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Vaše TOP 10 z katalogu JARO 2/2018

Bodujte při každém
nákupu!

Za každý nákup knih, CD, DVD 
i dárkového zboží získáváte ibody 
a s nimi spoustu skvělých výhod! 
Za ibody si můžete vybrat báječné 

odměny na www.ibod.cz! 

Helena Čudová, programová ředitelka

Milí členové Knižního klubu,

vítejte na stránkách našeho letního katalogu. Všem, kteří minulý měsíc navštívili náš stánek na veletrhu
Svět knihy, velmi děkujeme. Doufáme, že jsme vás potěšili akcemi, které jsme pro vás připravili. Největší
ohlas mělo setkání s populárním americkým autorem lékařských thrillerů Robinem Cookem (s. 18). 
Velký zájem vyvolala beseda s nejčtenějším českým autorem Michalem Vieweghem, který představil svou
knihu Muž a žena (s. 14), i setkání s Karlem Hvíž ďalou a Karlem Schwarzenbergem nad jejich knihou
Knížecí život (s. 31). Sára Saudková představila svůj nový titul Déšť (s. 14) a mimořádnou pozornost
upoutala kreativní dvojice Ester Geislerová a Josefina Bakošová, jejichž novinka Terapie sdílením (s. 15)
se stala internetovou senzací. Ráda bych vás ještě upozornila, že právě vychází očekávané pokračování
románu Panský dům (s. 25). Na závěr této třídílné historické ságy se můžete těšit ještě letos.
Na letní dovolenou rozhodně nesmíte odjet bez knihy Dominika Landsmana Dovolená s moderním
fotrem (s. 62), která vás na cestování dobře naladí a rozhodně vás pobaví. 

Příjemné léto a krásné zážitky s knihami z Knižního klubu přeje 

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 61.2

TO
P

Nakupujte 
vybrané e-knihy 
s 50% slevou!

Více na www.knizniklub.cz/eknihy

Vyhrajte
dovolenou snů!

Více na straně 39

Otevřeli jsme pro vás novou 
prodejnu v MLADÉ BOLESLAVI!

Více na www.knizniklub.cz/prodejny
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VÝHODNÁ AKCE
Cena pouze 159 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 239 Kč.
Akce platí do 31. srpna 2018.

Objednací číslo při akční ceně:
DA039380

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

PROCVIČUJEME MOZEK
Magnetky, domino, ohrádky, šipky, paprsky,
filomino, hikori, lodě, osmisměrky, sudo-
ku… Velká kniha rébusů a luštěnek v něko-
lika stupních obtížnosti slouží nejen k pro-
cvičování logického myšlení, paměti a celko-
vě k rozšiřování mozkových kapacit, ale
stejnou měrou i k pobavení a užitečnému
i příjemnému ukrácení času.
Brož., 304 stran, barevná publikace, 
22,3 x 26,9 cm 

DA039380     akční cena 159,-
GW039380 299,-  239,-

INTELIGENTNÍ
ZÁBAVA I POUČENÍ

Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2018. 3

NOVIN
KA

299,- 
AKČNÍ CENA 

159,-
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V Knižním klubu najdete knihy pro vás i vaše blízké!4

19
68

NOVIN
KA

TOTO JSOU PŘÍBĚHY OSOBNOSTÍ, KTERÉ MOHOU 
NA UDÁLOSTI ROKU 1968 A JEJICH DŮSLEDKY – 

UŽ SVOBODNĚ – PADESÁT LET POTÉ VZPOMÍNAT…

Petr Macek 

1968 OČIMA 50 
SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Rozdělené rodiny a zničené kariéry, vynucená poslušnost
režimu nebo všemožné zákazy. Neexistuje v této zemi
nikdo, koho by se okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy 21. srpna 1968 nedotkla. Invaze a následná potup-
ná normalizace zanechala stigma na všech – těch, kteří
museli veřejný prostor opustit, i těch, kteří se snažili najít
morální kompromis a prostě dál žít a pracovat.
50 let poté vzpomíná na události roku 1968 a jeho násled-
ky 50 největších osobností své generace ve zbrusu nových,
exkluzivních rozhovorech a otevřených zpovědích. Jan Pirk,
Kamila Moučková, Jiřina Bohdalová, Rudolf Hrušínský, 
Naďa Urbánková, Eva Pilarová, Petr Janda a mnozí a mnozí
další – co jméno, to jiný osud a unikátní příběh.
Váz., 312 stran, barevné fotografie, 14,5 x 20,6 cm

GW039656 399,-  299,-
cena pro VIP členy 279,-

JIŘÍ MENZEL

PO OKUPACI JSEM MĚL OSCARA
VRÁTIT A ODSOUDIT.

MARIÁN LABUDA

PROTI RUSŮM JSEM ŠEL 
S HUDEBNÍM NÁSTROJEM.

EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ

MOJÍ JEDINOU TOUHOU 
BYLO ODEJÍT.
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Nepropásněte objednací termín 18. července 2018! 5
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John Green 

JEDNA ŽELVA ZA DRUHOU
Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu zabývat se záhadným
zmizením miliardáře Russella Picketta. V sázce je však odměna 
sto tisíc dolarů a její nejlepší a nejkurážnější kamarádka Daisy 
se nemůže dočkat, až se společně pustí do pátrání. Pickettův 
syn Davis je totiž Aziným kamarádem z dětství a teď je ideální 
čas k tomu, aby se znovu spřátelili. Aza se opravdu snaží. 
Snaží se být dobrou dcerou, skvělou kamarádkou,
vzornou studentkou a taky schopnou
vyšetřovatelkou. Zároveň však bojuje
s úzkostí a nekončícím vírem obsedant-
ně-kompulzivních myšlenek, které
ji pronásledují na každém kroku…
Hluboký osobní příběh o lásce, 
vytrvalosti a síle ryzího přátelství. 
Přeložila Veronika Volhejnová. 
Váz., 232 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW039630             299,-   239,-

Oproti Greenovým předchozím kni-
hám, v nichž byl humor rovnoměrně
promíchán s vážnými tématy, Jedna
želva za druhou překvapí tím, že je
syrovější. John Green v rozhovorech
otevřeně prohlásil, že se jedná o jeho
nejosobnější knihu – a právě proto 
si s ní dával tolik na čas. Chtěl, aby

pomohla lidem, kteří se trápí stejně jako on. Jedna želva za druhou
je čtivý příběh s živoucími postavami, který se vám dostane pod kru-
nýř – stejně jako mně!

Jana Balharová, redaktorka

4X JOHN GREEN

obj. č. 
GW040110450,-

ušetříte

746,-
jen

Výhodný komplet

PŘÍLIŠ MNOHO KATEŘIN 
240 stran
GW037215 299,- 249,-

PAPÍROVÁ MĚSTA 
288 stran
GW036865 299,- 249,-

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
240 stran 
GW039199 299,- 249,-

HLEDÁNÍ ALJAŠKY
256 stran
GW035912 299,- 249,-

JOHN GREEN získal mimo jiné ceny
Printz Medal, Printz Honor a Edgar
Award, jeho knihy se vytrvale drží 
na žebříčku bestsellerů New York
Times. Spolu se svým bratrem Hankem
tvoří John polovinu Vlog brot hers, jed-
noho z nejpopulárnějších online video-
projektů na světě. John žije se svou
manželkou a synem v Indianapolisu.
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 61.6
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Camille Pagánová 

ŽIJ, DOKUD TO JDE
Když se mladý spisovatel James setká s půvab-
nou básnířkou Louisou, nepochybuje, že potkal
lásku svého života. Má to jediný háček – Lou 
je zasnoubená s jeho kamarádem. A tak v sobě
James svoji touhu umlčí. Všichni tři se stanou
přáteli. Léta ubíhají, a zatímco James se marně
snaží dopsat svůj román, najít si vztah a zapo-
menout na ženu svého nejlepšího přítele, Loui -
sino manželství se hroutí. Když se však James
a Lou poddají citům, důsledky jsou zároveň
krásné i strašné. Přeložila Daniela Klečková.
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm
GW039460 279,-  219,-

Kerry Lonsdaleová 

VŠECHNO, CO JSME 
OPUSTILI

Aimee konečně našla klid. Po ztrátě svého snoubence Jamese si dokázala
vybudovat zbrusu nový život a najít i novou lásku. Ovšem po několika letech se stane přesně

to, čeho se nebála jen ona. James, žijící po ztrátě paměti jako spokojený malíř v Mexiku, si vzpomněl.
Přichází do světa, který jej již oplakal, ke vztahům, které dávno vyhasly. A k tajemstvím, které jsou stále
stejně smrtící jako před lety… Přeložila Anna Křivánková. Váz., 320 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW038959 349,-  279,-

Co když se po letech
pokusíte získat 
zpět to, co jste kdysi
ztratili?   

Kerry Lonsdaleová 
VŠECHNO, CO MÁME 
Měl to být svatební den, místo toho se
všichni sešli na pohřbu… 312 stran
GW038958 349,- 279,-

Joy Fieldingová
TA DRUHÁ
Od autorky bestsellerů Jane utíká
a Až ji uvidíš. 296 stran
GW039672 299,- 239,-

Jodi Picoultová
DESÁTÝ KRUH
Vynikající román držitelky ceny New
England Bookseller Award. 360 stran
GW039750 349,- 259,-

Ellen Bergová 
KVŮLI TOBĚ I ZHUBNU
Pětačtyřicetiletá Niki je 
ku latá a spokojená, dokud
nezjistí, že mladičká podvy-
živená zmije jí chce odlou-
dit manžela. Niki se hrdě
pouští do boje… 208 stran

GW039065 199,- 159,-

Eva Woodsová 
VŠICHNI NAŠI EX
Co je špatného na tom,
pře hrát svého ex kamarádce
a dát jí k němu návod k po -
užití? Sebelepší plán se ale
může zvrtnout, jakmile je 
ve hře láska… 336 stran

GW039146 259,- 199,-

NOVIN
KARomán o lásce, jaká

doopravdy je…
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Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 39. 7
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P. Z. Reizin 

ŠTĚSTÍ PRO LIDI 
Jennifer žije v Londýně, je single a není zrovna šťastná. Aidan
by si přál, aby byla. Zdá se to prosté, že? To by ovšem Aidan
nesměl být pokročilou robotickou inteligencí, se kterou si Jen
každý den povídá v rámci jistého hi-tech projektu. Aidan zná
Jennifer tak dobře jako nikdo jiný. Ví, jakou hudbu si přehrává
nejčastěji, kam chodí jíst, o čem se na chatu baví s kamarád -
kami. Ví, že je vřelá, laskavá a vtipná. A tak se rozhodne napřít
všechny své schopnosti k tomu, aby pomohl Jennifer najít toho
pravého. Ale dokáže se umělá inteligence naučit inteligenci
emoční? A co vlastně dělá lidi doopravdy šťastnými? 
Přeložila Lenka Faltejsková. Váz., 440 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW038468 399,-  319,-
cena pro VIP členy 279,-

Štěstí pro lidi je román o dvou osamělých lidech, kteří jed-
noho dne dostanou záhadný e-mail. E-mail, který je svede
dohromady. Netuší, kdo jim ho poslal a proč. A vůbec by
je nenapadlo, že autorem jsou dvě umělé inteligence, síd -

lící v jejich vlastních počítačích. Dva počítače se totiž rozhodly, že lidé si zaslouží štěstí,
a rozhodnou se jim to štěstí dopřát. Jenomže počítače moc nevědí, jak vůbec lidi fungují.
A tak se „učí“ za pochodu a svým způsobem se vztah rozvíjí i mezi nimi. A postupně taky
zjišťují, že jenom jedničky a nuly občas nestačí a ve hře jsou i další čísla. 

Alexandra Fraisová, PR manager
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* Výhradně pro členy Knižního klubu po dobu platnosti tohoto katalogu.8
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Tanya Valková 

ARABSKÁ KREV
Příběh Doroty a Miriam v časech Arabského jara pokračuje! Islámský svět prochází
bouřlivými otřesy, které čtenáři sledují Dorotinýma očima. Tato Evropanka si myslela,
že už viděla vše. Ovšem osud jí do cesty přináší další a další důkazy o lidské krutosti
a bestialitě války. Podaří se jí s rodinou konečně uniknout z kolotoče násilí, nebo
skončí jako další tragická poznámka pod čarou dějin? Přeložila Barbora Gregorová.
Váz., 584 stran, 12,5 x 20 cm

GW038845 399,-  319,-Ellen Marie Wisemanová 

PRO TVOJE DOBRO
Je letní noc roku 1931 a Lilly Black woo dová toužebně sle-
duje světla cirkusu skrz okno svého podkrovního pokojíku.
Za celý svůj život nepřekročila jeho práh. Ví, že matka by
nikdy nedovolila, aby se šla podívat ven. Každý den jí přece
opakuje, že kdyby ji někdo jen koutkem oka spatřil, straš -
livě by se vyděsil. A přesto o půlnoci skřípnou dveře. Bude
noční představení a Lilly smí jít. Neví ještě, že cirkus 
se stane jejím novým domovem… O více než dvacet let
později se devatenáctiletá Julia Blackwoodová vrací na
rodinný statek coby dědička. Její rodiče jsou po smrti, což
Juliu nijak netíží. Vždy se k ní chovali chladně a bez lásky. 
Je rozhodnutá dům prodat, ale jeho tajemství ji pozvolna
začíná vtahovat. Kdo mohl žít na zamčené půdě?
Neviditelné pouto mezi dvěma ženami rozkryje fascinující
román o nekonečných hloubkách lidské naděje. 
Přeložila Jana Vlčková. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm

GW039383 299,-  229,-

Fascinující román
plný šokujících
odhalení

2X DONNA DOUGLASOVÁ

obj. č. GW039969
220,-

ušetříte

378,-
jen

Výhodný komplet

Donna Douglasová 
SESTŘIČKY
456 stran
GW038250 299,- 239,-

SESTŘIČKY V NESNÁZÍCH
376 stran
GW039452 299,- 239,-

Tanya Valková 
ARABSKÁ ŽENA 
488 stran
GW039218 379,- 299,-

Tanya Valková 
ARABSKÁ DCERA
Volné pokračování 
Arabské ženy. 344 stran
GW037059 349,- 289,- 3X TANYA VALKOVÁ

obj. č. 
GW040111380,-

ušetříte

747,-
jen

Výhodný komplet

POUZE
 V

 K
LU

BU*

NOVIN
KA
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Speciální příloha pro vaše děti Klubko! 9
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Jill Santopolo 
ZTRACENÉ SVĚTLO 
Neodolatelný příběh se šokují-
cím koncem. 272 stran 
GW038960 279,- 219,- 

Petra Hülsmannová 
ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH
Nečekaná překvapení jsou
kořením života! Brož., 384 s.
GW038713 299,- 239,-

Danielle Steel 
COUNTRY
Román od jedné z nejpopu-
lárnějších spisovatelek 
na celém světě. 320 stran
GW037666 279,- 229,-

Danielle Steel 
NEODOLATELNÉ SÍLY 
Přežije Stevova a Mere dit hi -
na láska vztah na dálku?
312 stran
GW037675 279,- 229,-

Hurikán Ophelia 
se řítí na New York!
Danielle Steel 

ROZBOUŘENÉ VODY
Ellen Whartonová přilétá do New Yorku za svou
matkou, ale k rozhodnutí vydat se na cestu
navzdory varování meteorologů má i jiné závaž-
né důvody. Bankéř Charles doufá, že se mu
podaří uvidět své dvě malé dcerky, které zde žijí
u jeho bývalé manželky. Mla dá lékařka Juliette
pracuje na pohotovosti. Když v nemocnici selže
generátor, musí se utkat o životy pacientů. 
A mladíci Peter a Ben se rozhodli přečkat huri-
kán v opuštěném domě. Když hrozí, že se zřítí,
musí si vybrat, zda zůstanou, anebo se vrhnou
do rozbouřených vod… Přeložila Š. Svobodová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

GW039500 299,-  239,-

Poppy J. Andersonová 

TAJNÁ PŘÍSADA LÁSKA
Andrew Knight je nová hvězda na bostonském
gastronomickém nebi – ale časem naprosto vyho-
řelá. Při spontánní dovolené v Maine potká atrak-
tivní, ale trochu ztřeštěnou Brooke Dayovou, která
vlastní spolu s rodiči malou restauraci a vůbec
netuší, kdo se to u nich ubytoval. 
Andrew a Brooke se společně postarají o to, aby
se z Crab Inn stal místo lokálu pro zasvěcené
módní restaurant pro všechny. Andrewa poprvé
po letech, nejen díky Brooke, do níž se bláznivě
zamiloval, vaření zase baví. Dokáže mu však ona
odpustit, že jí neřekl pravdu? Přeložila S. Havlová. 
Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GW038925 279,-  219,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

COUNTRY a NEODOLATELNÉ SÍLY

obj. č. 
GW040112200,-

ušetříte

358,-
jen

Výhodný komplet
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Nicholas Sparks 
ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY 
Poutavý milostný příběh se odehrává roku
1946 v Jižní Karolíně. Noah Caulhoun se
po druhé světové válce vrací domů, aby
začal nový život a obnovil zašlou krásu 
starého venkovského domu na plantáži.
Zároveň se snaží smířit s tím, že už nikdy
neuvidí svou dávnou lásku Allie. Jeho 
milovaná se však za ním náhle vrací 
do města… 160 stran
GW036673 249,- 199,-

Paullina Simonsová
MĚDĚNÝ JEZDEC 
616 stran
GW039751 399,- 319,-

Paullina Simonsová
TAŤÁNA A ALEXANDR
408 stran
GW039277 349,- 299,-

Paullina Simonsová
LETNÍ ZAHRADA
632 stran
GW039278 399,- 349,-

Paullina Simonsová 
BELLAGRAND
392 stran
GW037184 349,- 299,-

Johanna Lindseyová 

NÁDHERNÁ BOUŘE
James Malory konečně zjistil,
kdo stojí za únosem jeho
milované dcery Jack do
Karibiku. Ano, Jack se sice 
vrátila bez újmy domů, ale
nikdo neunikne pomstě
Maloryů. Ovšem do dění se
zapojuje i samotná Jack se
svým bratrem Jeremym. Podaří
se jim znovu se střetnout
s únoscem, ovšem ke svému
překvapení zjistí, že se nejed-
ná o obyčejného piráta –
a dost možná ani o piráta
vůbec! Před nimi totiž stane
šlechtic, který zoufale touží
srovnat skóre s Jamesem
Malorym, který byl kdysi znám
jako kapitán Černý jestřáb… 
Přeložila Alžběta Lexová.
Váz., 288 stran, 12,5 x 20 cm

GW039558 249,-  199,-

Přichází 
čas odplaty!

Nicholas Sparks 
SVATBA
Wilson Lewis (zeť Allie a Noaha Calhou -
nových ze Zápisníku jedné lásky) je úspěš-
ný právník, ale v soukromém životě mu to
začíná skřípat. Rodinu dobře zabezpečil,
ale teď už děti vyrostly, odešly z do mova
a Wilson si po třiceti letech manželství
bolestně uvědomuje, že si se svou ženou
už nemá co říct. Je mu to líto, pro tože ji
nikdy nepřestal milovat, a zatouží ji přimět,
aby se do něho znovu zamilovala… 
224 stran
GW036674 259,- 229,-

4X PAULLINA SIMONSOVÁ

obj. č. 
GW040113530,-

ušetříte

966,-
jen

Výhodný komplet

PAULLINA SIMONSOVÁ se narodila v Petro hradu, v deseti
letech však s rodiči emigrovala do USA. Je autorkou deseti
románů, přičemž největšího úspěchu dosáhla Mědě ným
jezdcem (2001). Následovala jeho pokračování Taťána 
a Alexandr (2013) a Letní zahrada (2013). Román Bella -
grand (2015) celé trilogii předchází a je příběhem
Alexandrových rodičů. 
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NÁDECH
Návykový román napěchovaný touhou, odříkáním, bolestí
a opět touhou. Může se člověk, kterého milujeme, změnit
v tyrana, a potom zase zpátky? „Jmenuju se Tate,“ říká
hlavní hrdinka. „Ale Jared má pro mě jiné jméno. Kdysi
jsme byli nejlepší přátelé, ale pak se s ním něco stalo,
a teď mi dělá ze života peklo…“ Mezi láskou a nenávistí
je jen tenká linie. Tate už si nechce nechat ubližovat 
od kluka, kterého kdysi měla ráda. Když se mu postaví,
přepíše tím pravidla a zjistí, že za Jaredovými zlými slovy
se skrývá jeho vlastní bolest. A jí se přes všechnu nenávist
rozbuší srdce, jen co se přiblíží… Přeložila Dorota Smělá. 
Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm

GW037861 299,-  229,-

Vi Keelandová 
ALFA SAMEC
Emerie si tu noc, kdy popr-
vé potkala Drewa, myslela,
že se vloupal do její nové
kanceláře na Park Avenue.
Než stihla zavolat 911,
ukázalo se, že tenhle aro-
gantní a pekelně pohledný
chlapík je skutečným maji-
telem kanceláře a ona jen
naletěla podvodníkovi…
Erotický román bestsellero-
vé autorky. 288 stran
GW039162 299,- 239,-

Jennifer Probstová 
HLEDÁNÍ 
PODMANIVÉ KRÁSY
Gen se měla vdávat. Místo
toho ale utekla z kostela 
s nejlepším přítelem! 432 s.
GW038165 349,- 299,-

Jennifer Probstová 
HLEDÁNÍ 
DOKONALÉ LÁSKY 
Co se stane, když se sezna-
movací agentka zamiluje 
do svého klienta? 320 stran 
GW037370 299,- 249,-

Jennifer Probstová 
HLEDÁNÍ 
VYTOUŽENÉHO DNE
První díl nové série od best-
sellerové autorky Manželské
smlouvy. 320 stran
GW037369 299,- 249,-

Jennifer Probstová 

HLEDÁNÍ 
PŘÍSLIBU 
VĚČNOSTI
Arilyn Meadsowsová
celé roky pomáhala
druhým zbavit se
emočních problémů 
a otevřít se lásce.
Pracuje jako poradkyně
v seznamovací agentu-
ře Kinnections, vyučuje
jógu, pomáhá ve zvíře-
cím útulku a vede kurz
zvládání agrese. Na
hledání dokonalého
muže jí nezbývá čas 
a vlastně ani chuť.
Poté, co svého part -
nera přistihla s jinou,
se rozhodla, že city už věnuje jen
zvířatům v nouzi, anebo milovanému dědečkovi. S muži
skončila. Když k ní do kurzu na zvládání hněvu dorazí důstojník Stone Perry,
Arilyn ho hodlá ignorovat. Jenže jiskru přitažlivosti, která mezi nimi vzplane, už nic
neuhasí… Přeložila Zdeňka Zvěřinová. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GW038166 299,-  239,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Další žhavý erotický román
od vaší oblíbené bestsellerové autorky
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Lucy Keatingová

PSÁNO ŽIVOTEM
Annabellin život byl vždy dokonalý s vel-
kým D. Ale to jen do chvíle, kdy k nim 
do školy zavítala slavná spisovatelka Lucy
Keatingová, která tvrdí, že Annabell je jen
hlavní hrdinkou jejího příběhu, že je
postavou, kterou sama vytvořila. A bohu-
žel se ukáže, že má pravdu. Celý Anna -
bellin život je v jejích rukou a bude se
vyvíjet tak, jak se paní spisovatelce 
zachce. Jenže Annabell odmítá žít podle
druhých. Proto se pokusí najít způsob, 
jak vzít svůj život do vlastních rukou 
a napsat vlastní příběh. Podaří se jí to,
anebo bude mít poslední slovo Lucy?
Přeložila Anna Křivánková. 
Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GW038981 249,-  199,-

Laura Silvermanová

HOLKA NA SUCHU
Anise nechtěla nic než strávit celé
léto s přáteli – surfovat, chodit
na rybí tacos a pořádat večírky 
na pláži. Ale pak ji rodinná tragé-
die donutí vydat se do Neb rasky
a vy pořádat se s vlastními démony,
včetně matky, která kdysi rodinu
opustila. Krátce po příjezdu se

však Anisin pohled na léto v Nebrasce mění. Sezna -
muje se totiž s jednorukým charismatickým skaterem, který jí ukáže, že

i bez vln se dá jezdit – v oblacích… Přeložil Ondřej Kronich. Brož., 336 stran, 12,5 x 20 cm

GW039372 249,-  199,-

Dokáže
lidem láska 
změnit 
od základů
život? 

L. Halsová Andersonová 
MLUV
Na motivy tohoto románu,
oceněného Edgar Allan
Poe Award, byl natočen
slavný film. Brož., 200 s.
GW037581 199,- 149,-

Francesca Zappia 
UVNITŘ MÉ HLAVY
Hořkosladký debutový
román o síle opravdové-
ho přátelství a lásky. 
Brož., 368 stran
GW037330 269,- 229,-

Becky Albertalli 
JÁ, SIMON
Když se citlivá e-mailová
korespondence dvou chlap-
ců dostane do nesprávných
rukou, stane se odesilatel
zpráv obětí vydírání…
Brož., 296 stran

GW039616 249,- 199,-

Theo Addair 
MUFFIN A ČAJ
Zdálo by se, že přátelství
mezi Danielem a Kitem je
nepravděpodobné a cokoli
hlubšího nemožné. Jenže
muffin a čaj přece dokáží
zázraky! Brož., 272 stran

GW039532 199,- 159,-

NOVIN
KA
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Neal Shusterman 
BEZ ŠANCE 
Fascinující a temná
dystopie ze světa, kde
společnost zavedla
nový zákon: každé dítě
má právo na život 
do věku třinácti let.
Mezi třinácti a osm -

nácti je ale na rodičích, jestli ho vychovají až do
dospělosti, anebo ho pošlou rozpojit: problémové
děti a sirotci jsou odesláni do sklizňových táborů,
kde jsou jejich těla rozebrána a orgány předány těm,
co je potřebují. Jedinou šancí je útěk… 304 stran
GW037576 349,- 299,-

Cassandra Clareová 
MECHANICKÝ ANDĚL
První díl nové trilogie od autorky celo-
světově velmi úspěšné šestidílné série
Nástroje smrti. Brož., 368 stran  
GW037461 359,- 299,-

Cassandra Clareová 
MECHANICKÝ PRINC
V magickém Londýně našla Tessa úto-
čiště u lovců stínů, její bezpečí má ale
krátké trvání… Brož., 392 stran
GW037462 359,- 299,-

Cassandra Clareová 
MECHANICKÁ PRINCEZNA
Mortmain připravuje útok na lovce 
stí nů. Chce je zničit pomocí armády 
me chanických bytostí! Brož., 432 s.
GW037463 359,- 299,-

Za dokonalý
svět je třeba
zaplatit 
vysokou cenu!

Neal Shusterman 

SMRTKA
Svět bez hladu, bez nemocí,
bez válek, bez utrpení. Nad tím
vším lidstvo zvítězilo a porazilo
nakonec i smrt. Technologie
lidem nyní umožňuje žít věčně.
Jedinými, kdo smí ukončit život,
jsou smrtky – a dělat to musejí,
aby udržely velikost populace
pod kontrolou. Dva mladí lidé,
Citra a Rowan, jsou vybráni,
aby se stali učedníky tohoto
řemesla – což je role, po níž
ani jeden z nich zprvu netouží.
Jejich učitel, ctihodný smrtka
Faraday, je ale postupně učí
závažnosti a vznešenosti úkolu, ke kterému byli povoláni. Jenže pak se něco strašlivě zvrtne. Jejich mistr za
nevysvětlitelných okolností zemře a Citra a Rowan jsou postaveni proti sobě. Jen jeden bude přijat do cechu –
a toho druhého pak musí sám zabít… Přeložil Petr Kotrle. Brož., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GW038841 299,-  229,-

Řekněte mi svou nej -
oblíbenější dystopii
nebo fantasy a já vám
řeknu, že je Smrtka
lepší. Ano, až tak 
na mě zapůsobila.
Četla jsem ji jedním
dechem. Byla místa,

která i několikrát, a naprosto jsem se do příběhu
zbláznila. Miluju hlavní postavy, systém, který v tom
světě platí, a všechny zvraty, které jsem čekala i neče-
kala. Básním o Smrtce kudy chodím. Co tím vším 
chci říct? Že Smrtka jednoduše stojí za to. Nebudete
litovat!

@radsi_knihu, knižní blogerka

NOVIN
KA

3X CASSANDRA CLAREOVÁ

obj. č. GW039519
380,-

ušetříte

697,-
jen

Výhodný komplet
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Na periferii za Prahou naleznou dva záškoláci mrtvolu brutálně utýrané mladé
ženy. Do vyšetřování se pouští rázná Oldřiška se svou dokonale vycvičenou mordpartou. Stopy vedou
do pražského zásvětí mimomanželských pletek, hodinových hotelů a zakázaných aférek. A bohužel
nezůstane pouze u jedné vraždy. Vypátrá Oldřiška perverzního vraha, nebo se sama stane jeho nej-
novější obětí? Sára Saudková se tentokrát vydala na pole temných sexuálních zločinů a ještě temněj-
ších pudů, které vládnou Praze. Váz., 232 stran, 14 x 20,9 cm

GW039744 259,-  199,-

V každém z nás je trocha
ďábla. Jen z někoho to
však udělá vraha…

Michal Viewegh
MUŽ A ŽENA
Nejznámější český spisovatel se ve dvou
novelách vrací k tomu, co na něm jeho čte -
náři oceňují nejvíce. Svůj humorně ironický
pohled na vztahy mezi muži a ženami propůj-
čuje v novele Family Frost zkrachovalému res-
tauratérovi, který si z nutnosti a trochu i na
truc pronajme mrazicí vůz známé firmy a živí
se jako řidič. Druhá novela, Čarodějka
z Křemelky, si pohrává
s mírně fantastickým
námětem. Krásná
Dominika dokáže číst
lidem myšlenky, což 
jí komplikuje vztahy 
s muži, neboť vždy ví, 
co si partner doopravdy
myslí… 296 stran
GW039808 

329,- 249,-

František Nepil 
DOBRÝ A JEŠTĚ
LEPŠÍ ŽIVOT
Reprezentativní výbor
představuje řadu z nej-
působivějších textů 
rozsáhlé fejetonistické
tvorby Františka Nepila.
Ilustroval Lukáš Fibrich.
280 stran, barevné il.
GW039073 279,- 219,-

Zuzana Součková 
BĚH ŽIVOTA 
S ÚSMĚVEM
Těšili jste se do tanečních
a do padlo to ka ta st ro -
fálně? Ztrácíte trpělivost 
s dětmi? Při čtení této
vtipné knihy zjistíte, že
v „tom“ ne jste sami!
232 stran, čb. ilustrace
GW039671 249,- 199,-

Magdalena Mintová 
FALEŠNÝ ROMÁN
Co když váš bohatý 
táta utáhne kohoutky 
a začne říkat cosi o sa -
mostatnosti? No, pak si
třeba vymyslíte, že píše-
te román. Jenže plány
mají někdy nutkání se
komplikovat… 272 s.
GW039353 249,- 199,-

Magdalena Mintová 
FALEŠNÝ SŇATEK
Ema se úspěšně přiblí-
 žila svému cíli – sňatku
bez lásky. Ví totiž, že
život je otázka priorit.
Jenže teď na ni čeká 
ta největší zkouška –
stěhování k ženichově 
rodině! 224 stran
GW039537 249,- 199,-

Zuzana Hubeňáková 
VSTUPTE 
BEZ KLEPÁNÍ
Blogerka a humoristka 
se vtipně a s nad sázkou
vyrovnává s tématy jako
rodinná výchova, vztahy,
ale také ná strahy automo-
bilismu nebo sex po dvou
dě tech. 200 stran, čb. il.
GW037663 229,- 189,-

Zuzana Hubeňáková 
POSTŘEHY 
TEPLÁKOVÉ 
BOHYNĚ
Nový originální příspěvek
k de batě o ženách, 
mu žích a dětech žijících
pod jednou střechou
v instituci zvané rodina. 
208 stran, čb. ilustrace
GW038695 229,- 189,-

Milí a vážení čtenáři,

mé zaujetí světem mužů a světem žen
pokračuje v další knize, tentokrát
s temným kriminálním příběhem. 
Opět rozvíjím bohaté a peprné vztahy.
Devia ce, posedlost sexem, hrubost až
neslušnost a jiné povahové slabosti
jsou přísady, které prostupují celým
příběhem. Protože takoví my lidé
zkrátka jsme. 

Sára Saudková

Sára Saudková 

DÉŠŤ

TO
P
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Ester Geislerová,
Josefina Bakošová 

TERAPIE
SDÍLENÍM
Před několika mě -
síci vystavily Ester
a Josefina na svých
sociálních sítích
několik mrazivých
a zároveň cynický
úsměv vzbuzujících
vět, kterými se jistý
muž rozešel s jejich
kamarádkou. Toto
malé gesto spustilo
lavinu; během ná -
sledujících týdnů
jim čtenáři začali
posílat své rozchodové
věty. Kniha je věrným obrazem
autentického prostředí interne-
tových chatů a messengerů, 
kde se dnes tak často odehrá -
vají trpké konce vztahů. Sebra -
né věty opravdu fungují jako 
svébytná terapie. Kniha je 
dopl něna texty obou autorek,
esejí mediálního teoretika 
T. Dvořáka, osobními fotkami,
vzkazy a dalšími materiály.
Brož., 304 s., barevné foto a il.,
13 x 19 cm

GW039921 349,-  259,-

Atticus

LÁSKOU JI NESPOUTÁŠ
Sbírka veršů mladého autora, který si získal srdce půl milio-
nu fanoušků na sociální síti Instagram. Časopis Teen Vogue
ho označil za nejzajímavějšího básníka, kterému je třeba
věnovat pozornost, a magazín Galore za autora, jehož slova
si lidé nejčastěji tetují na kůži. Své čtenáře okouzlil upřím-
ností a pokorou, s jakou vystihuje ty nejzásadnější okamži-
ky. Jeho krátké a úsporné verše vám zůstanou v paměti 
a probudí vaši touhu po dobrodružství… 
Přeložila Eva Klimentová. Váz., 240 s., čb. il., 14 x 21,3 cm

GW039823 349,-  279,-

Naše knížka Terapie sdílením je plná
nejen klišé, stereotypů a bizarních SMS
zpráv, ale je v ní i jistá poetika, půvab
nechtěného a z kontextu vytrženého,
trapnosti a nepatřičnosti plynoucí 
ze zveřejnění něčeho, co mělo zůstat
v soukromí. Díky této knize zjistíte, že
v tom nejste sami a že někdy, když sdí -
líme svoje bolesti s ostatními, tak při -
chází úleva. A že smích, ale i pláč, léčí.

Ester a Josefina

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Chci zůstat sám

Po zprávách těžko nerad píšu
dlouhý slohovky a taky 
je nerad čtu

A chci spát

Páli me oči

A vysvětlíš mi to nějak?

SOUTĚŽ 
O 3 TRIČKA 
Vyhrajte jedno ze tří krás-
ných designových triček,
které navrho valy autorky
knihy Terapie sdílením!
Soutěžit můžete 
od 15. do 21. června 2018 
na www.knizniklub.cz
nebo na facebook.com/
knizniklub. 
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Teddy Wayne 

SAMOTÁŘ
Mimořádně inteligentní David se jako jediný z roč-
níku dostane na Harvard, kde mu všichni dávají
najevo jeho sociální původ. Neberou ho jako sobě
rovného. Pak se však objeví studentka Veronika.
Než Davidovi do jde, proč tahle krásná a chytrá
žena touží zrovna po něm, je už skoro pozdě…
Univerzitní román, který přináší nečekané a nové
téma psychosexuální obsese. Přeložil Jiří Hrubý. 
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GW038820 279,-  219,-

Elena Lappin 

V JAKÉM JAZYCE
SNÍM?
Známé české přísloví říká, že
kolik jazyků umíš, tolikrát jsi

člověkem. Pro spisovatele však zároveň platí, že pokud ztratí vlastní jazyk, nemůže dál
psát. To se stalo mnohonásobné emigrantce Eleně Lappin. Narodila se v Moskvě, ale 
od svých tří let vyrůstala v Praze. V roce 1970 rodina emigrovala do Německa. Později
autorka žila v Izraeli, Kanadě, ve Spojených státech a Velké Británii… Její memoáry jsou
mimořádně silným svědectvím o pohnuté době druhé poloviny dvacátého století.
Přeložila Dominika Křesťanová. Váz., 328 stran, 12,5 x 20 cm

GW039279 349,-  279,-

Laetitia Colombani

COP
Těžko si představit odlišnější osudy, odlišnější
prostředí, v nichž je dáno žít třem hrdinkám
tohoto románu. Smita musí v indické vesnici
vybírat exkrementy v příbytcích bohatších vrstev
a sní o tom, že její dcera unikne téhle prokleté
dharmě. Siciliánka Giulia čelí hrozbě zániku 
starého rodinného podniku a současně prožívá
nekonvenční lásku k muži jiného vyznání i barvy
pleti. A Sarah, úspěšná montrealská právnička,
se střetne s nemocí, která podrobí její vůli nej-
těžší zkoušce a nemilosrdné diskriminaci profes-
ního okolí. Tři ženy, tři rozdílné osudy. Neznají
se, a přesto je spojí intimní pouto vzpoury proti
nepřízni osudu… Přeložila A. Pflimpflová. 
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm

GW039449 249,-  199,-

Příběhy osudové vzpoury

Carlos Ruiz Zafón 
STÍN VĚTRU
Thriller s prvky historického, gotického i detek-
tivního románu se stal kultovním knižním feno-
ménem a celosvětovým bestsellerem vydaným
ve 45 zemích. Získal celou řadu ocenění a vyšel 
v mi lionových nákladech. 528 stran 

GW039270 399,- 319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Co se vám vybaví jako první,
když se řekne Praha?
Noční procházky po celé jarní
voňavé Praze s první (ještě skoro
dětskou) láskou. Neuvěřitelný
pocit svobody, když se život tak
nějak celkově rozsvítil v době
pražského jara, a smutek z oku-
pace, který už nikdy nezmizel.
Prahou můj život krásně začal, 
a ten pocit jsem si nikdy ničím
nenechala vzít – ani emigrací. 

Elena Lappin
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Romány zkoumající 
podstatu zla v lidské 
přirozenosti

Anthony Burgess 
MECHANICKÝ POMERANČ 
Vůdce mladých londýnských násil-
níků Alex tráví většinu času konzu-
mací drog, přepadáním lidí a po -
slechem Beethovenovy hudby. Pak
je však zatčen a donucen podstou-
pit experiment, který si v mnohém
nezadá s krutostí jeho chuligánské
minulosti… 248 stran 
GW038011 249,- 199,-

Jerome David Salinger 
KDO CHYTÁ V ŽITĚ 
Příběh vy právěný sedmnáctiletým
Holdenem Caulfieldem je vlastně
popisem necelých tří dnů jeho
cesty domů. Více než putováním
prostorem je však tato cesta  
spíše putováním od nevinnosti 
k vě douc nosti, od sebeneznalosti 
k sebeuvědomění. 192 stran 
GW037472 199,- 179,-

Erich Maria Remarque 
NEBE NEZNÁ VYVOLENÝCH 
V sanatoriu vysoko ve švýcarských
horách svede náhoda dohromady
dva hráče se smrtí – nevyléčitelně
nemocnou dívku Lillian a automo-
bilového závodníka Clerfayta.
Milostné vzplanutí záhy přeroste 
v nezávazný vztah, který se však
začne komplikovat… 280 stran
GW038111 279,- 229,-

John Irving 
SVĚT PODLE GARPA 
Proslulý groteskní román líčí život
a názory fiktivního spisovatele 
T. S. Garpa. Dotýká se aktuál ních 
a citlivých témat dnešní civilizace:
otázky individuality osobnosti,
sexuality, ženského hnutí, násilí 
a strachu z neštěstí a ze smrti.
576 stran 
GW037510 359,- 299,-

Han Kang 
VEGETARIÁNKA
Jonghje se jednoho
dne probudí z noč -
ní můry a její život
se začne dramatic-

ky měnit. Ovšem v dravé patriarchální společ -
nosti její náhlé vegetariánství a vzpoura vůči
rodině představují ohromný šok… 208 stran
GW038374 249,- 199,-

NOVIN
KA

Han Kang 

KDE KVETE TRÁVA
V noci na 27. května 1980 proběhl v jihokorejském Kwangdžu nejhorší masakr civilistů naříze-
ný vlastní vládou, jaký moderní dějiny země pamatují. Pod záminkou potírání komunistické
diverze schválili čelní představitelé státu vojenský zásah k potlačení lidových nepokojů, které
byly ve skutečnosti projevem nesouhlasu s panujícím autoritářským režimem. Román sleduje
osudy několika mladých hrdinů, které se oné osudné noci protnou. Ti, kteří přežili, musí čelit
pronásledování ze strany státních orgánů i vlastním vzpomínkám na prožité trauma. 
Přeložila Petra Ben-Ari. Váz., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GW038542 279,-  219,-

Jeroen Olyslaegers 

VŮLE
Je válka. Okupované Antverpy ovládá násilí a ne -
důvěra. Wilfried Wils se považuje za začínajícího
básníka, ale zároveň se musí živit jako pomocný
policejní strážník. Kamarád Luďa se angažuje
v odboji a ilegalitě, zatímco Wil frie dův umělecký
mentor je zarputilým antisemitou. Wilfried opatrně
lavíruje mezi těmito světy ve snaze o pře žití…
Drsný román, v němž nikdo nezůstane ušetřen.
Přeložila V. Havlíková. Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm

GW038964 359,-  279,-

NOVIN
KA
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Åsa Avdic 

HRA NA SMRT
Sedm lidí na nepřístupném
místě v totalitním státě. Dvou -
denní test, který má rozhod-
nout o jejich začlenění do taj-
ných služeb. A jedna žena,
která musí předstírat svou 
smrt, aby si zachránila život. 
Píše se rok 2037 a tajný pokus
na odlehlém ostrůvku Isola
právě začíná…
Mistrovská švédská variace 
na záhadu zamčeného pokoje
plná napětí a psychologických
pastí, zasazená do blízké 
a ne tak nepravděpodobné
budoucnosti. 

Přeložila Lucie Johnová. 
Váz., 296 stran, 12,5 x 20 cm

GW039009 299,-  239,-

2X ROBIN COOK

obj. č. 
GW040114200,-

ušetříte

398,-
jen

Výhodný komplet

John Grisham
OBCHODNÍK
Spisovatelka
Mercer dostane
nabídku vysoké
odměny, když
se pokusí pro-

niknout do okruhu literárních přátel obchodní-
ka se vzácnými knihami a odhalit tajemství
jeho transakcí. Mercer přijímá… 288 stran
GW039370 299,- 239,-

Robin Cook 
ZÁKROK
Může odcizení schránky s ostatky
z pod ze mí Svatopetrské katedrály
přinést biblistovi slávu? 272 stran
GW039948 299,- 239,-

Robin Cook 
KRITICKÝ BOD
Jsou náhlá úmrtí v síti luxusních
klinik dílem náhody, nebo se
jedná o promyšlený útok? 304 s.
GW039947 299,- 239,-

F. Forsyth 
IKONA
Ze stolu vůdce
jedné ruské
strany Koma -
rova zmizí do -
kument a těm,

kdo si jej přečtou, se z něj roztřesou ruce. Je-li
pravý, pak je Ko marov zrůda. Pod zdmi Krem lu
se začíná odehrávat gigantický zápas… 552 s.
GW039811 349,- 299,-

Dirk Kurbjuweit 

STRACH
Rodina je všechno. Co kdyby tu
vaši terorizoval soused. Člověk,
který si nedá říct a jehož činy
jsou s každým uplynulým dnem
stále nevyzpytatelnější a děsi -
vější? A ti, od nichž byste čekali
pomoc, policie, váš advokát,
s tím nic ne zmůžou? Zač nete 
se bát od své rodiny odejít. 
A přitom jste už vyčerpali všech-
ny možnosti, jak ji ochránit. 
Nebo snad nevyčerpali?  
Přeložil Jiří Lexa. 
Váz., 208 stran, 12,5 x 20 cm

GW039010 249,-  199,-

Pro svou rodinu
byste položili 
život. Ale zabíjeli
byste pro ni?  

NOVIN
KA

TO
P
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HRDINA MEZINÁRODNÍHO BESTSELLERU NOMÁD
SE POUŠTÍ DO STŘETU S BRUTÁLNÍM SRBSKÝM 

GANGEM A SOMÁLSKÝMI PIRÁTY!

Chtěl jsem napsat thriller,
jaké jsem sám čítával
v 80. a 90. letech. 
Thril ler, v němž vystupují 
po stavy, které riskují vše,
aby přežily. Chtěl jsem
napsat o světě po zítřku,

o špionech nového světa. Ale tvrdili mi, že žánr
špionážního románu je mrtvý. Tak jsem se naštval
a chtěl všem dokázat, že to není pravda…

James Swallow

James Swallow 

EXIL
Brutální srbský gang, jehož zisk
pochází z falešných jaderných 
zbraní. Zdiskreditovaný ruský 
generál s přístupem ke skutečné
jaderné bombě. Pomstychtivý 
vůdce somálských pirátů, který 
má důvod zničit celý svět. Vládní
zpravodajská služba, která neví, 
jak ho zastavit. Jen jeden muž vidí,
k čemu se schyluje. Ale ani on
tomu možná nedokáže zabránit…
Tajné vězení CIA, mrakodrapy
v Dubaji, bouřemi ošlehané vrtné
plošiny u afrických břehů či staro-
bylé podzemní chodby a jeskyně
pod Neapolí – tam všude svede
Marc Dane, hrdina mezinárodního
bestselleru Nomád, boj proti ne -
únavným nepřátelům a nemilo -
srdným fanatikům. A bude to 
opět boj o přežití…  
Přeložil Lumír Mikulka. 
Váz., 544 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW038877 399,-  319,-
cena pro VIP členy 279,-

NOVIN
KA

Shari Lapena 
NĚKDO CIZÍ V DOMĚ
Autorka světového best -
selleru Manželé odvedle
přichází s dalším dechbe-
roucím rodinným dramatem
plným tajemství a nečeka-
ných zvratů. 272 stran
GW038258 299,- 239,-

Jason Matthews 
RUDÁ VOLAVKA
Ruská vy zvědač ka Do mi nika
je donucena projít výcvikem
školených svůdnic, a poté
nasazena na důstojníka
CIA… Brož., 488 stran
GW039676 279,- 219,-

James Swallow 
NOMÁD 
Centrum Barcelony ochromil
teroristický útok. Na severu
Francie byla rozprášena elitní
jednotka tajných agentů. 
Ve vyprahlé poušti stojí děsivý
ústav pro sirotky. A uvnitř MI6
se skrývá zrádce. Jen jeden
muž dokáže odhalit, co všech-
no je za tím – pokud zvládne
zůstat tak dlouho naživu…
560 stran
GW038876 399,- 319,-

Anders de la Motte
KONEC LÉTA
Kam a proč zmizelo pětileté
dítě? Strhující krimidrama 
z pera oceňovaného švéd-
ského bestselleristy. 352 s.
GW038874 299,- 239,-

TO
P
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P
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Mark Roberts 

MLČET JAKO HROB
Leonard Lawson byl respektovaným profe-
sorem dějin umění. Podle všeho neměl
žádné nepřátele. Proč ho tedy jeho dcera
našla v pokoji mrtvého, nahého, zavěšeného
hlavou dolů a probodeného kopím? Jako 
by někdo ďábelsky parodoval jeden z jeho
milovaných obrazů. Vrchní inspektorka 
Clayová se ocitá před nelehkým úkolem:
dopadnout vraha s brutálními středověkými
praktikami! Přeložila Lenka Faltejsková. 
Váz., 384 stran, 12,5 x 20 cm

GW039549 299,-  239,-

Jeho život byl zasvěcen
umění, jeho smrt byla
mistrovským dílem…

Alex Lake 
KDYŽ ANNA ZMIZELA
Tajemný autor detektivních
thrillerů Alex Lake (jméno je
pseudonym) přichází s dech-
beroucím příběhem o matce,
jejíž dítě se ná  hle ztratí ze
školky… 360 stran
GW038839 349,- 279,-

Neil Mackay 
VLČÍ PROCES
Brilantní román, inspirovaný
skutečným příběhem muže,
jenž se dopustil zločinů tak
strašlivých, že byl považován
za bytost po sed lou ďáblem.
416 stran
GW038249 379,- 299,-

NOVIN
KA

POUZE
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Daniel Cole

LOUTKÁŘ
Od případu Hadrového panáka uply-
nulo 18 měsíců, hrůza z něj se však
ještě stále vznáší nad Londý nem. 
Detektiv Fawkes navíc zmizel. Jeho
kolegyně, seržantka Emily Baxte ro-
vá, proto čelí sama další sérii
nezvyk lých vražd – oběšené oběti
mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁ -
VNADA“. Do vyšetřování se vloží
speciální agenti FBI Damien Rouche
a Elliot Curtisová. S přibývajícími
mrtvolami stoupá tlak médií. Stopy
vedou ke dvojici psychiatrů, k nimž
zavraždění docházeli, ale ti jsou
nalezeni rovněž mrtví – a na hrudi
mají vyřezáno slovo „LOUTKA“. 
Kdo tahá za nitky?
Váz., 352 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW038573 399,- 319,-

Daniel Cole 
HADROVÝ PANÁK
Před lety vzal detektiv William
Fawkes spravedlnost do svých
rukou, když soud osvobodil
pachatele. Po stavili ho mimo
službu a poslali do psychiatrické
léčebny. Teď se vrací a zdá se, 
že rovnou k velkému případu:
mrtvole sešité z částí šesti těl
jako hadrový panák… 360 stran
GW038572 349,-  279,-

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ
Hadrového panáka 
JE DĚSIVĚ SKVĚLÉ!

NOVIN
KA
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Louise Pennyová 
Případy vrchního 
inspektora Gamache
ZÁTIŠÍ
Úvodní díl úspěšné série detektiv-
ních případů. 328 stran
GW039828 359,- 299,-

Louise Pennyová 
Případy vrchního 
inspektora Gamache
SVĚTELNÝ KLAM
Skvělé krimi od držitelky ceny 
za nejlepší detektivku. 424 stran
GW039074 379,- 299,-

Tami Hoag 

HOŘKÁ SEZONA
Nikki Lisková ze svého přeložení do oddělení pro odložené a nevyřešené
případy rozhodně radost nemá – chybí jí akce, frmol při celonočních služ-
bách, nejvíce ze všeho jí však chybí její starý parťák Sam Kovac. Ten sám
toto odloučení snáší ještě hůř. Z chmur ho paradoxně vytrhne až obzvlášť
brutální dvojitá vražda: známý univerzitní profesor a jeho manželka byli
ve svém domě rozsekáni obřadním samurajským mečem. Oproti tomu 
případ Liskové – nevyřešená vražda detektiva – nebudí příliš pozornosti.
Když se však stopy těchto zločinů, které dělí čtvrtstoletí, náhle zkříží, musí
Kovac s Liskovou rychle znovu spojit své síly a nalézt odpovědi, než vrah
znovu udeří. Přeložila Ludmila Hanzlíková. Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

GW039262 379,-  299,-

Brian Freeman 

NOČNÍ PTÁK
Sanfranciský detektiv Frost Easton nevěří v náhody. Sebevražda dvou žen
v šíleném záchvatu, jedné skokem z mostu, druhé kulkou na svatbě přítelky-
ně, musí mít něco společného. Obě kdysi trpěly fóbiemi. A obě léčila Frankie
Steinová, psychiatrička, která jim vymazala z paměti události, jež v nich vyvo-
lávaly panické stavy. Frankiini pacienti jí svěřují leckterá svá tajemství. Smí je
však Frostovi vyzradit, aby ochránila jejich životy? Pak se jí ozve někdo, kdo si
říká Noční pták. Kdo toho o obou případech ví až příliš. A zná i Frankiinu
minulost – a Frostovy noční můry… Přeložil Jan Jirák. 
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW039215 349,-  279,-

NOVIN
KA

2X TAMI HOAG

obj. č. GW040115
240,-
ušetříte

438,-
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Tami Hoag 
LEDOVÉ SRDCE
320 stran
GW037967 299,- 239,-

BRIAN FREEMAN je zkušený a oceňovaný autor
patnácti psychothrillerů, soustředěných do něko-
lika sérií. Jeho knihy vycházejí ve 22 jazycích
a 46 zemích. Do češtiny byla dosud přeložena
Zkaženost (Knižní klub, 2006). Noční pták je
úvodním dílem série případů Frosta Eastona.
Kromě psaní se Freeman věnuje také komuni-
kačním strategiím. 
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Nele Neuhausová 

ZLÝ VLK
Jednoho horkého červencového
dne je vylovena z Mohanu mrt-
vola nezletilé dívky. Byla zneu-
žita a zavražděna. Nikdo ji
nepostrádá. Ani po týdnech
nemá kriminální policie jakou-
koli stopu vedoucí k dívčině
identitě. Detektivové pátrají
a narazí uprostřed poklidného
měšťáctví na neuvěřitelné zlo
a brutalitu, za nimiž se skrývá
mezinárodní mafie pedofilů.
Přeložila Jana Pecharová. 
Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm

GW038924 399,-  319,-

Alan Parks 

KRVAVÝ LEDEN
Šest mrtvých v jednom týdnu
a k tomu zima jak v morně.
Všechny stopy vedou k nejvliv -
nější glasgowské rodině. Detektiv
Harry McCoy balancuje na tenké
hraně zákona, mezi přísným nad-
řízeným, vrchním inspektorem
Murrayem, a kamarádem z dětství
Coo pe rem, prodejcem drog a pro-
vozovatelem nevěstinců. Když
navíc na nádraží zastřelí pomate-
ný kluk mladou ženu a pak sám
sebe, Harryho šéfovi to na náladě
nepřidá. A jako by nestačilo, že
mu šéf šlape na paty, ještě mu
vnutí na zaučení Wattieho, nezku-
šeného nováčka z nějaké venkov-
ské díry! Přeložila Š. Kadlecová.

Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

GW038988 299,-  229,-

Podaří se 
policii odhalit 
mezinárodní
mafii pedofilů? 

Jo Nesbø
MACBETH
Když se nepodařený zátah na dea -
lery zvrhne v krveprolití, přichází
inspektor Macbeth se svým týmem
rychlého nasazení, aby zachránil
situaci. Za jeho úspěchy ho čeká
odměna. Peníze. Moc. Respekt. 
To všechno má na dosah. Jenže
chlap s jeho původem nemůže
dosáhnout až na vrchol. Macbetha
začnou pronásledovat halucinace 
a para noidní představy o tom, jak
mu osud brání v oprávněném vze-
stupu. Jak se má dostat k tomu, 
na co má právo? Tak, že začne 
vraždit! 544 stran
GW313086               399,- 319,-

Dan Brown
POČÁTEK
Harvardský profesor symbo-
logie přijede do ultramoder-
ního muzea v Bilbau, aby se
zde zúčastnil významného
oznámení – odhalení obje-
vu, který „navždy změní tvář
vědy“. Pečlivě naplánovaný
večer se však najednou pro-
mění v chaos a hrozí, že
vzácný objev bude navždy
ztracen… 504 stran
GW309270 448,- 358,-

Jean-Luc Bannalec 
BRETAŇSKÝ PŘÍLIV
Komisař Dupin nechtěl už
nikdy vyšetřovat na moři.
Nicméně nový záhadný 
pří pad ho nutí vydat se 
až před po slední výběžky
západního pobřeží Bretaně.
Na svérázný ostrov de Sein,
na němž žije víc králíků 
než lidí, a kdysi dávno ho
obývaly mocné čarodějnice. 
416 stran
GW038669 299,- 239,-

Temná, drsná 
retro detektivka
z Glasgow 

NOVIN
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu? Více na str. 60. 23
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AGATHA CHRISTIE 1–4

obj. č. 
GW040116570,-

ušetříte

946,-
jen

Výhodný komplet

Agatha Christie 
3X HERCULE
POIROT 
Záhada na zámku 
Styles, Karty na stole
a Hra na vraždu.  
536 stran
GW037718 379,- 299,-

Agatha Christie 
3X HERCULE
POIROT 2
Další trojice napínavých
případů: Velká čtyřka,
Záhada Modrého vlaku
a Němý svědek. 608 s.
GW037943 379,- 299,-

Agatha Christie 
3X HERCULE
POIROT 3
Vánoce Hercula Poirota,
Smrt staré posluhovačky
a Kočka mezi holuby.
600 stran
GW038643 379,- 299,-

Vynikající detektivky
z dostihového prostředí

Dick Francis 
HRA NA FANTY
James Tyron, talentovaný dostihový zpravodaj
bulvárního týdeníku Sunday Blaze, se vždy obje-
vuje tam, kde se něco zajímavého děje. Smrt
jeho přítele ho přivede na stopu podvodům
s odhlašováním favorizovaných koní z dostihů
a on je záhy vtažen do nebezpečného boje
s podvodníky, kteří své zájmy prosazují tím 
nejtvrdším způsobem… 208 stran
GW038991 249,- 199,-

Dick Francis 

MEZI KOLY
Kariéra překážkového jezdce nikdy netrvá věčně. Úspěšný žokej
Freddie Croft si to naštěstí uvědomil dost brzy na to, aby našel způ-
sob, jak v dostihovém sportu i po skončení aktivní jezdecké kariéry
zůstat – jeho firmě na přepravu koní se daří a Freddie by byl rád, 
aby to tak i zůstalo. Náhodná smrt stopaře v jednom z jeho aut však
spustí podivný koloběh událostí, které vedou až k vraždě. Freddie,
jemuž leží na srdci nejen dobré jméno jeho firmy, ale i bez pečí koní,
které převáží, se pustí do riskantního pokusu, aby odhalil pachatele…
Přeložila J. Moserová-Davidová. Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW039774 299,-  229,-

Agatha Christie 

3X HERCULE
POIROT 4
Slavný belgický
detektiv řeší další
trojici zapeklitých
případů! Ve Schůz ce
se smrtí se na po -
zadí růžových skal
údolí Petry odehrává
střet staré despotic-
ké ženy a jejích dětí,

připoutaných k sobě vzájemnou nenávistí. Nakonec dojde k nevyhnutelné-
mu: matka tragicky skoná. Přirozeně, nebo rukou vraha? Detektivku Temný
cypřiš otevírá nečekané úmrtí bohaté paní Welmanové. O dědičce jejího
majetku nebylo zdánlivě pochybností. Vždyť neměla bližší příbuzné než
půvabnou neteř Elinor. Skutečně však nechtěla odkázat své jmění nikomu
jinému? Zlo pod sluncem se odehrává na pobřeží Lamanšského průlivu.
Poklidné dny sladkého nicnedělání tu Poirotovi nenávratně změní vražda
milované i nenáviděné Arleny Marshallové. Přeložila Ivana Štěpánková. 
Váz., 584 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW039568 379,-  299,-

NOVIN
KA

NOVIN
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 61.24
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Sylvain Neuvel

PROBUZENÍ BOHOVÉ
Celou svou vědeckou kariéru věnovala Rose Franklinová objasnění
záhady, proč byly po celém světě zakopány části gigantického robota
neznámého původu. Léta pátrání přinesla fascinující odpovědi – a ještě
více otázek. A pak se zničehonic zhmotní další robot, mnohem větší
a s mno hem ničivější silou. Když po něm začnou na zeměkouli přistávat
další a další stroje, je jasné, že lidstvo čelí invazi z vesmíru. Rose a její
tým budou muset přijít na to, v čem tkví podstata pokročilé mimozem-
ské technologie, aby lidstvo mohlo vyhrát bitvu o to, komu připadne
Země… a dokonce i hvězdy. Přeložila Naděžda Funioková. 
Brož., 424 stran + 2 strany barevné přílohy, 12,5 x 20 cm

GW038603 299,-  239,-

Sylvain Neuvel 
SPÍCÍ OBŘI
Jedenáctiletá Rose Frank -
linová učinila ohromující
objev – nalezla obří ko -
vovou ruku, po hř benou
hluboko v zemi! 
Brož., 352 stran

GW038602 279,- 219,-

ANDY WEIR si budoval kariéru softwarového inže-
nýra a snil o hvězdách. Miloval vesmír a zkoumal
fyziku, mechaniku orbitálních těles a historii 
vesmírných plavidel, ačkoli se sám bál nastoupit
i do letadla. Míchal báječné koktejly a psal články
a blog, který se čtenářům tak zalíbil, až ho začali

prosit, aby vše poskládal a vydal jako e-book. Tak se mu jednoho dne
vyloupl z článků na blogu Marťan. Ten mu dovolil věnovat se psaní 
na plný úvazek. A Andy toho využil…, aby hned první text po úspěchu
Marťana roztrhal a začal psát nanovo. Na Měsíci se zrodila Artemis.

Jitka Fořtová, marketing

Andy Weir 

ARTEMIS
Autor celosvěto-
vého hitu Marťan
se znovu hlásí
o pozornost mi -
lionů čtenářů:
tentokrát sci-fi
thrillerem z blíz-
ké budoucnosti –
napínavou noir
kriminálkou 
odehrávající se
na Měsíci. 
Jazz Bašarová
pracuje jako
kurýrka. Občas
i nelegálního čili
pochopitelně

lépe zaplaceného zboží. Jak jinak přežít v Artemidě, jediném městě 
na Měsíci, když nejste bohatý turista? Jednoho dne se však Jazz zaple-
te do vysoké hry, v níž jde o ovládnutí Artemidy… Přeložil M. Prokop.
Váz., 280 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW039280 349,- 259,-
cena pro VIP členy 249,-

Andy Weir 
MARŤAN 
Strhující, podmanivý a přesvědčivý příběh o lid-
ské nezdolnosti a vynalézavosti tváří v tvář 
beznadějné situaci obletěl celý čtenářský svět 
a ve všech zemích, kde vychází, sklízí nadšený
ohlas. Zaujal i filmové tvůrce – režisér R. Scott
natočil adaptaci s Mattem Damonem v hlav ní
roli. 344 stran
GW036586 349,- 299,-

Ernest Cline 
READY PLAYER ONE
Dobrodružný thriller se do -
č kal filmové adaptace v režii
S. Spielberga. Brož., 432 s.

GW039418 329,- 249,-

Ernest Cline 

READY PLAYER ONE
Audiokniha
Čte: Miroslav König

GW039639 399,-  329,-

2X SYLVAIN NEUVEL

obj. č. 
GW040117200,-

ušetříte

378,-
jen

Výhodný komplet

VYROSTLA JSEM NA MĚSÍCI, 
TAKŽE MÁM I ODVRÁCENOU TVÁŘ! NOVIN

KA
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Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2018. 25

Gemma Liviero 
ZLOMENÍ ANDĚLÉ
Elsi je uvězněná v lodžském
ghettu. Rozhodne se bojovat
a způsobit nacistům co nej-
větší škody. Matilda je odvle-
čena od rodičů a má být za -
řazena do projektu Lebens -
born. A jeden nacistický dok-
tor zjišťuje, co všechno se
páchá ve jménu vědy. Tři 
zraněné duše spojí dějiny
dohromady. Společně získá-
vají poslední šanci… 408 s.

GW039145 399,- 299,-

Anne Jacobsová 
PANSKÝ DŮM 
Marie nastupuje jako slu -
žeb ná do sídla průmyslnické
rodiny Melzerů. Panstvo si 
v té době užívá plesovou
sezonu. Jenom Paul, dě dic
rodiny, se drží stranou spo-
lečenského mumraje – do -
kud nepotká Marii… 464 s.
GW038207 399,- 319,-

Javier Moro 
INDICKÁ PRINCEZNA
Poutavý příběh španělské
tanečnice Anity, která se 
provdala za indického 
mahárádžu, a stala se tak
téměř přes noc indickou
princeznou, je vyprávěn 
na základě skutečných 
událostí. Spolu s Anitou se
čtenář přenese do světa
pohádkové nádhery, do svě -
ta, který dnes již ne existuje. 
432 stran

GW039097 349,- 279,-

Musely se 
spolehnout jedna
na druhou, aby
dokázaly přežít… 

Podaří se kurážné Marii  
zachránit rodinný podnik? 

Soraya M. Lane 

SEZDÁNY VÁLKOU
Londýn, 1944. Na nádraží se setkávají
dvě mladé zdravotní sestřičky. Scarlet
touží po šanci najít svého pohřešova-
ného snoubence a chce dokázat rodi-
ně i sama sobě, že je silnější, než si
všichni myslí. Ellie má ošetřovatelství
v krvi, ale pochází z mnohem skrom-
nějších poměrů, na hony vzdá lených
od Scarletiny privilegované výchovy.
V Normandii tyto dvě kamarádky brzy
poznají Lucy, zkušenou sestru, kterou
zdánlivě nedokáže nic otřást. Scarlet,

Ellie a Lucy se budou muset záhy spolehnout jedna na druhou a na sílu jejich vzájemného
přátelství, aby přežily. Přeložila Hana Vrábelová. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

GW039465 359,-  279,-

Anne Jacobsová 

PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY
Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného
života, ale jejich štěstí netrvá dlouho. Vypukla
první světová válka a muži narukují na frontu.
Paul je zpočátku zproštěn vojenské povinnosti,
neboť je potřebný doma jako odborník v továr-
ně. Jenže i on posléze dostane povolávací roz-
kaz – a právě v den, kdy Marie porodí jejich
dvojčata. Marie se však nezalekne žádné pře-
kážky. Brzy pochopí, že je na tom melzerovská
textilka špatně, a pustí se do boje za zachování
rodinného dědictví. Její pomoc potřebují i obě
švagrové, Kitty a Elisabeth. Později ale dostane
Marie zlou zprávu, že Paul padl do zajetí.
A záhy nato se objeví jeho přítel, elegantní
Ernst von Klippstein, který čím dál víc vyhledá-
vá její blízkost… Přeložil Vítězslav Čížek. 
Váz., 480 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW039094 399,-  319,-

NOVIN
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Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 61.26
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Sally Christie  
SESTRY
Z VERSAILLES
Román, v jehož
vyprávění se střídá
všech pět sester,
nabízí nejen historic-
ká fakta, ale mnoh-
dy i šokující vhled 
do nevázaného živo-
ta na francouzském
královském dvoře 18. sto letí. 480 stran
GW038980 349,- 279,-

Ken Follett 
KAVKY
Agentka britské 
taj né služby Felicity
musí zničit telefonní
ústřednu, která spo-
juje ně mec ká vojska
s velením v Ber líně.
Pomoci jí má spe -
ciální tým složený

výhradně z žen s krycím jménem Kavky. 480 s.
GW037051 379,- 299,-

Robert Harris 
DIKTÁTOR
Napínavý román,
který vznikl v rámci
autorovy „římské tri-
logie“, je inspi rován
životem věhlasného
řečníka Marka Tullia
Cicerona – politika,
filozofa, spiso vatele
a jednoho ze dvou
nejmocnějších mužů dávného Říma. 448 stran
GW038710 349,- 279,-

Pavel Hrdlička 

POUŤ 
OBĚŠENCŮ
Oblíbený autor uzavírá svou
volnou sérii historických pří-
běhů s detektivní zápletkou
románem, jehož hlavním
hrdinou je opět Václav 
od Čer ného koně. Tentokrát
řeší velmi zapeklitý případ,
neboť u vchodů staropraž-
ských domů se znenadání
začínají objevovat nebožtíci,
které někdo sňal ze Šibenič-
ního vrchu. U kostela svaté -
ho Jindřicha se vraždí a po -
de zřelý je i biřic Vohnout.
Podrychtář se navíc chystá
obžalovat všemocného pod-
komořího Zikmunda Hulera,
králova oblíbence, který si
nechává říkat Zikmund
z Orlíka…
Váz., 272 s., 12,5 x 20 cm

GW039114 279,-  219,-

Jiří Hanibal 
MRAZNÉ KVĚTY
NA SKLE
Studentská láska
Tomáše a Denisy 
se odehrává v po  -
h nutém období let
1937–1939, kdy
dobové okolnosti 
se surovou bezo -
hled ností zasahovaly

do životů obyčejných lidí jako vichřice. 224 stran
GW038021 249,- 199,-

Pavel Hrdlička 
ÚKOL PRO ŠAŠKA
V Čechách nastává před husitskými bouřemi v letech 1402–1403 dramatická
situace. Král Václav IV. je svým bratrem Zikmundem zbaven vlády a uvězněn.
Podrychtář Václav od Černého koně přijímá nabídku Bratrstva obruče a kladi-
va a odjíždí do Vídně, kde se má pokusit za pomoci králova šaška Kotrmelce,
řádového rytíře Bohuňka a bývalých biřiců krále osvobodit… 280 stran
GW038030 279,- 219,-

Ve Starých letopisech českých jsem našel zmínku o tom,
jak nějaký blázen nosil do Prahy oběšence ze Šibeničního
vrchu a stavěl je hokyním ke krámům. Dovedete si před-
stavit ten poprask? Když jsem o tom přemýšlel, položil
jsem si otázku: Co když to blázen nebyl? To ovšem není
hlavním obsahem knihy. Tím je zpronevěra 1428 kop
grošů. Za to se dalo koupit celé panství. Podrychtář
Václav od Černého koně sice tuší, kdo za tím stojí. 
Je ale vůbec možné obvinit jednoho z nejmocnějších
mužů království?

Pavel Hrdlička

2X PAVEL HRDLIČKA

obj. č. 
GW040118200,-

ušetříte

358,-
jen

Výhodný komplet
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Nepropásněte objednací termín 18. července 2018! 27
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Mohou se 
nepřátelé milovat? 
Michael Peinkofer 

VÍTR A PRAVDA
El-Rih bojuje jako turecký
janičár na straně muslimů
ve službách osmanského
sultána. Alyssia, benátská
křesťanka, se stává obětí
intriky a kon čí v Káhiře
jako otrokyně. Osud roz-
hodne, že ti dva k sobě
najdou cestu – ale jakou
šanci má jejich láska? 
Přeložila Jana Pecharová. 
Váz., 432 stran, 
12,5 x 20 cm

GW039089
399,-  299,-

cena pro

VIP členy 279,-

NOVIN
KA

Hana Whitton 

VE STÍNU 
KNÍŽECÍHO STOLCE
Děpolt I. byl druhorozený syn českého
knížete Vladislava I. Na knížecí stolec
po otci sice nikdy nedosedl, ale získal
rozlehlý úděl ve východních Čechách
a měl nemalý poli tic ký vliv. Ke svému
staršímu brat rovi, prvo rozené mu 
Vla di slavovi II., nepociťoval zášť
a Vladi slav mu naprosto důvěřoval.
Pro Dě pol tice se nicméně mělo vše
radikálně změnit poté, co se vlády 
ujal Vla di slavův syn Přemysl Otakar I.,
který hodlal získat dědičný králov  ský
titul jen pro sebe a své potomky,
a roz hodl se proto soustředit veške-
rou vládu do vlastních rukou… 
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

GW038497 259,-  199,-

NOVIN
KA

3X ROBERTA RICHOVÁ

obj. č. 
GW039314300,-

ušetříte

477,-
jen

Výhodný komplet

Roberta Richová 
PORODNÍ BÁBA
Z BENÁTEK
Nová historická sága 
vás zavede do židovské-
ho ghetta v Benátkách. 
256 stran
GW037091 259,- 199,-

Roberta Richová 
PORODNÍ BÁBA
Z HARÉMU
Dechberoucí pokračování
vynikajícího bestsellero-
vého debutu americké
autorky. 256 stran
GW037092 259,- 199,-

Roberta Richová 
BENÁTSKÝ PROCES
Hannah se vzepře milo-
vanému Izákovi a vydává
se zpět do Benátek, aby
pomohla svému adop -
tivnímu synovi. 320 s.
GW038653 259,- 199,-

Hana Whitton 
POSLEDNÍ LUCEMBURK
Román plný intrik, vášní, bojů 
o moc, ale i hlubokých citů zachy-
cuje dramatické období v dějinách
Evropy. Ladislav řečený Pohrobek
se stal dědicem české a uherské
koruny. O ty však měla zájem řada
dalších mocných osob… 240 stran 

GW036785 259,- 199,-

Historické romány plné nečekaných intrik 
a krutých bojů o moc, vládu i lásku
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V Knižním klubu najdete knihy pro vás i vaše blízké!28
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Pavel Kosatík, Vojtěch Šeda 

PRAŽSKÁ DEFENESTRACE
Při pražské defenestraci byli roku 1618 z oken pražského hradu vyho-
zeni královští místodržící, což zahájilo stavovské povstání a tím i tři-
cetiletou válku. Příběh defenestrace, podaný způsobem, jaký v učeb-
nicích nenajdete, vychází ke 400. výročí této historické události.
Váz., 120 stran, barevná publikace, 18 x 25 cm

GW039296 299,-  229,-

Martin Pitro, Petr Vokáč 

PRŮVODCE TŘICETILETOU VÁLKOU
Populárně-naučná publikace přehlednou a čtivou formou představuje
důvody vypuknutí války i jednotlivé válečné střety, přibližuje významné
osobnosti oné doby, jako byl například Albrecht z Valdštejna, švédský
velitel Lennart Torstenson či vůdce Katolické ligy Maxmilián I. Ba vor -
ský, a připomíná ničivé následky, s nimiž se Evropa potýkala ještě
dlouhá desetiletí po uzavření vestfálského míru. Kniha obsahuje dobo-
vé citace a množství zajímavostí, které vytvářejí plastický obraz popi-
sovaných událostí a zasazují je do dobového kontextu. 
Váz., 144 stran, černobílé ilustrace, 12,7 x 19 cm

GW039769 249,- 199,-

VŠE O JEDNOM Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJKRVAVĚJŠÍCH KONFLIKTŮ
NA EVROPSKÉM KONTINENTU

Bohumil Vurm, Zuzana Foffová 
KAREL IV.
Kniha srozumitelně, přehledně
a s množstvím fotografií i málo
známých dobových barevných
ilustrací ukazuje Karlův bohatě
naplněný osobní, partnerský
i vladařský život. 
224 stran, barevná publikace

GW038061 349,- 299,-

Alois Jirásek 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Předmluva a komentáře 
Eduard Burget
Krásná dárková publikace obsa -
huje úplný text Starých pověstí
českých, doplněný fundovanými
komentáři a bohatým obrazovým
doprovodem. 304 stran, bar. publ.

GW038493 399,- 319,-

NOVIN
KA

„Žijeme jako zvířata, jíme kůru a trávu. Nikdy jsme si nedovedli představit,
že nás něco takového potká. Mnozí říkají, že Bůh není.” Těmito slovy oko-
mentoval jakýsi bavorský vesničan naprostou beznaděj drsné zimy roku
1647. Zabíjení, drancování, nemoci – to byla nepřehlédnutelná stigmata
těchto hrozivých časů. Krajinou jako by projeli čtyři apokalyptičtí jezdci 
ze Zjevení svatého Jana – Mor, Válka, Hladomor a Smrt. A za sebou zane-
chali spoušť nevídaných rozměrů. 

Ukázka z knihy Průvodce třicetiletou válkou

NOVIN
KA

TO
P
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Vyhrajte dovolenou snů od INVIA a 1000 bestsellerů. Více na str. 39. 29
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Odhalte 
pravdu 
o první republice!

Vladimír Soukup, Petr David 
DĚJINY HRADŮ A TVRZÍ 
v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku
Hrady patří k nejvýmluvnějším svěd-
kům naší minulosti a tvoří nepřehléd-
nutelnou součást české krajiny.
Některé jsou oblíbenými cíli zástupů
turistů, jiné slouží hospodářským úče-
lům, další se již stovky let rozpadají
v malebné zříceniny. Výpravná publi-
kace sleduje vývoj hradů od román-
ských staveb po romantické pseudo-
hrady 19. století. Zaujmou i speciální
kapitoly o životě na hradech a tvrzích,
dobývání hradů či právu útrpném.
Fundované texty doplňují stovky foto-
grafií a nákresů i různé zajímavosti
a lokální pověsti. 432 stran, bar. publ.
GW039051 999,- 799,-

David Glockner 
UTAJENÉ VLÁDKYNĚ
Říká se, že za každým vel-
kým mužem se skrývá ještě
větší žena. Žena, obdařená
stejně výrazným talentem
jako její partner. V knize 
se dozvíte více o Naděždě
Allilujevové-Stali nové, Mi -
levě Marićové-Eins tei no vé,
Virginii Elize Clem mové-
-Poe  ové aj. 352 s., čb. foto

GW038218 299,- 239,-

Pavel Kosatík 
100X TGM
100 moudrých i vtipných,
slavných i neznámých, ale
vždy zajímavých výroků
T. G. Masaryka, které mohou
být užitečné a posloužit
k za myšlení i v současnosti.
Malá čítanka Masarykových
výroků s komentářem a vý -
kladem přibližuje Masaryka
dnešním čtenářům. 208 stran 

GW039254 199,- 159,-

Petr Karlíček 

NAPÍNAVÁ DOBA
Válka. Hospodářská krize. Volební boj
a všechna jeho špína. Antisemitismus.
Rasismus. Pro lidstvo žádné terno, 
pro karikaturistu pravé požehnání.
Politická karikatura je pozoruhodným
zrcadlem společenských i historických
událostí. Funguje jako katalyzátor 
obav a strachu, ale i nadějí, posiluje, 
ale zároveň nabourává různé předsud-
ky a mýty. Tato kniha nahlíží očima 
politické karikatury na Československo
let 1935–1954, tedy na výbušné 
a složité období jeho dějin. Ukazuje
kreslené vtipy jako nástroje politických

stran, ideologií i čiré propagandy. Váz., 328 stran, barevná publikace, 17 x 23,7 cm

GW039163 399,-  319,-

Vladimír Mertlík 

LVÍ SILOU, VZLETEM
SOKOLÍM
Sloganem slavného sokolského
pochodu v názvu uvádí kniha
Vladimíra Mertlíka čtenáře do
doby mýty opředené první repub -
liky, tedy trvání Československa 
od 28. 10. 1918 do 15. 3. 1939.
Díky zvolené formě vyprávění je
kniha široce přístupná a čtivá,
zároveň si však klade ambici 
objevovat dosud skrytá fakta 
a kriticky je konfrontovat s dosa-
vadním výkladem dějin.
Váz., 272 stran + 16 stran 
čb. fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm

GW039605 299,-  239,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Nádija Murádová 

POSLEDNÍ DÍVKA
Svědectví ženy, která přežila genocidu jezídů,
přibližuje její životní pouť, otřesné podmínky
v zajetí i celkové pozadí situace v Iráku, který
zažívá celkový rozpad politických, občanských
i rodinných vazeb. Autorce je dvacet tři let,
přesto už musela snášet nepředstavitelné 
utrpení a byla svědkem zločinů, nad nimiž 
zů stává rozum stát. S nelítostnou upřímností
vykresluje znepokojivý obraz kdysi vzkvétající-
ho koutu světa, který nehumánní ideologie
proměnila v měsíční krajinu. Právě této ideo-
logii se autorka svou knihou postavila. 
Váz., 344 s. + 8 s. bar. foto, 12,5 x 20 cm

GW039057 299,-  239,-

Michael Kerrigan 

HITLER
Muž za maskou
monstra
Co motivovalo Hitlera
v touze po moci?
Odkud se vzala jeho
víra v nadřazenost
árijské rasy a jeho
přesvědčení, že by
německý národ měl
ovládnout Evropu?
Kde má původ jeho

antisemitismus, pronásledování
homosexuálů e etnických menšin? A co jeho přesvědčení,

že válka je logickým vyústěním všech problémů? Autor Michael Kerrigan
zkoumá Hitlerův život od začátku, včetně formujících let v rodném Rakousku, pokusů prosadit
se jako umělec, vojenské služby během první světové války a postupného nabývání moci, než
stanul v čele nacistické strany. Kniha zahrnuje více než 180 fotografií, obrazů a reprodukcí
Hitlerových oblíbených uměleckých děl. Váz., 224 stran, barevná publikace, 20,8 x 26,4 cm

GW039440 459,-  359,-

Co vytvořilo
z obyčejného
člověka
zrůdu? 

A. Claudia Hoffmannová,
Patience Ibrahim 
PROŽILA JSEM SI
PEKLO
V okamžiku, kdy se Patience
dostala do područí teroristic-
ké skupiny Boko Haram, za -
čal pro ni boj o život. 264 s.
GW038593 249,- 199,-

Břetislav Tureček 
NESVATÁ VÁLKA
O SVATOU ZEMI
Reportáž o izraelsko-arab-
ském konfliktu, v níž autor
využívá zkušeností práce
novináře na Blízkém výcho-
dě. 288 s. + 48 s. bar. foto

GW039898 359,- 279,-

Paul Roland 
ŽENY VE TŘETÍ ŘÍŠI
Kolik žen se zapletlo do
zvěr stev páchaných němec-
kými ozbroje nými silami? 
A jakou cenu platily za to,
když se postavily na odpor?
240 str. + 16 str. čb. foto
GW039228 259,- 199,-

Anthony McCarten 
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Jak nás Churchill odvrátil 
od pádu do propasti
Kniha odhaluje zásadní
zákulisní momenty, které
změnily průběh historie.  
288 s. + 8 s. čb. foto

GW039591 299,- 239,-

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Filmové zpracování knihy,
oceněné dvěma Oscary.
Režie: Joe Wright
Scénář: Anthony McCarten
Hudba: Dario Marianelli
Hrají: G. Oldman, K. Scott
Thomas, B. Mendel sohn aj.
GW320179 DVD 299,-

NOVIN
KA
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ÁBAVY PRO DĚTI

LÉTO 3/2018

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVOU ŘADU
ZÁBAVNÝCH A NAUČNÝCH LEPOREL! 
Emilia Dziubaková 
Objevuj s úsměvem
DINOSAUŘI
Fousáč a jeho kamarád šváb se vydávají na cestu časem do pravěku. Je to povedená
dvojice, která je z velkých dinosauřích obrů celá paf. Postupně se o těchto podivuhod-
ných bytostech, které – musí uznat – jsou 
docela sympatické, dozvídají spoustu zajíma-
vých, úžasných poznatků. Zábavné a naučné 
leporelo je určeno dětem od 3 do 6 let. 
Barevné leporelo, 30 stran, 20 x 28 cm

GW039683                                    259,-

Artur Nowicki, Marcin Brykczyński 
Objevuj s úsměvem
AUTA
Vzdělání, humor, rýmované hádanky i interaktivní
úkoly najdou děti v leporelu určeném pro nejmladší
fanoušky všeho, co má kola! Jen si to představte:
Kolik existuje vozidel! Nezřídka si je děti představují
jako živé bytosti, které se usmívají, diví, rmoutí
nebo zlobí. Mohou si o nich povídat a popisovat,
jakou činnost autíčka vykonávají a co vyjadřují je-
jich výrazy. Kromě základních technických znalostí
se učí empatii a rozvíjí estetické vnímání. 
Barevné leporelo, 30 stran, 20 x 28 cm

GW039684 259,-

NOV
INK

A

NOV
INK

A

199 Kč

199 Kč
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PRO NEJMENŠÍ2

Zábavné magnety
S pomocí 16 obrázkových magnetů si děti
mohou vytvářet své vlastní příběhy. Magnety 
lze používat opakovaně, a situace se tak dají 
donekonečna libovolně obměňovat. Krátké 
texty u obrázků slouží jako nápověda, kam
mohou být magnety umístěny. Vkládání 
magnetů do obrázků podporuje dětskou 
představivost, koncentraci a rozvíjí motoriku.

V těchto obrázkových slovníčcích
najdou nejmenší děti spoustu krás-
ných barevných fotografií seřaze-
ných podle témat k procvičení
vnímavosti, slovní zásoby a před-
stavivosti. Leporela jsou určena
dětem od 12 měsíců. 

Moje první zvířátka
VODOLEPKY OCEÁN
Vytvořte si mořský svět podle vlastních
představ. A to klidně rovnou ve vaně!
V balení naleznete 12 vodolepek ve tvaru
zvířátek a dalších motivů z oceánu. Vodo-
lepky stačí namočit a krásně drží, po kou-
peli je snadno uklidíte do přiložené síťky. 
Sada obsahuje: 12 vodolepek se síťkou
GW311232

189 Kč

179 Kč 179 Kč

KNIHY VHODNÉ PRO ROZVOJ ŘEČI I FANTAZIE VAŠICH DĚTÍ 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
A PRACOVNÍ STROJE
Váz., 10 s., bar. p., 20 x 25 cm + 16 magnetů

GW039736 229,-

ZVÍŘÁTKA V ZOO
Váz., 10 s., bar. p., 20 x 25 cm + 16 magnetů

GW039737 229,-

Podívej! Co je to? 
DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDKY

Podívej! Co je to? 
ZVÍŘATA

NOV
INK

Y

2x barevné leporelo, 2x 36 stran, 12 x 15 cm

GW039953             198,-  cena za obě publikace 158,-
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3PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY

2X MONTESSORI: SVĚT OBJEVOVÁNÍ

obj. č. 
GW040098200,-

ušetříte

498,- 
jen

Výhodný komplet

Zábavné kartičky děti přivedou k samostatné aktivní a kreativní hře. Sady připravené podle
principů oblíbené Montessori metodiky a doprovázené moderními ilustracemi pomohou 
rozvíjet základní poznání o tvarech a kreativitu vašich dětí. Komplet Tvary, určený dětem 
od 2 do 4 let, obsahuje 15 karet na hraní s více než 50 geometrickými tvary. Komplet Počí-
tání, určený dětem od 3 do 6 let, obsahuje 9 párů karet na hraní. Oba komplety provází 
manuál, ve kterém najdete nápady na aktivity s kartami. Ilustrovala Agnese Baruzzi.

KRÁSNÉ DÁRKOVÉ MONTESSORI SADY

279 Kč

279 Kč
Chiara Piroddi
Montessori: Svět objevování
TVARY
15 karet na hraní s manuálem. 
Brož., 24 stran, 12,4 x 15,8 cm

GW039375 349,-

Chiara Piroddi 
Montessori: Svět objevování
POČÍTÁNÍ
9 párů karet na hraní s manuálem.
Brož., 24 stran, 12,4 x 15,8 cm

GW039376 349,-

129 Kč

Guido van Genechten 

UŽ NECHODÍM NA NOČNÍK
Pejskovi se strašně moc chce, ale na nočníku sedí jeho sest -
řička. Na jejím nočníku totiž sedí myška… Pejsek oběhne
všechny nočníky v domě, ale všude někdo sedí! A jemu už 
se chce STRÁÁÁŠNĚ MOC… Vtipné povídání o pejskovi,
který se v nouzi naučí čůrat a kakat na záchodě. Kniha 
pro všechny děti, kterým se také někdy chce strašně moc.
Váz., 32 stran, barevná publikace, 25 x 26 cm

GW039599 179,-

Naučné kartičky
ABECEDA
15 barevných oboustranných
posuvných karet s obrázky,
písmeny a slovy.
GW037805 199,-

H. Doskočilová, Z. Miler
KRTEK A TELEVIZE
Uzdraví Krtek zvířátka 
z „televizní nemoci“? 
Váz., 48 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm
GW039131 169,-

169 Kč
139 Kč

NOV
INK

Y

NOV
INK

A
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PRO PŘEDŠKOLÁKY4

Zdeněk Miler, Eduard Petiška 
O DĚTECH A ZVÍŘÁTKÁCH
Oblíbená knížka pro nejmenší čtenáře
plná pohádkových příběhů.
Váz., 64 stran, bar. il., 19,5 x 25,5 cm
GW037955 169,-

Jiří Kahoun
KAMARÁDI V KOŽÍŠKU
Roztomilé příběhy od autora knihy
o včelích medvíd cích. 
Váz., 88 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm
GW039014 199,-

Josef Čapek
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE
Veselá vyprávění, která těší malé 
čtenáře již po několik generací. 
Váz., 120 s., barevné il., 18,5 x 25 cm
GW039752 199,-

Karel Čapek
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Tahle krásná knížka kromě Života 
štěněte obsahuje i další psí příběhy:
Pohádky pro Dášeňku aj. 
Váz., 80 stran, čb. il. a foto, 16 x 23,8 cm
GW034173 149,- 

Susanne Riha 

HURÁ DO LESA
Zvířata a rostliny v průběhu roku
Bohatě ilustrovaná kniha o přírodě provádí děti jednotlivými ročními 
obdobími. Seznámí se s nejdůležitějšími zvířaty a rostlinami našich lesů
a poprvé nahlédnou do ekologické rovnováhy přírody. Dozví se, co se
v lese měsíc po měsíci odehrává: jak dospívají mláďata a kde hledají
ochranu, kdo se v noci potuluje lesem, co zde roste, kvete a plodí
a která zvířata bydlí v jednotlivých patrech lesa. Už při pouhém
listování objeví děti spoustu zajímavých informací a pozoru-
hodných detailů. Váz., 48 stran, bar. publikace, 23,8 x 30 cm

GW039665 V prodeji od 4. června 2018. 199,- Společenská hra
PEXETRIO
Stromy
Nové provedení oblíbené
společenské hry PEXETRIO s pevnější
krabičkou a kartičkami zhotovenými z tvrdého 
kartonu a se zaoblenými rohy. Tato hra vyžaduje dobrou
paměť. Hledá se strom, jeho plod a jeho list. Kdo zná naše stromy
a ví, ke kterému stromu patří žaludy a charakteristický list? Jak vypadá 
jab loň a jaké listy má javor? Každá trojice kartiček je opatřena stejným identifikačním
znakem. Hráč, který najde nejvíc trojic, vyhrává. Pexetrio patří mezi společenské hry, které
lze využít i jako didaktické pomůcky.
GW278822

179 Kč

NETRADIČNÍ PUBLIKACE 
PRO MALÉ PRŮZKUMNÍKY

NOV
INK

A

149 Kč

179 Kč

119 Kč

159 Kč

159 Kč
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5PRO PŘEDŠKOLÁKY

NEBOJÍM SE
PRVNÍ TŘÍDY
Ideální pomocník pro děti,
které se chystají do první
třídy. Téměř 150 stran zá-
bavných aktivit, při nichž
se budoucí prvňáčci s hu-
morem a lehkostí seznámí
s tím, co je čeká ve škole,
a překonají případný strach
z neznámého. Každý z oblí-
bených úkolů, jako je blu-
diště, hledání rozdílů nebo
nesmyslů, vybarvování či

spojovačky, je zavede do nějakého školního prostředí – do třídy, školní jídelny, šatny,
tělocvičny – a nenápadně je tak připraví na budoucí změny. 
Brož., 144 stran, černobílé ilustrace, 22 x 26 cm

GW039773 199,-

Brigitte Hoffmannová, 
Lena Steinfeldová
PĚTIMINUTOVÉ 
PŘÍBĚHY
Dvacet jedna pětiminutových
příběhů doprovázených
okouzlujícími ilustracemi 
zve děti, aby při jejich posle-
chu žasly, smály se a snily. 
Váz., 128 stran, barevná publ.,
21 x 26 cm
GW039214 249,-

MALÁ DĚTSKÁ 
ENCYKLOPEDIE
Publikace pro všechny zvída -
vé děti ve věku 3 až 6 let
s nápaditou grafickou úpra-
vou. V každém z tematických
oddílů najdete také mnoho
hádanek a úkolů.
Váz., 160 stran, bar. publ., 
21 x 23 cm
GW035643 379,-

Sophie de Mullenheimová 
Řekni mi
ZVÍŘATA!
Další z oblíbených encyklopedií pro zví-
davé děti z edice Řekni mi je věnována
zvířatům. Z odpovědí na více než 
200 přemýšlivých otázek se děti dozvědí
spoustu zajímavostí ze světa zvířat – jak
se rozmnožují, jak se starají o svá mlá-
ďata, čím se živí, jaké mají nepřátele,
kde bydlí a zda jim nehrozí vyhubení… 
Kroužková vazba, 112 str. + 3 str. samolepek,

barevná publikace, 14 x 20,4 cm
GW039385 359,-

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE BÁJEČNÝCH ENCYKLOPEDIÍ PRO ZVÍDAVÉ DĚTI

Emilie Gilletová 
Řekni mi 
KONĚ!
V knížce s praktickou spirálovou 
vazbou naleznete informace o chovu
koní, jezdectví a historii vztahu mezi
koněm a člověkem, o stavbě těla 
koně a jeho chování. Zajímavosti 
pro vázejí vtipné ilustrace.  
Kroužková vazba, 112 stran + 3 strany
samolepek, bar. publikace, 14 x 20,4 cm
GW039229 359,-

299 Kč

299 Kč

199 Kč

299 Kč

159 KčNOV
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229 Kč

149 Kč

149 Kč

159 Kč

159 Kč

159 Kč
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3X ONDŘEJ SEKORA

obj. č. 
GW037616160,-

ušetříte

377,-
jen

Výhodný komplet

Helena Zmatlíková
DĚTEM
Výbor z díla jedné z nejzná-
mějších českých ilust rátorek
knížek pro děti věnovaný
malým čtenářům. Obsahuje
verše pro nejmenší, klasické
pohádky K. J. Erbena a Bože -
ny Němcové i pohádky mo-
derní, ale hlavně spoustu 
laskavých, veselých obrázků. 
Váz., 120 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm
GW036838 259,-

František Nepil 
JÁ BARYK
Jestlipak víte, který měsíc
v roce je měsíc čiperných
blech, měsíc urousaných pacek
či měsíc svěšené oháňky?
Pokud ne, dobrodružství psa
Baryka vám to prozradí. Oblí-
bené příběhy o dobromyslném
pejskovi se staly předlohou 
večerníčku. Il. H. Zmatlíková.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace,
17 x 24 cm 
GW036883 179,-

Meg Cabotová 
PRINCEZNA 
ŠKOLOU POVINNÁ
Olivie je úplně obyčejná dva-
náctiletá slečna. Zajímavá 
je na ní na první pohled jen
řada nebývalých křestních
jmen, schopnost nádherně
kreslit zvířata a to, že je po-
loviční sirotek, který bydlí
u tety a strýčka. Ti se o ni
starají jako o vlastní, takže
nemá nejmenší důvod si 
stěžovat. Jednoho dne ale
u chodníku zastaví limuzína
s princeznou Miou z Genovie
a Olivie zjišťuje, že není tak
průměrná, jak by se zdálo!
Váz., 192 stran, černobílé il.,
12,5 x 19 cm
GW037807 179,-

Meg Cabotová 

PRINCEZNOU 
NA KRÁLOVSKÉ SVATBĚ
Olivii se plní sen! Tak dlouho si přála poznat
svého tatínka, až se jí to konečně podařilo. 
A co víc… zjistila, že je ve skutečnosti oprav-
dová princezna! Teď žije s rodinou v paláci 
v evropském knížectví Genovia. Jenže to pořád
není všechno. Její nevlastní sestra Mia se 
vdává a Olivie má jít na svatbě za družičku! 
K tomu všemu právě nastupuje na místní aka-
demii pro děti ze šlechtických rodů, a tak
kromě starostí se svatbou musí ještě zápasit 
s úklady žárlivé sestřenice, unikat před pozor-
nostmi nemotorného ctitele a možná se i tro-
chu spřátelit s dalším spolužákem, o kterém
všechny dívky ve třídě sní…
Váz., 280 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 19 cm

GW039196 199,-

159 Kč

Příběhy jedné z nejoblíbenějších postaviček českých dětí líčí dobro-
družství šikovného mravence Ferdy, který si dokáže poradit s pracemi
všeho druhu. 

Ondřej Sekora     
FERDA MRAVENEC  
Váz., 76 stran, barevné ilustrace, 16 x 23,3 cm
GW036822 179,-

Ondřej Sekora 
FERDA MRAVENEC V CIZÍCH 
SLUŽBÁCH
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16 x 23,3 cm
GW036821 179,-

Ondřej Sekora     
FERDA V MRAVENIŠTI 
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16 x 23,3 cm
GW036824 179,-
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7PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY
219 Kč

2X EDUARD PETIŠKA

obj. č. 
GW040099160,-

ušetříte

338,-
jen

Výhodný komplet

Eduard Petiška 
ANIČKA A BÁSNIČKA 
Malá Anička má starosti. Teta bude slavit narozeniny
a Anička pro ni nemá dárek. Nakonec se rozhodne,
že pro ni vymyslí básničku. Ale básnění je těžká věc
a oslava se blíží. Ještě že je tu kouzelná kočka Zla -
tuška, která má v zásobě spoustu kočičích básniček.
Il. H. Zmatlíková. Váz., 104 stran, bar. il., 18,5 x 24 cm
GW038023 249,-

Eduard Petiška 
ANIČKA MALÍŘKA
Anička ze všeho nejraději maluje. Jednou na ma lovala
žlutou kočku a ta zničehonic obživ la! Kniha s obrázky
H. Zmatlíkové je vhodná k předčítání i ná cviku samo-
statného čtení. Váz., 112 stran, bar. il., 18,5 x 24 cm
GW038969 249,-

Gary Northfield 

ZEBRA JULIUS
Římani, třeste se!
Myslíte si, že znáte zebry,
hm?! Jasně, mají hezké
proužky, jí trávu a občas si
je dá k večeři lev. To ale
ještě neznáte Juliuse!
Tenhle zebroun to dotáhl

až do gladiátorské arény v Římě! Pravda, trochu omylem, ale bojovnost, sta-
tečnost a ostrovtip mu nechybí. Když se před zraky všech v aréně neohroženě
postaví zběsilému gladiátoru Viktoriovi, vyslouží si přízeň publika i císaře, který
mu nabídne, aby se stal gladiátorem. Dobrodružná, humorná a lehce potrhlá
kniha o odvážném zebřím bojovníkovi je určena čtenářům od 8 let.            
Váz., 288 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

GW039400 249,-

Ivona Březinová 

KOČKA KAČKA
Veselé příhody kočky Kačky, která zažívá všední i nevšední dobrodruž-
ství se svou rodinou Kukačkových i se zvířecími kamarády ze soused-
ství. V první části knihy nás Kačka seznamuje s rodinou, do níž kromě
táty, mámy a dvou dětí patří i papoušek Kordula, ve druhé části sní
Kačka o tom, že se stane herečkou, a skutečně nakonec zazáří 
v te levizní reklamě na kočičí granule. Kniha uznávané české autorky, 
vyprávěná vtipným a srozumitelným jazykem, je ideální pro děti, které
už jsou schopné číst jednodušší texty bez pomoci. Il. K. Ilkovičová.
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm

GW039415 179,-

139 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

199 Kč

219 Kč

Další kniha
z edice
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PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY8

Roald Dahl 
JAKUB A OBŘÍ
BROSKEV
Slavný příběh o osiře-
lém chlapečkovi, vy-
chovávaném dvěma
zlými tetami, který se
dostane do nitra nád -
herné brosk ve a na -
jde tam mno ho hmy-

 zích kamarádů. Váz., 168 s., čb. il., 12,5 x 20 cm
GW037819 199,-

4X GEORGIA PRITCHETTOVÁ

obj. č. 
GW040100300,-

ušetříte

496,-
jen

Výhodný komplet

Fredy 3
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL 
KRÁLEM DŽUNGLE
Ilustroval Jamie Littler.
Váz., 192 str., čb. il., 15 x 21 cm
GW039300 199,-

Roald Dahl 

KOUZELNÝ PRST
Pan Frejka a jeho synové hrozně rádi loví 
divoké kachny a vysokou. Holčička, která žije
na sousední farmě, to ale nemůže vystát!
Proč by někdo chtěl zabíjet nevinná zvířata?!
Jednou v sobotu uvidí, že se Frejkovi zase
chystají na lov, a nedokáže si pomoct –
ukáže na ně svým kouzelným prstem…
V okamžiku se spustí smršť kouzel! Když se
Frejkovi na druhý den probudí, zjistí, že jim
narostla místo rukou kachní křídla! Jak to 
vypadá, když jedna obyčejná člověčí rodinka
bydlí v ptačím hnízdě, a kachní rodinka se
přestěhuje do domečku? A co všechno
budou muset Frejkovi změnit, aby se stali
znovu lidmi? Ilustroval Quentin Blake.
Váz., 72 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GW039680 149,-  

Georgia Pritchettová 
Fredy 4
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL 
A PŘÍLET UFOUNŮ
Seznamte se s největším strašpytlem
na povrchu zemském i ve vesmíru.
Přesně tak! Fredy má zase hlavu plnou
starostí, a tentokrát to nejsou jen leda-
jaké pozemské starosti. Fredy se chce
stát astronautem! Alanovi se však vy-
líhne v hlavě velice zlotřilý nápad: po-
staví si vesmírnou raketu, aby se mohl
stát vládcem vesmíru, a pak ho zničit!
Podaří se Fredymu vesmír zachránit?
Pekelně vtipná dobrodružství jednoho
nezbedného strašpytla jménem Fredy
pokračují! Ilustroval Jamie Littler.
Váz., 176 stran, čb. ilustrace, 
15 x 21 cm

GW039412 199,-  

Roald Dahl 
FANTASTICKÝ 
PAN LIŠÁK
Farmáři Soudek, Suk
a Stýblo vymysleli
podlý plán, jak pana
Lišáka dostat z nory.
Netuší však, že pan
Lišák je mnohem rafi-
novanější než oni!
Váz., 112 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm
GW037998 149,-

Fredy 2
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL 
BOJUJE S PIRÁTEM
Ilustroval Jamie Littler.
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 
15 x 21 cm
GW037992  199,-

Fredy 1
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL 
ZACHRAŇUJE SVĚT
Ilustroval Jamie Littler.
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm
GW037991 199,-

99 Kč

159 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

159 Kč

159 Kč

159 Kč

179 Kč

129 Kč
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9PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Linda Bertola 
Matematika hrou 1
V LESNÍ ZEMI
Učení matematiky může být 
pro děti zábavou! Ilustrovaný pra-
covní sešit plný her, aktivit a pouta -
vých příbě hů pro děti, které chodí 
do 1. a 2. třídy, připravila pedagožka
a odbornice na učení hrou. Děti se
s úsměvem na tváři seznámí s nej -
důležitějšími matematickými pojmy.
Naučí se metodu seskupování 
do desítek, intuitivní porozumění
počtu do 100, metodu sčítání, od -
čítání a násobení opakovaným sčítá-
ním a vyzkouší si logické hádanky.
Brož., 56 stran, bar. p., 21 x 29,7 cm

GW039361 199,-

Linda Bertola 
Matematika hrou 2
ČARODĚJNICKÁ
ŠKOLA
Ilustrovaný pracovní sešit pro děti,
které chodí do 3. až 5. třídy. Naučí 
je čtení, psaní a porovnávání počtu
do tisíce, sčítání, odčítání, násobení
i dělení a seznámí je se strategií
ústního po čítání. Vyzkoušet mohou 
i logické hádanky. Sešit využijí děti
doma i ve škole s kamarády. 
Brož., 56 stran, bar. p., 21 x 29,7 cm

GW039362 199,-

Mike Barfield
TUHLE KNIHU ZNIČ 
VE JMÉNU VĚDY!
Verze Einstein
V této knize plné napínavých pokusů 
a spousty vystřihovacích modelů na tebe
čekají optické iluze, plovoucí papírové
želvy či píšťalky z tužky. 
Brož., 56 stran, čb. il., 21 x 29,5 cm
GW039364 159,-

Adam Frost 
TOTO JE KNÍŽKA O MNĚ!
Odpovídej na otázky a užij si spous -
tu zábavy: čekají tě legrační zajíma-
vosti, vtipné kvízy a nekonečně
prostoru na čmárání. Il. S. Rayová.
Brož., 160 stran, čb. il., 15,2 x 19 cm
GW039260 199,-

Isabelle Metzenová 
ČMÁRÁNÍ PRO RADOST
Chceš umět kreslit veselé, jednodu-
ché obrázky a barvami jim dodávat
život? Ilus trátorka Isabelle ti ukáže
krok za krokem, jak se to dělá!
Brož., 96 stran, bar. publ., 21 x 26 cm
GW039495 199,-

Mike Barfield 

TUHLE KNIHU ZNIČ VE JMÉNU VĚDY!
Verze Galileo
Tuhle knihu můžeš opravdu zničit! Ale pozor – ve jménu vědy! 
Čeká tě v ní totiž spousta fascinujících vědeckých pokusů, které se
dají hned vyzkoušet. V knize jsou vystřihovací modely, návody 
na projekty, prostor pro čmárání, vybarvování a lepení. U každého
modelu se navíc v krátkosti dozvíš, jak funguje a jaká věda se 
za ním vlastně skrývá. Vyrob si třeba kývacího Archimeda, chame -
leona měnícího barvy nebo lebku jako suvenýr!
Brož., 56 stran, černobílé ilustrace, 21 x 29,5 cm

GW039405 159,-

149 Kč

129 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A
NOV

INK
A

159 Kč

159 Kč
129 Kč

149 Kč
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Sarah Cruddasová

PROČ?
Vesmír
Brilantní odpovědi na zapeklité
otázky, to je podnázev této encyklo-
pedie o vesmíru, určené pro děti
mladšího školního věku. Mohli by-
chom ve vesmíru křičet? Proč Měsíc
na obloze mění tvar? Co je padající
hvězda? Co je vesmírné smetí? Proč se astronauti vznášejí? Na více než 200 otázek o slu-
neční soustavě, hvězdách, galaxiích či průzkumu vesmíru dostávají děti jasné, srozumitelné
a uspokojivé odpovědi plné informací, doprovázených fascinujícími fotografiemi.
Váz., 144 stran, barevná publikace, 21,6 x 27,9 cm

GW039119 299,-

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY10

NOV
INK

A
Alberto Bertolazzi 

FOTBAL 
PRO DĚTI
Kniha o nejpopulárnějším
sportu je určena pro nej-
menší čtenáře a začínající
fotbalisty. Kde vlastně fot-
bal vznikl? Kde všude se
hraje? Jaká jsou jeho zá-
kladní pravidla? Naučte se
nejlepší triky a osvojte si
taktické dovednosti. Do-
zvíte se také o nejlepších
národních týmech a světo-
vých klubech. Kniha je do-
provázena nádhernými
názornými ilustracemi. 
Váz., 88 stran, bar. publ., 
23 x 28,5 cm

GW039696 259,-

Anita Ganeriová, Chris Oxlade 
PRVNÍ ENCYKLOPEDIE
Příručka pro nejmenší 
čtenáře
Kniha předkládá informace 
o světě kolem nás moderním
způsobem, díky němuž dítě
snadno najde, co potřebuje.
Nádherné fotografie rozvíjejí
znalosti ze všech oborů: od 
zeměpisu přes historii po mo-
derní technologie. Kapitoly 
doplňují zábavné úkoly. 
Váz., 168 stran, barevná publ.,
21,6 x 27,6 cm
GW038205 279,-

Jiří Mahen 
CO MI LIŠKA 
VYPRÁVĚLA
Pohádky o zvířatech a jejich
vzájemných vztazích, ale
také o lidech, jak se jeví zví-
řatům. Hlavní vypravěčka,
chytrá liška, provází malé
čtenáře světem zvířat s hu-
morem i patřičnou vážností.
Pohádkový svět se totiž
tomu lidskému často až ná-
padně podobá. Il. J. Lada. 
Váz., 184 stran, barevné il.,
16 x 23,3 cm
GW037883 249,-

N. Kucharská 
ZVÍŘATA
Slyší žáby,
přestože 
nemají uši? 
Odpověď 
na tuto zá-
ludnou otáz -
ku a mnoho
dalších úžas-
ných infor-
mací i zají ma -
vostí najdete
v této zábavné anatomii. Váz., 32 stran, bar. p., 24 x 32 cm
GW039324 199,-

Milada Motlová 
ČESKÝ ŠPALÍČEK 
pohádek, říkadel,
hádanek, přísloví
a písniček 
Kniha plná pohádek,
balad, přísloví, háda-
nek, pověstí… 
Il. V. Baránková. 
Váz., 328 s., bar. il.,
19,5 x 25,5 cm 
GW037901 399,-

NOV
INK

A

159 Kč

329 Kč

199 Kč

229 Kč

199 Kč

239 Kč
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11PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY

Eric Knight 
LASSIE SE VRACÍ
Nesmrtelný příběh o přátelství malého skot-
ského chlap ce a chytré, milující kolie Lassie, 
s krás nou moderní obálkou. 
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm
GW039647 199,-

NOVÁ DĚTSKÁ ENCYKLOPEDIE
V knize naleznete více než 9 000 informací,
přehledně rozdělených dle tematických okru -
hů, zajímavosti i statistická data a 2 500 ba-
revných ilustrací a fotografií.    
Váz., 304 stran, barevná publ., 21,6 x 27,6 cm
GW035897 499,-

Jiří Černý
OBRÁZKY Z MODERNÍCH 
ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN
1945–1989
Ilustroval Lukáš Fibrich. 
Váz., 136 stran, barevná publikace, 16 x 24 cm
GW037002 249,-

DOBRODRUŽNÁ BROUKOMÁNIE POKRAČUJE!NOV
INK

A

159 Kč

399 Kč

199 Kč

229 Kč

M. G. Leonardová 

KRÁLOVNA
BROUKŮ
Pátrání na vlastní pěst pokra-
čuje! Módní diva Lukrécie
opět baží po úžasných exem-
plářích brouků, a to znamená
jediné: Darkus, Virginie a Ber-
tolt mají problém! Musí její
zákeřné plány za každou cenu
zastavit. Jejich kamarádům
z Broučí hory se nesmí nic
stát. Profesor Cuttle sice
nemá pro pátrání svého syna
a jeho věrných parťáků po-
chopení, ale to má své řešení
– pro jistotu mu nic neřek-
nou. Rodičům se nemají 
zbytečně přidělávat vrásky.
Odporní podvodníci Humph -
rey a Pickering jsou na svo-
bodě a Lukrécie je pro svoji
posedlost schopná všeho… 
Ilustrace E. Portabella 
a K. J. Mountford. 
Váz., 328 stran, čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm

GW039464 299,-

M. G. Leonardová 
PODIVUHODNÝ 
NOSOROŽÍK
Baxter, brouk velikosti
křečka, je úžasný exem-
plář nosorožíka a profe-
sorův syn Darkus v něm
najde opravdu spolehlivé -
ho ochránce! Il. J. Sarda.
Váz., 320 str., čb. ilustrace,
12,5 x 20 cm
GW038247 249,-

199 Kč

2X M. G. LEONARDOVÁ

obj. č. 
GW040101180,-

ušetříte

368,-
jen

Výhodný komplet
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INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY
Uspořádal Vladimír Hulpach
Vladimír Hulpach představuje
čtenářům bohatý soubor ilustrá-
torského díla Zdeňka Buriana
a nabízí napínavou četbu, v chro-
nologickém průřezu zo brazující
události Severní Ameriky 
v 18. a 19. století. Il. Z. Burian. 
Váz., 288 stran, čb. i barevné il., 
16 x 24 cm
GW038494 349,-

Honza Smolík 

INSPEKTOR HOPKINS ZASAHUJE
Dějiny mohly proběhnout úplně jinak – Karel IV. mohl být otrá-
ven, Marco Polo mohl na své cestě do Číny zmizet a Jan Žižka
mohl být poražen hned ve své první bitvě. Naštěstí je tu Tajná
společnost hlídačů historie a její agent inspektor Hopkins, který
s pomocí svého parního chronoportu pokaždé přijde včas
a uvede věci na pravou míru. Vyzkoušejte si svůj postřeh a dů-
vtip při řešení více než 40 detektivních příběhů z nejrůznějších
historických období. Určitě se pobavíte a dozvíte se věci, o kte-
rých jste neměli ani tušení. Váz., 104 s., bar. p., 19,5 x 28,5 cm

GW039835 229,-

6X MICHAEL SCOTT

obj. č. 
GW040102900,-

ušetříte

1194,-
jen

Výhodný komplet

179 Kč

279 Kč 279 Kč 279 Kč

279 Kč 279 Kč 279 Kč
299 Kč

Michael Scott
Tajemství nesmrtelného 
Nicolase Flamela

ALCHYMISTA 1
Váz., 400 stran, 
14,5 x 21 cm
GW038696  349,-

ČARODĚJ 2
Váz., 480 stran, 
14,5 x 21 cm
GW036595   349,-

VĚDMA 3
Váz., 504 stran, 
14,5 x 21 cm
GW036757  349,-

ZAŘÍKÁVAČ 4
Váz., 408 stran, 
14,5 x 21 cm
GW038241  349,-

VÁLEČNÍK 5
Váz., 384 stran, 
14,5 x 21 cm
GW038866 349,-

KNĚŽKA 6
Váz., 504 stran, 
14,5 x 21 cm
GW039015  349,-

HISTORICKÉ DETEKTIVNÍ KOMIKSY S HÁDANKAMI!

NOV
INK

A
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4X LUCY A STEPHEN HAWKINGOVI

obj. č. 
GW039486440,-

ušetříte

996,- 
jen

Výhodný komplet

Bear Grylls 

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ 
DOBRODRUHY
Knihy populárního britského moderátora, spisovatele
a dobrodruha jsou určeny dětem od 8 do 12 let. Nabí-
zejí praktické rady, tipy a triky, jak přežít v divoké pří  -
ro dě, a spoustu užitečných znalostí a dovedností, které
patří do výbavy začínajícího dobrodruha. Tato příručka
se věnuje mapám a orientaci v přírodě, umění založit 
tábořiště či vybudovat úkryt, představuje svět uzlů a učí
důležitým dovednostem, které vám pomohou vyhnout
se nebezpečí a poradit si v každé situaci. 
Flexivazba, 192 str., barevná publikace, 13,5 x 18,5 cm

GW039435 299,-

239 Kč

299 Kč 299 Kč

299 Kč 299 Kč

Lucy a Stephen Hawkingovi 
JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU
Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto, čb. ilustrace
GW037586 359,-

JIRKŮV VESMÍRNÝ LOV
POKLADŮ
Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto, čb. ilustrace
GW037587 359,-

JIRKA A VELKÝ TŘESK
Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto, čb. ilustrace
GW037588 359,-

JIRKA A NEPROLOMITELNÁ ŠIFRA
Váz., 312 str. + 24 str. čb. foto, čb. ilustrace
GW037589 359,-

Frank a Katrin Heckerovi 

PRŮVODCE PŘÍRODOU PRO DĚTI
Přehledná i zábavná příručka s hezkou grafickou úpravou se
hodí do terénu jako průvodce při rodinném výletu do přírody,
ale také do školy k rozšíření školního učiva. Obsahuje 200 růz-
ných druhů zvířat a rostlin, které doplňují krásné barevné foto-
grafie a rámečky se zajímavostmi. V průvodci najdete také tipy
na různé zábavné a vzdělávací aktivity.  
Brož., 256 stran, barevná publikace, 11,5 x 19 cm

GW038834 299,-

239 Kč

Bear Grylls 
EXTRÉMY NAŠÍ PLANETY
Objevte s proslulým dobrodru-
hem ty největší extrémy naší 
planety! Budete se divit, jaké
tvory, národy a neuvě řitelné
úkazy naše planeta ukrývá.
Váz., 128 stran, bar. publikace,
21,5 x 28,4 cm
GW039259 279,-

219 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A
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PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY14

NÁPADNÍK 
PRO ŠIKOVNÉ HOLKY
Prima spolek dnešních holek
vám ukáže spoustu báječ-
ných věcí, které se dají dělat
ve volném čase – ať už to je
móda, šperky, oslavy, vaření,
kreslení, kutění, sport, poku -
sy nebo zahradničení. 
Brož., 256 stran, bar. publ.,
17 x 23,5 cm
GW037086 349,-

Olga Elmanová 
ROZUM POD LAVICÍ 
Knížka určená dětem i dospě -
lým zábavnou formou vysvět-
luje význam a původ mnoha
okříd lených výroků, předsta-
vuje stručné port réty velikánů
kul tury a vědy a vysvětluje cizí
slova. Ilustroval Jiří Fixl. 
Váz., 288 s., čb. il., 12 x 20 cm
GW038296 199,-

JAKÁ DOOPRAVDY JSI
Jaká jsi? Snílek, vášnivka,
požitkářka? Rozumíš klu-
kům? V této knize najdeš
spoustu různých testů, 
jejichž výsledek tě možná
překvapí. Možná ani netušíš,
jaké vlastnosti a schopnosti
se v tobě skrývají! 
Brož., 168 stran, čb. ilustrace,
16,4 x 21,4 cm 
GW038326 229,-

Milada Motlová
PRAHA ZNÁMÁ 
I NEZNÁMÁ
Knížku o pozoruhodných 
památkách a místech zpest -
řují historky, pověsti, zajíma-
vosti o životě ve staré Praze, 
přehledy historických dat,
pa nov níků a mnoho dalšího.
Váz., 96 stran, bar. il. a foto, 
20 x 29 cm
GW036704 259,-

Frédérique Corre, Astrid Morice 

HOLKY / KLUCI – JAK TO FUNGUJE?
Tak co, ty už taky? Začínáš být v pubertě, nebo už v ní nějakou dobu jsi? Buď v pohodě, 
to známe. Z dálky to vypadalo lákavě. Ale když to na člověka přijde, připadá si přece jen
trochu nejistě… Naštěstí je tu tahle vtipně ilustrovaná knížka, která je na jedné straně 
pro holky a na druhé pro kluky, protože holky a kluci leckdy řeší různé věci. Najdeš v ní 
odpovědi na všechny otázky, které se týkají toho, co se ti děje v těle, v srdci i v hlavě,
a rady, jak se v některých náročných situacích zachovat. Můžeš ji číst, jak chceš. Buď 
popořádku, anebo si vybereš témata, na která máš náladu, nebo tě zrovna zajímají.
Brož., 112 stran, barevné ilustrace, 17 x 22,9 cm

GW039546 199,-

299 Kč

159 Kč

179 Kč

219 Kč

NOV
INK

A

VÍTEJ V PUBERTĚ! NEBOJ, DOBŘE TO DOPADNE!

159 Kč

Z JEDNÉ STRANY
ČTENÍ PRO KLUKY, 

Z DRUHÉ PRO HOLKY!
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ROZHOVOR S ČESKÝM KNÍŽETEM  
Pavel Juřík 
SCHWARZENBERGOVÉ
Schwarzenbergové patří mezi
nejvýznamnější šlechtické
rody, které ovlivňovaly nejen
dějiny českých zemí, ale celé
střední Evropy v 17.–19. sto-
letí. Kniha čtenářům přináší

celkový pohled na historii a odkaz rodu Schwarzenbergů, infor-
mace a portréty jeho nejvýznamnějších osobností, rodokmeny
a popisy erbů. 168 stran, barevná publikace
GW039104 349,- 279,-

Petr Zídek 
UTAJENÁ LÁSKA 
PREZIDENTA
MASARYKA
První životopis ženy, která
v roce 1928 navázala intim-
ní vztah s T. G. Ma sarykem,
přináší naprosto neznámý
příběh spisovatelky, básnířky,
publicistky a veřejné aktivist-
ky. 392 str. + 24 str. bar. foto

GW039203 379,- 299,-

Petr Zídek
HANA BENEŠOVÁ
Čtivý portrét manželky dru-
hého československého pre-
zidenta přináší nová fakta 
a také vyvrací doposud tra-
dované omyly. Předností
knihy je velké množství 
fotografií, z nichž velká část
nebyla nikdy publikována.
288 s. + 40 s. čb. foto
GW036746 359,- 299,-

Osobitý portrét
legendárního
císaře 

Sigrid-Maria Größingová 

FRANTIŠEK JOSEF
A JEHO RODINA
Sigrid-Maria Größingová, odbornice 
na dějiny habsburského rodu, necharak-
terizuje Františka Josefa I. a jeho éru
z historické perspektivy, nýbrž tím, že
dává slovo samotnému císaři. Tímto
neotřelým způsobem vykreslila velmi
osobitý, lidský portrét vladaře, který 
se již za svého života stal legendou.
Váz., 176 stran, čb. foto, 12,5 x 20 cm

GW039011 229,-  179,-

NOVIN
KA

Karel Jan
Schwarzenberg,
Karel Hvížďala 

KNÍŽECÍ
ŽIVOT
Kniha obsahuje esej
o Karlu Schwarzen -
bergovi Intimus
evropských dějin,
rozhovory Schwar -
zenberga s Kar lem
Hvížďalou, stručné
dějiny knížat 
ze Schwarzenbergu
a prohlášení přísluš-
níků české historic-
ké šlechty z let
1938 a 1939.
Váz., 224 stran,
černobílé fotografie, 
14 x 21 cm

GW039906
259,-  199,-

NOVIN
KA

Hanne Egghardtová 
MUŽI MARIE TEREZIE
V době vlády Marie Terezie
byly uskutečněny rozsáhlé
reformy s dalekosáhlou,
dodnes platnou účinností.
V devíti bohatě ilustrova ných

portrétech představuje autorka muže, kteří měli pro Marii Te -
rezii velký význam. 184 stran, černobílé ilustrace
GW038149 249,- 199,-
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Pavel Kosatík 

ČLOVĚK MÁ
DĚLAT TO,
NAČ MÁ SÍLU
Život 
Olgy Havlové
Než se stal V. Havel
prezidentem, znal
Olgu Havlovou jen
málokdo. Stačilo pár
let, a získala si úctu

tisíců spoluobčanů. Dodnes se hovoří
o její noblese a aristokratičnosti ducha, o síle její osob-

nosti. Lze říci o Olze Havlové ještě něco jiného, hlubšího a zajímavějšího?
Pokouší se o to tento životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů s jejími
nejbližšími přáteli, rodinnými příslušníky, kamarády z mládí, prominentními i „obyčej-
nými“ chartisty a spolupracovníky z Hradu nebo Výboru dobré vůle. Autor v něm při-
náší množství širší veřejnosti dosud neznámých informací ze soukromého života 
Olgy Havlové a charakterizuje ji jako ženu, mezi jejíž základní vlastnosti vždy patřily
věcnost, odpovědnost a pevnost v názorech. Autor směřuje především mimo sféru ofi-
cialit a tradovaných mýtů k zachycení otevřenosti a konkrétnosti životního dramatu. 
Váz., 336 stran + 24 stran čb. fotografií, 13 x 20 cm

GW039805 349,-  279,-

Pavel Kohout 

TO BYL MŮJ ŽIVOT??
Pavel Kohout bilancuje. V roce, kdy se dožívá význam-
ného životního jubilea, vydáváme souborně jeho
paměti. Svazek obsahuje oba díly jeho vzpomínek 
na léta 1928–1979 a 1979–1992 nazvané To byl můj
život??, dále text Předběžná bilance z roku 2011
a autorův „dovětek“ P. S. Spisovatel vtipným způso-
bem komentuje události ze svého života. Tyto střípky
vytažené z jeho paměti dohromady utvářejí pozoru-
hodný obraz dvacá tého století.
Váz., 832 stran + 64 stran bar. i čb. foto, 13 x 20 cm 

GW039668 499,-  399,-

Michael Wolff
OHEŇ
A HNĚV
Kniha zpo chyb -
ňuje Trumpovy
schopnosti
i jeho duševní
zdraví. A to
s od  kazem 

na řadu interview s lidmi z jeho okolí – včetně
S. Bannona, bývalého hlavního prezidentova
poradce. Pod drobno hledem se ocitají i Trum povi
spolupracovníci a členové rodiny. 352 stran
GW039806 399,- 319,- 

Libor Budinský 
JEDENÁCT
PREZIDENTŮ
Od roku 1918
se na Praž ském
hradě vystřídalo
v nejvyšší státní
funkci již jede-
náct mužů.
Autor si všímá

období dětství všech státníků a sleduje jejich
osudy v profesní i v soukromé sféře. Čtivé příbě-
hy jsou doplněny fotografiemi. 320 s., čb. foto
GW039732 259,- 199,-

Můj laskavý čtenáři, 

autobiografie se většinou
píšou na sklonku života.
Tu z let 2006/7 nazvanou
To byl můj život?? jsem
musel pro druhé vydání
doplnit o dalších pět let

dodatkem Předběžná bilance. To z roku 2011 jsem mu -
sel pro toto třetí vydání (2018) doplnit o dalších sedm
let dodatkem Post scriptum. Aktuálně se mi nechce psát
další dodatek, ale zato se mi chce žít bez termínu dál.
Ten rozpor ať vyřeší život sám, pro mne i pro Tebe.

Tvůj 
Pavel Kohout

NOVIN
KA
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Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN VOSKOVEC
Z MANHATTANU
120 stran + 40 stran barevné
fotopřílohy
GW038148 229,- 189,-

Patrick Bade 
GUSTAV KLIMT DOMA
Bohatě ilustrovaná publikace vás
seznámí se životem a dílem slavné-
ho malíře. 176 stran, barevná publ.
GW039434 499,- 399,-

Petr Macek, Václav Vorlíček 
PANE, VY JSTE REŽISÉR!
Tvůrce nesmrtelných filmových hitů
vzpomíná na slavné herce. 
216 stran + 16 stran barevné fotopříl.
GW039148 249,- 199,-

Jiří Suchý, Ondřej Suchý 
PAN WERICH Z KAMPY
Kniha obsahuje řadu unikát-
ních fotografií. 
120 s. + 32 s. bar. fotopřílohy
GW034947 199,- 179,-

Lucie Kocourková 

LATERNA MAGIKA
Zlatá éra očima pamětníků
Vydejte se po stopách Laterny magiky až
na Světovou výstavu Expo 58 v Bruselu,
kde to všechno začalo. Ve vzpomínkách
umělců, které jsou někdy humorné a ně -
kdy trochu vážné, poznáte, jaký byl život 
s Laternou magikou – s divadlem, které
sjezdilo celý svět i v dobách, kdy si o exo-
tických krajích mohla většina obyvatel ne -
chat jen zdát. Jaké to bylo pracovat pod
vedením takových osobností, jako byli
Alfréd Radok, Josef Svoboda nebo Evald
Schorm? Prvních dvacet let historie tohoto
divadelního unikátu ožívá.
Váz., 264 stran + 16 stran bar. foto, 
čb. foto v textu, 14,5 x 20,6 cm

GW039733 299,-  239,-

Marie Formáčková 

MARIÁN LABUDA
Jeho diváci mu věřili každé slovo a brali 
ho tak, jak jim to on sám dovolil. Měli ho 
za svého, byl něco jako kamarád, spolužák,
soused, prostě blízký člověk. Byl uvěřitelný
snad proto, že jeho životní příběh je tak 
trochu neuvěřitelný… 
Váz., 144 stran + 8 stran barevných foto,
14,5 x 20,6 cm

GW039978 199,-  159,-

NOVIN
KA

PAN VOSKOVEC Z MANHATTANU a PAN WERICH Z KAMPY

obj. č. 
GW040119130,-

ušetříte

298,-
jen

Výhodný komplet

Příběh herce 
se zvláštním kouzlem

NOVIN
KA
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Martyn Ford, 
Peter Legon 

PRAVÝM
BRITEM
SNADNO
A RYCHLE 2
Chcete se pobavit,
dozvědět se něco

o Velké Británii a rozšířit si slovní zásobu? Pak je tato knížka vhodná právě pro vás. Kromě všemožných
kulturních kuriozit v ní naleznete užitečné obraty a fráze a získáte hlubší vhled do přemýšlení a životní-
ho stylu Angličanů. Kroužková vazba, 68 stran, barevná publikace, 18 x 12,3 cm

GW039140 199,-  159,-

Martyn Ford, Peter Legon 
PRAVÝM BRITEM SNADNO
A RYCHLE
Kroužková vazba, 68 stran, bar. publ.
GW039139 199,- 159,-

Tyto zábavné knihy obohatí
vaši slovní zásobu o užitečné
obraty a fráze!

Jste začátečník a potřebujete se rychle a kva-
litně naučit anglicky? Potřebujete se domluvit
na dovolené, v práci, nebo složit mezinárodní
zkoušky? Vše, co pro začátek potřebujete, 
je zahrnuto v těchto poutavých učebnicích 
a cvičebnicích Anglič ti na pro každého.  

Rachel Harding, Tim Bowen, Susan Barduhn 

ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO
Učebnice: Level 1, beginner
Flexivazba, 184 s., bar. publ., 19,5 x 23,3 cm

GW039426 299,-  239,-

ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO
Učebnice: Level 2, beginner
Flexivazba, 184 s., bar. publ., 19,5 x 23,3 cm

GW039427 299,-  239,-

Rachel Harding, Tim Bowen, Susan Barduhn 

ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO
Cvičebnice: Level 1, beginner
Brož., 176 stran, bar. publ., 19,5 x 23,3 cm

GW039424 249,-  199,-
ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO,
Cvičebnice: Level 2, beginner
Brož., 176 stran, bar. publ., 19,5 x 23,3 cm

GW039425 249,-  199,-

Diane Hall, Susan Barduhn 

ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO
English grammar guide
Tento individuální průvodce využívá inovativ-
ní metody vizuální výuky, která umožňuje
snadné pochopení i složitějších gramatických
jevů. Kniha je vhodná pro studenty angličtiny
na všech úrovních.
Flexivazba, 360 s., bar. p., 19,5 x 23,3 cm

GW039428 499,-  399,-

NOVIN
KA

S TĚMITO UČEBNICEMI SE NAUČÍ ANGLICKY KAŽDÝ!

34 a 35 vzdelavani_sablona lista  5/18/18  12:58 PM  Stránka 2



Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 35

V
zd

ěl
áv

án
í

J. Kuzma, M. Reiterová 
MATEMATIKA 
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V KOSTCE
Vhodný doplněk učebnice
matematiky, výborná pomůc-
ka pro přípravu na testy 
a také na přijímací zkoušky
na střední školu. 
Brož., 128 stran, bar. publ.

GW038368 169,- 129,-

KNIHA PSYCHOLOGIE
Publikace plná vtipných ilustrací vás pro-
vede vývojem psychologie od počátků 
až do současné doby a seznámí vás
s nejvýznačnějšími psychology a jejich
teoriemi. 352 stran, barevná publikace
GW036593 599,- 499,-

Rjúta Kawašima 
TRÉNINK MOZKU
Jedinečný program sestávající z kombina-
ce jednoduchých matematických výpočtů
a slovních cvičení aktivuje kůru mozko-
vou a zlepšuje celkový výkon mozku.
Brož., 160 stran + 32 stran bar. přílohy
GW038328 229,- 199,-

Heinz Gascha, Stefan Pflanz
KOMPENDIUM FYZIKY 
Příručka pro studenty střed-
ních škol a prvních ročníků
vysokých škol obsahuje
všechny důležité vzorce 
a zákony, četné úlohy a je -
jich řešení. V závěru knihy 
je rozsáhlý slovník důležitých
pojmů a rejstřík. 488 stran

GW038899 449,- 359,-

Co deformuje
současné 
školství? 

Staňte se hvězdou 
v blogerském světě!
Natasha Courtenay-Smithová 

BLOG ZA MILION
Kdo by v dnešním světě nechtěl vědět,
jak založit úspěšný blog? V této knize
se dozvíte, jak v dnešním blogerském
světě vyniknout a jak tímto způsobem
dokonce vydělávat peníze. Kniha vás
seznámí s radami těch nejúspěšnějších
blogerů a blogerek a to všechno nezá-
visle na věku či povolání. Založte si 
svůj blog, nebo pozvedněte již existující
na vyšší úroveň díky četbě této skvěle
napsané knihy. 
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm

GW038764 299,-  239,-

NOVIN
KA

Vladimíra Dvořáková, Jiří Smrčka

LESK A BÍDA 
VZDĚLÁVÁNÍ
Vysoké školství se změnilo. Brány
vrcholného vzdělávání se otevřely
masám studentů a soukromému pod-
nikání. Zrodily se různé patologické
jevy, na které nikdo nebyl připravený
a s nimiž se společnost vyrovnává se
zpožděním a s velkými obtížemi.
Některé jejich důsledky jsou přitom
nevratné. Mají dopady nejen na úro-
veň vzdělanosti české společnosti, ale
i na otázky národní bezpečnosti. A co
hůře, deformují obecné povědomí
o tom, jaké jednání je správné a spo-
lečensky přijatelné. Vysoké školy nena-
stavují jen zrcadlo společnosti, ale
mnohdy se samy stávají jejím smut-
ným obrazem. 
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 12 x 16,5 cm

GW039770                                    249,-  199,-

NOVIN
KA
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Céline Alvarezová 

DÍTĚ A PŘÍRODNÍ ZÁKONY
Kniha, která zaujme nejenom moderní pedagogy, ale většinu současných
rodičů malých dětí. Přestaňme vymýšlet tisíce inovací, tisíce metod jak vzdě -
lávat děti: řešení jsou mnohem jednodušší! Stačí jen otevřít tuto převratnou
knihu. Každé dítě se rodí s přirozenou touhou po poznání. Pokud vyrůstá 
od počátku v harmonickém světě plném hravých a zábavných podnětů, 
podporují se tím maximálně jeho logické schopnosti, kreativita, pohybové
dovednosti, manuální zručnost, vyjadřování, empatie či umělecké schopnosti.
Bohužel současný vzdělávací systém nerespektuje přirozené mechanismy 
lidského učení, nerozvíjí tak správně vrozené schopnosti dětí a ty z velké 
části opouštějí vzdělávací instituce s velmi nízkým edukačním potenciálem.
Autorka provedla zlomový experiment v mateřské škole v Gennevilliers,
v oblasti s velkými sociálními a ekonomickými nerovnostmi. Podrobně zazna-
menala tříletou zkušenost s uplatňováním přístupu Montessori, který oboha -
tila o nejnovější poznatky z oboru neurovědy. Ve své knize podrobně rozebírá
jednotlivé okruhy výuky a dosažené výjimečné výsledky. 
Váz., 288 stran, 17 x 23 cm

GW039075 299,-  239,-

Elizabeth G. Hainstock 
METODA
MONTESSORI 
A JAK JI UČIT DOMA
V publikaci naleznete prak-
tická cvičení v oblastech
běžného života, senzoriky,
čtení, psaní a aritmetiky
včetně návodu na snadnou
výrobu různých pomůcek. 
Brož., 120 stran
GW039467 129,- 99,-

Chusita Fashion Fever 
TOHLE NENÍ JEN
KNIHA O SEXU
V necenzurovaném průvodci
plném úžasných kreseb 
a komiksových stripů se
mla dí lidé dozví všechno
o sexualitě, přístupu k vlast-
nímu tělu i tělu toho druhé-
ho. Otevřeně a bez vytáček.
Brož., 160 stran, barevné il.
GW038878 279,- 219,-

Elizabeth Fenwicková 
VELKÁ KNIHA
O MATCE A DÍTĚTI
V knize se dozvíte podrob-
nosti o prenatální péči a po -
rodu, zjistíte, jak zacházet
s ko jencem, jak kojit, co je
umělá výživa, kdy se dítě
stává osobností, jak se pro-
jevuje nemoc a mnoho dal-
šího. 264 stran, bar. publ.
GW035242 299,- 259,-

Anne Hooperová 
KÁMASÚTRA PRO
MILENCE 21. STOLETÍ
Exotický koktejl starověké
a současné moudrosti, na -
míchaný z více než stovky
milostných poloh, je boha-
tou inspirací, s níž do svého
sexuálního života vnesete
kouzlo Orientu. 
160 stran, barevná publikace
GW038355 359,- 299,-

MOJE PRVNÍ 
VZPOMÍNKY
Nádherný pa mát ník s krás-
nými ilustracemi, do něhož
mo hou šťastní rodiče zapi-
sovat nejvýznamnější udá-
losti, pokroky, úspěchy, 
malé radosti i starosti, 
od narození děťátka až 
do jeho tří let. 
80 stran, barevná publikace
GW038941 299,- 239,-

Děti, které se zúčastnily výzkumu, byly
doma klidnější a samostatnější. Projevova -
la se u nich vyšší úroveň sebeovládání 
a spontánní přátelské chování k jiným
dětem. Některé rodiče to prostě vyvádělo 
z míry: jejich děti méně sledovaly televizi,

chtěly se učit, pomáhat sourozencům, a především číst. Lidská bytost 
v sobě ukrývá netušený potenciál, který jen čeká na to, aby se mohl
projevit.  Céline Alvarezová
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MOTIVAČNÍ ZÁPISNÍK
Ať už chcete psát příběh
svého života či si jen vy  -
tvořit seznamy úkolů, 
tento zápisník s krásnými
ilustracemi a pozitivními 
afirmacemi je vhodný 
pro každou pří ležitost! 
128 stran, bar. publ. 
GW039365 199,- 159,- 

Blanka Matragi 
JEDU DÁL 
Vzpomínková
kniha proslulé
oděvní výtvarni-
ce, zná mé pře -
devším svým

haute couture pro manželky, sestry a dcery králů,
emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu.
Vyprávění provází nádherné barevné fotografie.  
200 stran + 80 stran barevných fotografií
GW039838 399,- 349,-

C. Vatassová, P. Loperena 
JAK BÝT KRÁSNÁ 
ZA 21 DNŮ
Jednoduchý program, který
vás naučí, jak předvést vaše
největší přednosti a zdůraz-
nit to, co vás činí vskutku
jedinečnými. 
240 stran, barevná publikace

GW038821 399,- 319,-

Pro vaši 
dokonalou image

Příběh 
ženy, která 
změnila 
svět módy…

Eva Filipová

ETIKETA SE ŠARMEM
Autorka několika knižních bestsellerů
o etiketě vás s vtipem a nadhledem pro-
vede moderními pra vidly společenského
chování. Kniha poslouží jako inspirace
pro všechny, kteří chtějí zapracovat 
na své image, získat nadčasový styl
a pozměnit svůj šatník. Současné zásady
společenského chování – to není jen
správný oblek nebo takt, to je životní
styl, který vás charakterizuje a pro který
se stáváte vyhledávaným společníkem,
jenž zvládá i složité situace se šarmem!
Váz., 293 s., bar. foto, 17,5 x 24,5 cm

GW297619 440,-  360,-

NOVIN
KA

Margret Greinerová 

OSVOBOZENÁ
MÓDA
Fascinující život módní návr-
hářky Emilie Flögeové, mimo-
řádné ženy, která šla samo -
statně a úspěšně svou vlastní 
cestou a stala se múzou Gus -
tava Klimta. Emilie Flögeová
poznala Gustava Klimta jako
mladičká dívka a udržovala
s ním po celý život nekon -
venční vztah. Především ale
byla – patnáct let před Coco Chanel –
vynikající módní návrhářka. Ve Vídni kolem roku 1900, 
kde prožívalo rozkvět malířství, architektura a umělecké řemeslo, vytvořila průkop -
nický módní styl, který vysvobodil ženy z korzetu a těsného živůtku.
Váz., 288 stran + 4 strany barevných fotografií, 12,5 x 20 cm

GW038986 299,-  239,-

NOVIN
KA

A. Philippsenová  
PERFEKTNÍ
ÚČESY PRO
PERFEKTNÍ
DEN 
V této knize 

na vás čeká přes 40 jednoduchých a okouzlujících
účesů, ale také doporučení na péči o různé typy vlasů.
Nechybí ani přehledný seznam stylingových pomůcek
a návod na jejich použití. 144 stran, barevná publikace
GW039004 279,- 219,-
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Leoš Šimánek 

Z KANADY NA ALJAŠKU
Manželům Šimánkovým, jejich dětem a dvěma
přátelům se tentokráte podařil čin, který dopo-
sud nemá obdoby. Na nafukovacích člunech
obepluli pacifické pobřeží Severní Ameriky
a urazili tak víc než tři a půl tisíce kilometrů.
Kromě toho podnikli prvovýstup na ledovcovou
horu Mount Queen Bess. Po celá tři letní období
obdivovali překrásnou přímořskou přírodu 
ne dot  čenou lidskou rukou, faunu a floru, jaká
ne existuje nikde jinde na světě. Ve fjordech
mohli pozorovat množství divokých zvířat. Kniha
je plná zcela neobvyklých zážitků, občas i dra-
matických, naštěstí vždy s dobrým koncem.
Vyprávění doplňují převážně zatím nezveřejněné
fotografie. Váz., 160 s., bar. foto, 18,3 x 25 cm

GW305047 398,-  318,-

Ivan Klich 
VÝLETY PODÉL
SÁZAVY
V knize naleznete popisy
nejzajímavějších výlet ních
míst, návrhy turistických
tras, orientační mapku
a četné fotografie. 
144 stran, bar. publ.
GW039107 249,- 199,-

Petr David, Vladimír Soukup 
HRADY A JEJICH
ZÁHADY
Průvodce nabízí po drobné
infor mace o našich nejvýz -
namnějších pamětihodnos-
tech a přibližuje rovněž
zajímavosti o osobnostech,
které jsou s nimi spjaty.
208 str., barevná publikace
GW039646 299,- 239,-

CESTOVNÍ DENÍK
Do tohoto krásného dení-
ku si můžete zaznamenat
své zážitky, ale i adresy 
na pohlednice z dovole-
né. Najdete v něm také
dost místa na fotografie 
a jiné upomínkové před-
měty. 96 s., bar. publ.
GW038769 199,- 159,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY NA PEVNOSTI A OPEVNĚNÍ a NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY NA KOLE

obj. č. 
GW040120180,-

ušetříte

418,-
jen

Výhodný komplet

P. David, V. Soukup, P. Ludvík 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
na pevnosti a opevnění
168 stran, bar. publikace
GW038827 299,- 239,-

Petr Ludvík
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY NA KOLE
168 stran, bar. publikace
GW036880 299,- 239,-

Benedicta Hübnerová,
David Válka

ČESKÉ STOPY
V ŘÍMĚ
Ať už je laskavý čtenář výletní-
kem, poutníkem, či tím, koho
Věčné město v pohodlí domo -
va prostě zajímá, může jej 
upoutat tato útlá knížka 
věnovaná českým stopám
v Římě. Její autoři pohlédli 
na dějiny a současnost česko-
-italských souvislostí, vztahů
i rozdílů, a nalezli místa, pří -
bě hy a osudy, jejichž význam
a poselství vnímavé čtenáře 
překvapí. 
Brož., 144 stran, bar. publ., 
12 x 21 cm

GW039615 259,- 199,-

Vydejte se 
s Čechy 
do Věčného
města…

NOVIN
KA

TO
P
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 40
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Eva Bešťáková 
PÍSNIČKOVÉ
POHÁDKY
Ilustrace V. Baránková.
108 stran, bar. publ.
GW036534 199,-

Patricia Cornwellová 
NALEZIŠTĚ
Bostonská hlavní soudní
lékařka řeší další zapek-
litý případ. 416 stran
GW036752 349,-

Michelle Cuevasová 
ZPOVĚĎ 
JONATÁNA 
PAPÍRNÍKA
192 stran

GW038268 199,-

Andrew Fuller
ŠŤASTNÉ
A ÚSPĚŠNÉ DÍTĚ
Jak vychovat génia
288 stran, čb. ilustrace

GW038201 279,-

Ellen Giggenbachová 
NÁPADITÁ 
PODĚKOVÁNÍ
Z PAPÍRU
Brož., 64 stran, bar. publ.

GW038592 169,-

Mireille Guilianová 
FRANCOUZKY
ZRAJÍ JAKO VÍNO
Odhalte tajemství, jak
neztratit šarm. 280 stran 
GW036677 259,-

Ayaan Hirsi Ali
Z PODRUČÍ 
ISLÁMU
Od autorky navržené na
Nobelovu cenu. 408 s.
GW038170 299,-

Zbyněk Hrkal 
KURÝR
Když se z lovce stane
kořist, začíná boj o holý
život. 216 stran
GW259638 259,-

Lars Husum 
MŮJ KÁMOŠ JEŽÍŠ
Vynikající tragikomický
a bizarní příběh plný
černého humoru. 288 s.
GW038161 249,-

Agatha Christie 
KRÁLOVSKÝ
RUBÍN 
Skvělé příběhy s Poiro -
tem i Marplovou! 264 s.
GW037454 279,-

Agatha Christie 
TAJEMSTVÍ
CHIMNEYS 
Důvtipný příběh z pera
královny zločinu. 272 s.
GW034624 249,-

Anna Iris 
NEZVĚSTNÁ
Detektivní drama plné
intrik, tajemství, vypočí-
tavosti a křivd. 224 s.
GW266287 279,-

Romana Junková 
KDYBY KOČKY
MOHLY MLUVIT
Knihu provází fotky ko -
čičích mazlíčků. 160 s.
GW266248 249,-

Jitka Ludvíková 
DEVĚT LET 
NATVRDO
Vtipné vyprávění o mat -
ce prvňáčka. 200 stran
GW266256 259,-

Denisa Martincová 
ŠARLOTIN ANDĚL
Život, který žila, neměl
patřit právě jí…
200 stran
GW259642 249,-

O ŠTĚŇÁTKU 
ZE STATKU 
Najde si štěňátko ka   -
ma     ráda, s nímž bude
legrace? 16 s., bar. il.
GW263403 179,-

Mel Starr 
NEKLIDNÉ KOSTI
Mladý lékař pátrá 
ve středověké Anglii 
po zmizelé dívce. 256 s.
GW036809 279,-

Miroslav Šilar 
ŠVIHÁK 
V PORCELÁNU
Švihák je zpět a je pros -
tě skvělý! 218 stran
GW266251 249,-

Džuničiró Tanizaki 
TAJNÝ ŽIVOT 
KNÍŽETE Z MUSAŠI
Román o životě vý  střed -
ního kní žete. 168 stran
GW266279 249,-

TATI, JAK TO BYLO?
128 stran, barevná publikace
GW038771 199,-

MAMI, JAK TO BYLO?
128 stran, barevná publikace
GW038770 199,-

Společně strávený čas je plný vzpomínek, které
stojí za to zachytit, abychom se k nim mohli 
v budoucnu kdykoliv vracet.  

Karel Vágner 
MUZIKANTSKÁ
KRONIKA KARLA
VÁGNERA
264 s., čb. a bar. foto
GW038528 299,-

Anne Tylerová 
ŠPULKA MODRÉ
NITĚ 
Od držitelky Pulitzerovy
ceny. 296 stran
GW037696 349,-

Štěpán Zavřel 
ZACHRÁNĚNÝ 
DĚDEČEK
Kniha pro děti od 4 let. 
32 str., barevné ilustrace
GW038819 149,-

Z. Zimmermannová 
SRAZ V KAVÁRNĚ
VÍDEŇ
Tajuplné dopisy jí změ -
nily celý život. 296 s.
GW266255 279,-

Jan Žáček 
MANIPULÁTOR
Děsivý příběh o mani-
pulativním spisovateli.
224 stran
GW269208 249,-
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máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny! 41

K
n

ih
y 

se
 s

le
vo

u

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 99 Kč

Mette Ankarloo 
GRILUJEME
S PŘÁTELI
Maso, ryby, saláty aj. 
126 stran
GW297343 199,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
BRATŘÍ GRIMMŮ
Pohádky s krásnými ilu -
stracemi. 144 s., bar. p.

GW038330 199,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 
CH. PERRAULTA
Kniha pro děti od 6 let. 
144 stran, bar. publikace

GW038332 199,-

Rowan Coleman 
MATKOU ZE DNE
NA DEN
Vtipný a emocemi nabi-
tý román. 416 stran
GW258917 349,-

Rowan Coleman 
RODINA ZE DNE
NA DEN
Pokračování Mat kou 
ze dne na den. 432 s.
GW265982 349,-

M. Roberts 
MŮJ ŽIVOT
S KOŇMI 
Osudy
vepsané do srdce i do paměti 240 s., bar. p.

GW038169 399,-

Judith Grohmannová
TAJNÉ MISE
Co zažívají speciální
policejní jednotky v boji
proti zločinu? 248 s., b.
GW037975 249,-

Danielle Steel 
MARNOTRATNÝ
SYN
Román od vaší oblíbené
autorky. 320 stran
GW037657 279,-

Holly Farrellová 
PĚSTOVÁNÍ 
ZE SEMEN
Rostliny pro interiér
i exteriér 144 s., bar. p.

GW038012 279,-

UŽ VÍM, JAK TO
FUNGUJE
Hravá a poutavá knížka
pro malé i velké. 
112 stran, bar. publikace
GW037360 349,-

Kimberly McCreight 
TAM, KDE JI NAŠLI
Od autorky americké -
ho bestselleru Případ
Amelia. 336 stran
GW038098 299,-

Francis Melville
ANDĚLÉ 
Inspirativní průvodce 
s překrásnými ilustra -
cemi. 128 s., bar. publ. 
GW038052 299,-

F. Decio, V. Battaglia 
UČÍME SE 
ORIGAMI
14 modelů s návody.
152 stran, bar. publ.
GW038428 249,-

Heike Oellerichová, 
Miriam Wesselsová, 
Kay Friedrichs 
RAKOVINA PRSU
224 stran
GW037489 249,-

Alexandra Oliva
POSLEDNÍ
Brilantní napínavý psy-
chothriller s apokalyp-
tickou zápletkou. 304 s. 
GW037717 299,-

Lucy Hollidayová 
NOC S AUDREY
HEPBURNOVOU
Vtipná romance ze sou-
časnosti. Brož., 328 s.
GW037820 249,-

Frank Schätzing 
BREAKING NEWS 
Novinářská sláva se
nedopatřením zvrtne 
ve štvanici. 888 stran
GW037037 499,-

A. Hellberg, E. Johnsson
CO DŮM DAL
Vdechněte 
potravinám nový
život 126 stran

GW297342 199,-

Jan Vyroubal 
POSLEDNÍ 
EVANGELIUM
Byl život Ježíše takový,
jak ho známe? 280 s.
GW259636 299,-

B. Benešová-Walterová 
DÍVKA, KTERÁ
ZTRATILA
BUDOUCNOST
344 stran
GW259616 299,-

Bruno Tessaro 
HOUBY DO KAPSY
Kniha popisuje charakteristické znaky každé houby
a v případě jedlých druhů jejich kuchyň ské využití. 
384 stran, baleno v dárkové krabičce s nožíkem
GW035969 399,-

Anna Todd 
After 1
POLIBEK
První díl romantické
série. Brož., 528 stran
GW037271 349,-

Anna Todd 
After 2
PŘIZNÁNÍ
Pokračování světového
bestselleru. Brož., 608 s.
GW037272 349,-

Anna Todd 
After 3
TAJEMSTVÍ
Další vlna emocionální
exploze. Brož., 728 s.
GW037273 399,-

Anna Todd
After 4
POUTO
Čtvrtý díl fenomenální
série. Brož., 432 stran
GW037274 299,-

Společník 
cestovatele
PAŘÍŽ
Průvodce nové genera-
ce. 448 stran, bar. publ.
GW035339 699,-
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Bettina Matthaeiová 
MODERNÍ 
VEGETARIÁNSKÁ 
KUCHAŘKA
Více než 200 vege -
tariánských receptů 
a 25 zajímavých po -
vídání vám představí
oblíbenou zeleninu
ve zcela novém svět-

le. Připravte si zeleninu provoněnou různými dru hy
koření, která se vám nikdy nepřejí. Váz., 240 s., bar. p.
GW038489 399,- 319,-

NAKLÍČENO!
Semínka, 
obilniny 
a luštěniny
Zdravé a chutné
klíčky jsou plné
vlákniny a bílkovin,
ale zá roveň mají
málo tuku. Nyní si
je díky této knize můžete snadno pěstovat doma. 
72 stran, barevná publikace
GW039226 199,- 159,-

Veronika Hájková, 
G. Agathonikiadis 
DOMÁCÍ
ŘECKÁ 
KUCHYNĚ
Kniha přináší 
ucelený soubor
řeckých receptů,
díky kterým si
můžete doma 
uvařit jídla, která jste si zamilovali na dovolené. 
192 stran, barevná publikace
GW038504 299,- 239,-

Anna Walzová 
DOKONALÁ
DÝNĚ
Vyzkoušejte
množství sla-
ných i sladkých
receptů a po -
znejte všechny
možnosti, které

vaření s dýní nabízí – například dýňový chléb, lepka-
vé hovězí s dýní a hranolkami ze sladkých brambor či
dýňový cheesecake. 112 stran, barevná publikace
GW038948 279,- 219,-

Diane Dittmerová 

KUCHAŘKA Z LESŮ A LUK
Oživte své vaření divoce rostoucími rostlinami a bylinami a objevte nečekané ingredience,
které možná rostou přímo za vaším domem! Kuchařka z lesů a luk vám ukáže, jak skvěle se
dá vařit s medvědím česnekem, naučí vás připravit lahodný bezový sirup, rafinovaně zkrášlit
dezerty růžovými plátky a extraktem a dodat tvarohovému koláči švih trochou šípkového
džemu. Objevte, jak chutná pravá příroda!
Váz., 160 stran, barevná publikace, 18,5 x 24,2 cm

GW038853 299,-  239,-
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Malá škola 
ZAVAŘOVÁNÍ
Naučte se zavařovat, mrazit,
sušit a nakládat ovoce, zele-
ninu i maso, připravit čatní,
marmelády, ovocné krémy,
rosoly, nakládat ryby nebo
třeba připravit úžasnou
šunku! 192 stran, bar. publ. 
GW036730 299,- 149,-

Angelika Iliesová
MINUTKY Z MASA
Šťavnatý steak, rychlé maso-
vé směsi, salát Caesar s křu-
pavou zeleninou, grilované
špízy – to jsou příklady jídel,
které s touto knihou zvlád-
nete hravě připravit pro
celou rodinu. 144 s., bar. p.
GW039136 299,- 239,-

NEJLEPŠÍ RECEPTY 
Z BARBECUE
Chutně a šťavnatě
V této knize najdete mnoho
lahodných receptů, užiteč-
ných návodů a tipů, stejně
jako přehled potřebného 
grilovacího vybavení.

224 stran, barevná publikace
GW038082 349,- 149,-

NAPEČENO 
BEZ PEČENÍ
Potřebujete rychle vytvořit
dezert, ale nechce se vám
zapínat troubu? S touto
kuchařkou snadno připra -
víte dezert ze surovin, 
které máte běžně doma. 
128 stran, barevná publikace
GW037889 259,- 199,-

RUM
Kniha plná profilů jednotli-
vých značek rumu vám při-
náší zajímavosti z historie
tohoto destilátu, stejně jako
50 koktejlů, které vám uká-
žou nekonečné možnosti
využití jeho kořenitého
základu. 208 stran, bar. publ.
GW038734 299,- 239,-

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

NOVIN
KA

JAK FUNGUJE JÍDLO
Graficky poutavě upravená publikace pokrývá širokou škálu té mat, 
od diet k nesnášenlivosti lepku, a vyvrací řadu běžných mýtů o jídle.
Vysvětluje, jaké jsou zásady dobré výživy, co znamená doporučené datum
spotřeby, co jsou to antioxidanty i co s vaším tělem udělají superpotravi-
ny. Dozvíte se, proč je nebezpečné znovu ohřívat rýži i jaký je rozdíl mezi
organickými a průmyslově zpracovanými potravinami. Kniha v neposlední
řadě sleduje též historii výroby potravin i způsob jejich dopravy. 
Váz., 256 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GW039409 399,-  319,-
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Co jíme, když jíme…
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Joshua Kozak 

FIT PRO ŽIVOT
Aktivní život předpokládá ohýbání, otáčení, natahování
a protahování. Totéž by mělo zahrnovat i vaše cvičení.
Funkční trénink napodobuje přirozené pohyby těla, posi-
luje propojení složek pohybového aparátu a umožňuje
vám pokračovat i s přibývajícími léty v činnostech, které
máte rádi. Kniha přináší víc než 60 detailně popsaných
cviků, 20 jedinečných cvičebních sestav a 3 měsíční pro-
gramy. To vše vám pomůže zlepšit kondici, posílit svaly
a předcházet zraněním. Obnovte sílu a rovnováhu svého
těla, abyste se stále mohli pohybovat s lehkostí mládí.  
Brož., 192 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GW039819 299,- 239,-

Gerti Samelová 
SEDM TIBEŤANEK 
Kdo by netoužil po partnerském
vztahu plném lásky, dobrém
zaměstnání a pevném zdraví?
Ženská typologie, založená 
na prastarém učení o harmonii
energií uchovávaném po tisíciletí
v tibetských klášterech, vám
pomůže uspořádat si život k co
největší spokojenosti. 240 stran
GW037852 199,- 169,-

Giulia Endersová 
STŘEVO NENÍ TABU 
Nadváha, deprese i alergie
souvisí s narušenou rovno-
váhou střevní flóry. Takže
pokud se chceme ve svém
těle cítit dobře, žít déle a být
šťastní, musíme o své střevo
pečovat. 280 s., čb. ilustrace
GW037085 299,- 249,-

Michael Nehls 
ALZHEIMER
SE DÁ LÉČIT
Autor představuje komplexní
program, s nímž se dokáže-
me ubránit Alzhei me rově
nemoci! V knize na leznete
konkrétní rady pro prevenci 
i léčbu. Brož., 312 s., čb. il.

GW038206 279,- 219,-

Yael Adlerová 
KŮŽE ZBLÍZKA
Známá dermatoložka ve své
podnětné a zábavné knize
vysvětluje všechno, co chce-
me o kůži vědět, a nevyhýbá
se ani různým tabu, jako
jsou vřídky, vrásky či plíseň.
Brož., 304 stran, čb. il.
GW038380 299,- 239,-

Elisabeth Langeová 

ZBAVTE SE
PÁLENÍ ŽÁHY
Autorka jednoduše
a srozumitelně ukazu-
je, jak dochází k pále-
ní žáhy a k refluxu.
Zve vás na velmi
informativní cestu 
trávicím traktem,
počínaje ústní 

dutinou přes jícen a žaludek až 
do střeva. Tak nejlépe pochopíte, jak pálení žáhy vzni-

ká a jaké přírodní prostředky slibují vyléčení. Kromě toho kniha obsahuje
kapitolu plnou receptů na lahodné pokrmy, které jsou pro žaludek opravdovým 
po hlazením, a navíc mění léčbu v požitek – od chutné snídaně přes neodolatelná
hlavní jídla, vývary, omáčky a svačiny až k opravdové božské maně v podobě vybra-
ných zákusků a jemného pečiva. Nikdo se nemusí zříkat chutného jídla jenom proto,
že trpí pálením žáhy! Váz., 168 stran, 12,5 x 20 cm

GW039382 199,- 159,-

OBNOVTE SÍLU 
A ROVNOVÁHU
SVÉHO TĚLA! 

NOVIN
KA
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Brigitte Engammareová 
KRÁSNÉ NOHY 
ZA 30 DNÍ
Tato kniha je ideální pro ty,
kdo nemají čas chodit do
tělo cvičen či posiloven a hle-
dají ucelený tréninkový pro-
gram, který je provede jejich
každodenním cvičením. 
Brož., 112 stran, bar. foto

GW039081 199,- 159,-

M. Moravec, G. Koukalová
JINÁ 
GABRIELA KOUKALOVÁ
Sportovní i osobní zpověď nejlepší biatlonistky
naší historie. Součástí knihy jsou i dosud ne -
zveřejněné fotografie. 308 s. + 32 s. bar. foto
GW314396 399,- 319,-

Alexander Hoheneder, Thomas Münch 
CORE TRÉNINK
Posilování středu těla
Objevte svou sílu s uceleným šestitýdenním
programem pro štíhlé, pevné a atletické tělo. 
Brož., 64 stran, barevná publikace
GW039670 149,- 119,-

E. Browerová, E. Jagová 
JÓGA
Umění pozornosti
Kniha, která vás změní, pro-
budí, rozsvítí vaše světlo 
a poskytne životní sílu. Něž -
ně vás uvede do jógové
praxe, osvěží mysl, otevře
srdce a pohladí duši.
Brož., 232 stran, bar. publ.

GW037155 399,- 349,-

Nemáte čas zajít
do fitness studia?
Odteď už nemusíte!
Oliver Bertram 

POSILOVÁNÍ 
BEZ NÁŘADÍ 
PRO MUŽE
Tato kniha nabízí přes 300 cviků
s fotografiemi, stovky jejich variant
a mno ho technik pro zvýšení intenzi-
ty tréninku. Představuje tak nejob-
sáhlejší kompendium posilování
s vahou vlastního těla na knižním

trhu! Trénink není omezený věkem a je vhodný pro začátečníky, pokročilé i profesionály.
Flexivazba, 320 stran, barevná publikace, 24 x 24 cm

GW039274 kniha bez předplatného 399,- 319,-
DP039274 kniha s předplatným 399,- 319,-

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin 

BĚŽ A NEPŘESTÁVEJ!
Kniha významného českého ultramaratonce a zakladatele běžecké
školy a jeho kolegy je určena nejen běžcům, ale i lidem, co chtějí s běháním začít.
Vysvětlí vám, proč je pohyb důležitý, a dá vám tu správnou motivaci do pravidelného tréninku. Dočtete
se i o konkrétních případech, kdy běhání člověku výrazně pomohlo zlepšit zdravotní stav. Součástí knihy
je také praktická část s tréninkovými plány a doprovodným cvičením. 
Váz., 216 stran, barevná publikace, 13 x 19 cm

GW039748 279,- 219,-

NOVIN
KA

Proč byste měli běhat či chodit a nikdy
s tím nepřestat? Prostě proto, že člověk
byl k těmto dvěma pohybům stvořen
a pohyb je to, co člověku pomáhalo
a pomáhá celou jeho éru žít a přežít.
Nenechte se mýlit tím, že v moderní době
vám se vším pomohou léky a nové objevy
v lékařství, že všechno jednou půjde
nahradit. Možná ano, ale to už vy, pokud
nezvednete zadek a nezačnete se hýbat,
nejspíš nezažijete. Tak vstávat a cvičit –
už je čas! V Běž a nepřestávej! vám uká-
žeme, že je to snadnější, než si myslíte,
a taky vám řekneme, co vám nikdo
v životě neřekl, a sice: TY NA TO MÁŠ, 
TY TO DÁŠ!

Miloš Škorpil a Pavel Kosorin

NOVIN
KA

+ DÁREK 
čtvrtletní předplatné

časopisu

AUTOMOBIL 
REVUE*
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P
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Joan Borysenko, Ph. D.
M. Borysenko, Ph. D. 

LÉČIVÁ MOC
MYSLI 
Ve své knize autoři
umně skloubili své 
rozsáhlé znalosti 

medicíny, metafyziky, spirituality a alternativních tera peutických forem,
aby stvořili překrásné a pozoruhodné dílo, které ukazuje, jak lze využít
úžasného potenciálu ducha k léčení tělesných i emocionálních potíží. 
Brož., 232 stran, 12,5 x 20 cm

GW039587 259,-  199,-

Andreas Winter 

JAK SE VYLÉČIT BEZ LÉKŮ
Příčinou mnoha chronických onemocnění není fyzický, ale emocio-
nální stav. Alergii, migrénu, poruchy spánku a dokonce rakovinu je
možné zahnat na ústup odhalením duševní příčiny a její reinterpre-
tací. S tímto přístupem Andreas Winter kombinuje již mnoho let
zavedenou medicínu s duchovní vědou a úspěšně léčí tisíce postiže-
ných. Místo zbytečného nasazení léků doporučuje lépe identifikovat
pozadí psychosomatických obtíží. Psychika je informační komplex,
který ovlivňuje tělo. Pokud se podaří pochopit hlubší význam one-
mocnění, symptomy se často brzy vyřeší. Publikace vychází z nejno-
vějších poznatků a rozsáhlých případových studií. Zjistěte si, co je
příčinou vašeho onemocnění, a získáte kont rolu nad svým zdravím!
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm

GW039604 249,-  199,-

NAUČTE SE
MYSLET 
POZITIVNĚ!

INSPIRUJTE
SE K CESTĚ
ZA LEPŠÍM
ŽIVOTEM!

Louise L. Hay 

UZDRAV 
SVÉ TĚLO
Původ nemocí 
a metafyzický
způsob, jak je
překonat

Průběh choroby může být zvrácen prostou změnou našeho myš lení. Když
se choroba vrací znovu a znovu, je to kvůli tomu, že pacient nezměnil 
své myšlenkové návyky, a proto u něj znovu propukla tatáž nemoc.
Změníme-li své myšlení, které nemoc způsobilo, nebudeme už další lékař-
skou pomoc potřebovat. Váz., 88 stran, 14 x 19 cm

GW039506 179,- 139,-

Shakti Gawainová 
ŽIVOT VE SVĚTLE
Pokud v životě hledáte hlubší smysl, intuitivně
cítíte sílu, se kterou nevíte, jak naložit, pak je tato
kniha určena právě vám. Autorka vás naučí, jak
poslouchat váš vnitřní hlas a jak nechat proudit
vnitřní energii na povrch. Cvičení v této knize vám
pomohou v oblasti kreativity, vztahů, práce i rodi-
ny. Brož., 160 stran, 14,5 x 20,5 cm
GW039585 159,- 119,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Marie Kondo 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID 
Poznejte originální umění,
díky němuž se spolehlivě
zbavíte nepořádku a náležitě
si uspořádáte věci. Tato pře-
svědčivá knížka se právem
stala ohromným bestselle-
rem po celém světě a vyšvih -
la se na první místo žebříčku
New York Times. 192 stran  

GW037283 249,- 199,-

John C. Parkin 
DO PR****, DĚLEJTE, 
CO MÁTE RÁDI
Autor této knihy tvrdí, že
štěstí dosáhneme pouze
v případě, že budeme oprav-
du dělat jenom to, po čem
toužíme. Zjistěte, co máte
opravdu rádi, a nebojte si 
při tom občas trochu zana-
dávat. 264 stran, čb. il.

GW038754 249,- 199,-

Pro chvíle klidu 
a pohody
Max Ehrmann 

DESIDERATA ŠTĚSTÍ
V tomto krásně graficky upraveném
svazku najdete bezmála čtyřicet slav-
ných textů od Maxe Ehrmanna. Jejich
kvalitu potvrzuje fakt, že jsou již víc než
půl století stále čteny a knižně reedová-
ny. Pro čtenáře ezoteriky a self-help lite-
ratury jsou hodnotné především tím, že
jsou přímými předchůdci takzvaných
afirmací, jak je známe v moderní podo-
bě. Jejich meditativní nádech a krásný
jednoduchý jazyk vám dopřejí uklidňující
chvíle pokaždé, když je otevřete. 
Váz., 80 stran, čb. il., 10,5 x 16,5 cm

GW039600 149,-  99,-

NOVIN
KA

Jen Sincero 

JSI PROSTĚ BOREC
Skvělá motivační knížka pro každého, kdo zoufale
touží po lepším životě, ale nechce se zruinovat jeho
hledáním. Přes sto týdnů už se drží na žebříčku best-
sellerů New York Times! Až tuto knížku dočtete, do -
kážete: změnit svoje zvyky, které vám brání získat, 
co chcete; vytvořit si život, z jakého budete v sedmém
nebi – a to hned; vydělat si už konečně pořádné pení-
ze – tolik, kolik jste ještě v životě neviděli. Vezměte si
na pomoc Sílu a konečně udělejte díru do světa! 
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm

GW037994 299,-  229,-

JEN SINCERO
Nesmírně úspěšná americká autorka 
vám pomůže od základů změnit osob-
ní i pracovní život. Před pár lety dala 
sbohem svému domu v Kalifornii, 
aby mohla cestovat po světě a co nej-
víc dodávat lidem odvahu k životu
neome zených možností.

NOVIN
KA

©
20

15
 B

ra
nd

on
 S

od
er

46 a 47 medicina a uspech_sablona lista  5/18/18  1:24 PM  Stránka 3



Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 61.48

Ži
vo

tn
í 

p
o

m
o

c

NOVIN
KA

Tajemství harmonie
ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA
„Vyber si povolání, které miluješ, a v životě nebu-
deš muset jediný den pracovat.“ To, co před více
než 2000 lety vyjádřil Konfucius, zní jako z mo -
der ní knihy o osobním rozvoji. Avšak i pro ty, kdo
mají štěstí dělat práci, kterou milují, je důležité
nalézt vyvážený poměr mezi prací a osobním živo-
tem. Tato kniha vám nabídne rovnou 100 origi -
nál ních cest k vytoužené životní rovnováze.
Brož., 96 str., barevná publikace, 14,8 x 19,1 cm

GW039657 129,-  99,-

Tajemství harmonie
OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Přejete si šťastný a klidný život? Stejně jako vy
má toto přání většina lidí, ale málokdo ví, jak si
jej splnit. Klíčem je bdělá pozornost. V této knize
naleznete 100 malých cest k pozornějšímu živo-
tu. Na originálně navržených stránkách najdete
cvičení, malé meditace, jógu, krásné omalovánky,
speciální domácí projekty a nápady na wellness,
které vám umožní objevit šťastné momenty 
v každodenním životě. 
Brož., 96 str., barevná publikace, 14,8 x 19,1 cm

GW039658 129,-  99,-

Suze Yalof Schwartz 

ODPOJTE SE
Lepší knihu o meditaci si ani nelze představit. Autorka
přináší přesvědčivý, motivující a jednoduchý návod, 
stručně doložený lékařskými výzkumy a velmi věrohodný.
V jednoznačném souladu se současným trendem se člo-
věk díky meditaci uklidní, získá lepší soustředění i paměť,
a dokonce bude krásnější a víc sexy. Užívejte si života 
a buďte mnohem výkonnější! Se vším vám poradí tato
skvěle zpracovaná a zábavně napsaná knížka. 
Váz., 184 stran, 14,5 x 20,6 cm

GW039056 249,-  199,-

Zklidněte svou
mysl a buďte 
krásnější a sexy!

2X ŠAOLIN

obj. č. 
GW040122170,-

ušetříte

328,-
jen

Výhodný komplet

Louisa Thomsen Britsová 
HYGGE
Dánové jsou považováni 
za nejšťastnější národ 
na světě. Za jejich spoko -
jeností stojí hygge, což je
pocit sounáležitosti a tepla,
moment pohody a radosti.
Tato malá knížka vám po -
může hygge najít ve vašem
životě a užívat si jej každý
den. Uvařte si šálek kávy,
uvelebte se ve svém oblí -
beném křesle a přesvěd čte
se, o kolik krásnější je život
s hygge. 192 stran, bar. foto

GW038594  249,- 199,-

NOVIN
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Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao 
ŠAOLIN
Tajemství vnitřní síly
Šaolinský mnich a zkušený kouč srozumitelně vysvět-
lují, jak v sobě máme objevit svou vnitřní sílu, aby-
chom si dokázali plnit své sny. Brož., 160 s., bar. p.
GW037870 249,- 199,-

Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao 
ŠAOLIN
Osm kroků k získání energie a vnitřní 
rovnováhy
Brož., 160 stran, barevná publikace
GW038045 249,- 199,-

48 a 49 zivotni pomoc_sablona lista  5/18/18  1:38 PM  Stránka 2



Platnost katalogu od 1. června do 31. srpna 2018. 49

Ži
vo

tn
í 

p
o

m
o

c

Inka Jochumová 
UZDRAVTE SI OČI
Staré čínské metody 
pro dobrý zrak
Díky energii vysílané do očí
se mnohým zlepšil zrak na -
tolik, že přestali nosit brýle!
56 stran, barevná publikace
GW038658 149,- 119,-

Napojte se 
na sílu přírody…

Dr. Qing Li 

ŠINRIN-JOKU
Japonské umění lesní terapie
Šinrin-joku neboli lesní terapie je současný trend trávení času 
v lese pro zlepšení fyzické i psychické pohody. Praxe je velmi jed-
noduchá – můžete objímat stromy, chodit naboso po trávě nebo
jenom vědomě a intenzivně dýchat čistý vzduch. V knize se do -
čtete, jak tyto praktiky provozovat správně a budete se divit, jaký
dopad může tato medicína mít. Podaří se vám snížit krevní tlak 
a stres, zlepšit imunitní systém a znovu se napojit na sílu přírody.
Váz., 320 stran, barevná publikace, 14,9 x 21 cm

GW039767 399,-  319,-
cena pro VIP členy 279,-

Inka Jochumová

DEJTE SBOHEM ÚNAVĚ
Únava vzniká především při nedostatečném proudění vnitřní energie, takzvané
čchi. Naučte se ji získávat a posilovat! Je prokázáno, že cvičení pramenící
z tradičního čínského posilování energie oživuje vnitřní orgány a rozpouští 
blokády v meridiánech. Dochází k harmonizaci těla a celkovému ozdravení.
Díky vynikajícím radám z cyklu těchto příruček získáte příliv vitality. 
Váz., 64 stran, barevná publikace, 13 x 19 cm

GW038656 149,-  119,-

Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz
PÁTÁ DOHODA
Tento praktický průvodce cestou sebeovlá -
dání vám pomůže přetvořit vlastní život,
neboť se zbavíte bezpočtu omezujících do -
hod, které jste uzavřeli nejen sami se sebou
či s ostatními lidmi, ale i se samotným živo-
tem. Kniha vás dovede k tomu, kým opravdu
jste. Je nástrojem, který z vašeho života
vytvoří umělecké dílo. 208 stran
GW038798      199,- 159,-

Daniel Reid 

TAO ZDRAVÍ,
SEXU 
A DLOUHÉHO
ŽIVOTA
Tato praktická a čtivá kniha
prozkoumává komplexní
systém péče o zdraví, který
uplatňují mistři bojových
umění a meditující lidé již
přes 5000 let. Daniel Reid
zde spojil osobní zkušenost
s původním výzkumem a pří-
stupným, často anekdotic-
kým způsobem představuje
západnímu publiku praktické
záležitosti tohoto umění
spolu s jejich řešením. Kniha
zahrnuje všechny zdravotní

aspekty spolu se stručnými informacemi o dietě a výživě, půstu, lékařství,
meditaci a sexuální józe. Brož., 464 stran, 15,4 x 23,2 cm

GW039234 399,-  319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

48 a 49 zivotni pomoc_sablona lista  5/18/18  1:39 PM  Stránka 3



Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 61.50

D
u

ch
o

vn
í 

lit
er

at
u

ra

NOVIN
KA

Jeho Svatost dalajlama,
Tenzin Gyatso 

LASKAVOST,
JASNOST
A POROZUMĚNÍ
Tato kniha je všeobecně
považována za nejčtivější
dalajlamův spis. Byla pře-
ložena do mnoha jazyků
a je dokladem autorovy
laskavosti, jasnosti a hlu-
bokého vhledu do proble-
matiky tibetského učení.
Učení obsažené v knize
představuje mapu tibetské
duchovní kultury a shrnu-

je všechna témata, k nimž se dalajlama opakovaně vrací. 
Váz., 256 stran + 24 stran barevných fotografií, 12,5 x 20 cm

GW039544 299,-  229,-

James Redfield 

TAJEMSTVÍ
SHAMBHALY
Volné pokračování knihy
Celestinské proroctví
zavede čtenáře do zasně-
žených Himálají za hle -
dáním tajné Shambhaly.
Skrytá znamení, sekty,
čínští agenti, ale i tibetští
mniši jsou hlavní motivy
tohoto slavného a tajem-
ného příběhu. Budete
svědky hledání skryté
pravdy, která může změ-
nit běh našeho světa.

Knihy tohoto autora se prodávají po celém světě. V žánru ezoterního
románu je totiž James Redfield světovou špičkou. 
Váz., 208 stran, 15 x 23 cm
GW039534 249,-  199,-

Doreen Virtue 

MARIE, 
KRÁLOVNA ANDĚLŮ
Ve své další knize se světozná-
má autorka knih o světě andělů
zaměřuje na postavu Marie,
matky Ježíše. Ukazuje nám, jak
Marie projevuje lásku k lidem,
zvláště pak k matkám a dětem.
Kniha popisuje mnoho nejrůz-
nějších příběhů a osobních 
setkání, v nichž se dokládají 
zá zračná uzdravení, mariánská
zjevení a setkání s Pannou
Marií. Jak sama autorka píše,
Marii může požádat o pomoc
prostřednictvím modlitby každý.  
Váz., 200 stran, 13 x 20,5 cm

GW039675 199,-  159,-

Doreen Virtue 
ANDĚLSKÁ
TERAPIE
Pracovní
kniha
V této knize se
dozvíte, které
anděly povolat,

jak vykládat andělská poselství i jak pomoci
přátelům v nouzi. 256 stran
GW039650 259,- 199,-

S. Arnoldová, 
S. Padorrová 
37 VTEŘIN
Autorčino 
poselství je 
velice pozitivní:
kolem nás je

daleko víc lásky a pomoci, než si dokážeme
představit! 176 stran
GW038251 199,- 159,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Ileana Abrevová 
KOUZLA 
PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT
Chcete změnit svůj život?
Stačí k tomu dobré úmysly
a jednoduchá, ale mocná
kouzla, s nimiž najdete lás -
ku, zís káte finanční zabez -
 pe čení a udržíte si štěstí 
po celý život. 120 s., čb. il.
GW038141 149,- 119,-

Hartwig
Hausdorf 
NÁVRAT
DRAKŮ
Na stopě
posledním 
žijícím 
dinosaurům

Světoznámý autor tvrdí, že pravěký svět neza -
nikl, a za vádí čtenáře do odlehlých koutů naší
planety, v nichž mohli pravěcí živočichové 
přežít. 176 stran + 16 stran černobílých foto

GW039705 249,- 199,-

Silver Raven Wolf 
KNIHA STÍNŮ
Tato kniha nabízí vhled do
historie a rozvoje moderního
čarodějnictví a magie západ-
ního světa. Bude vám sloužit
jako encyklopedie magie tak
dlouho, dokud vaše mysl
zůstane otevřená a vaše vůle
silná. Brož., 544 stran
GW038936 399,- 319,-

Odhalte tajemství
léčivých krystalů!
Cassandra Easonová 

KAMENY 
A JAK JIM ROZUMĚT
Kniha proslulé Cassandry Easonové
zkoumá úžasné vlastnosti přisuzované
jednotlivým kamenům a krystalům.
Můžete ji využít jako velmi srozumitel-
nou příručku pro začátečníky. Poradí
vám, které kameny jsou nejdůležitější,
a dozvíte se vše o jejich využití v mnoha
oblastech života – doma, na zahradě,
na pracovišti, ale i pro lásku a pohodu. 
Váz., 128 stran, černobílé ilustrace, 
13 x 19 cm

GW038450 199,- 149,-

NOVIN
KA

Noira

TAROT
Orákulum vztahů
Víte, na co se lidé nejvíc
ptají u kartářek? Nejsou to
výsledky sportovních zápa-
sů, dokonce ani peníze či
výherní čísla v loterii. Lidé 
se především dotazují 
na vztahy. Kniha z pera 
zkušené věštkyně přináší
odpovědi. Dozvíte se z ní
mnohé o sobě, o svých blíz-
kých i o vašem vzájemném 
vztahu. Rychlé a zábavné
výklady z karet vám poskyt-
nou povzbuzení a objasní
řadu situací. 
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 12,5 x 20 cm

GW039551 249,-  199,-

NOVIN
KA

E. von Däniken 
CESTA 
NA KIRIBATI 
Brilantní ces -
topisné dílo, 
ve kterém nás
světoznámý
badatel a archeolog zavede na ostrovy Kiribati,
kde byl objeven skvěle fungující kamenný kom-
pas a další podivuhodné megalitické stavby.
264 stran
GW039686 259,- 199,-

Čeká vás 
harmonický
partnerský
život? 
Karty vám
to prozradí!  

50 a 51 ezoterika_sablona lista  5/18/18  1:55 PM  Stránka 3



Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob! 52

D
ár

ko
vé

 z
b

o
ží

SADA 4 MISEK CHERRY        
Keramické misky o průměru 12,5 cm s krémovou glazurou a dekorem třešně. Vhodné
do mikrovlnné trouby. Misky lze mýt v myčce, ale pro zachování dokonalého vzhledu
je doporučujeme umývat ručně.
GW314713 255,-

SADA 4 HRNKŮ CHERRY
Keramické hrnky o objemu 310 ml s krémovou glazurou a dekorem třešně.
Vhodné do mikrovlnné trouby. Misky lze mýt v myčce, ale pro zachování
dokonalého vzhledu je doporučujeme umývat ručně.
GW314712 255,-

PŘÍVĚSEK HAMSA S ŘETÍZKEM
Hamsa znamená „pět“, ale také „pět prstů ruky“. Tento
amulet představuje požehnání, moc a sílu. Je univerzálním
znamením ochrany. Zajišťuje klid a harmonii v rodinných
vztazích, ochraňuje lásku a věrnost. Nosívala ho bohyně
plodnosti a lásky Ištar. Šperk je vyroben z chirurgické oceli.
Délka řetízku 45 cm, velikost přívěsku 2 x 3 cm. 
GW320111 245,-

ZÁLOŽKA 
DO KNIHY
S HAMSOU 
A AMETYSTEM
Ametyst navozuje 
klid a duševní rovnováhu,
zvyšuje intuici a přináší
pocit radosti. Průměr pří-
věsku 2 cm, délka záložky
8 cm. Materiál: kov.
GW320103 99,-

BIO RŮŽOVÁ VODA
(2 ks)
Sada obsahuje: růžovou
vodu v lahvičce (100 ml)
a v cestovním balení se
sprejem (30 ml). 
Voda z damašské růže 
je cenným prostředkem 
pro dočištění, tonizaci,
fixaci make-upu a pro
osvěžení pleti v horkých
letních dnech. Růžová
voda hydratuje a zpev-
ňuje pleť, pomáhá 
na akné a po slunění. 
Je vhodná i pro děti. 
GW314776 199,-

NÁPLASTI 
S MAGNETEM
(10 ks)
Magnetické náplasti se
aplikují na bolestivé místo
nebo místo svalového
napětí, zejména na krku,
ramenou, zádech nebo
končetinách. Lze je využít 
na celé tělo a jsou vodě -
odolné. Náplasti podporují
a zlepšují krevní oběh.
Používají se na tlumení
bolesti svalů, kloubů,
páteře, pomáhají při oto-
cích, brnění. Průměr
náplasti: 2 cm. Balení
obsahuje 10 kusů. 
GW315484 99,-

MASÁŽNÍ VIBRAČNÍ ROLER
Otočné masážní válečky společně s vibracemi (dvě úrovně intenzity) dokonale
namasírují a uvolní vaše chodidla, uleví od napětí a bolesti nohou. Masáží
podpoříte prokrvení dolních končetin, imunitní systém i funkci všech důleži-
tých orgánů. Výborná pomůcka pro dia betiky. 
Rozměry: 16 x 12,5 cm. 
Napájení: 3x AAA (Baterie
nejsou součástí balení.)
GW315478  389,-
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BALZÁMY: CHLADIVÝ A CANABIS
Sada dvou balzámů (2x 500 ml) s kaštanem koňským na bola-
vé klouby, svaly a páteř. Balzámy přináší úlevu při potížích
s revmatismem, zánětu žil, artritidě, bolestech kloubů, ulevují
od namožených svalů a páteře, pocitu těžkých nohou a bola -
vého svalstva, regenerují vysušenou a popraskanou pokožku.
GW251393 119,-

BIO KOKOSOVÝ OLEJ
(300 ml)
Kokosový olej má jemnou chuť
i vůni. Obsahuje téměř 86 %
nasycených mastných kyselin,
které se v těle zpracovávají
přímo na energii. Hodí se 
na smažení, pečení cukroví 
i vaření. Je možné ho použít
jako pleťový krém nebo tělové
mléko (nezanechává mastný
film a krásně se vstřebává do
pokožky), dokáže zklidnit pleť
po opalování. Domácím miláč-
kům zlepšuje kvalitu srsti.
GW314762 129,-

Terezia 
RAKYTNÍKOVÝ OLEJ (doplněk stravy)
100% rakytníkový olej bez dalších příměsí od českého
výrobce. Rakytník podporuje obranyschopnost organiz-
mu, činnost srdce, zlepšuje činnost trávicího traktu
a působí příznivě na pokožku. Obsahuje vitamin A,
beta-karoten (třikrát více než v mrkvi), vitaminy B1,

B2, B6, vitaminy D, E, F, K a P,
třísloviny, organické kyseliny,
ochranné nenasycené mastné
kyseliny omega-3, 6, 9 a ome -
ga-7. Kap ky jsou vhodné 
k vnějšímu i vnitřnímu užití. 
GW277745

tobolky (30 tobolek) 199,-
GW277746

kapky (10 ml) 99,-

MANIKÚRA A MAKE-UP SET (18 dílů)
Sada obsahuje: nástroje na manikúru (3x kleštičky, nůžtičky, 
2x pilník, náčiní pro péči o nehty a kůžičku), make-up set 
(pinzeta, zrcátko, kartáček/hřebínek na obočí a řasy, štětec 
na pudr, 4 štětečky na líčení) a černé koženkové pouzdro.
Rozměry pouzdra: 17,5 x 11,8 cm (otevřené: 25,3 x 17,5 cm).
GW315483 175,-

AKUPRESURNÍ VLOŽKY DO BOT
S MAGNETY
Využijte vlastnosti magnetů v kombinaci
s akupresurou. Denním nošením přede-
jdete oteklým a unaveným nohám, 
přispějete k pohodlí a dobrému pocitu
z chůze. Akupresurní masáž vzpruží
vaše tělo a zmírní únavu. Pomocí mag-
netů prokrvíte dolní končetiny. Vložky 
se dají zastřihnout na požadovanou
velikost.
GW261084 dámské (velikost 36–41)
GW261082 pánské (velikost 39–44)

119,-

OŠETŘUJÍCÍ KRÉM S KONOPÍM A KONOPNÉ MÝDLO
Sada obsahuje: ošetřující krém (400 ml) a mýdlo. Výrobky
s konopným olejem pokožku optimálně ošetřují a hydratují. Pleť
je po použití konopného mýdla a krému jemná, pružná a hladká. 
GW314774 199,-
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Kate Mooreová 
FELIX Z NÁSTUPIŠTĚ
Č. 1
Laskavé povídání o jedné
železniční stanici v zapad-
lém severoanglickém kraji
dýchne na čtenáře staro-
světskou atmosférou. 
296 stran + 8 stran barevné
fotopřílohy
GW039144 299,- 239,-

Andrea Kurschusová 
MÁ KOČKA 
MI ROZUMÍ
Způsoby kočičí mluvy odráží
lidskou komunikaci. Obava,
radost, smutek, odpor, pře-
kvapení a zvědavost – to
vše dokážeme interpretovat,
stačí rozpoznat ty správné
signály! 128 stran, bar. publ.
GW039091 249,- 199,-

VYZKOUŠEJTE NETRADIČNÍ
METODU VÝCVIKU!

Příroda do kapsy 
PTÁCI
Titul přináší zajímavosti a podrobné informace z rozmanitého světa ptáků
a shrnuje výběr druhů z celé Evropy. Brož., 216 stran, barevná publikace
GW038912 159,- 119,-

HOUBY
Publikace obsahuje výstižné vyobrazení více než 200 druhů hub.  
Brož., 192 stran, barevná publikace
GW038911 159,- 119,-

LÉČIVÉ ROSTLINY
V knize naleznete 180 druhů bylinek z celé Evropy s informacemi o jejich
léčivých účincích. Brož., 192 stran, barevná publikace
GW038910 159,- 119,-

STROMY
Příručka obsahuje podrobné informace o více než 150 druzích původních 
i cizích dřevin. Brož., 192 stran, barevná publikace
GW038893 159,- 119,-

Liane Rauchová 

VÝCVIK BEZE SLOV
Základní příručka o tréninku psa technikou tzv. prázdné ruky, která spo -
juje prvky cvičení a hry. Z kombinace klasických výchovných podnětů, 
dogdancingu, psích triků a handtouch tréninku vznikla metoda, díky níž
si psi hravým způsobem budují úzký vztah ke svému majiteli. Naučí se
pomocí očního kontaktu zeptat, co se bude dělat dál, a řídit se automa-
ticky podle svého majitele. Metoda je vhodná i pro trénink handicapova-
ných či neurotických zvířat. 
Brož., 96 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm

GW039092 199,- 159,-
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Renata Herber 
BABIČČINY BYLINKY
Autorkou tohoto podrob-
ného bylináře našich 
nejpoužívanějších léčivých
rostlin je Renata Herber,
která vydala již řadu 
dalších úspěšných knih, 
publikuje články o zdra-
vém způsobu života, 

ezoterice a hermetismu, přednáší na ezoterických festi -
va lech a vede poradnu v oblasti léčení potravinami, 
sni  žování nadváhy a bylinné i regresní terapie. 
184 stran, barevná publikace
GW038633 299,- 239,-

Frank Hecker a kolektiv 
ATLAS ŽIVOČICHŮ
A ROSTLIN
Obsažný atlas uvádí výběr
z předchozích titulů edice
Nový průvodce přírodou
(Stromy, Ptáci, Houby, Léči -
vé rostliny a Plané rostliny)
a doplňuje je o nové části:

savce, ryby, plazy a obojživelníky, hmyz a mechy. 
Brož., 544 stran, barevná publikace
GW036999 499,- 429,-

Veronica Peerlessová 
ZDRAVÉ POKOJOVÉ
ROSTLINY
Praktická a nápaditě uprave-
ná publikace uka zuje, jak
okamžitě zjistit, co vaší rost-
lině chybí. U každého nedu-
hu je uvedena náprava a ne -
chybí ani informace o ideál-
ním stanovišti. 144 s., bar. p.

GW039246 249,- 199,-

David A. Bainbridge 
ÚSPORNÉ 
ZAVLAŽOVÁNÍ 
ZAHRADY
Příručka zaměřená na alter-
nativní techniky zavlažování
rostlin. Popisuje jednoduché
zavlažovací systémy, s nimiž
lze ušetřit značné množství
vody. 128 stran, bar. publ.

GW038108 249,- 199,-

Skvělé tipy 
od českých 
kutilů! 

Frances Tophillová 

ZAHRADNIČENÍ
V NÁDOBÁCH
Moderně upravená zahradnická 
příručka pro všechny, kteří si chtějí
vyzkoušet zahradničení na malém
prostoru – v květináčích, truhlících
i v nápaditých ná dobách, například
plechov kách. Kniha obsahuje infor-
mace, jak se vypo řá dat s praktickými
záležitostmi, jako je vhodná půda,
stanoviště, aranžmá či zá kladní péče,
hnojení a přesazování. Nechybí ani
podrobnosti o konkrétních druzích,
ať už jde o okrasné rostliny, bylinky,
zeleninu nebo základní druhy ovoce.
Brož., 160 s., bar. publ., 21 x 24 cm

GW039284 kniha bez předplatného 299,- 239,-
DP039284 kniha s předplatným 299,- 239,-

Václav Postránecký 

RECEPTÁŘ 
PRIMA NÁPADŮ
Listujte, čtěte a objevujte vyzkouše -
né a neotřelé nápady a tipy z oblí-
beného televizního magazínu 
pro pěs titele, chovatele, chalupáře,
kutily a všechny, kdo se věnují
svým koníčkům a nebojí se své 
originální návrhy pro pohodlné
bydlení, příjemnou relaxaci či zdra-
vý životní styl poskytnout ostatním.
Knihou vás provede moderátor
pořadu Václav Po st ránecký. 
Váz., 144 stran, barevná publikace,
17,8 x 22,8 cm

GW039786 259,-  199,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

+ DÁREK 
PRO PRVNÍCH 

500 OBJEDNÁVEK:
čtvrtletní předplatné

časopisu

MODERNÍ BYT*
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Kerri Horsleyová 

PATCHWORK
V této knize na vás
čekají projekty,
které vás zabaví 
v každém ročním
období. Začátkem
školního roku
můžete ušít krásný
penál na tužky, 
a když z nebe
padají sněhové

vločky, uděláte si roztomilou výšivku
bruslící dívky. Na jaře si můžete ušít například hezkou zástěru

na zahradu a v létě patchwork s plachetnicí. S touto knihou můžete tvořit celý rok!
Brož., 144 stran, barevná publikace, 20,5 x 22 cm

GW039466 279,-  219,-

INSPIRACE 
A NÁPADY
PRO
KAŽDÉ
ROČNÍ
OBDOBÍ

HVĚZDY
Úplný obrazový průvodce 
vesmírem
Strhující průvodce po nejpůsobivějších
a nejzajímavějších místech ve vesmíru.
256 stran, barevná publikace

GW038884 599,- 479,-

Miezi Berlin 
JEDNODUCHÉ PLETENÍ
PRO KAŽDÉHO
Naučte se plést jednoduché
a originální kousky, kterými
si zpestříte život! Wellness
polštářek, okouzlující čelen-
ku, nákrčník nebo náplety
na nohy… 96 s., bar. publ.

GW039002 199,- 159,-

Rebecca Sullivanová 
UMĚNÍ PŘIROZENÉHO
DOMOVA
Kniha přináší náměty a re -
cepty na přírodní produkty
pro celý dům, od kuchyňské
spíže po úklid skříněk, 
od taštičky na kosmetiku 
po lékárničku. 192 s., bar. p.

GW039227 349,- 279,-

Jaroslava Dovcová 
ŽAKÁROVÉ PLETACÍ
VZORY
Pletení žakárových vzorů pů -
sobí na první pohled složitě,
jakmile však poznáte zá -
klad ní pravidla, zvládnete
snadno i náročnější projekty.
136 stran, barevná publikace

GW038729 249,- 199,-

Wendy Gardinerová, 
Lorna Knightová 
ŠIJEME NA STROJI
V knize najdete vše o příslu-
šenství, které vám pomůže
při vaší tvorbě, o práci s nej-
různějšími látkami nebo 
o vytváření dekorativních
efektů. Brož., 128 str., bar. p.
GW038463 279,- 219,-

Veronika Hugová 
KNOOKING
Vyzkoušejte knooking čili
pletení na háčku! Kniha
plná přehledných a inspira-
tivních návodů a fotografií
vás zasvětí do tajů této zají-
mavé tech niky.
Brož., 64 stran, bar. publ.
GW037982 129,- 99,-

Jaroslav Malý, Radomír Socha 
POZORUHODNÝ SVĚT HUB
Výjimečná publikace zachycuje více než
453 druhů hub, z nichž mnohé jsou
velmi vzácné. 344 str., barevná publikace
GW038203 499,- 399,-

TO
P
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* Více informací o předplatném časopisu najdete na str. 60. 57
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Ivan Truchlik 
KURIOZITY A REKORDY
Mistrovství světa ve fotbale
Staňte se odborníkem na fotbalový
svět! V knize naleznete zajímavé
informace, statistiky a mnoho 
fotografií. 208 stran, bar. publikace
GW039451 329,- 259,-

Chris Gleason 
NÁBYTEK Z DŘEVĚNÝCH
PALET
Tato kniha vás naučí znovu využí-
vat dřevěné palety a vytvářet
z nich skutečně originální kousky. 
Brož., 128 stran, barevná publikace
GW038101 249,- 199,-

Jiří Křivánek 
STŘÍPKY Z LOVECKÉHO
ŽIVOTA
Poutavé vyprávění z mysliveckého
prostředí provází netradiční barev-
né fotografie. 
232 stran, barevná publikace
GW038609 299,- 239,-

David J. Bodycombe 
SUDOKU NA CELÝ ROK
Kniha obsahuje 365 doplňovaček
a navíc i deset hlavolamů kakuro 
a deset nonogramů. Jednotlivé
doplňovačky jsou označené podle
obtížnosti. Brož., 448 stran
GW039381 119,- 99,-

VELKÁ KNIHA KŘÍŽOVEK
Kniha nabízí 394 křížovek a záro-
veň možnost, jak aktivně strávit
volný čas a procvičit si svůj mozek.
V tajenkách naleznete citáty, pří-
sloví, vtipy nebo Murphyho záko-
ny. Brož., 400 stran
GW036729 199,- 159,-

Jan Novotný-Kuzma 
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK
Jedinečný slovník nabízí vyčerpá-
vající množství hesel. Poslouží jako
užitečný rádce pro ty, kteří si rádi
tříbí znalosti a namáhají hlavu.
1248 stran
GW034801 299,- 249,-

Rachel Siegfriedová 

KNIHA KVĚTIN
Majitelka květinové farmy a floristka Rachel Siegfriedová představuje ty
nejkrásnější květiny pro váš domov, jednu po druhé. Ve svých květinových
aranžmá se nechává inspirovat měnícím se ročním obdobím i svou láskou
k malebným venkovským zahradám a živým plotům ve svém okolí. 
Váz., 224 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

GW039413 kniha bez předplatného 499,-  399,-
DP039413 kniha s předplatným 499,-  399,-

NOVIN
KA

Řekněte 
to květinami! 

+ DÁREK 
čtvrtletní předplatné

časopisu

MŮJ DŮM*
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Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.58

Fi
lm

, 
d

o
ku

m
en

t

VZTEKLINA 
Kriminální thriller z podmanivé-
ho prostředí šumavských Sudet.
Námět: J. Stehlík, J. Viewegh.
GW313899    2 DVD 319,-

MILADA 
Film je inspirován tragickým
osudem právničky a političky
JUDr. Milady Horákové. 
GW314604     DVD 249,-

PRÁZDNINY 
C. Diaz, K. Winslet, J. Law, 
J. Black, E. Wallach, R. Sewell,
E. Burns, S. Sossamon aj.
GW320175     DVD 159,-

SCÉNÁŘ NAPSAL
ZDENĚK SVĚRÁK 
Kulový blesk a další tři neza-
pomenutelné filmy. 
GW314600   4 DVD 299,-

Zlatá kolekce
DANA MEDŘICKÁ
Měsíc nad řekou, Černá sobo-
ta, 13. revír a Zde jsou lvi.
GW313377    4 DVD 299,-

LAJNA
Česká komedie. Hrají: J. Lang -
ma jer, Z. Piškula, N. Lichý, 
H. Vagnerová, P. Špindlerová aj.
GW320177    DVD 399,-

ZLOČIN NA ZLENICÍCH
HRADĚ 
Detektivní příběh z doby pa -
no vání Jana Lucemburského.
GW311605     DVD 199,-

Zlatá kolekce
ČESKÉ DETEKTIVKY 2
Krok do tmy, Paklíč, Strach
a Záhada modrého pokoje. 
GW317725   4 DVD 299,-

ČÍNSKÁ MEDICÍNA 1–4
S touto kolekcí 4 DVD se snad-
no zbavíte bolestí hlavy, nespa-
vosti a počítačového syndromu. 
GW257679    4 DVD 199,-

PŘÍBĚH LESA /
TAJEMSTVÍ LESA
Nahlédněte do krásného 
a tajemného světa přírody. 
GW312785   2 DVD 199,-

KOŽENÉ SLUNCE 
Příběh z fotbalové „pralesní"
ligy. Hrají: O. Vetchý, D. Novotný,
J. Jirásková, J. Ployhar ml. aj.
GW306302     DVD 199,-

ITÁLIE
Dárková sada obsahuje filmy: 
Sicílie, Řím, Toskánsko, Italské
pobřeží a Benátky II.
GW238354    5 DVD 99,-

ČESKÉ REGIONY
Střední Čechy, Jižní Čechy,
Západní Čechy, Severní Čechy
a Východní Čechy.
GW254885    5 DVD 99,-

MRŇOUSKOVÉ 2 
S těmihle úžasně zábavnými
mrňousky se zaručeně nudit
nebudete! 
GW221466     DVD 99,-

FERDINAND
Tvůrci filmů Doba ledová
a Rio pro vás připravili novou
pů vabnou rodinnou komedii!
GW320174       DVD 199,-

MRŇOUSKOVÉ 1 
Vydejte se s námi do kouzelné-
ho animovaného světa a po -
znejte naše hmyzí hrdiny! 
GW238952     DVD 99,-

ANČA A PEPÍK
Kreslený seriál pro děti plný
záhad a dobrodružství vznikl
na motivy kultovního komiksu.
GW317791    DVD 180,-

ČERTOVINY
Hrají: Jakub Prachař, Domi -
nick Benedikt, Karel Dobrý,
Sára Sandeva a další. 
GW320178    DVD 199,-

ŠPINDL
Skvělá zimní komedie od reži-
séra známých filmů Život je
život a Láska je láska. 
GW320176     DVD 199,-

S LÁSKOU VINCENT 
Filmový příběh o slavném
nizozemském malíři 
Vincentu van Goghovi. 
GW317537     DVD 349,-
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Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub. 59

H
u

d
b

a,
 m

lu
ve

n
é 

sl
o

vo

Ota Hofman 
PAN TAU 
Čte: Jan Werich
Nahrávka dvou úspěšných 
příběhů: Pan Tau přichází
a Pan Tau naděluje. 
GW316585     CD 265,-

Frederick Forsyth
KVINTET
Čte: Jan Hyhlík
Pětice příběhů o spravedlnosti,
vině, odplatě a nevyzpytatelných
cestách lidských osudů.
GW316352 2 CD (mp3) 349,-

Miroslav Skála 
SVATEBNÍ CESTA 
DO JILJÍ 
Audioverze humorného ro -
mánu, podle kterého vznikl 
i legendární televizní film.
GW313901 CD (mp3) 297,-

Jo Nesbø
MACBETH 
Čte: Václav Neužil
Norský král detektivek ve svém
novém románu brilantně ukazu-
je, jak nenasytnost ničí životy.
GW316632 2 CD (mp3) 399,-

Arthur Conan Doyle 
SHERLOCK HOLMES 
VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH
Jednu z nejoblíbenějších poví-
dek známého spisovatele čtou
Honza Hájek a Pavel Batěk. 
GW316369     CD 219,-

Divadlo S + H
AŤ ŽIJE MÁNIČKA!
Nejslavnější scénky s Hurvín -
kovou nejlepší kamarádkou! 
První setkání Máničky a Hur -
vín ka, Máničce nejde čtení… 
GW313900     CD 212,-

Šárka Kavanová
LOGOPEDICKÁ 
POHÁDKA
Neotřelé logopedické říkanky
a písničky zpříjemní dětem
výuku správné výslovnosti.
GW260906    2 CD 229,-

Bambini di Praga
OVČÁCI A ČTVERÁCI
Ovčáci, čtveráci, Kočka leze
dírou, Měla jsem milého soko-
líka, Měla babka čtyři jabka,
Marjánko, Marjánko…
GW320181     CD 199,-

MUSIC PILATES +
MUSIC FITNESS 
Dreams alive, Pathways, 
A long walk home, Born this
way, The sound of silence,
Stereo love, Acappella…
GW320183    2 CD 134,-

Josef Čapek 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE 
Kompletní znění klasických
pohádek v podání herců 
z Dejvického divadla.
GW313332 CD (mp3) 249,-

Barbora Poláková 
ZE.MĚ 
Očekávané pokračování vele-
úspěšného debutu! Vono,
Kdyby, Po válce, Na potom,
Sami dva, Poď si, Nechápu…
GW314352     CD 372,-

Mirai
KONNICHIWA
Když nemůžeš, tak přidej,
Pojď, zapomenem, Chci tančit,
365, Cesta z města, Anděl,
Od vody, Divadlo, Jedu…
GW305660     CD 359,-

Karel Gott 
TO NEJ…
Adresát neznámý, Zdvořilý,
Jezabel, Kdyby sis oči vypla -
kala, Pár havraních copánků,
Oči sněhem zaváté, Maria…
GW311367     CD 129,-

ČESKÉ MUZIKÁLY
To nejlepší 
40 písní z legendárních před-
stavení i z novinek po sledních
sezón. Dracula, Angelika,
Hamlet, Fantom opery…  
GW314355    2 CD 265,-

Ricchi & Poveri 
GREATEST HITS
Amore odio, Mamma Maria,
Cosa sei, Made in Italy,
Acapulco, Musica vita mia,
Piccolo amore, Come vorrei…
GW320182      CD 109,-

COUNTRY GOLD
60. & 70. léta 
Oh, Ruby, Nechtěj mi lásku brát
(Pavel Bobek), Rovnou, tady
rovnou (Greenhorns), Colorado
(Jarka Hadrabová) aj.
GW312773     2 CD 319,-

Dalibor Janda 
Zlaté album 
VELKÝ FLÁM
Originální supraphonské songy
z let 1983–1990, to nej  lepší 
z let 1992–2018.
GW314353     2 CD 372,-

Aerosmith
GREATEST HITS
Rats in the cellar, Lick and 
a promise, No surprize, 
Mama kin, Adam’s apple,
Nobody’s fault…
GW320184       CD 129,-

Harlej 
ŠMIDLI & FIDLI
Zfetovanej, Kapitán Morgan,
Julie, Vostuda, Dětský hřiště,
Piliny, Balada, Zemětřesení,
Pověste ho vejš, Proměna…
GW320180 2 CD + DVD 429,-

The Beatles 
THE VERY BEST OF 
Love me do, Please please
me, Twist and shout, There's
a place, Do you want to know
a secret, Misery…
GW311421 3 CD 299,-
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l Brno: Knihkupectví Neoluxor Books,
Starobrněnská 16/18, tel.: 532 199 891

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

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

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

l Chomutov: Knihkupectví Neoluxor
Books, OC Chomutovka, 
Dr. Farského 4732, tel.: 416 419 920-1 

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

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

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

l Mladá Boleslav: Knihkupectví Luxor, 
OC Bondy, tř. Václava Klementa 1459

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

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

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

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

l Plzeň: Knihkupectví Neoluxor Books, 
NC Plzeň Plaza, Radčická 2861/2, 
tel.: 378 229 930-1, 2. patro
Otevíráme v červenci!

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

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

l Praha 2: Knihkupectví Neoluxor, 
Hlavní nádraží, Wilsonova 8, 
tel.: 296 110 405

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

l Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská
1800/136, tel.: 296 110 455-6 

l Praha 4: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC DBK, Budějovická 1667/64, 
tel.: 296 110 450-1 

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

l Praha 9: Knihkupectví Neoluxor Books,
OC Galerie Harfa, Českomoravská
2420/15a, tel.: 296 110 460-1 

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

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

l Zlín: Knihkupectví Neoluxor Books, 
OC Zlaté jablko, nám. Míru 174, 1. patro, 
tel.: 576 201 901  

1. Jako členové Knižního klubu nakupujete knihy až
o 30 % levněji než ti, kdo členy klubu nejsou.

2. 5x ročně vám doručíme klubový katalog plný nejzají-
mavějších knižních novinek. 

3. Abyste mohli využívat všechny výhody členství, stačí si
zakoupit alespoň jeden titul v období platnosti každého
katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet nebo
pomocí objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky.
Pokud si nestačíte nakoupit do objednacího termínu
(uveden vždy na titulní straně katalogu), zašleme vám
další katalog – Výběr, v němž vám doporučíme top titu-
ly. Jestliže ani pak nezaznamenáme vaši objednávku,
pošleme vám námi vybranou atraktivní knihu z aktuální
nabídky Knižního klubu – tzv. hlavní nabídku. Pokud se
vám nebude tato kniha líbit, můžete ji do 14 dnů vymě-
nit za jinou (ve stejné cenové kategorii).

4. Členství je časově neomezené, zrušit ho můžete po
dvou letech od prvního nákupu v Knižním klubu (pí -
semně, dva měsíce před uplynutím této doby). Tuto
možnost pak máte dále každý rok.

5. Každý člen Knižního klubu, který ve stanoveném
období nakoupil zboží v minimální hodnotě 1 500 Kč,
nebo který pravidelně nakupuje z každého katalogu
v době jeho platnosti alespoň jednu knihu, bude zařa-
zen do VIP programu. Obdrží nálepku VIP s platnos-
tí na daný kalendářní rok, kterou si přilepí na členskou
kartu. VIP člen získává k členské slevě (činící cca 20 %)
navíc 10% slevu na tituly označené v katalogu 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 pravid -
lo zasílání tzv. hlavní nabídky (viz bod č. 3). 
Členem klubu se může stát pouze osoba starší 18 let.

Od 25. 5. 2018 vešlo v České republice v platnost nové naříze-
ní EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném
zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP, a. s.,
v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně
chráněny i podle nového nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti,
zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich
právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů,
naleznete na www.knizniklub.cz/ ochranasoukromi.

Knižní klub nabízí svým členům ve spolupráci se společností
Business Media, s.r.o., čtvrtletní předplatné časopisů Můj
dům, Moderní byt, anebo Automobil revue jako dárek.
Časopis obdrží prvních 500 členů, kteří si zakoupí vybranou
publikaci, u níž je nabídka v červeném stickeru uvedena, 
a projeví zájem o předplatné. Zákazník musí zvolit při objed-
návce objednací kód knihy s předplatným, popř. zvolit titul 
s dárkem na www.knizniklub.cz či v prodejně. Společnost
Business Media, s.r.o., poté bude správcem osobních údajů
těch zákazníků Knižního klubu, kteří projeví zájem o před-
platné  (přičemž tím nejsou dotčeny povinnosti Euromedia
Group, a. s., jako správce ve vztahu k osobním údajům

zákazníků Knižního klubu). Více informací o ochraně osob-
ních údajů v rámci Knižního klubu naleznete na www.kniz-
niklub.cz/ochranasoukromi.

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. Vámi
objednaný titul vám zašleme co nejdříve.
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického
servisu máte právo do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrá-
tit a od smlouvy tak odstoupit. Toto právo neplatí u audio
a videonahrávek, pokud jste poru šili jejich originální obal. 

Klubová pravidla a VIP program

Prodejny

Ochrana soukromí

Předplatné časopisů

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.

Po přihlášení se vám nákup započte na váš účet.

Každý týden nová soutěž
facebook.com/knizniklub

Skvělé trailery ke knihám
www.knizniklub.cz/youtube

Sledujte aktuální novinky ze světa knih!
twitter.com/knizniklub

Krásné fotky knižních novinek
instagram.com/knizniklub

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
týkajícího se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné
informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsa-
ženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebite-
le č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto
spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“).
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh
spo t řebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zákona 
č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do
1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží. Mimo -
soudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stra nami
sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení
účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, marným
uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návr-
hu ze strany ČOI. Mimo soudní řešení spotřebitelských sporů není
zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Z katalogu LÉTO 3/2018 je výhodné objednat do 18. července 2018.60

NOVĚ
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Jsme tu pro vás 24 hodin denně! 

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme. Kontaktujte náš zákaznický servis! 

Jak objednat?

Příjem objednávek: 
296 536 660   

Opravy a změny v objednávce: 
296 536 665

Po–Pá 8–20 hod. Mimo stanovené časy je možno zprávu s objednávkou zanechat na čísle 296 536 660 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

Napište si objednací kódy vybraných knih, audioknih, CD, DVD či zboží 
z tištěného katalogu nebo z webu a zavolejte na náš zákaznický servis 
na telefonní číslo: 296 536 660
Uveďte své zákaznické číslo, které naleznete na své členské kartě.
Urychlíte tím vyřízení své objednávky.
Operátor objednávku obratem zapíše do objednacího systému a při plat-
bě předem vám nadiktuje platební údaje.

Objednací lístek v tištěném katalogu

Vyplňte objednací lístek, který je součástí každého katalogu, a odešlete
ho k nám. Adresa je již předtištěna.

SMS objednávka

Napište si objednací kódy vybraných knih, audioknih, CD, DVD či zboží
z tištěného katalogu nebo z webu, které chcete objednat, a napište SMS 
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: 
členské číslo - objednací čísla titulů oddělená čárkou
Prosím nedělejte žádné mezery!
Vzor SMS:
Pro doručení kurýrem Geis Parcel a platbu předem: 
12345678-GW023456,GW124578-PP-GP
Pro doručení kurýrem Geis Parcel a platbu dobírkou:
12345678-GW023456,GW124578-GP
Pro doručení poštou a platbu předem:
12345678-GW023456,GW124578-PP
Pro doručení poštou a platbu dobírkou:
12345678-GW023456,GW124578
Po odeslání zprávy od nás obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. 
Při platbě předem budou v další SMS uvedeny platební údaje.
Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Zásilka vám bude doručena podle zvoleného dopravce.

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 Parcel IN TIME KURÝR

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

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

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

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

katalogu

59 Kč 99 Kč 29 Kč 39 Kč 65 Kč 95 Kč 59 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 deseti dnů od objednávky, bude vaše objednávka zrušena. V případě dotazů se obracejte na náš zákaznický servis nebo 
na www.knizniklub.cz/kontakty.

DOPRAVA ZDARMA
• Zásilkovna při platbě nákup nad 1000 Kč 

předem (pro VIP členy nad 700 Kč)

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

Reklamace: 
296 536 661

Přihlášky: 
296 536 663

Informace: 
296 536 662

Katalog PODZIM 4/2018 budeme rozesílat začátkem září 2018. 61

V pravidelných newsletterech vás budeme
informovat o aktuálních knižních novinkách,
soutěžích a slevových akcích, které nejsou
uvedeny v běžném katalogu. Představíme
vám zajímavé recenze, ukázky z knih a nejpro-
dávanější tituly v Knižním klubu. Z odběru
novinek se můžete samozřejmě kdykoli
odhlásit.

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

Dominik Landsman 

DOVOLENÁ S MODERNÍM FOTREM
Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního fotra, ve svých
knížkách vyčerpávajícím způsobem vysvětlil, že mateřská dovolená není
žádná dovolená. V nové knize čtenář zjistí, že ani s letní dovolenou to není
žádné terno, zvlášť když máte malé dítě a manželka vás místo na každo-
roční chalupu donutí jet do Bulharska k moři. A kdyby jen to! Nataša,
druhá polovina rodičovského páru, se chopila pera a knížku za Dominika
napsala. Výsledkem je nejen dovolenkové vyprávění, ve kterém se pozná
každý, ale i odhalení několika utajovaných skutečností z intimního života
moderního fotra. Necenzurováno!
Váz., 168 stran, černobílé ilustrace, 14 x 17,8 cm

GW039865     V prodeji od 6. června 2018. 249,-  199,-

Zdravím všechny přátele kvalitní litera-
tury. Já sice kvalitní literaturu nedě-
lám, ale aspoň se u toho třeba
zasmějete. Určitě vás zajímá, jestli
jsem téma dítěte a moderního fotra už
vyčerpal natolik, že mám dost soud -
nosti ho opustit. Tak ne, vážení. Soud -
nost nemám, téma dojím dál. I když

trochu jinak než předtím. Tentokrát nabízím pohled na moderního
fotra ze strany jeho ženy Nataši. V knížce samozřejmě nebude chybět
humor, napětí, drama, romance, a protože už konečně chci dostat 
za knížku nějakou literární cenu, tak se děj dovolené v Bulharsku
odehrává na pozadí 2. světové války v židovském ghettu ve Varšavě.
Vedle klasického fotrovského humoru tu tak mezi řádky naleznete
hluboké myšlenky o lidské povaze.                 Dominik Landsman

Dominik Landsman
LAPUŤÁK A KAPITÁN
ADORABL
Ilustroval Peter Stankovič. 
248 stran, barevné ilustrace
GW039276 299,- 239,-

Dominik Landsman
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
200 stran, černobílé ilustrace
GW037189 249,- 199,-

Dominik Landsman 
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2
192 stran, černobílé ilustrace
GW037525 249,- 199,-

Dominik Landsman 
LAPUŤÁK A KAPITÁN 
ADORABL
Audiokniha

Čte Zbyšek Pantůček.
GW039924 249,- 199,-

62 dovolena s fotrem_Sestava 1  5/15/18  2:12 PM  Stránka 1




