scott Fitzgerald
označil za „jazzový věk“ 
a sám do něj vydatně přispěl
mnoha soukromými improvi-
zacemi a pocity „ztracené
generace“. 160 stran

GS036360 269,- 239,-

Ernest Hemingway 
STAŘEC A MOŘE
Z příběhu rybáře, jenž se
pouští do zápasu s obrov-
ským marlínem a potom do
posledních sil bojuje se žra-
loky, kteří napadnou jeho
úlovek, vytvořil spisovatel
existenciální drama o hrdin-
ství, vůli a vnitřní síle. 112 s. 

GS036899 199,- 169,-

Čtyři přátelé,
jedno město,
jeden sen...

NOVINKA

NOVINKA
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Za všechny nákupy z katalogu i na www.knizniklub.cz či v knihkupectvích získáváte ibody.38
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Colleen Hooverová 

MOŽNÁ JEDNOU
Sydney žila v dokonalém světě – dobrá škola, práce, skvělá kámoška

i úžasný přítel. Jenže pak zjistí, že její přítel ji podvádí a nádherná bublina perfektní
idylky praskne. Naštěstí je tu záhadný soused se svou hudbou, který dá Sydney
novou naději. Ale psát písně, stejně jako žít vlastní život, není nikdy snadné… 
Přeložila Jana Jašová. Brož., 392 stran, 12,5 x 20 cm

GS038879 249,-  199,-

Tillie Coleová 

TISÍC POLIBKŮ
Jeden chlapec, jedna dívka. Pouto
mezi nimi je ukováno v okamžiku
a vydrží navždy. Nebo tomu alespoň
věří. Když se sedmnáctiletý Rune po
dvou letech vrací z rodného Norska
do městečka v Georgii, kde se v dět-
ství spřátelil s Poppy, vrtá mu hlavou
jediné: Proč mu dívka, která byla dru-
hou polovinou jeho duše a slíbila, že
bude čekat na jeho návrat, přestala
odpovídat na jeho dopisy a telefoná-
ty? Poppyino mlčení zlomilo Runovi
srdce. Zatrpkl a zatvrdil se. Když však
odhalí pravdu, zároveň zjistí, že ještě
větší bolest ho teprve čeká. 
Přeložila Renata Heitelová.

Brož., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GS038640 249,-  199,-

Výhodný 
komplet 190,- 

ušetříte

Zůstaň se mnou a Kam jsi odešla

288,- 
jenobj. č. 

GS039319

Výhodný 
komplet 200,- 

ušetříte

Hvězdy nám nepřály a Papírová města

298,- 
jenobj. č. 

GS039318

Gayle Formanová
ZŮSTAŇ SE MNOU
Mia je po nehodě v kóma-
tu, ale vnímá. Je jen na ní,
jestli bude bojovat o život.
184 stran

GS037068   229,- 189,-

Gayle Formanová 
KAM JSI ODEŠLA
Mia přežila nehodu, vztah
s Adamem se ale rozpadl.
Až se jednou setkají. 
224 stran

GS037470    249,-199,-

John Green 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
Šestnáctiletá Hazel trpí rakovinou, sblíží se s Augus-
tem, jemuž se podařilo nemoc překonat. 240 stran, 

GS039198               249,- 199,-

John Green 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Quentin hledá svou kamarádku Margo. Náhle zmi-
zela, zanechala mu ale určité stopy. 288 stran

GS037685   249,- 199,-

NOVINKA

NOVINKA

Jeden polibek trvá okamžik.
Tisíc polibků však může
vydržet na celý život.

Knížky Colleen Hooverové po-
znám podle toho, že se začtu
od prvních řádků a už mě ne-
pustí. A podle napětí mezi hlav-
ními protagonisty, které by se
dalo krájet, i když se třeba ještě
ani nepolíbili. A taky jsou zábav-
né. Milé. Občas k smíchu a ob-
čas k pláči. Jednou z mých nej-
oblíbenějších je knížka, která
u nás trochu zapadla, Život jed-
na báseň: o slam poetry, o tom,
že je člověk jednou dole a jed-
nou nahoře, prostě o životě…
Šárka Kadlecová, redaktorka
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Za ibody si můžete vybrat báječné odměny! 39

yo
li

James Dashner 

Labyrint 2. prequel 
KÓD HOREČKY
Druhý prequel scifi série o Labyrin-
tu. – Nastal konec světa. Lesy ho-
řely, řeky vyschly, hladiny oceánů
se zvýšily. Pak přišla epidemie, kte-
rá zasáhla celou zeměkouli. Umí-
raly rodiny, zavládlo násilí. Pak při-
šel ZLOSIN a pokusil se najít odpo-
věď. A objevil dokonalého chlap-
ce. Jmenoval se Thomas a postavil
Labyrint. Existují tajemství. Existují
lži. A existují pouta. Toto je příběh
toho chlapce, Thomase, a toho,
jak vybudoval Labyrint, který mohl
jako jediný strhnout. Přeložil Petr
Kotrle. Brož., 312 s., 12,5 x 20 cm

GS037977 279,-  219,-

Laini Taylorová 

SNY ANDĚLŮ A CHIMÉR
Třetí a závěrečný díl epické trilogie o boji chimér
a andělů, kteří se ve své nesmiřitelné válce neohlížejí
na to, jestli při ní zničí také svět lidí. – Karou převzala
kontrolu nad povstáním chimér a snaží se je odvrátit
od pomsty, která by znamenala jejich zkázu. Když
krutý vládce andělů vnese zmar i do lidského světa,
Karou a Akiva jsou nuceni uzavřít spojenectví. Jejich
nové pouto je jen pokřivenou ozvěnou jejich dávného
slibu, ale přesto v sobě nese naději – pro jejich náro-
dy i pro ně samotné. Přeložila Petra Klůfová.
Váz., 520 stran, 12,5 x 20 cm

GS038863 359,-  279,-

Výhodný 
komplet 320,- 

ušetříte

Magisterium 1, 2, 3

527,- 
jenobj. č. 

GS039320

James Dashner 
Labyrint
ROZKAZ ZABÍT
Brož., 336 stran

GS037976   279,- 229,-

Lauren Kateová 
Andělé 1
PÁD 
320 stran 

GS039052 199,- 159,-

C. Clareová, H. Blacková 
Magisterium 1
ŽELEZNÁ ZKOUŠKA
312 stran

GS036058 299,- 249,-

Magisterium 2
MĚDĚNÁ RUKAVICE
264 stran

GS036059 299,- 249,-

Magisterium 3
BRONZOVÝ KLÍČ
248 stran

GS036060  249,- 199,-

NOVINKA

NOVINKA

Romantická 
fantasy, která
okouzlila svět
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Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz40
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Sophie Sabbageová 

ZAŘÍKÁVAČKA RAKOVINY
Nenechte ze sebe udělat pacientku, poradil jí lékař…
V roce 2014 byla u autorky diagnostikována rakovina ve vyšším
stadiu, prakticky již nevyléčitelná, která se rozšířila z plic do dal-
ších orgánů. To znamenalo proměnu jejího životního stylu, o který
se teď i prostřednictvím své knihy a skrze svůj web dělí s dalšími
pacienty a zájemci. Sophie se rozhodla neudělat z léčby středo-
bod svého života, udržet si svůj životní rytmus a navzdory zhoub-
né nemoci žít co nejdéle pro svou čtyřletou dceru a pro manžela,
který jí je oporou. 

Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

GS038636                     199,-  159,-

Nežijte jako 
pacient, žijte jako

člověk!

Mahtob Mahmoodyová 
NA ÚTĚKU
Svědectví o těžkém zařazo-
vání se do běžného života
a vyrovnávání s rodinným
traumatem. 320 stran 

GS035975   299,- 249,-

Betty Mahmoodyová 
BEZ DCERKY 
NEODEJDU 
Když si Betty brala lékaře,
netušila, co ji s pozorným
Moodym čeká... 368 s.

GS035944   299,- 249,-

Farida Khalaf, 
Andrea C. Hoffmannová 
DÍVKA, KTERÁ 
ZVÍTĚZILA NAD IS
248 stran

GS037683   249,- 199,-

Nada al-Ahdalová,
Chadídža al-Salamíová 
RANNÍ ROSA
Skutečný příběh jemenské
dívky. 112 s. + 4 s. čb. přílohy

GS038373   179,- 139,-

Corinne Hofmannová
DÍVKA SE ŽIRAFÍM 
KRKEM
Příběh silné a optimistické
ženy. 288 s., 16 s. bar. příl.

GS038036  279,- 219,-

Výhodný 
komplet 250,- 

ušetříte

Bez dcerky neodejdu a Na útěku

348,- 
jenobj. č. 

GS037937

NOVINKA

Jsem hrdá na to, kolik čte-
nářů z České republiky zná
mé příběhy. Těší mě, že
jsou mé knihy tady tak
oblíbené. A jsem ráda, že
můžu tolika lidem předá-
vat odvahu a sílu.
Vaše

Corinne Hofmannová
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Sháníte pěkný kalendář? Krásné kalendáře na rok 2018 najdete na straně 68. 41
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Richard Askwith

DNES TROCHU UMŘEME
Vzestup a pád Emila Zátopka
Pět olympijských medailí, 18 světových rekordů a šest let bez jedi-
né porážky v běhu na 10 000 metrů – to jsou jen ty nejvýraznější
sportovní úspěchy, kterých Emil Zátopek dosáhl. V tréninku se dřel
jako nikdo jiný, ale v životě si dokázal zachovat nadhled a smysl
pro humor. V duchu olympijských ideálů vnímal sport jako pro-
středek k navazování přátelství mezi lidmi všech národů, a mnozí
soupeři vzpomínali na chvíle strávené se Zátopkovými celý život.
V Askwithově citlivém a vyváženém životopise Zátopek vystupuje
ze slupky mýtů a ukazuje se především jako laskavý, bezprostřed-
ní, chytrý a občas také chybující člověk, který si udržel skromnost
a zdravý rozum i na samém vrcholu sportovní slávy a nezahořkl,
ani když po roce 1968 kvůli svým občanským postojům tvrdě
narazil a léta strávil v zapomnění.
Kniha se opírá o mimořádně pečlivé studium českých i zahranič-
ních zdrojů (mimo jiné archivů bezpečnostních složek) a četné
rozhovory se Zátopkovými přáteli, kolegy, soupeři a rodinnými pří-
slušníky, zejména Emilovou manželkou, olympijskou vítězkou
Danou Zátopkovou.

Váz., 368 stran, 16,5 × 24,1 cm

GS274913  399,-  319,-

 Frederick Forsyth 
VYPRAVĚČ
Vlastní životopis
„Zatkla mě Stasi, postarali
se o mě Izraelci, IRA mě při-
měla ke spěšnému přesunu
z Irska do Anglie a jistá při-
tažlivá agentka českosloven-
ské tajné policie – její počí-
nání bylo zkrátka trochu in-
timnější.” 320 s., bar. fotopříl.

GS038057   299,- 249,-

Ondřej Suchý 
ČEMU SE SMÁLA 
ADINA MANDLOVÁ?
Prostřednictvím úryvků z roz-
hovorů a zejména ze svědec-
tví padesáti osobností získá-
vá čtenář plastický obrázek
o nevšedním životě legen-
dární herečky. Navíc otevře-
ná výpověď Adininy neteře.

216 s. + 48 s. čb. a bar. příl. 

GS035817   249,- 199,-

Jaromír Bosák
ŽIVOTNÍ MAČ
Populární  český sportovní
komentátor proslul řadou
nezapomenutelných hlášek.
Je proto čas na další porci –
v kapitolách pojednávajících
o fotbale, golfu, komentová-
ní, životě i o sportu obecně
jich čtenář najde celou řadu.
184 s. + 16 s. bar. přílohy

GS036332   229,- 199,-

David Suchet 
POIROT A JÁ
Přes dvacet let je spjat s Poi-
rotem David Suchet. Když
mu roli nabídli, přečetl všech-
ny knihy s Poirotem a vymys-
lel řadu rysů jeho chování.
Suchet vzpomíná, jak seriál
vznikal, a co pro něj detektiv
všechny ty roky znamenal.
296 s. + 16 s. bar. příl.

GS036995   299,- 249,-

Josef Škvorecký 
ÚTĚKY – LÍDA
BAAROVÁ
Vzpomínky talentované, ob-
divované i nenáviděné he-
rečky. Popisuje zákulisí bar-
randovských ateliérů, zají-
mavosti z natáčení v předvá-
lečném Berlíně a vyznává se
i ze své naivity a lehkomysl-
nosti. 312 s. + 8 s. čb. příl.

GS037110   299,- 249,-

NOVINKA

40 a 41 biografie_sablona lista  8/21/17  3:46 PM  Stránka 3



Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2017.42

d
ěj

in
y

David Glockner 

UTAJENÉ
VLÁDKYNĚ
Naděžda
Allilujevová-
Stalinová, Mileva
Marićová-
Einsteinová, Virginia
Eliza Clemmová-
Poeová, Linda
Keithová a Olga
Šplíchalová-Havlová:
říká se, že za kaž-
dým velkým mužem
se skrývá ještě větší
žena. Žena, obdaře-
ná stejně výrazným
talentem jako její
partner – byť jde jen
o nadání věřit
a zbožňovat. Při bliž-
ším pohledu zjistí-
me, že právě tato
vlastnost, tato uni-
kátní schopnost

podpírat génia tak, aby
mohl mít hlavu stále v oblacích a své

dílo (někdy ďábelské) dotáhnout do zdárného konce,
je rozhodující. A právě těmto ženám je věnována tato kniha. 

Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

GS038218 299,-  239,-

Friedrich Weissensteiner 
SYNOVÉ MARIE
TEREZIE 
Marie Terezie i synům věno-
vala péči, lásku a přízeň. Do-
stali ale důkladnější výchovu
a pečlivější výuku, protože 
se připravovali  na postavení
panovníků. 160 stran

GS038970  249,- 199,-

L. Crippa, M. Onnis 
FOTOGRAF
Z OSVĚTIMI
Osudy Wilhelma Brasse, kte-
rý v Osvětimi přežíval díky
tomu, že byl šikovný foto-
graf, fotografoval vězně, ale
i popravy a lékařské pokusy
na lidech. 264 s. + 16 s. příl.

GS037672  279,- 229,-

Břetislav Tureček
SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU
Jak se orientovat v mnoha infor-
macích o islámském světě? Autor
cestoval na Blízký východ a na  psal
strhující knihu. 216 s. + 48 s. bar. p.

GS038932     299,- 249,-

D. Glockner, 
D. Spáčil 
CÍSAŘŮV 
PREZIDENT
Císař František Jo-
sef I. a prezident 
T. G. Masaryk – mají
něco společného? 

Již od počátku minulého století se vynořují teorie
o Masarykově pravém otci. 296 stran, čb. foto

GS035844   299,- 249,-

T. Bormanová 
TUDOROVCI
Kniha se zabývá
dobou Jindřicha VII.,
Jindřicha VIII., 
Edvarda VI., 
Marie I. a Alžběty I.
Uvádí politický a his-
torický kontext, ale

všímá si hlavně zákulisních intrik, machinací a sou-
kromého života panovníků včetně podrobností
o životním stylu a běžných starostech, které trápily
mocné tehdejšího světa. 536 s. + 16 s. bar. příl.

GS038540   399,- 319,-

NOVINKA

Knižní klub
mi vydal už
čtyři knihy
s poměrně
těžkou
tematikou

Blízkého východu a muslimského světa.
Přesto, nebo možná právě proto je
o tyto knihy stále větší zájem, což svědčí
o dvou věcech: nakladatelství velmi
dobře ví, co veřejnost zajímá, a členové
Knižního klubu zjevně nejsou lidé, kte-
rým k poznávání složitého světa kolem
nás stačí pouze novinové titulky a lehké
čtení na dobrou noc. Obojí jsou skvělé
zprávy a já jsem za ně rád!

Břetislav Tureček
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CESTOVNÍ DENÍK
Do krásného cestovního deníku si
můžete zaznamenat báječné tajné
tipy, vybrané restaurace nebo adresy
na pohlednice z dovolené, je tu dost
místa i na fotografie. 96 s., bar. publ.

GS038769      199,- 159,-

ZÁPISNÍK Z CEST
Do tohoto zápisníku z cest se vejde
vše, fotografie i další vzpomínky,  jíz-
denky nebo vstupenky. Vezměte ho na
cesty a nezapomenete na všechny ty
úžasné zážitky! 96 s., bar. publ.

GS038768      199,- 159,-

Vladimír Soukup, Petr David 
Rodinné toulky: 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
NA TAJEMNÁ MÍSTA
Tipy na cesty do míst s rozmanitými
příběhy a záhadami. 168 s., bar. publ.

GS038828    299,- 239,-

Radek Diestler
PIVOPEDIE
Soupis českých a slo ven ských pivovarů
od nadnárodních koncernů po minipi-
vovary uvádí i osudy pivovaru a jaká
piva nabízí. 328 stran, bar. foto

GS036847                299,- 249,-

Jan Hocek 
NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA 
Prostřednictvím této knihy vás zveme do nejhezčích oblastí celého
světa, které lze projít pěšky. Spolu s autorem budete prožívat dobro-
družství v kraji plném medvědů, stoupat k nejvyšší hoře světa, putovat
tropickými pralesy, či zdolávat aktivní vulkány. Na více než třech stov-
kách profesionálních fotografií můžete obdivovat pestrost a krásu nej-
zapadlejších koutů naší planety, které civilizace dosud nestačila zničit.
Kromě autentických zážitků se dozvíte spoustu informací o přírodě, his-
torii a místních zajímavostech. Pro ty, kteří by se chtěli nechat inspiro-
vat k podobným cestám, nechybí ani praktické rady či stručné popisy
jednotlivých tras. Váz., 224 stran, 21 x 29,7 cm, barevná publikace

GS039141  399,-  299,-

1000 DIVŮ ČESKA
Nejkrásnější, nejvýznamnější, nejzají-
mavější, unikátní – 1000 tipů, jak se
seznámit s pozoruhodnými místy
a cen nými památkami naší republiky.
376 stran, bar. publ.

GS036057        649,- 399,-

1000 HRADŮ, ZÁMKŮ 
A TVRZÍ 
Podrobná encyklopedie našich hradů,
která sleduje jejich vývoj od román-
ských staveb po romantické pseudo-
hrady 19. století. 384  stran, bar. publ.

GS033953      649,- 399,-

AKČNÍ
CENA

AKČNÍ
CENA

Smyslem života 
je cesta!

Sleva
25%
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VIP program pro členy Knižního klubu! Více na straně 72.44
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ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK ILUSTROVANÝ
Rychle a intuitivně se naučíte tisíce anglických slovíček. Obsahuje ilustrace
předmětů, lidí a situací z každodenního života. Naučíte se komunikovat 
v různých situacích, ať už doma nebo na úřadě, při nakupování nebo
dopravě. Je přehledný, s detailním rejstříkem pro rychlé a jednoduché pou-
žití. Ideální na cesty, obchodní jednání nebo studium. 

Brož., 360 stran, 13,7 × 16,3 cm

GS274816 249,-  199,-

ATLAS SVĚTA
Podrobný a praktický atlas
světa s aktuálními mapami.
Nabízí mapy světadílů i ze-
mí, fyzickou i politickou ma-
pu světa. 320 s., bar. publ.

GS038349    549,- 439,-

R. Diestler, J. Jůzlová 
ČESKÉ DĚJINY
V KOSTCE
Praktická příručka netradič-
ně zpracovává naši historii
od pravěku po nejžhavější
současnost. 272 s., bar. foto 

GS036811   399,- 319,-

PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU
Srozumitelný přehled všech
pravopisných pravidel a pra-
vopisný slovník. U každého
hesla je detailně zpracováno
i tvarosloví. 472 stran, čb. il. 

GS037081 179,- 149,-

Libor Budinský 
JEDENÁCT 
PREZIDENTŮ
Politické i soukromé osudy,
cesta k nejvyššímu postu
a u některých i následný
sestup. 312 stran, čb. foto

GS035880   249,- 219,-

Stuart Clark
NEZNÁMÝ VESMÍR
V 10 KAPITOLÁCH
Poslední objevy nás nutí pře-
hodnocovat to, co víme 
o kosmu. 288 stran

GS038761   279,- 219,-

Larry Gonick 
ALGEBRA
Zábavný komiksový
průvodce
Zábavná příručka snadno
a rychle pomůže se základy
algebry. 240 stran,  čb. il.

GS037800   249,- 199,-

Ladislav Čech 
ANGLIČTINA 
PRO LAMY
Vtipná knížka osloví nejen
věčné začátečníky, ale i stu-
denty, kteří mají potíže s tra-
dičními učebnicemi. 184 s.

GS037917  199,- 169,-

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU II
Volné pokračování fejetonů
o nástrahách angličtiny po-
drobně a zábavně rozebírá
další jazykové jevy. 248 stran

GS037223   199,- 179,-

Darren Crown 
ANGLIČTINA 
NA ROVINU 
Kniha humoristickou formou
pojednává o typických pro-
blémech, jaké mají s anglič-
tinou čeští studenti. 208 s.

GS039106   199,- 179,-

NOVINKA
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Prodejny v blízkosti Vašeho domova! Více na straně 72. 45

o
b

ra
zo

vé
 p

u
b

lik
ac

e
DESIGN
Vrcholy světového
designu 19. a 20.
století
Více než sto nejzná-
mějších designových
výrobků představuje
úžasnou galerii stylo-
vých ikon, které  tvo-
řily obraz současného
světa. 256 s., bar. p.

GS036725 
999,- 399,-

Kelly Hoppen 
ŠKOLA 
DESIGNU
Zásady tvorby funkč-
ních interiérů odráže-
jících váš životní styl
jsou doplněny inspiru-
jícími fotografiemi
interiérů, které Kelly
v poslední době navr-
hovala. 272 s., bar. p.

GS036984   
999,- 399,-

Tom Ang
FOTOGRAFIE.
Velké obrazové
dějiny
Publikace jako jediná
detailně líčí technický
vývoj fotografie i osu-
dy lidí, kteří se na
něm podíleli, a roze-
bírá význačné snímky.
400 s., bar. publ.

GS037363   

1299,- 399,-

Mervyn Cooke 
KRONIKA JAZZU
Publikace uvádí osob-
nosti i události, které
utvářely jazzové ději-
ny a obsahuje stovky
pozoruhodných foto-
grafií. Jedinečná pří-
ručka pro každého
milovníka tohoto žán-
ru. 272 s., bar. publ.

GS037236   
799,- 349,-

ZEMĚ 
Výpravný průvodce
zachycuje sílu a krásu
procesů utvářejících
Zemi. Klíčové útvary
pevniny a moří i at-
mosférické jevy jsou
popsány v profilech
doplněných fotografi-
emi a názornými ma-
pami. 520 s., bar. p..

GS037520   
899,- 399,-

DĚJINY
Komplexní mozaika
dějin díky unikátnímu
grafickému zpracová-
ní, množství fotogra-
fií, mapek, časových
os a věcným, čtivým
textům přibližuje
minulost lidstva pře-
hledně a v souvislos-
tech. 612 s., bar. publ.

GS036974  
899,- 399,-

Martin Rees 
VESMÍR 
Hvězdné mapy s pře-
hlednými odkazy na
nebeská tělesa umož-
ňují prohlédnout si
viditelný vesmír měsíc
po měsíci. Doplňuje
je vyčerpávající prů-
vodce po souhvěz-
dích. 512 s., bar. publ.

GS037521   
899,- 399,-

ENCYKLOPEDIE 
se slevou až 70 %
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Nezapomeňte si objednat náš diář s knižními citáty a termíny důležitými pro členy!46
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LOKOMOTIVY
Ilustrované dějiny techniky
Bohatě ilustrovaná publikace seznamuje po odborné i obrazové
stránce s obrovským pokrokem techniky v oblasti konstrukce loko-
motiv: od počátků spojených s párou a uhlím přes obry s dieselo-
vým pohonem, určené pro dlouhé tratě, až po moderní vysokorych-
lostní vlaky, schopné vyvíjet rychlost přes 500 kilometrů v hodině.
Váz., 304 stran, 18,3 x 24,5 cm, barevná publikace

GS038914              399,-  319,-

TRAKTORY
Ilustrované dějiny techniky
Od prvních strojů pro polní práce, které ještě neměly vlastní pohon,
prodělaly traktory obdivuhodný vývoj. Typy a modely dnešních špič-
kových traktorů jsou stejně různorodé jako oblasti jejich používání.
V této obsáhlé příručce je představena celá řada známých i méně
známých traktorů a jejich výrobců z celého světa, od těch nejstar-
ších po nejmodernější. Váz., 304 s., 18,3 x 24,5 cm, bar. publikace

GS038913   399,-  319,-

Nechte se okouzlit silnými stroji!

Michael Kerrigan 
TEMNÉ DĚJINY BIBLE
Povodně, morové rány, vraždy, ma-
sakry, zrada, války, incest... příběhy
v Bibli jsou mnohdy hodně temné
a krvavé. Poutavá a bohatě ilustrova-
ná kniha nabízí pozoruhodný rozbor
biblických příběhů a nahlíží je z neče-
kaných úhlů. 224 stran, bar. publ. 
GS037799         399,- 339,-

ENCYKLOPEDIE TECHNIK
PŘEŽITÍ
Rady a techniky, jak si poradit v ex-
trémních klimatických podmínkách,
zorientovat se v terénu, zapálit oheň,
získat přístřeší a potravu v přírodě, ale
také zásady soběstačnosti a dlouho-
dobého přežití doma – například po
přírodní katastrofě. 448 stran, čb. il.

GS037427         399,- 199,-

ENCYKLOPEDIE VÁLČENÍ
Podrobná a důkladně zpracovaná
encyklopedie válek, od starověku přes
nájezdy, invaze a obléhání, zákopové
války, námořní bitvy a letecké soubo-
je, občanské války, gerilové války,
obchodní války a jadernou válku,
náboženské války, války o následnictví
či nezávislost. 992 stran, bar. publikace

GS036981         1899,- 949,- 

Pavel Juřík 
ENCYKLOPEDIE 
ŠLECHTICKÝCH RODŮ
Historie, významné osobnosti a sídla
českých, moravských a slezských ro-
dů. Prostřednictvím životních osudů
některých jejich příslušníků autor ne-
přímo popisuje i historii českých zemí
a roli aristokracie v ní. 464 s., bar. p.

GS036414         499,- 449,-

NOVINKA

NOVINKA

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

AUTOMOBIL
REVUE

AKČNÍ
CENA

AKČNÍ
CENA
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GIN
Kniha poskytne informace o všem, co
byste o této hvězdě mezi alkoholem
měli vědět, včetně nejlepších receptů
na koktejly. Část s portréty ginů před-
stavuje 60 nejzajímavějších značek
z celého světa. Nepostradatelná pří-
ručka pro všechny milovníky ginu.
Váz., 208 s., 16 x 20 cm, bar. publ.

GS038733     299,-  239,-

RUM
Rum není jen alkohol – je to životní
styl! Kniha plná profilů jednotlivých
značek rumu vám přináší zajímavosti
z historie tohoto destilátu, stejně jako
50 koktejlů, které využívají jeho koře-
nitý základ. Objevte nekonečné mož-
nosti rumu a otevře se vám nový
svět. Váz., 208 s., 16 x 20 cm, bar. p.

GS038734   299,-  239,-

Charles Maclean 
SVĚT WHISKY 
Ty nejlepší sladové, míchané,
obilné a další whisky, seznámení
s nejdůležitějšími světovými pa-
lírnami a odhalení tajemství
a kouzla palírnického umění.
Připojena jsou ověřená doporu-
čení k návštěvám oblíbených
turistických destinací spojených
s whisky. 352 s., bar. publ.

GS038823   599,- 479,-

KRÁLOVSTVÍ DIVOKÉ
PŘÍRODY
Velkolepá obrazová publikace je
oslavou volně žijících živočichů.
Mimořádné, dech beroucí foto-
grafie zachycují zvířata v jejich
přirozeném prostředí v mnohdy
překvapivých situacích a svou
autentičností zprostředkují set-
kání doslova „tváří v tvář“.
400 stran, bar. publikace

GS038227   799,- 399,-

NOVINKA

NOVINKA

STAR WARS
ROK ZA ROKEM
Výpravná obrazová publi-
kace uvádí úplnou historii
Star Wars včetně nejno-
vějších přírůstků. Vznikla
ve spolupráci s Lucasfil-
mem a nabízí podrobnou
časovou osu všeho, co
souvisí se Star Wars: od
prvotní inspirace George
Lucase po jeho odchod
z Lucasfilmu, od raných
konceptuálních kreseb
Star Wars Povstalců po
dokončené záběry, od
starých knižních přepisů

po nové zábavní parky. Váz., 368 stran, 26 × 30,8 cm

GS277935   699,-  559,-

NOVINKA
AKČNÍ
CENA
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Gerry Stribling 

BUDDHISMUS
NEJEN PRO 
CHLAPY
Příručka 
pro neohrožené
S notnou dávkou humoru,
sebeironie i nadhledu nabízí
původně „tvrdý mariňák“
velmi přístupný úvod do
buddhismu, a to velmi
moderně, čtivě a srozumitel-

ně. Tato prakticky zaměřená
a zábavná kniha přináší poučení pro každého

otevřeného čtenáře a je plná životní moudrosti. 
Váz., 120 stran, 10,5 x 16,5 cm
GS038310 149,-  119,-

Cassandra Easonová 

TAROT A JAK MU ROZUMĚT
Věštění může být velmi prospěšné! Když dostaneme
dobrý návod, snadno dokážeme otevřít své intuitiv-
ní vnímání a poradit se s kartami, jak máme v něja-
ké záležitosti postupovat. A pokud poznáme, co
nás čeká, je mnohem snadnější uvědomit si, co
máme dělat, jaký postoj zaujmout k určitým lidem
a kdy třeba raději vyčkat na příznivější dny. 
Výklad budoucnosti z tarotových karet je mimořád-
ně oblíbený. Tato šikovná a čtivá knížka naučí čte-
náře hravou formou nahlížet do budoucnosti. 
Váz., 128 stran, 13 x 19 cm, ilustrace

GS038449   199,-  149,-

Don Miguel Ruiz ml. 
BDĚLÝ ŽIVOT
Každodenní meditace na cestě
Toltéků
Shrnutí toltécké inspirace. 232 stran

GS037094 249,-  199,-

Ray Dodd 
TOLTÉCKÉ TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ
Naše přesvědčení ovlivňuje všechno.
Lze ho změnit tak, aby nám nebránilo 
v cestě za štěstím. 192 stran

GS036998 199,-  169,-

Stase Michaelsová 
SNY A JAK JIM ROZUMĚT
Úvod do výkladu snů
Autorka se zabývá analýzou snů a ví, že sny
jsou především spolehlivým zdrojem poznání
sebe sama. 136 stran, ilustrace

GS038448 199,-  149,-

NOVINKA

NOVINKA

Naučte se rozumět
tarotu a poznejte, kdy
vám bude štěstí přát 

I drsní
chlapi
meditují! 
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Ajahn Brahm 

TADY A TEĎ
Milující pozornost
Autor působí ve funkci duchovního vůdce Zá-
padoaustralské buddhistické společnosti a pro-
slul i jako vynikající spisovatel, duchovní učitel
a řečník. V této knize ukazuje, jak spojením
bdělosti a laskavosti získáme nový přístup.
Jeho praktikování přináší fyzické i duševní
zklidnění; tím umožňuje léčení a uzdravování
nejen sebe, ale i jiných lidí. Buďme tedy bdělí,
ale současně i laskaví. 
Váz., 136 stran, 12,5 x 20 cm

GS038372 169,-  129,-

Shawn Robbinsová, 
Leanna Greenawayová 

WICCAPEDIE
Bílá magie v moderní příručce
Zlepšete si život díky této úžasné knížce o současném čarování! Moderně poja-
tá příručka z pera dvou uznávaných čarodějek odkrývá tajemství kouzel a při-
náší souhrnné a přehledné recepty na štěstí, včetně posílání kouzel e-mailem či
v textových zprávách i tradičních nástrojů, jako jsou pentagram a krystaly, při-
volání andělů na pomoc nebo výklad snů. Cílem autorek je pomoci čtenářům,
aby se jim splnily jejich naděje a sny. Váz., 312 stran, 14 x 16,5 cm, bar. il.

GS038221  299,-  239,-

Swami Kriyananda 
INTUICE
Jak získat vyšší poznání
Intuici lze pochopit a rozví-
jet, a především používat
v každodenním životě. Na-
vázat s ní spojení se vám
podaří díky této srozumitel-
né knize. 120 stran

GS038022 149,-  119,-

Denise Linn 
21 DNÍ K POCHOPENÍ
VAŠICH MINULÝCH
ŽIVOTŮ
Jaký přínos mohou mít mi-
nulé životy pro přítomnost,
nebo jak zjistit, čím jsme
v minulém životě byli, jsou
témata této knihy. 136 stran

GS038832 169,-  139,-

Christina Feldman 
MEDITACE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Praxe bdělého života
Meditováním získáte spoko-
jenost i vnitřní bohatství, váš
život se promění. Začnete se
soustředit na klid a uvolnění
a na sebe. 96 s., bar. foto.

GS035720   199,-  169,-

Mira Kelleyová 
ZA HRANICÍ 
MINULÝCH ŽIVOTŮ
Autorka provází klienty do
minulých životů, aby jim po-
mohla nalézt smysl života
a citově i fyzicky se uzdravit.
V této knize líčí svou cestu
k regresní terapii. 280 stran

GS037286 259,-  219,-

Johanna Paunggerová,
Thomas Poppe 
NEZNÁMÁ MOC
LUNY V KOSTCE 
Měsíční rytmy ovlivňují náš
běžný život. Správné načaso-
vání činností v souladu 
s fázemi Měsíce je pro ús-
pěch důležité! 136 stran

GS038104   149,-  119,-

NOVINKA

NOVINKA
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

50

89 Kč

Myko Diann
Boceková 
KRÁLOVSTVÍ
BAMBULEK
128 s., bar. publ.

GS036655 299,- 

Luke Gamble 
ZVĚROLÉKAŘ 
V DIVOČINĚ
Luke má „pojízdnou
veterinu“. 336 stran

GS037162 299,- 

Agatha Christie 
VRAŽDA NA 
GOLFOVÉM HŘIŠTI
Hercule Poirot opět
řeší vraždu. 232 s.
GS037064 279,- 

Marie Poledňáková 
S KÝM MĚ
BAVIL SVĚT
368 s. + 64 s. čb. i

bar. foto

GS036527 299,- 

Rhonda Byrne 
HRDINA
Každý jsme jedinečný,
máme jedinečné po-
slání. 240 s., bar. il.
GS036834 299,- 

Paolo Giordano 
ČERŇ 
A STŘÍBRO
Příběh mladého man-
želství. 128 stran

GS037291 229,- 

Klára Janečková 
PROKLETÝ
PŮVOD
Dívka se dozvídá, že
je „bas tard“. 344 s.

GS035842 299,- 

Vladimír Přibský 
VRAŽDĚNÍ
LAZEBNIC
Kdo zavraždil mladou
lazebnici?i… 168 s.

GS036001 229,- 

Gino D’Acampo 
ITALSKÁ
KUCHYNĚ 
JEDNODUŠE...
176 s., bar. publ.

GS035929 359,- 

Adam Grant
ORIGINÁLY
Nebojte se bořit mýty
a měnit svět k lepší-
mu. 376 stran
GS260192 349,- 

Jana Jůzlová 
JAK SI UŽÍT
CESTOVÁNÍ
Jak k cestování přistu-
povat aktivně. 176 s.

GS037726 199,- 

Peter Robinson 
DĚTI REVOLUCE 
Případy Alana
Bankse 2
368 stran

GS037423 299,- 

C. Dahlemová, 
C. Hanselmannová
ŠIJEME Z KORKU
Korkový papír je vše-
stranný! 80 s., bar. p.

GS038404 199,- 

John Grisham 
CALICO JOE
O otcích a synech,
odpouštění, smíření 
a baseballu. 184 stran

GS035852 249,- 

Gina Mayerová 
RODINNÉ 
PROKLETÍ
Paříž roku 1900 a
hledání lásky. 392 s. 

GS037529 299,- 

Ruediger Schache 
TAJEMSTVÍ
SEDMI ZÁVOJŮ 
Jak najít smysl života
a lásku. 200 s., bar. p.

GS038309 249,- 

Ava Dellaira 
DOPISY NA
KONEC SVĚTA
Laurel se vyrovnává se
smrtí sestry. 272 stran

GS037316 279,- 

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY
UMÍ ŽÍT 
Tajemství zachování
štíhlé postavy. 384 s.

GS035494 259,- 

M. Mitchellová 
JIH PROTI
SEVERU 1
Scarlett O’Harová a
Rhett Butler. 456 stran

GS037105 399,- 

Danielle Steel
DOMOV 
Trojice sou sedů by se
jinak vůbec nesetka-
la... 296 stran

GS035465 229,- 

Michael Fry 
POVEDENÁ 
PARTIČKA /2
Nulová tolerance 
Váz., 240 str., čb. il., 

GS036535 229,- 

Ayaan Hirsí Ali
REBELKA  
Ženy v islámském
světě...  
392 s. + 8 s. bar. př.
GS038157 299,- 

M. Mitchellová 
JIH PROTI
SEVERU 2 
Věčná filozofie víry 
a naděje... 480 stran

GS037106 399,- 

D. Tuccillo, J. Zeizel,
T. Peisel 
PRŮVODCE
LUCIDNÍM 
SNĚNÍM 288 stran

GS037282 259,- 

Michael Fry 
POVEDENÁ 
PARTIČKA /3
Král Karl 
Váz., 208 str., čb. il.,

GS037087 229,- 

Agatha Christie 
BRÁNA OSUDU
Poslední autorčin ro-
mán, řada s Tommym
a Pentličkou. 288 s.
GS037332 279,- 

Rod Nordland 
MILENCI
Romeo a Julie Af-
ghánistánu. 392 stran

+ 8 stran bar. příloh 
GS037152 299,- 

Ch. W. Beamová 
ZÁZRAKY
Z NEBE
Annabel se vyléčila z
těžké choroby. 208 s.

GS260181 249,- 
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máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny! 51

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Jette Sanderová 
CRÈME BRÛLÉE
A PANNA
COTTA
128 stran, bar. publ.

GS037890 259,- 

D. H. Lawrence 
MILENEC LADY
CHATTERLEYOVÉ 
Skandální román
z 20. let. 384 stran

GS036211 359,- 

KRÁSY SECESE
Připojte se i vy k celo-
světovému fenoménu
antistresových omalo-
vánek! 96 stran 
GS037846 199,- 

Zvířátka na statku
KNÍŽKA 
S PUZZLE
Pro nejmenší děti. 
Bar. leporelo, 6 stran

GS038120 199,- 

Klára Janečková 
DENÍK GRÉTY
KAISEROVÉ
Tragická havárie změ-
ní život všem. 344 s.

GS036774 299,- 

Émile Zola
TEREZA
RAQUINOVÁ
Klasický francouzský
román. 224 stran

GS036743 299,- 

Gilly Macmillanová 
SPÁLENÁ 
OBLOHA 
Rachelin malý synek
se ztratil... 408 stran 

GS037214 359,- 

Pavel Hrdlička 
ŽEBRÁKOVA
POMSTA
Kdosi zrádně otevřel
městské brány! 200 s.

GS037150 249,- 

Mika Waltari 
DOHRA 
Severská nostalgie
tvoří skvělou knihu.
176 s., čb. il.

GS036053 229,- 

Walter Burns 
ENCYKLOPEDIE
KOKTEJLŮ
Z CELÉHO SVĚTA
320 s.n, bar. publikace

GS037154 399,- 

Liza Marklundová 
STUDIO 6
Vražda dívky vede do
podsvětí i nejvyšších
kruhů. 480 stran
GS035753 359,- 

Rychlokurz pro
začátečníky
ANGLIČTINA
Učebnice s CD. 
192 stran
GS096201 299,- 

Lisa Gardnerová 
CHYŤ MĚ 
Char lene si je jistá, že
ji brzy někdo zavraž-
dí. 384 stran

GS036244 349,- 

Alena Ladová 
MŮJ TÁTA JOSEF
LADA
Vzpomínky, dopisy...
192 stran, bar. il.

GS037426 249,- 

Elia Kazan 
TICHÁ DOHODA 
Navenek americký
sen, ve skutečnosti
jen přetvářka… 584 s.
GS035889 359,- 

Rychlokurz pro 
začátečníky
FRANCOUZŠTINA
Učebnice s CD. 
192 stran
GS096202 299,- 

Frank W. Abagnale 
CHYŤ MĚ, 
JESTLI TO
DOKÁŽEŠ 
272 stran

GS037772 249,- 

Joachim Erfkamp 
KOUZELNÉ
ORCHIDEJE 
Jak pěstovat orchide-
je. 140 s., bar. publ.

GS037771 299,- 

Antonín Zhoř 
UČEDNÍK 
KOUZELNÍKA 
ČARYFUKA
128 stran, čb. ilustrace 

GS036419 199,- 

Rychlokurz pro 
začátečníky
NĚMČINA
Učebnice s CD. 
192 stran
GS096200 299,- 

Emma Healeyová 
KAM SE 
PODĚLA
ELIZABETH 
296 stran 

GS036758 299,- 

R. S. Meyersová 
POHODLNÉ LŽI
Na naléhání ženatého
milence dá Tia dítě
k adopci... 344 stran

GS036641 299,- 

John Irving 
V JEDNÉ OSOBĚ
Nahlédnutí do světa
homosexuálů a trans-
sexuálů. 496 stran
GS036073 379,- 

Rychlokurz pro 
začátečníky
RUŠTINA
Učebnice s CD.
128 stran
GS145511 299,- 

D. Mazur, A. Danner 
KOMIKS
Od roku 1968 do
současnosti 
320 s., bar. publ.

GS037084 699,- 

Sascha Arango 
PRAVDA A JINÉ
LŽI 
Přiznat se? To radši
zabít milenku. 232 s.

GS036931 259,- 

R. Luptonová 
V PLAMENECH
V hořící škole jsou i
její děti. Grace je mu-
sí zachránit... 480 s.
GS036071 349,- 

Rychlokurz pro 
začátečníky
ŠPANĚLŠTINA
Učebnice s CD.
128 stran
GS096203 299,- 
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Emil Václav Havelka, Milan Koukal

PARTNERSKÉ HOROSKOPY
Přejete si najít partnera svých snů? Přejete si, aby
váš vztah fungoval, abyste spolu žili v klidu a vzá-
jemně si vyhovovali? Přejete si žít po boku člověka,
který se k vám skutečně hodí? Emil Václav
Havelka, zvaný Český Nostradamus, patří k nejlep-
ším astrologům světa a dobře pozná, které vztahy
mají naději na šťastný vývoj. Dokáže posoudit kaž-
dého z nás v rámci znamení zvěrokruhu a detailně-
ji rozebrat možný partnerský vztah podle interakcí
jednotlivých planet. Všichni se tak o sobě dozvíme
mnoho zajímavého!

Váz., 192 stran, 14,5 x 20,6 cm

GS038635                229,- 179,-

Doreen Virtue 

ARCHANDĚLÉ
A ANDĚLÉ 
NA NEBESÍCH 
Tato encyklopedická kniha zahrnu-
je hierarchii veškerých božstev.
Uvádí 77 božstev ve škále světo-
vých náboženských a duchovních
tradic. Titul obsahuje nejen infor-
mace o každém božstvu a k tomu
vysvětlení, v jaké úloze slouží
v dnešním světě, ale i to, jak vám
může pomoci se specifickými pro-
blémy, které vás trápí. 

Váz., 248 stran, 14,8 x 21 cm

GS039124   249,-  199,-

Astrologové 
vidí do duše vám

i vašim 
partnerům!

Lorna Byrneová 
ANDĚLSKÉ ZAMYŠLENÍ
Zastavme se s touto krásnou dárkovou knížkou plnou po-
vzbuzujících slov a naslouchejme láskyplným radám nebes-
kých pomocníků. Váz., 48 s., 11,5 x 10,5 cm, bar. publikace

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
Připomeňme si dárkovou knížkou, co nám radí andělé,
a nechme se vést jejich doteky. 
Váz., 48 s., 11,5 x 10,5 cm, bar. publikace

GS039186      198,- cena za obě publikace 158,-

Erich von Däniken 
ŠOK Z BOHŮ 
Zemi nesčetněkrát navštívila
poselstva z cizích hvězdných
soustav. 208 stran

GS038954   229,- 199,-

Hartwig Hausdorf 
NE Z TOHOTO SVĚTA 
Na vývoj lidstva působily tech-
nologie, které nepocházejí ze
Země. 184 s., 16 s. bar. příl.

GS038985   249,- 199,-

Hartwig Hausdorf  
POSELSTVÍ 
MEGALITŮ 
Jaký měly velké monumenty
smysl? 192 s., 24 s. bar. příl.

GS038352   249,- 199,-

NOVINKA

NOVINKA

Andělé mě již podpo-
rují v tom, že se těším
na návrat do vaší nád-
herné země. Vím, že
mě tam uvítají a že
jsou tam s vámi a při-
nášejí vám světlo
a lásku do života.
Posílám požehnání

Lorna
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K úspěchu 
potřebujete
pomoc ostatních!

Louise L.Hay 
MOCNÉ MYŠLENKY 
Kniha plná pozitivních afir-
mací. Afirmace je pro autor-
ku myšlenka, jež vás napad-
ne nad každým slovem, kte-
ré vyslovíte. Používejte tedy
jen pozitivní afirmace! S ni-
mi budete jinak myslet, jed-
nat i cítit. Brož., 376 s., 

10,7 x 10,7 cm, bar. publ.

GS039076   179,- 149,-

John C.Maxwell 

VZTAHY 101
Jenom díky kvalitním vztahům na pracovišti je možné dosáhnout ve
svém zaměstnání úspěchu. Jak motivovat lidi ve svém okolí je
základním stavebním kamenem k tomu, abyste vytvořili fungující
tým, bez kterého byste mnoho úkolů nezvládli. Autor je celosvětově
uznávaným odborníkem na toto téma a jiné podobné. Časem
a zkušenostmi otestované principy jsou zde vysloveny svižně a sro-
zumitelně. Váz., 112 stran, 11,5 x 16,5 cm

GS038896                               149,-  119,-

Louise L. Hay, Ahlea
Kadro, Heather Dane 
MĚJ SE RÁDA 
Originální rady nabízejí jed-
noduchý a účinný systém,
jak vyčistit vaše tělo a nasto-
lit rovnováhu. Autorky vám
pozvednou zdraví na další
úroveň a ještě k tomu vás
při tom budou skvěle bavit.
Váz., 336 s., 17,8 x 23 cm

GS038886   259,- 199,-

Wilhelm Schmid 
UMĚNÍ STÁRNOUT
Smířit se s tím, co je nevy-
hnutelné, je devízou v kaž-
dém životním údobí. Stárnu-
tí musíme přijímat s klidem,
jako přirozený jev, nepřepí-
nat své síly a zbytečně se
nestresovat. Tato knížka vám
v deseti krocích ukáže, jak
toho dosáhnout. 120 s.

GS038367   169,- 129,-

Rhonda Byrne 
TAJEMSTVÍ 
Autorka radí, jak dosáhnout
spokojeného života v oblasti
peněz, zdraví, vztahů i osob-
ního štěstí. 216 s., bar. publ.

GS036172   299,- 259,-

Rhonda Byrne 
KOUZLO
Slova jsou jako hádanka. Až
ji vyluštíte, odha líte tajem-
ství, s nímž se vám otevře
nový svět. 272 s., čb. ilustrace

GS035676   299,- 259,-

Výhodný 
komplet 200,- 

ušetříte

Tajemství a Kouzlo

398,- 
jenobj. č. 

GS039321

NOVINKA

John C. Maxwell, americký
spisovatel, řečník a kazatel,
založil společnost InJoy, za-
měřenou na zlepšení úrovně
vůdcovství v církvi a společ-
nosti. Organizace vyškolila již
přes pět milionů lidí po ce-
lém světě. Dalším organiza-
cím předává zkušenosti, po-
řádá školení a semináře.
Autorovy knihy se prodávají
po statisícových až miliono-
vých nákladech. 
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Lisa Nicholsová, Janet Switzerová 

PROSPERITA
Prosperita není mýtus ani záhada. Neexistují tedy ani žádná zaříká-
vání nebo tajné tipy, jejichž neznalost vám brání dosáhnout úspě-
chu. Příliš mnoho lidí se domnívá, že získat bohatství je těžká,
časově náročná dřina a je to určeno pouze vyvoleným. Ve skuteč-
nosti je dosáhnout hojnosti a spokojenosti jednodušší, než si myslí-
te. Ve své nejnovější knize autorka bestsellerových titulů a úspěšná
podnikatelka, která se kromě jiného spolupodílela na projektu
Tajemství Rhondy Byrneové, ukazuje, jaké praktické techniky si
osvojit a jaké kroky podniknout, abyste si splnili svá přání a žili
život podle svých představ.  

Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GS038217                       299,-  224,-

NASTAL ČAS
ZMĚNIT SVOU
BUDOUCNOST

NOVINKA

James Redfield 
DESÁTÉ PROROCTVÍ 
V tomto napínavém a vzrušujícím
příběhu se hlavní postava vydává
na dobrodružnou výpravu za hle-
dáním Desátého proroctví. Cesta
vede bránou do jiné dimenze, ke
vzpomínkám na zážitky z minulých
životů a jiných věků až k okamžiku
před naším zrozením a počátkem
světa. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

GS039017     199,- 169,-

Don Miguel Ruiz 
ČTYŘI DOHODY 
Autor odhaluje zdroj špatných ná-
vyků, které nás připravují o radost
a vedou ke zbytečnému utrpení.
Čtyři dohody, založené na staré
toltécké moudrosti, nabízejí nový
přístup k vlastnímu vnitru, aby-
chom proměnili svůj život v proži-
tek svobody, opravdové lásky. Flexi.,
176 s., 15,2 x 20,3 cm, bar. publ.

GS038922     229,- 179,-

Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz
PÁTÁ DOHODA
Průvodce cestou sebeovládání vám
pomůže přetvořit si život, zbavíte
se bezpočtu omezujících dohod,
které jste uzavřeli se sebou či s os-
tatními, ale i se samotným živo-
tem. „Kniha vás dovede k tomu,
kým opravdu jste. Je nástrojem,
který z vašeho života vytvoří umě-
lecké dílo.“ 208 stran

GS038798      199,-  159,-

Don Miguel Ruiz 
HLAS POZNÁNÍ 
Jako děti jsme zcela autentičtí, pro-
tože naše činy řídí instinkt
a emoce. Když se ale naučíme
jazyk, lidé nám vštěpují své vědo-
mosti. Autor ukazuje, jak se přes
tyto nesprávné vědomosti dostat
k autentickému tichému hlasu pra-
vého já a najít tak svůj klid. 
Váz., 216 s., 13 × 19 cm

GS039012      199,- 159,-

Sleva
25%
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Do pr... ! není vulgarita. Je to terapie!

Joel Levy 
ZDOKONALTE SI
MOZEK
Cvičte si mozek pomocí há-
danek, hlavolamů a cvičení.
Postupujte po kapitolách,
nebo najděte rovnou své
problémy. 192 s., bar. publ. 

GS037077   299,- 259,-

Pascale Michelonová 
ZDOKONALTE SI
PAMĚŤ
Jednoduchá cvičení na po-
sílení paměti. Kniha radí,
jak si zapamatovat sezna-
my, jména a obli če je nebo
data... 192 stran, bar. publ. 

GS035942  299,- 259,-

Allan a Barbara Peasovi 

ODPOVĚĎ
Nová vtipná příručka od světo-
známé dvojice autorů. Nemá
cenu šplhat po žebříku k úspě-
chu a teprve nahoře zjistit, že
jste jej opřeli o nesprávnou zeď.
Příručka vám ukáže, jak od ži-
vota získat to, co chcete, a jak
překonávat překážky, které se
vám staví do cesty. Dozvíte se,
jak převzít vládu nad svým živo-
tem, stát se člověkem, jakým si
přejete být, a poradit si se vše-
mi nástrahami života, jakkoli se
vám v daném okamžiku zdají
obtížné a beznadějně nepřeko-
natelné. Brož., 288 stran, 
12,5 x 20 cm, čb. il. + čb. foto

GS036182   259,- 194,-

John C.Parkin 
DO PR.…, 
DĚLEJTE, CO MÁTE RÁDI
Štěstí dosáhneme, když budeme dělat
jen to, po čem toužíme. 264 s., čb. il.

GS038754    249,- 199,-

John C.Parkin 

CESTOU FAK* IT 
Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje jednoduchý
návod, jak používat ve svém životě osvobozující a mocné FAK* IT.
S důkladnou znalostí východních filozofií společně s nadhledem shrnují autoři to nejlepší
z východní moudrosti a to velmi netradičním způsobem. Díky FAK* IT si můžeme uvědomit, že
věci nejsou tak důležité, jak si myslíme, a že si své problémy vytváříme tím, že bereme všechno
příliš vážně. Váz., 216 stran, 14,8 x 14,8 cm

GS039111                                             199,-  159,-

Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Poznejte originální umění, díky
němuž se zbavíte nepořádku 
a navždycky si uspořádáte věci.
Kniha se právem stala bestselle-
rem po celém světě a vyšvihla se
na první místo žebříčku New
York Times. Proměňte svůj do-
mov v trvale uklizené prostředí:
klíčem je vypořádat se s domác-
ností ve správném pořadí, nechat
si jen to, co opravdu milujete,
a udělat vše rychle. Změníte tak
svůj život – získáte větší sebejis-
totu, budete úspěšnější a možná
i konečně zatočíte s přebytečný-
mi kily. A především načerpáte
energii k tomu, abyste žili podle
svých představ. 192 stran  

GS037283   249,- 199,-

Výhodný 
komplet 120,- 

ušetříte

Zdokonalte si mozek a Zdokonalte si paměť

478,- 
jenobj. č. 

GS037507

NOVINKA

NOVINKA

Sleva
25%
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Bertil Marklund 

10 TIPŮ, JAK PRODLOUŽIT ŽIVOT 
O 10 LET
Také jste někdy přemýšleli nad tím, jak se dožít co nejvyššího
věku? Vše potřebné přitom máte ve svých rukou a jste to přede-
vším vy, kdo rozhoduje o tom, jak kvalitní a dlouhý bude váš
život. Bertil Marklund je praktický lékař, který sepsal na toto
téma světový bestseller. Ukazuje v něm, že často podceňované
faktory jako životní optimismus, přiměřená váha a zdravé zuby
ovlivňují náš stav více, než bychom kdy řekli.

Váz., 128 stran, 14 x 17,8 cm

GS038604   199,-  159,-

Marti Olsen Laneyová 
JSTE INTROVERT? 
Autorka objasňuje rozdíl
mezi introverty a extraver-
ty, na fungování mozku
vysvětluje, jak odlišně rea-
gují. Učí introverty objevit
vnitřní kvality a pracovat
s nimi, relaxovat a rozvíjet
se. Radí také, jak zvládat
krize mezi extravertním
rodičem a introvertním
dítětem (a naopak) a jak
řešit situace, jde-li napří-
klad o podřízeného
a nadřízeného. 
Váz., 384 s.,, 12,5 x 20 cm

GS038847   
299,- 239,-

Přečtěte si, jak 
se dožít stovky!

Frédéric Saldmann 
SÁM SOBĚ LÉKAŘEM
Lidské tělo je dokonalý stroj. Aby
fungovalo bezchybně, potřebuje
perfektní rovnováhu. Autor uvádí
nemoci, u nichž jsou léky zbyteč-
né či nebezpečné. 208 stran   

GS036972   229,- 199,-

Jo Marchantová 
UZDRAV SÁM SEBE
Kniha o síle ducha a duše a vlivu
mysli na tělo, především ve vzta-
hu k našemu zdraví. Těžištěm
jsou příběhy, otázky a zkušenosti
pacientů i odborníků. 384 stran

GS036187  299,- 249,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Typologie založená na starém
učení o harmonii energií rozebí-
rá jednotlivé typy, uvádí vhodná
cvičení, alternativní postupy i ra-
dy pro všechny. 240 stran

GS037852   199,- 169,- 

Wu Li, Natalie Lauerová 
TRADIČNÍ VÝCHODNÍ
MEDICÍNA
Kniha se věnuje energetickým
polím lidského těla a jejich poru-
chám především pohledem čín-
ské medicíny. 256 s., bar. p. 

GS038152 349,- 279,-

NOVINKA

56 a 57 medicina_sablona lista  8/21/17  2:29 PM  Stránka 2



Knižní klub je tu s vámi již pětadvacet let! 57

Vše o léčbě
Alzheimerovy
nemoci!

Sven-David Müller 
CHUTNĚ 
PRO DIABETIKY 
Strava diabetika se přibližuje
obecně doporučované racio-
nální výživě pro každého
z nás. Recepty neobsahují
cukr, jsou bohaté na vlákni-
nu, vitaminy a minerální
látky a mají relativně nízký
obsah tuku. 96 s., čb. il.

GS035967   179,- 149,-

Giulia Endersová 
STŘEVO NENÍ TABU 
Pohled na dosud opomíjené střevo se mění.
Nadváha, deprese i alergie souvisí s naruše-
nou rovnováhou střevní flóry. Takže pokud
se chceme ve svém těle cítit dobře, žít déle
a být šťastní, musíme o své střevo pečovat.
Mladá vědkyně ve své knize zábavnou for-
mou vysvětluje, jaký je střevo složitý, a při-
tom báječný orgán. Je klíčem k tělu i duchu
a takříkajíc zadními vrátky nám otevírá zcela
nový pohled. 
Váz., 280 s., 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GS037085   299,- 249,-

Sven-David Müller 
CHUTNĚ PŘI 
ARTRÓZE 
A ARTRITIDĚ 
Výzkum revmatu potvrdil, že
strava může potlačovat zá-
něty a mírnit bolest, pokud
neobsahuje příliš kyseliny
arachidonové, vyskytující se
v tučných potravinách živo-
čišného původu. 88 stran

GS036227   179,- 149,-

Michael Nehls 

ALZHEIMER 
SE DÁ LÉČIT
Alzheimer je hluboce
šokující diagnóza.
Nemoc je pokládána za
nevyléčitelnou, neboť se
má za to, že neznáme
její příčiny. Dr. med. Mi-
chael Nehls je přesvěd-
čen, že chorobu má na
svědomí náš způsob ži-
vota, který ignoruje při-
rozené potřeby těla.
Změnit životní návyky je
ale v silách každého
z nás. S komplexním
programem doktora
Nehlse zahrnujícím jak
fyzické, tak psychoso-
ciální aspekty se dokáže-
me Alzheimerově nemo-
ci nejen ubránit, ale
v raném stadiu ji i porazit. 
Brož., 312 stran, 12,5 x 20 cm, čb. il.

GS038206                                 279,-  219,-

NOVINKA

NOVINKA

N. I. Danikov 

LÉČEBNÁ SODA
Jedlou sodu známe všichni –
jen málokdo ale ví, že soda
má také řadu léčivých vlast-
ností a pomáhá při mnohých
onemocněních. Prevence
rakoviny, odstranění závislosti
na alkoholu a nikotinu, celko-
vá očista organismu, vybělení
zubů – to je pouze malá
ukázka toho, co dokážou pří-
pravky obsahující sodu.
Známý lékař N. I. Danikov
odhaluje svým čtenářům fas-
cinující svět na první pohled
zcela obyčejné kuchyňské pří-
sady – odhalte ho také!

Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GS038889   279,-  219,-
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Anastasia Zanoncelliová 

KLÁŠTERNÍ LÉČIVÉ PROSTŘEDKY 
pro tělo i duši
Publikace se věnuje nejen jednotlivým prostředkům, ale i filozofii
řádového způsobu života. Střídají se kapitoly teoretické (o historii
klášterů, o holistickém konceptu léčby, o světcích i léčivé moci při-
pisované modlitbám)   a ryze praktické (o přípravě léčivých čajů
a nálevů, o léčebných kúrách, receptech na různá ochucovadla 
a podobně). Kniha obsahuje řadu zajímavostí, například o pravi-
dlech stravování jednotlivých řádů či o způsobech léčení v klášte-
rech. Pěkně graficky provedená publikace, která kromě praktic-
kých rad vybízí i k zamyšlení nad moderním hektickým způsobem
života. Brož., 160 stran, 13 x 21 cm, barevná publikace

GS038930  259,-  199,-

Dávné zkušenosti v moderním světě

Štefan Demeter 
LÉČENÍ VČELÍMI 
PRODUKTY
Chcete být ve skvělé kondi-
ci, čekají vás náročné fyzické
úkony? Má vaše dítě zažíva-
cí problémy, nespí, je ner-
vózní a neumí se soustředit?
Pomůže vám apiterapie –
léčba včelími produkty. 
176 stran, barevné foto 

GS038339  279,- 219,-

DOMÁCÍ BYLINÁŘ
100 klíčových léčivek, jejich
účinné látky a způsob pěsto-
vání a sběru. Namíchejte si
masti, nálevy, odvary a klok-
tadla, krémy, balzámy, mas-
ky a vlaso vou kosmetiku...
uvařte si více než 70 léčivých
receptů na čaje, tinktury,
koktejly, saláty, polévky, siru-
py... 352 stran, bar. p.
GS035311   399,- 339,-

Rudi Beiser
ČAJE Z BYLINEK
A OVOCE
Přehled ný atlas nabízí 68 by-
lin. Umož ňuje bylinky v pří-
rodě bezpečně rozpoznat
a při pravit si smícháním ori-
ginální směsi. Nechybí ani
kalendář sběru a tipy pro
pěstování bylinek na zahra-
dě. 176 stran, bar. foto

GS034954 229,- 189,-

Stephen Harrod Buhner 
PŘÍRODNÍ 
ANTIBIOTIKA
Antibiotika v dnešní době
ztrácejí účinnost, protože
jednotlivé bakteriální druhy
se jim rychle přizpůsobují.
Autor popisuje dvacet léči-
vých bylin, uvádí jejich vý-
skyt, složení, způsoby přípra-
vy preparátů... 416 stran 

GS036296  399,- 199,-    

Renata Herber 
BABIČČINA LÉKÁRNA 
Léčivé rostliny jsou prověře-
né staletími a přírodní recep-
ty proti nemocem se předá-
valy z generace na generaci.
Příroda je bohatým zdrojem
látek potřebných pro lidské
tělo, je pouze třeba je správ-
ně používat a rozumně s ni-
mi hospodařit. 280 s., čb. il.
GS037241   329,- 279,-

NOVINKA

AKČNÍ
CENA
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Staňte se mistry
spánku!

Signe Johansenová
HYGGE
Fenomén útulna
Hygge, to je severský feno-
mén útulna, pocit pohodlí,
tepla, pohostinnosti. Je to
život, který přináší radost
a potěšení. Právě díky hygge
jsou skandinávské země po-
važovány za nejšťastnější mí-
sto k životu. 208 s., bar. foto 

GS038706   299,- 239,-

Louisa Thomsen Britsová 
HYGGE
Tajemství spokojeného
života
Za spokojeností Dánů stojí
hygge. Tato knížka vám po-
může jej najít a užívat si.
Uvařte si kávu, uvelebte se 
v křesle a přesvědčte se,
o kolik krásnější je život
s hygge. 192 stran, bar. foto

GS038594  249,- 199,-

Margot Sunderlandová 
VĚDA ZVANÁ
RODIČOVSTVÍ
Praktická příručka o op-
timální výchově. Pozná-
te, jak dotek, smích, hra
stimulují hormony pod-
něcující schopnost milo-
vat život. Rady a tipy vy-
cházejí z posledních vý-
zkumů. 304 s., bar. p. 

GS038338 
399,- 299,-

Shawn Stevenson 

SPÁNEK JE UMĚNÍ
Spánek je nezbytná součást života – posiluje imunitní systém,
vyrovnává hladiny hormonů, urychluje látkovou výměnu, zvyšuje
množství fyzické energie a zlepšuje mozkové funkce. To je jenom
část důvodů, proč kvalitní spánek hraje nezastupitelnou roli
v našem zdraví. Přesto ho řada lidí považuje za naprosto banální
věc – do chvíle, kdy se projeví první potíže. A těchto potíží
v poslední době přibývá.
Autor přichází s komplexním pohledem na problémy se spánkem
a jejich důsledky a nabízí 21 základních strategií, jak zlepšit kvalitu
spánku a být celkově zdravější, spokojenější i úspěšnější. Své rady
shrnuje do čtrnáctidenního programu, který pomáhá upravit spán-
kovou hygienu a uvést jednotlivé poznatky do praxe.

Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm, čb. ilustrace

GS038595                           299,-  224,-

CO NEMÁ MANŽEL NIKDY DĚLAT
Kniha s typickým anglickým humorem radí mužům, čeho se
v manželství vystříhat. 84 stran

GS039191         158,- cena za obě publikace 118,-

Blanche Ebbutt
CO NEMÁ MANŽELKA NIKDY DĚLAT
V mnoha situacích v této knize se jistě najdete. 84 stran

NOVINKA

Sleva
25%

+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MODERNÍ BYT
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Susann Hempelová 

FASCIÁLNÍ TRÉNINK
Fascie  – hlouběji uložená pojivová tkáň, která obklopuje naše svaly,
podporuje je a udržuje jejich mobilitu. Když jsou fascie flexibilní
a silné, chrání svaly před poraněním. Kniha Susann Hempelové,
držitelky diplomu v oboru sportovní vědy a poradkyně na výživu,
obsahuje přes sedmdesát cviků a představuje tak komplexní trénink
fascií. Ať už jste začátečník nebo profesionál v oboru fitness, tréno-
vat můžete všude a kdykoli – s jednoduchými pomůckami nebo
bez nich.

Váz., 128 stran, 19 x 24,5 cm, barevná publikace

GS038836   249,-  199,-

MALÁ
ŠKOLA 
PILATES
Chtěli byste se nau-
čit pilates, ale neví-
te, jak nebo kde
začít? Tato kniha je
váš dokonalý a trpě-
livý lektor. Detailně
zachycuje cviky
a techniky dýchání,
díky nimž získáte
rychle sebejistotu
a potřebné doved-
nosti. Čekají vás
série cviků a sestav
– nic se nepředpokládá, vše je vysvětleno. Kniha plná rad, při-
pomenutí a pomoci, když se věci nedaří, z vás brzy udělá
nadšence pro tuto úžasnou metodu cvičení měnící celé tělo.

Váz., 192 stran, 17 x 21,7 cm, barevná publikace

GS038892                      299,-  239,-

Lepší pohyblivost,
méně bolesti!

Christine Theissová 
OPŘETE SE DO BĚHÁNÍ
Jedinečné tréninky v  přírodě.
Zpestřete své běhání a proměňte
jogging v efektivní celostní tré-
nink. 144 stran, bar. publ. 

GS038642      249,- 199,-

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin 
MODRÁ KNÍŽKA 
O BĚHÁNÍ A O ŽIVOTĚ
Kniha spíš o pohledu na běh jako
něco krásného než o tom, jak
rychleji běhat. 120 stran

GS038753      199,- 159,-

Zuzka Light, Jeff O’ Connell 
FIT ZA 15 MINUT DENNĚ
Zuzka Light, česká rodačka, se
proslavila svými cvičebními videi
na internetu a stala se fitness iko-
nou. 288 stran, barevná publikace

GS037723      349,- 299,-

NOVINKA

NOVINKA

„Když jsem knížku viděl,
řekl jsem si: Tak tuhle mu-
sím mít, to je to, co právě
teď hledám! Spojení běhu
a cvičení je to nejlepší tě-
locvičení, jaké si může člo-
věk představit. Kniha Opře-
te se do běhání vás naučí
hýbat se tak, že to pro vás
bude zábavné.“

Miloš Škorpil

60 a 61 fitness krasa_sablona lista  8/21/17  2:45 PM  Stránka 2



Nakupujte na www.knizniklub.cz! 61

kr
ás

a,
 m

ó
d

a

Ikonické okamžiky 
ve světě módy

Christel Vatassová, 
Pascal Loperena 
JAK BÝT KRÁSNÁ 
ZA 21 DNŮ
Autorka za pomoci expertů se-
stavila program, který vás naučí,
jak předvést největší přednosti
a zdůraznit to, co vás činí vskut-
ku jedinečnými. 240 s., bar. publ.

GS038821       399,- 319,-

Garance Doré 
LOVE × STYLE × LIFE
Garance Doré – slavná fotograf-
ka, ilustrátorka, autorka a zakla-
datelka stejnojmenného vlivného
módního blogu, který uchvátil
miliony čtenářů na celém světě –
napsala knihu, která vám o stylu
řekne všechno. 272 s., bar. publ. 
GS038403       399,- 319,-

Maud Gabrielsonová 
LOOKBOOK
Tvůj průvodce světem módy
Jedinečný lookbook plný inspira-
ce a zajímavostí. Vytříbíš si módní
pojmy. Naučíš se, jak mít pořá-
dek v šatníku. Jak nakupovat
ekologicky, zodpovědně i zábav-
ně a další. 224 s., bar. publ.

GS038325       299,- 239,-

Christina Butcherová 
ÚČESY Z DLOUHÝCH
VLASŮ
Vynalézavé účesy jsou hitem: pře-
točený ohon, francouzský cop,
rozcuchaný uzel, drdol... Více než
80 účesů s návody, jak je vytvořit
a dozdobit, navíc tipy a nápady
na obměnu. 192 stran, bar. publ.

GS036875       299,- 249,-

Megan Hess 

ŠATY
Šaty – jen máloco dokáže tak vystihnout oka-
mžik v čase, ducha generace nebo energii mód-
ní ikony. Od jednoduché elegance malých čer-
ných Audrey Hepburnové k příslibu pohádky ve
svatebních šatech princezny Diany až po absurd-
ní model z masa, který oblékla Lady Gaga, je
tato kniha oslavou všech šatů, které v posledních
desetiletích formovaly směr luxusní módy.

Váz., 224 s., 14,7 x 21,7 cm, bar. publikace

GS038536   399,- 299,-

Megan Hess 

COCO CHANEL
Coco patřila k nejvlivnějším osobnostem světa
módy. Od skromných začátků přes mnohé trápe-
ní, které na ni čekalo, je její osud ztělesněním
síly, odhodlání a kreativní vize. Kniha je ilustrova-
ným příběhem života Coco Chanel – náhledem
do jejího magického světa, na ikonické návrhy,
které vytvořila, a na říši módního domu Chanel.
Váz., 208 s., 14,7 x 21,7 cm, barevná publikace

GS038535      399,- 299,-

NOVINKA

NOVINKA

Sleva
25%

Sleva
25%
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ČAKROVÝ NÁRAMEK
Náramek posiluje 7 hlavních čaker těla, har-
monizuje a dobíjí energii. Náramek je složený
ze sedmi polodrahokamů. Délka náramku 19
cm, průměr korálků 0,8 cm. Korálky jsou
navlečené na gumičce. 
1. Čakrový náramek růženín – na náramku
převládá růženín, který podněcuje lásku a
přátelství, je doplněn růží a Buddhou.
GS282508 169,-
2. Čakrový náramek lávový kámen
s Hamsou – převládá lávový kámen, je dopl-
něn Hamsou. Ruka Fátimy je nositelem štěstí,
bohatství, zdraví a chrání před uřknutím.
GS282509 169,-

4. PODZIMNÍ DEKORACE 
NA OKNA
Nejbarevnější období je tady. Přivítejme ho
podzimní výzdobou. Rohové adhezní okenní
fólie s motivy listí neobsahují lepidlo, přesto
snadno přilnou, neušpiní okno a se začátkem
adventu je snadno vyměníte. Sada 2 fólií.
GS282554 99,-

3. SVÍČKY YIN YANG
Sada dvou svíček ve tvaru válce 60 x120 cm.
Český výrobce, kvalitní parafín. Symbol YIN
a YANG (Monáda) je jedním z nejkrásnějších
a nejvýstižnějších ezoterických symbolů. Je
dokonalým obrazem harmonie. Doporučuje
se každému, kdo chce posílit vlastní energii
a vytvořit kolem sebe pozitivní ochranné
pole.
GS282835 109,-

6. DĚTSKÁ DEKA 
A ŽÍNKA KAČENKA
Dětská dečka z mikrovlákna 70 x 90 cm.
Praní na 40 stupňů. Žínka koupelová ve tvaru
kačenky, materiál:  polyester /houba. Deka je
modrá a zelená (mix barev) bez možnosti
výběru barvy. Žínka je žlutá s oranžovým
zobáčkem. Výrobce dečky i žínky z Itálie.
GS283004 99,-

5. TŘI LAMPIČKY
Sada 3 keramických glazovaných lampiček na
čajové svíčky. Na přední straně otvor ve tvaru
srdce, nahoře otevřeno, po stranách otvory
a provázek z přírodního materiálu na zavěše-
ní. Barva žlutá, oranžová, tmavočervená.
Rozměry cca: průměr 10 cm, výška 10 cm.
Dodáváno bez svíček.
GS274640 169,-

7. KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ 5 KUSŮ
Sada kuchyňského náčiní je vyrobená z kvalit-
ního nylonu. Je vhodná pro všechny druhy
nádobí, zejména na výrobky s nepřilnavým
povrchem. Složení sady: obracečka, naběrač-
ka, lžíce, metla, lopatka/cukrářský nůž. 
Nylon je velmi pevný a odolný (do 210 st. C).
Náčiní se snadno udržuje, lze mýt v myčce na
nádobí. 
GS282910 199,-
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob! 62
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12. KOLENNÍ NÁVLEK 
S BIOKERAMIKOU A MAGNETY
Originální a žádaný kolenní návlek. Již po
krátkém nošení pocítíte zmírnění bolestí
v oblasti kolene. Oceníte při revmatických
potížích, artritidě nebo úrazech. 
Materiál: bavlna s biokeramickým vláknem
a magnetické knoflíky, nylon a streč
Velikost: univerzální pro vel. S, M, L
GS282535 385,-

13. RAŠELINOVÝ TERMOSÁČEK 
Vynikající při bolestech zad, kloubů, krční
páteře, ledvin, svalů, při žlučníkových záchva-
tech, poruchách prokrvení, bolestivé menstru-
aci. Využijete po operacích, úrazech při ústře-
lech a blokádách páteře…
Výhodou je rychlý a praktický ohřev v mikro-
vlnné troubě nebo standardně v teplé vodě.
Lze jej použít i v tzv. "studeném režimu" pro
chladivé obklady.
Rozměr: 23 cm x 17,5 cm
GS282536 269,-

8. TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 
120 KAPSLÍ 
Nejsilnější hlíva na trhu s deklarovaným obsa-
hem betaglukanů – 118,2 mg v 1 kapsli.
Hlíva pochází z certifikovaných pěstíren.
Rakytník podporuje imunitu. Bez chemických
příměsí a konzervačních látek. Výhodně
dvouměsíční balení. 
GS282965 399,-

9. RAKYTNÍČEK 
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
70 KS 
Oblíbené želatinky se skvělou chutí díky 20%
ovocné šťávy. Obsahují 9 vitaminů a rakytník
pro podporu obranyschopnosti organizmu.
Bez konzervačních látek a chemických přímě-
sí. Pro děti již od 3 let.
GS282966 199,-

10. HADÍ JED MASÁŽNÍ GEL
A PĚNA DO KOUPELE 
Promasírování pokožky v oblasti svalů, kloubů
a zad gelem s hadím jedem a extrakty z léči-
vých bylin jako např. kostival lékařský, kaštan
koňský nebo jalovec obecný osvěžuje a od-
straňuje únavu. Použití masážního gelu 
(600 ml) před nebo během sportovního výko-
nu napomáhá předcházet křečím. 
Koupelová pěna (500 ml) s unikátním synte-
tickým hadím jedem založeným na tripepti-
dech působí relaxačně na unavenou pokožku.
Syntetický hadí jed je bezpečná netoxická
kosmetická surovina.
GS282511 165,-

11. LEVANDULOVÝ ŠAMPON
A SPRCHOVÝ GEL 
Sprchový gel (500 ml) s vůní levandule dodá
pokožce svěžest a vůni. Vlasový šampon 
(500 ml) s březovým extraktem a vůní levan-
dule je vhodný pro každodenní mytí. 
GS282513 125,-

Objednávky po telefonu: 296 536 660 63
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žíDvouměsíční kůra 
na podporu imunity! 

Zažeňte bolest 
na ústup!
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Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 700 Kč) –64

ku
ch
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Linda Gaylardová 

ČAJOVÉ OPOJENÍ
Odhalte umění přípravy dokonalého šálku čaje a vydejte se
na fascinující cestu historií i současností tohoto celosvětově
oblíbeného nápoje. Naučíte se rozpoznávat jednotlivé druhy
čajů i jejich chuťové nuance a připravíte si celou škálu tradič-
ních i odvážných koktejlů, jejichž základ tvoří právě čaj.
Autorka Linda Gaylardová je čajová sommeliérka, která cesto-
vala po celém světě a své poznatky sepsala do této nádherné
výpravné a poučné knihy. 

Váz., 224 stran, 19,5 x 23,3 cm, barevná publikace

GS038852 399,-  299,-

Brynley Kingová 

ZÁZRAČNÁ
SUPERPOTRA-
VINA KOKOS
Kokosové ořechy před-
stavují ryzí superpotra-
vinu. Kokosová voda,
cukr, dužina, kokosová
mouka, mléko
a v neposlední řadě
kokosový olej jsou
absolutně všestranné
poklady. Kniha přináší více než 100 receptů a tipů pro krásu a zdra-
ví – na kosmetiku, pro pokožku a vlasy, na chutné jídlo i jednodu-
ché triky na šetrné domácí čisticí prostředky. Propadněte kokosu!

Brož., 144 stran, 21 x 24 cm, barevná publikace

GS038850 299,-  239,-

NOVINKA

NOVINKA

Alison Velázquezová 
POLÉVKOVÁNÍ
Jednoduchý a chutný způsob, jak na-
startovat hubnutí pomocí polévek. Po-
třebujete jen mixér! 192 s., bar. publ. 

GS038240 299,-  249,-

Kateřina Kuranova 
ČESKÉ SMOOTHIE
Kuchařka s duší
Jednoduchá smoothie ze sezonních
a dostupných  surovin. 160 s., bar. publ.

GS038281 279,-  229,-

Anja Donnermeyerová 
PEČEME BEZ MOUKY
Základní recepty na bezlepkové dorty
můžete dál kombinovat. 128 s., bar.  p. 

GS038621 249,-  199,-

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

GS279597 59,-

KONVIČKA 
S NEREZOVÝM 
VÍČKEM A SÍTKEM  
Konvička 1200 ml s víčkem
a sítkem, bílá glazura,
materiál – keramika, víčko
i sítko nerez. Nerezové
sítko na louhování čaje se
dá snadno vyjmout, konvici
lze použít i na kávu.  Barva
bílá. Použití: elektrika ne,

indukce ne, mikrovlnka ne,

plyn ne, sklokeramika ne, 

trouba ne. Myčka ano.

GS282836 349,-
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– při dopravě přes Zásilkovnu a platbě předem. Více informací na straně 73. 65

ku
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Stefanie Knorrová 

KUCHAŘKA ZE SPÍŽE
Dobře organizované zásoby jsou
v domácnosti důležité pro každodenní
bezproblémové fungování. Spíž je tajná
zbraň všech, kteří chtějí sobě i svému
okolí servírovat domácí pochoutky kdy-
koli během roku – tyto výtvory se dají
využívat v nespočtu receptů, ať už se
jedná o domácí vývar, povidla, bylinné
sirupy, paštiky a další. Váz., 136 stran,
16 x 21 cm, barevná publikace

GS038851 249,-  199,-

NAPEČENO BEZ PEČENÍ
Potřebujete rychle vytvořit dezert,
ale nechce se vám zapínat trou-
bu? Kuchařka plná inspirace po-
může vybrat si z mnoha variant.
S pomocí surovin, které máte
běžně doma, napečete lehce
i bez pečení a ohromíte své okolí.
128 stran, bar. publikace

GS037889 259,-  199,-

Jakub a Blanka Kardovi 
KUBLANKA VAŘÍ DOMA
Autoři blogu Kublanka vaří doma
přinášejí přes 70 skvělých recep-
tů, které prošly přísným testová-
ním jejich dětí, ale zároveň dosta-
ly zelenou i od zmlsaných rodičů.
Užijte si společné rodinné vaření!
168 stran, barevná publikace

GS038966 299,-  239,-

Veronika Hájková, 
George Agathonikiadis 

DOMÁCÍ ŘECKÁ 
KUCHYNĚ
Kuchařka přináší ucelený soubor
řeckých receptů, díky kterým si
můžete i vy kdykoli uvařit jídla,
která jste si zamilovali na dovole-
né v Řecku. 192 stran, bar. publ.

GS038504 299,-  239,-

NOVINKA

Michel Roux 
VŮNĚ FRANCOUZSKÉ
KUCHYNĚ
Základem knihy je 100 receptů, které
tvoří samou podstatu francouzské ku-
chyně a ovlivňovaly různé styly vaření.
Kuchařka také obsahuje podrobné po-
stupy klasických technik, nabízí úžasné
příběhy o původu jednotlivých receptů
a informace o přísadách a regionálních
kulinárních tradicích. 272 stran, bar. p.

GS037159 699,-  559,-

Jean Michel Raynaud 

VŮNĚ FRANCOUZSKÉHO PEČENÍ
Kniha francouzského mistra pekaře Jeana Michela Raynauda vás provede lákavým, más-
lem vonícím světem francouzského pečení. Přes 95 receptů na slané i sladké pečivo
a podrobné, krok za krokem popsané postupy vás nikdy nenechají na holičkách, ať už
zkusíte croissanty, madlenky, briošky či koláče. Vydejte se na cestu unikátní kulinární 
tradicí a vychutnejte si v pohodlí domova to nejlepší, co vám francouzské pečení může
nabídnout. Váz., 272 stran, 21,5 x 27 cm, barevná publikace

GS038499 499,-  399,-

Knižnímu klubu je 25 let, krásných
a sladkých. Když nám bylo 25, tak
jsme byli ještě dětmi, které podnikají
první vstup do života dospělých, ale
těží ještě ze svého mládí a energie.
Knižnímu klubu bychom rádi popřáli
neutuchající energii a spoustu spokoje-
ných čtenářů. A čtenářům bychom
rádi popřáli, aby byli čím dál náročnější
a čím dál víc spokojenější. Je nám ctí
být hrdou součástí takové komunity.

Kuba a Blanka Kardovi

NOVINKA
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Doprava zdarma u objednávek nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1 300 Kč) 66
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Stanley Coren 

INTELIGENCE PSŮ
Překvapivý náhled do inteligence psů předkládá praktické rady, jak porozumět psí řeči těla a po-
chopit sofistikovaný „jazyk“ psího štěkání. Nabízí i možnosti, jak sestavit výcvikový program, který
bude přesně vyhovovat specifickým potřebám vašeho psa. Váz., 296 s., 14,7 x 20,7 cm, bar. publ.

GS038389                                                    279,-  219,-

Abigail Tuckerová 

LEV V OBÝVÁKU
Jak si nás kočky...
Autorka, vědkyně a milovnice

koček, zkoumá soužití lidí a koček
a její čtivá a zábavná kniha je plná pozoruhod-

ných faktů, která vybízejí k přemýšlení. Víte, že všechna zdomác-
nělá zvířata se změnila a ztratila podobnost se svými volně žijícími příbuznými?
Všechna – kromě koček. Britská modrá má úplně stejnou stavbu těla jako šavlo-
zubý tygr. Po přečtení téhle knížky se už na Micku nikdy nebudete dívat stejně.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GS038760                                 259,-  194,-

Stanley Coren 
CO MÁ PES 
NA MYSLI 
Zábavný rádce. 304 stran 

GS038270   249,- 219,-

Gerd Ludwig 
KOČIČÍ ŘEČ
Přehledná příručka, jak po-
rozumět kočičí řeči. Obecně
charakterizuje, jak kočky
vnímají a uvažují. Rozebírá
jednotlivé kočičí smysly a řeč
těla. Ve „slovníku kočičí ře-
či“ autor popisuje, jak koč-
ka komunikuje: pomocí očí,
hřbetu, ocasu, tlapek, hlaso-
vých projevů, značkování te-
ritoria a chování k druhým
kočkám, a ukazuje, jak jed-
notlivé náznaky interpreto-
vat. Kniha informuje i o pé-
či, vývoji... 128 s., bar. publ. 

GS038462   249,- 199,-

Heiko Bellmann 
HMYZ
Přes 450 druhů hmyzu
z celé Evropy. Barevné fo-
tografie, přehledné popis-
ky a podrobné texty podá-
vají mnoho zajímavostí
a přibližují hlavní poznáva-
cí znaky jednotlivých dru-
hů, stavbu těla a vývoj, vý-
živu, velikost a období
výskytu... 256 s., bar. publ.

GS037143  299,- 249,-

Rob Hume
PTÁCI EVROPY
320 nejběžnějších dru-
hů, názorné barevné 
fotografie pro rychlou
identifikaci, údaje o vý-
skytu, hnízdění i způso-
bech letu a základní in-
formace o 800 druzích
západní palearktické
oblasti. 448 s., bar. publ. 

GS038484 
399,- 319,-

Stanley Coren 
CO MÁ PES 
NA JAZYKU 
Psí mluva existuje. 304 s.

GS038116    249,- 219,-

Výhodný 
komplet 250,- 

ušetříte

3x Stanley Coren

527,- 
jenobj. č. 

GS039322

V Knižním klu-
bu mě těší příz-
nivé ceny, ráda
si zasoutěžím,

mám ráda čekání na nový kata-
log. Oceňuji dobrou komunikaci,
rychlost, spolehlivost, kvalitní
a přátelský servis. Zaujala mě ta-
hle skvělá kniha, vtipně a chytla-
vě líčící svět koček od dávných
dob, kdy se jim dostávalo přímo
božských výsad, až po součas-
nost, kdy se stávají mediálními
hvězdami s vlastní televizní show.

Petra Pilenová, členka KK

NOVINKA

Sleva
25%
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– více informací na straně 73. 67
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Gill Daviesová 
KOŘENÍ
Historie koření, pěstování
i využití v medicíně a kuchy-
ni. Nejdražší je šafrán, žen-
šen je posvátný, ale i afrodi-
ziakum, česnek prý chrání
proti upírům a krtkům na
zahradě. Informace o více
než šedesáti druzích koření.
192 stran, bar. příloha 

GS038312   299,- 239,-

Bärbel Oftringová 

52 PROJEKTŮ 
NA MĚSTSKOU ZAHRADU
Zahradnická příručka, která se věnuje
městskému zahradničení, což je poslední
dobou narůstající trend. Kniha je moderně
upravená – grafika i výběr projektů odpoví-
dají tomu, že jde o trend i pro mladé.
Většina projektů je nenáročná na zpracová-
ní i na materiál. 

Brož., 128 stran, 18,5 x 21,5 cm, barevná
publikace

GS038461   249,-  199,-

Pauline Pearsová 

KOMPOST
Přehledná příručka
o organickém kompo-
stování uvádí historii
kompostování a podrob-
ně rozebírá jednotlivé
kroky různých metod:
od vysvětlení základních
procesů, které v kompo-
stu probíhají, přes výběr
nádob, výrobu vlastního
kompostiště, přípravy
a zpracování materiálu
až po volbu nejvhodněj-
ších zahradních a ku-
chyňských rostlinných
zbytků. Nechybí ani
kapitola o vermikompo-
stérech či méně tradičních technikách
kompostování, jako je japonské bokashi nebo komposto-
vání v zemním průlehu. Kniha rovněž uvádí, na jaké plodiny se hodí ten který
kompost, a na závěr rozepisuje přehledný seznam živočichů, kteří v kompostu žijí.

Brož., 192 stran, 17,8 x 22,8 cm, barevná publikace

GS038616                                             349,-  261,-

J. Höhne, 
P. Gerhard Wilhelm 
DVANÁCT MĚSÍCŮ
V ZAHRADĚ 
Průvodce pro zahrádkáře,
chataře či chalupáře. Po celý
rok radí, kdy a ja ké práce při
tvorbě zahrádky, pěstování
květin, ovoce nebo zeleniny
je nejvhodnější provádět.
352 s. + 32 s. bar. příl.  

GS037145   299,- 249,-

Rudi Beiser 
JEDLÉ ROSTLINY
V PŘÍRODĚ
Více než sto divoce rostou-
cích jedlých rostlin je řazeno
podle typického stanoviště
a hlavního období sklizně.
Kniha informuje o určování
jednotlivých druhů, o správ-
ném sběru i bezpečné 
konzumaci. 176 s., bar. publ. 

GS036272   249,- 199,-

Marie-Luise Kreuterová
BIOZAHRÁDKA
Základní pravidla biozahra-
dy: tipy na přípravu půdy,
kompost, hnojení, pěstování
smíšených kultur, přírodní
metody ochrany rostlin, in-
formace o předpěstování,
výběru vhodného stanoviště,
nejlepší době sklizně byli-
nek... 144 stran, bar. publ. 

GS036521   249,- 199,-

Peter Warren 
BONSAJE
Základní zásady péče o rost-
liny, podrobné obrazové ná-
vody k jednotlivým techni-
kám, výběr nejvhodnějších
dřevin. Navíc přehled všech
využitelných druhů a základ-
ní nároky na umístění, záliv-
ku, hnojení, prořezávání
i množení. 224 s., bar. publ.

GS037390   399,- 199,-

NOVINKA

NOVINKA
+ DÁREK PRO
PRVNÍCH 500
OBJEDNÁVEK:

čtvrtletní předplatné
časopisu

MŮJ DŮM

AKČNÍ
CENA

Sleva
25%
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IVA HUTTNEROVÁ
Nástěnný, 14 listů, 24,5 × 34,5 cm

GS282145 249,-

ROMANTIC CORNERS
Nástěnný, 14 listů, 31,5 x 45 cm

GS279547 149,-

ALFONS MUCHA
Nástěnný, 14 listů, 33 x 46 cm

GS278050 149,-

PROVENCE
Nástěnný, 14 listů, 31,5 x 45 cm

GS279543 149,-

JOSEF LADA
Nástěnný, 14 listů, 33 x 46 cm

GS278045 159,-

BÁBY KOŘENÁŘKY
S publikací Zázračné bylinky.

GS283442 215,-

KOČKY/MAČKY
Kalendář s kočičími

jmény. 23,1 x 14,5 cm

GS279098 59,-

1

2

3

4

5

6

Stolní kalendáře na rok 2018

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

7

Krásné kalendáře na rok 2018
2

PSI/PSY
Kalendář se jmény psů.

23,1 x 14,5 cm

GS279099 59,-

8 TIPY NA
CYKLOVÝLETY
30 x 16 cm

GS278240 119,-

9

ČESKÁ
KUCHYNĚ
Týdenní, 60 stran,

17,5 × 22,6 cm

GS279986 59,-

10 POUTNÍ
MÍSTA V ČR
S katolickým kalendá-

riem. 23,1 x 14,5 cm

GS278215 59,-

11
LUNÁRNÍ

KALENDÁŘ
NAŠICH 
BABIČEK
Dvě publikace navíc.

GS283441 215,-

Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko!68

ka
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12

1 3 4

5 6

PRAKTICKÝ DIÁŘ 
na rok 2018 s knižními citáty.  
112 stran, 9 x 15,5 cm

Vice informací na str. 2

Stolní kalendáfi

BYLINKOVÝ KALENDÁŘ
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Soutěžte s dětskými knihami o plyšové panáčky Pikola! 69
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Jan Novotný-Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ
SLOVNÍK DVOUSVAZKOVÝ
Nepostradatelný pomocník pro milovníky luštění po-
slouží jako rádce všem, kteří si rádi tříbí znalosti –
a jak napovídají  výzkumy, kdo procvičuje mozek, zů-
stane dlouho mladý. Unikátní rozsah: téměř 400 000
ekvivalentů. Snadné hledání: znění hesel tak, jak se
uvádějí v křížovkách. 2232 stran

GS038308  499,- 399,-

Christa Rolfová 
VESELÝ PATCHWORK
Díky svěžím barvám, zábavným detai-
lům a srozumitelným návrhům vy-
kouzlíte jedinečné doplňky do domác-
nosti nebo originální dárek pro vaše
blízké. 80 stran, barevná publikace 

GS038466  199,- 159,-

ENCYKLOPEDIE ŠITÍ 
Praktický průvodce technikami šití
Seznámíte se s šicím strojem a overloc-
kem, naučíte se dělat střihy, zvládnete
stehy a švy, ušijete rukávy, manžety...
320 stran, bar. publikace

GS037362        499,- 399,-

NOVINKA

NOVINKA

Attila Kalapp
Zvládnu to sám
NÁBYTEK Z PALET
Lidé po celém světě si oblíbili nábytek 
z palet. A teď si jej můžete vytvořit i vy!
Budou vám k tomu stačit palety, trocha
fantazie a tato kniha. Vzniku levného
nábytku, který bude originální a přesně
podle vašich představ, teď už nic nebrání.
32 stran, barevná publikace

Mária Könnyüová, Gyula Niksz 
Zvládnu to sám
STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN
Skvělé nápady na ozdoby a recepty. Všechny
nápady jsou jednoduše popsány krok po
kroku. Brož., 32 s., 20,2 x 20,2cm, bar. publ.

Jiří Křivánek 

STŘÍPKY 
Z LOVECKÉHO ŽIVOTA
Další volné pokračování poutavého vyprá-
vění z mysliveckého prostředí přináší 
31 příběhů, které autor prožil v honitbách
Vojenských lesů a statků. V knize je
i několik příběhů, které svými neobvyklými
tématy a pointami celé vyprávění příjemně
zpestřují. Na jejich zajímavosti dodávají
i autorovy postřehy o tom, jak se krajina
měnila v průběhu několika desítek let,
které v přírodě strávil ať pracovně, nebo
při soukromých toulkách. Váz., 232 stran,
14,5 x 22,7 cm, barevná publikace

GS038609 299,-  239,-

MYSLIVECKÝ KALENDÁŘ
Stolní kalendář, 23,1 x 14,5 cm 

GS278206 68,-

GS039323  cena za obě publikace 98,-
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POVINNOST A ČEST 
Reálná výzbroj a taktika US
Navy SEALs ve filmu inspiro-
vaném skutečnými událostmi.

GS270628   DVD 149,-

RAMBO / 1–3
Rambo: První krev,
RAMBO 2, 
RAMBO 3

GS298436 3 DVD 399,-

KOLEKCE BÁSNÍCI 
Tři příběhy, tři lásky Štěpána
Šafránka.... Nyní všechny 
tři filmy v jedné kolekci.

GS269423 3 DVD 199,-

BRITSKÉ OSTROVY  
Sada pěti cestopisných
filmů z britských ostrovů –
Skotsko, Irsko a Irsko II.
GS240659 5 DVD 99,- 

CESTOVATELÉ
HANZELKA A ZIKMUND 
Kompletní kolekce filmů slav-
ných cestovatelů.

GS235764   9 DVD 990,-

ČESKO-SLOVENSKO 
Sérii pěti filmů z edic „Krásy
Čech, Moravy a Slezska“
a „Nejkrásnější místa světa“
GS254883  5 DVD 99,-

SVATÝ VÁCLAV,
OCHRÁNCE ČESKÉ
ZEMĚ
Cenné artefakty, přednášky. 

GS237170  DVD 199,-

AŽ PŘIJDE KOCOUR
Pod pohledem kocoura se
lidé z malého města zbar-
vují podle svých povah.
GS236858  DVD 149,-

FILMY PRO DĚDU / 2
Hudba z Marsu, Muži v offsi-
du, U nás v Kocourkově,
Vražda v Ostrovní ulici...

GS262692  5 DVD 99,-

DOBRÝ VOJÁK
ŠVEJK /
POSLUŠNĚ HLÁSÍM 
V hlavní roli R. Hrušínský. 
GS236901 2 DVD 299,-

PAN TAU
Legendární seriál plný humo-
ru, kouzel a triků nyní exklu-
zivně v remastrované verzi.

GS284275  5 DVD 532,-

ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA
Nick Carter přijíždí do Prahy
vyřešit zmizení psa Gerta.

GS276361  DVD 199,-

Waldemar Matuška
BUĎ POŘÁD 
SE MNOU
To nejlepší s W. Matuškou. 

GS284274  DVD 127,-

ŘÍKÁNÍ O VÍLE
AMÁLCE
Oblíbené pohádky v re-
mastrované verzi.
GS298633 DVD 212,-

KRYSÁCI
Příběhy krysáků Huberta
a Hodana a jejich kamará-
da potkana Edy. 
GS282566  DVD 212,-

KRTKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ 1–3
Veselé příběhy krtečka a je-
ho kamarádů. 

GS266712  3 DVD 179,-

ŠMOULOVÉ:

ZAPOMENUTÁ 
VESNICE

GS298434  DVD 299,-

WINX CLUB:
MAGICKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 
Příběhy mladých čarodějnic. 
GS249357  DVD 99,-

MÍSTO U MOŘE
Lee (Casey Affleck) byl
ustanoven opatrovníkem
synovce (Lucas Hedges). 

GS298435  DVD 299,-

I DVA JSOU RODINA
Bezstarostný život nonša-
lantního Samuela vezme za
své, když se stane otcem. 

GS298400  DVD 249,-

Speciální příloha pro vaše děti – Klubko70
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Kryštof
25
Šňůry, Naviděnou, Nesmím
zapomenout, Zůstaň tu se
mnou, Lolita, Cosmotrend,
Plán, Atentát, Cyráno...
GS298433  2 CD 429,-

Divokej Bill
TSUNAMI
Písničky pro nové album
Billové sbírali delší dobu,
některé byly rozpracované
již řadu let... 
GS279280   CD 372,-

Michal Hrůza
SÁM SE SEBOU
Po nedávném vážném úra-
zu je autor a interpret už
zase v plné síle a vydává
svůj nový albový počin. 
GS298432  CD 379,-

Fešáci
50 LET
Jubilejní kompilaci doprová-
zí booklet plný vzpomínek
a fotografií zachycující
kapelu během půlstoletí.
GS279279  3 CD 425,-

Helena Vondráčková 
DIAMANTOVÁ
KOLEKCE
Pět dekád jedinečné kariéry
Heleny Vondráčkové
v Diamantové kolekci!

GS282425  5 CD 639,-

Frank Sinatra 
STARDUST
Oh, Look At Me Now, All
The Things You Are, Devil
May Care, All Of Me, Blue
Skies, East Of The Sun... 
GS298430  2 CD 139,-

Ray Charles
THE GENIUS OF
SOUL
Alone In The City, Sitting
On Top Of The World, Roc-
kin’ Chair Blues... 
GS298672  2 CD 139,-

SWEETHEARTS IN
IRELAND
Down By The Glenside,
Song For Ireland, Currangh
Of Kildare, Rose Of Tralee,
Sideways To The Sun... 
GS298428  2 CD 139,-

Jiří Suchý, Jiří Šlitr
JONÁŠ 
A TINGLTANGL /
JONÁŠ A DOKTOR
MATRACE
Legendární písničky. 

GS277794   CD 297,-

Jiří Malásek
ZLATÁ KOLEKCE
Dosud nejobsáhlejší kolekce
nahrávek. Jako bonus málo
známé nahrávky z přelomu
50. a 60. let. 
GS296925  3 CD 425,-

VESELÉ DĚTSKÉ 
PÍSNIČKY
Včelka Mája, Večerníček,
Jožin z bažin, Bobr, Hlupá-
ku, najdu tě, Malé kotě,
Královské reggae...
GS298652  2 CD 319,-

DĚTSKÝ 
ZPĚVNÍK 2
Jitka Molavcová zpívá třicet
nejznámějších lidových písní
pro nejmenší. Kočka leze
dírou, Pec nám spadla...
GS233500    CD 99,-

REIKI
Matka země
Poslechněte si relaxační
hudbu na albu a přijměte
vaším srdcem léčivou kos-
mickou energii lásky – Reiki.
GS185862   CD 129,-

FENG SHUI
Music World of Wellness
Gardens Of Babylon, Full
Blossom, Promise, Spring
Recital, Cloud Seven,
Dreams Of Orion...
GS298429  2 CD 139,-

Josef Bernard Prokop
VÁCLAV IV.
Jaký byl Václav IV.? Šel ales-
poň trochu ve stopách své-
ho otce Karla IV.? Účinkují:
Marek Holý a Jiří Dvořák
GS276665 CDmp3 329,-

Cressida Cowellová
JAK VYCVIČIT
DRAKA
Jak se stát největším vikin-
ským hrdinou všech dob?
Můžete se jím prostě narodit. 

GS281982 CDmp3 269,-

J. Uhlíř a Z. Svěrák
... NATOŽ ABY 
SE BREČELO
Čtvrté a nejúspěšnější al-
bum legendární autorské
dvojice.
GS298431  CD 129,-

Agatha Christie
OPONA
Poslední případ 
Hercula Poirota
Čte Jaromír Meduna. Cel-
kový čas 8 h 11 min

GS280053 CDmp3 269,-

Lorna Byrneová
SCHODY DO NEBE
Autorka seznamuje čtenáře
s činností andělů, vysvětluje
vztah duše k tělu... Čte 
Jana Štvrtecká.
GS280051 CDmp3 399,-

Eduard Petiška
ČTENÍ O HRADECH,
ZÁMCÍCH
A MĚSTECH 
Oblíbené pověsti Eduarda
Petišky. Celkový čas 2:29:15

GS279281  2 CD 212,-

Nepropásněte objednací termín 12. října 2017. 71
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● Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Platnost katalogu od 1. září do 31. října   2017.

1. Jako členové klubu nakupujete knihy až o 30 % levně-
ji než ti, kdo členy klubu nejsou.

2. 5x ročně Vám doručíme klubový katalog uvádějící nej-
zajímavější knižní novinky. 

3. Abyste mohli stále využívat všechny výhody členství,
stačí si zakoupit alespoň 1 titul z každého katalogu, a to
buď v prodejnách, přes internet nebo pomocí objedna-
cího lístku či SMS, popř. telefonicky. Pokud si nestačíte
nakoupit do objednacího termínu (uveden vždy na titul-
ní straně katalogu), zašleme Vám další katalog,
“Výběr”, v němž Vám doporučíme top tituly. Jestliže ani
pak nezaznamenáme Vaši objednávku, pošleme Vám
námi vybranou atraktivní knihu z aktuální nabídky KK –
tzv. hlavní nabídku. Pokud se Vám nebude tato kniha
líbit, můžete ji do 3 dnů vyměnit za jinou (ve stejné
cenové kategorii).

4. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po
dvou letech od prvního nákupu v KK (písemně, dva
měsíce před uplynutím této doby). Tuto možnost pak
máte každý další rok.

6. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném
období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč,
nebo kdo pravidelně odebírá z každého katalogu
v době jeho platnosti alespoň jednu knihu, bude zařa-
zen do VIP programu a obdrží nálepku VIP s plat-

ností na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na člen-
skou 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.

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 upozor-
nit, 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 prá va
stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž si vás
dovolujeme informovat, že v současné době jsou obchodní-
mi partnery EUROMEDIA GROUP, a. s. tyto firmy: CEMOD –
CZ a. s., 4home, a.s., Eurex station s. r. o., Česká mailingo-
vá společnost, s. r. o., Business Media CZ, s. r. o., Colonnade
Insurance S. A., organizační složka, Tarsago Česká republi-
ka, s. r. o.

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.
Zakoupe né 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 poru šili jejich
originální obal. 

72

Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana osobních údajů

Reklamace

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

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 spo-
třebitelského 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 spotřebitel-
ských sporů si strany nesou samy.
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Jsme tu pro Vás 24 hodin denně! 

Katalog Vánoce 5/2017 vyjde 1. listopadu 2017. 73

Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás! 

Jak objednat?

Příjem objednávek: 
296 536 660   

Opravy a změny v objednávce: 
296 536 665

Po–Čt 8–18 hod., Pá 8–16 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

www.knizniklub.cz

Přihlaste se jako člen Knižního klubu svým členským číslem nebo e-mailo-
vou 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.

SMS objednávka

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

Kolik zaplatíte za dopravu?

Česká pošta

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Výdejní místa Zásilkovny Kurýr Geis Intime kurýr

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka
● objednací lístek v tištěném katalogu

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● SMS objednávka

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka
● objednací lístek v tištěném

katalogu

59 Kč 99 Kč 29 Kč 39 Kč 65 Kč 95 Kč 59 Kč 59 Kč

Platba 
předem

Při platbě
dobírkou

Intime poštomat

● na e-shopu www.knizniklub.cz
● telefonická objednávka

49 Kč 59 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!

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě nákup nad 1000 Kč 

předem (pro VIP člena nad 700 Kč)

• Ostatní druhy dopravy nákup nad 1500 Kč
včetně Zásilkovny při dobírce (pro VIP člena nad 1300 Kč)

Reklamace: 
296 536 661

Přihlášky: 
296 536 663

Informace: 
296 536 662
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Knižní klub 
Nádražní 896/30 
150 00 Praha 5

Poznávejte 
krásy Česka!

NOVINKA

Vladimír Soukup, Petr David 
DĚJINY HRADŮ 
A TVRZÍ V ČECHÁCH, NA
MORAVĚ A VE SLEZSKU 
Výpravná publikace sleduje vývoj
našich hradů od románských staveb
po romantické pseudohrady. Za-
ujmou i kapitoly o životě na hra-
dech a tvrzích. Texty doplňují stovky
fotografií a nákresů, i různé zajíma-
vosti a lokální pověsti. Váz., 432 s.,

25,2 x 30,1 cm, barevná publikace

GS039051 999,-  749,-

Radek Diestler

ČESKO V KOSTCE
Přehledná příručka představuje Českou republiku a její jed-
notlivé regiony bez ohledu na dnešní územněsprávní členění.
Důraz je kladen na typické rysy a tradiční přírodní, krajinné
a historické vazby daných oblastí. Kromě zevrubných profilů
jednotlivých regionů obsahuje i obecné kapitoly věnované
České republice z hlediska geologické stavby, horopisu i vo-
dopisu či demografického, správního a územního vývoje. Uži-
tečná kniha pro každého, kdo se chce o naší vlasti dozvědět
víc a trochu jinak, než se to učil naposledy na prvním stupni
základní školy. Váz., 264 s., 16,5 x 23,5 cm, bar. publikace

GS038641 359,-  269,-

Sleva
25%

Sleva
25%

NAŠE HRADY A ZÁMKY 2018 
Nástěnný kalendář, formát: 31,5 x 45 cm

GS279979 144,-
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