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Nas tav te  s i  na  www.KNIHKUPECTV I . i n fo
sledování novinek pomocí funkce        Hlídací pes.
Jakmile kniha vyjde, dostanete informaci e-mailem.

Novinky & DotiskyNovinky & Dotisky

159,—
NOVINKA

299,—
NOVINKA

199,—
DOTISK

259,—
NOVINKA

248,—
NOVINKA

139,—
NOVINKA

259,—
NOVINKA

599,—
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398,—
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295,—
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Nejnovější román
Michaela Viewegha
o českém podsvětí.

DRUHÉ MĚSTO, vázaná
142 x 200 mm

390 stran

Soubor povídek českého
velikána na nejjrůznější
témata s jeho typickou
hravostí a humorem.
FRAGMENT, vázaná,
145 x 205 mm, 120 stran

Krimi román je volným
pokračováním

bestselleru Hypnotizér.
Další na první pohled

neřešitelné případy
už na vás čekají.

HOST, vázaná,
140 x 205 mm,

509 stran

Kniha o škodlivých
látkách v potravinách,
kosmetice, lécích a jak
se jim navzdory reklamě
vyhnout.
TRITON, brožovaná,
140 x 200 mm,
296 stran

Také máte pocit, že jste
se stali otroky svých

dětí? Poradíme vám jak
z této cesty ven.

JOTA, vázaná,
145 x 210 mm,

246 stran

TOP 5
NEJPRODÁVANĚJŠÍCH

TITULŮ Z MINULÉHO ČÍSLA

389,–

NOVINKA

249,–

NOVINKA

369,–

NÁŠ TIP

279,–

NÁŠ TIP

248,–

DOPORUČUJEME

390,—
KAŽDÁ JEN

Staè í  p r ý  l á ska  a  sy s tém.  S taè í  p r ý  l á ska  a  sy s tém.  KdyžKdyž
i ta lský šéfkuchaø  s  vaøen ím zaè ína l ,i ta lský šéfkuchaø  s  vaøen ím zaè ína l ,
or ientova l   se na poct ivou domácíor ientova l   se na poct ivou domácí
kuchyni  své babièky,   která mukuchyni  své babièky,   která mu
vìnovala mnoho rod inných receptù.vìnovala mnoho rod inných receptù.
Emanuele s tá le sáz í  na jednoducháEmanuele s tá le sáz í  na jednoduchá
j íd la a využ i t í  èers tvých sezonníchj íd la a využ i t í  èers tvých sezonních
surov in,  z  n ichž umí pø ip rav i tsurov in,  z  n ichž umí pø ip rav i t
hotové zázraky.  Po jïte s i  tohotové zázraky.  Po jïte s i  to
s  námi vyzkoušet!s námi vyzkoušet!
S Italem v kuchyni III .S Italem v kuchyni III .
MAGAZINE,  vázaná,  175 x 245 mm,MAGAZINE,  vázaná,  175 x 245 mm,
204 st ran 204 st ran 

89,—
KALENDÁŘ

531,—

249,—

UŠETØÍTE

282,—

každá jen

Exkluzivní a jediný oficiální
životopis Steve Jobse
napsaný s jeho souhlasem
a v úzské spolupráci s ním
Životní příběh vizionáře,
který stvořil apple
a odešel na vrcholu kariéry.
Steve Jobs
PRÁH, vázaná
160 x 240 mm
696 stran 

„Hledejte něco,
co budete milovat”

„Největší
dokonalostí

je jednoduchost”

477,–

NOVINKA

„Každý se může naučit vařit,“ 
říká Emanuele Ridi.
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Kočka leze dírou, Ovčáci čtveráci,
Červený šátečku, Šel zahradník, Šel
tudy, A já sám, Andulko mé dítě, Když
jsem byl malučký, Já ne já ne to ty to
ty, To je zlatý posvícení - těchto
10 jednoduchých písnicek si mohou děti
snadno zahrát a zazpívat za pomoci
barevných tlačítek na hmatníku
elektronické kytarky, která odpovídají
i barevným notovým záznamům s texty.
Každá písnička je doplněna půvabnou
barevnou ilustrací. 
Hrající kytara
SVOJTKA & CO., leporelo
173 x 466 mm, 20 stran

399,–

349,– 50,–

UŠETØÍTE

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře? Sami autoři pro vás
vybrali to nejlepší ze své tvorby -
písničky, které vám, jak říká Zdeněk
Svěrák "vlezou do ucha". Máte je tu
nejen s texty, notami, s kouzelnými
obrázky Vlasty Baránkové, a především
s piánkem, které se vejde do každého
pokojíčku. Tak ať se vám hezky listuje,
zpívá i hraje. 
Zpívání
KLUB ČTENÁŘŮ, leporelo, 240 x 290 mm,
10 stran

399,–

299,– 100,–

UŠETØÍTE

Veselé leporelo ukrývá jednoduchý příběh
o opičce, která chtěla být velká jako
žirafa. Rozložením a otočením
harmoniky současně vznikne praktický a
půvabný doplněk do dětského pokojíčku -
nástěnný dětský metr do 130 cm.
Společně s dítětem tak můžete sledovat,
jak roste jako z vody!
Rostu jako z vody!
REBO, dětský metr

Princezna Lili se rozhodla uspořádat
zahradní slavnost a pozvat na ni všechny
své pohádkové kamarády. Ale jak pro ně
dokáže připravit dostatek pohoštění?
To se dozvíš v této kouzelné pohádce,
která ti také krok za krokem prozradí,
jak si sama připravit dobroty pro hosty.
Součástí knihy je malý porcelánový set
na čaj. 
Princezna podává čaj
SLOVART, krabička + hračka, brožovaná,
48 stran

99,–

NÁŠ TIP

199,–

NÁŠ TIP

89,–

SAMOLEPKY

Samolepkové knížky tě zábavnou formou
učí znalosti o zvířatech, dinosaurech,

koních nebo psech. Vyber si oblast, která
tě nejvíce zajímá. V knížce najdeš více jak

2000 slov, 8 stránek zajímavostí
a 4 stránky samolepek.

Samolepkové knížky 
JIRI MODELS, brožované, 240 x 310 mm,

8 stran

Omalovánky s 20 stranami černobílých
perokreseb. Jednotlivé listy jsou perforované.

Součástí omalovánky jsou vodové
barvy se štětcem.

Omalovánky s barvami
JIRI MODELS, brožované, 285 x 295 mm,

20 stran každá

129,–

OMALOVÁNKY

Magnetické knížky
s oblíbenými motivy potěší
a zaujmou všechny hravé děti.
Knížky obsahují více než
20 magnetů pro rozvíjení
fantazie vašich dětí.
Magnetické knížky
JIRI MODELS, vázané,
235 x 235 mm,
8 stran každá

Razítka, pastelky, podušku, pravítko i notýsek,
to vše můžeš kdykoliv rychle uklidit do lehkého
a snadno přenosného kufříku. Přejeme ti při tvoření
hodně zážitků a legrace.
Razítka v kufříku
JIRI MODELS, krabice 285 x 385 mm 

199,–

NOVINKA

259,—

229,–

UŠETØÍTE

30,–

každá jen
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Dárek
zdarma
časopis!

Užitečné mašinky z ostrova Sodor vám přivážejí pořádný náklad - plné stránky
svých pohádek! Najdete mezi nimi pohádky o Tomášovi, Edwardovi, Henrym
a Dieselovi, o Jamesovi, Gordonovi, ale také o malých mašinkách z horské
úzkorozchodné tratě Rheneasovi, siláku Makovi, panu Handelovi či Peteru Samovi.
A můžete se těšit i na jednu pohádku navíc nazvanou Vánoční expres.
Tak už se pěkně usaďte a poslouchejte!
Velká kniha o mašince Tomášovi 1 a 2
KLUB ČTENÁŘŮ, vázané, 195 x 265 mm, 204/280 stran

Bořek Stavitel, jeho spolupracovnice
Týna i stavební stroje, které dobře znáte
z televizního vysílání, už se nemohou
dočkat, až se s vámi zase setkají.
Ve své nejnovější knížce přinášejí příběhy
ze Slunečnicového údolí a také plno
hádanek a doplňovaček.
Bořek stavitel.
Knížka na rok 2012
EGMONT, vázaná, 216 x 285 mm, 72 stran

Leporela pro nejmenší. Záplatované
knížky jsou tou správnou hračkou, ve
které najdete dvě věci v jedné. V boxu
najdete šest přihrádek s miniknížkami.
Každá má své místo, protože jenom
správným "sešitím záplat" vznikne
veselý obrázek se zvířátky!
Záplatované 
REBO, 6 leporel v krabici

Výpravná obrázková knížka pro děti
Paci, paci, pacičky pro kluky a holčičky
je výběrem toho nejlepšího z tvorby
našich nejznámějších ilustrátorů a autorů
pro děti: Josefa Lady, Jiřího Trnky,
Heleny Zmatlíkové, Zdeňka Millera
a dalších. Známá lidová říkadla a krátké
poetické texty pomáhají dětem objevovat
nejbližší svět. Přejeme rodičům,
prarodičům a hlavně dětem hezké
chvilky.
Paci, paci, pacičky
pro kluky a holčičky
BMSS-START, vázaná, 225 x 310 mm,
128 stran

Roztomilé příběhy nejen na dobrou noc.
O hvězdičkách, o usínání ale i o ranním
vstávání a hraní, o přátelství, o dětech
a o tom, co rády dělají. Jsou napsány
velkými písmeny a najdete v ní mnoho
roztomilých barevných ilustrací. Jsou
určeny k předčítání nebo si je malí
čtenáři mohou zkusit přečíst sami! 
Příběhy o malém
medvídkovi
Čtení na dobrou noc
SVOJTKA & CO., vázané, 200 x 270 mm,
80 stran každá249,—

199,–

UŠETØÍTE

50,–

každá jen

299,–

249,– 50,–

UŠETØÍTE

199,–

DOPORUČUJEME

249,–

BOŘEK STAVITEL

399,—

349,–

UŠETØÍTE

50,–

každá jen

229,–

129,– 100,–

UŠETØÍTE

299,–

149,– 150,–

UŠETØÍTE

399,–

199,– 200,–

UŠETØÍTE

165,–

55,– 110,–

UŠETØÍTE

159,–

79,– 80,–

UŠETØÍTE

5
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Knihy s překrásnými ilustracemi Josefa Lady jsou výběrem těch nejznámějších českých
lidových říkadel, hádenek, rozpočítadel, písniček a koled, které potěší nejen děti,
ale i jejich rodiče a prarodiče.
Velká kniha českých říkadel
Velký zpěvník lidových písniček
Velká kniha lidových říkanek
FRAGMENT, vázaná, 207 x 287 mm, 104 / 96 / 88 stran

Oblíbené lidové písničky v obrázkových knížkách s tvrdými deskami. Součástí
každé knihy je karaoke CD se všemi písničkami, aby si je děti kdykoliv mohly
znovu zazpívat samy.
Běží liška k Táboru • Nesem vám noviny
Tluče bubeníček • Pod naším okýnkem
COMPUTER MEDIA, leporela, 185 x 270 mm, 18 stran + CD

240,—

190,–

UŠETØÍTE

50,–

každá jen

299,—

249,–

UŠETØÍTE

50,–

každá jen
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Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? To nejlepší z jejich
tvorby najdete v našich zpěvnících, ve kterých autoři navíc pro děti připravili řadu
pohádek a povídek. Texty jsou doplněny notami a akordy, ale i kouzelnými
obrázky Vlasty Baránkové. 
Když je pěkné počasí
Jaké je to asi v Čudu
FRAGMENT, vázané, 210 x 297 mm,  72/ 96 stran 

299,–

NOVINKA

149,–

119,– 30,–

UŠETØÍTE

Krásné a věrné kresby zvířat v jejich
přirozeném prostředí, ve velkém formátu
a s maximální mírou podrobností, potěší
všechny malé i velké milovníky přírody.
Seznámí je s typickými zvířecími
obyvateli evropských lesů, polí a luk, řek,
potoků a rybníků, vysokých hor i moře
a jeho pobřeží - od savců přes ptáky,
ryby, obojživelníky, plazy až po hmyz. 
Zvířata
SLOVART, leporelo, 340 x 500 mm,
12 stran 

Chcete své děti naučit vánoční koledy,
ale nevybavujete si slova? Nevadí,
Ježíšek vám rád připomene vše, co jste
třeba zapomněli a zazpívá si s vámi
Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce
Valaši, Štědrej večer nastal nebo
My tři králové.
Ježíšek zpívá
vánoční koledy
FRAGMENT, leporelo, 190 x 275 mm,
10 stran 

249,–

199,– 50,–

UŠETØÍTE

295,–

245,– 50,–

UŠETØÍTE
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Už žádné výmluvy! je čtvrtá kniha
světově uznávaného odborníka
a spisovatele Dr. Dyera pro děti a
zároveň první, která vychází v českém
jazyce. Autor v ní vysvětluje, jak mohou
výmluvy způsobit více škody, než si
uvědomujeme, a odradit vaše dítě
od všeho, co chce dělat.Knihu mohou
jako výchovnou pomůcku využít nejen
rodiče, ale také učitelé a kdokoliv,
kdo pracuje s dětmi.
Už žádné výmluvy!
KELTNER Publishing s.r.o., vázaná,
228 x 260 mm, 23 stran

Kniha vypráví příběh chlapce jménem
Milton, kterého na školním hřišti napadl
starší a větší kluk. Miltona se zmocní
obavy z každého dalšího dne ve škole.
Přestože si vůbec neví rady, neřekne nic
ani svým rodičům a prožívá velmi těžké
chvíle sám se svým strachem…
Knihu mohou jako výchovnou pomůcku
využít nejen rodiče, ale také učitelé
a kdokoliv, kdo pracuje s dětmi.
Miltonovo tajemství
KELTNER Publishing s.r.o., vázaná,
290 x 205 mm, 40 stran

Kdo jsou půďáci? Dvě strašidýlka -
Trámoš a Světlík, co obývají půdu staré
školy a kamarádí se s copatou Johankou
z parku. V přízemí školy bydlí školník
Kukrle. Aby mu samotnému nebylo
smutno, obveseluje ho kocour Medřich,
který tu a tam trápí školní myšku
Ámosku, a všechny dohromady pak zlobí
krysák Ruprecht. Jak se všichni v dobré
míře porovnají a co dobrodružného zažijí,
to se dozvíte v této knížce. Doplněno
ilustracemi od maliře známých Krysáků.
Půďáci ze staré školy
PRÁH, vázaná, 190 x 250 mm, 120 stran

Michal Souček a Filip Fialka popáté
a naposledy!!! Jako Puntíkáři, Duchaři,
Kouzláci a Bouráci zůstali nerozluční
kamarádi při zachraňování spolu�áků,
psů, rodičů, skautů, školy i kouzelníků,
nezlomeni poznámkami učitelky,
podezřívavostí ředitele, akcemi
psychiatrické doktorky tety Marcely,
maléry i úrazy. Nyní stojí před nejtě�ší
zkouškou. Nic tak neohrozí klukovské
kamarádství jako láska ke stejné
spolu�ačce ... Teď se teprve uká�e, jestli
jsou Piskoř s Fildou kamarády na �ivot
a na smrt! 
Pachatelé dobrých skutků 5
Klofáci
MLADÁ FRONTA, vázaná, 130 x 200 mm,
160 stran

249,–

NÁŠ TIP

184,–

NÁŠ TIP

7
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S touto knihou můžete zažít pořádné
dobrodružství. Zjistěte, co mezi
dědečkovými knížkami objevili dva
kamarádi Honza a Aleš. Kouzelná
knihovna je zavedla na ponorku kapitána
Nema, bojovali po boku Tří mušketýrů,
setkali se s Vinnetouem, navštívili Ostrov
pokladů a prožívali další dobrodružství
po boku legendárních hrdinů. 
Dobrodružství v kouzelné
knihovně
COMPUTER MEDIA, brožovaná,
170 x 225 mm, 120 stran 

Kniha oblíbených, dnes již klasických
příběhů malého Vítka z pera Bohumila
Říhy, tentokrát jako soubor všech tří
dílů, s novou grafickou úpravou
a samozřejmě nezapomenutelmými
ilustracemi Adolfa Borna.
Jak jel Vítek do Prahy
Vítek je zase doma
Vítek na výletě
AXIÓMA, vázaná, 200 x 240 mm,
176 stran

217,–

NÁŠ TIP 295,–

245,– 50,–

UŠETØÍTE 240,–

210,– 30,–

UŠETØÍTE

248,–

NÁŠ TIP

269,–

KAŽDÁ JEN330,–

299,– 31,–

UŠETØÍTE

Móda je zábava a vytvářet krásné nebo
šílené kreace je nejlepším koníčkem
mnoha holčiček a jejich maminek.
Kreativní knihy obsahují praktické návrhy,
jak nakreslit večerní šatynejrůznějšéch
stylů a tvarů i jak vytvořit
neopakovatelné účesy a líčení pro každou
příležitost. Množství prázdných předloh
poslouží k tomu, aby si mohly své
originální nápady vyzkoušet. 
Módní návrhářka
Kouzlo večera
MLADÁ FRONTA, kroužkové,
210 x 210 mm, 96 stran každá

Ve Čtrnáctce, dalším pokračování
oblíbené řady o příhodách hrdinky Viki
Perryové, se můžete těšit na novinky
z jejího života v roce, který je pro ni
stejně jako pro Danu a Matu, její
nerozlučné přítelkyně na život a na smrt,
nejenom velmi důležitý, ale také plný
nejrůznějších překvapení.
V nabídce také předchozí díly:
Jedenáct, dvanáct, Třináct. 
Čtrnáct 
JOTA, vázaná, 130 x 200 mm, 224 stran
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Encyklopedie je tematicky rozdělena
do deseti základních oborů, které
se úzce vztahují ke školní výuce.
Základní informace jsou snadno a rychle
přístupné: kapitoly jsou barevně rozlišené
a zkušení autoři rozčlenili texty
do krátkých, srozumitelných úseků.
Obzvlášte zajímavá témata, například
deštné lesy, sopky, větrné počasí
či historie Mayů, jsou podávána
dynamicky a s množstvím barevných
obrázků. V knize naleznete pres
1000 ilustrací a fotografií vztahujících
se k jednotlivým tématům.
Velká školní encyklopedie
SVOJTKA & CO., vázaná, 213 x 273 mm,
320 stran

Knížka Rekordy a kuriozity je určena
všem zvídavým dětem, které se zajímají
o svět kolem nás. Informace jsou
rozděleny do několika tématických
kapitol: Lidské tělo, Sport, Věda a
technika, Království zvířat, Planeta Země,
Umění a zábava, Za hranice lidských
možností, Lidé a místa. Čtenář v knize
nalezne vše, na co si jen vzpomene –
od běžných témat, jako jsou sportovní
rekordy a vynálezy, se dostane
k nadpřirozeným jevům, mytickým
příšerám či robotům.
Rekordy kuriozity
REBO, vázaná, 220 x 270 mm, 224 stran

Testy pro předškoláky. Tato velká kniha
testů je nejobsáhlejší sbírkou testovacích
cvičení, připravených profesionálními
pedagogy a psychology. Za pomoci testů
zjistíte nejen úrovnn znalostí vašeho
předškoláka, ale zároveň ho na vstup do
školních lavic můžete ješte lépe připravit.
Kniha je doprovázena srozumitelnými a
veselými barevnými ilustracemi. Proč se
učit? Přece proto, že je škola hrou!
Velká kniha Zvládneš to?
SVOJTKA & CO., vázaná,
198 x 258 mm, 160 stran

Ještě než vyrazíte do lesa nebo na
louku, zalistujte touto encyklopedií.
Možná pak uvidíte živočichy, kteří unikali
vaši pozornosti. Věděli jste, že samci
brouků roháčů spolu zápasí stejně jako
jeleni? Nebo že na jižní Moravě můžete
potkat největšího pavouka Evropy?
V knize jsou i zajímavosti
ze vzdálených krajů jako například to,
k čemu jsou mořským rybám užitečné
pestré korálové krevety nebo proč nosí
jedovaté jihoamerické žabky své
potomky na zádech. 
Zvířata
FRAGMENT, vázaná, 195 x 255 mm,
96 stran

249,–

199,– 50,–

UŠETØÍTE
299,–

249,– 50,–

UŠETØÍTE299,–

229,– 70,–

UŠETØÍTE499,–

399,– 100,–

UŠETØÍTE

Nastupovat! Začíná fascinující projížďka
železniční historií od vynálezu parní
lokomotivy po moderní vysokorychlostní
vlaky. Vysouvací stránky a otvírací
okénka umožňují nahlédnout do nitra
vlaků, kde můžete vidět proslulé
cestující, jako byli Agatha Christie a její
románový detektiv Hercule Poirot. Čtení
o velkých činech techniky a stavebních
památkách uspokojí každého mladého
nadšeného obdivovatele vlaků
a železnice.
Vlaky
JUNIOR, vázaná, 305 x 210 mm, 32 stran 

Ufologie je interaktivní kniha určená
dětem a teenagerům se zápalem
pro vesmírné záhady a mimozemské
bytosti. Příručka mladého ufologa
vás zavede do světa mimozemských
civilizací, hravou a vtipnou formou
vás naučí rozlišovat jednotlivé
mimozemšťany, jejich návyky a způsob
komunikace. Kniha obsahuje několik
logických testů, praktických úloh
a interaktivních her.
Ufologie
EASTONE BOOKS, vázaná, 260 x 307 mm,
32 stran

Původní česká kniha, která si klade
veliký cíl: seznámit čtenáře s historií
Evropy přehlednou, srozumitelnou, ale
především čtivou formou. Kniha, ve které
je všechno podstatné, ale zároveň není
zahlcena nesrozumitelnými pojmy a
letopočty.
Historie Evropy
PRÁH, vázané, 240 x 320 mm,
448 stran plných barevných ilustrací
48 stran + bonus kniha
Jan Amos Komenský

Zajímá vás, jak získaly hvězdy
a souhvězdí svá jména? Vstupte
do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte
se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy,
které se váží k jednotlivým znamením
zvěrokruhu. Víte, jak se dostal na oblohu
Perseus, Andromeda, Labuť nebo Orion?
Před každou pověstí je informace,
kde se souhvězdí nachází na obloze,
kdy je viditelné, z kolika hvězd
se skládá a řada dalších zajímavostí.
Součástí knihy je současná
mapa hvězdné oblohy.
Jak souhvězdí dostala
svá jména
FRAGMENT, vázaná, 213 x 275 mm,
128 stran

299,–

269,– 30,–

UŠETØÍTE

1470,–

NOVINKA

599,–

UFO

349,–

NÁŠ TIP
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Jeden chlapec, jeden drak, svět
dobrodružství. Chudý farmářský chlapec najde
v Dračích horách modrý kámen, z něhož
se vyklube dračí mládě — Safira. Spolu
se vydají na nebezpečnou cestu královstvím
ovládaným králem, jehož zlo nezná mezí.
Dokáže Eragon naplnit své předurčení a převzít
břímě legendárních Dračích jezdců? Osud království
možná leží v jeho rukou, protože temnota se šíří
a přichází beznaděj. Podaří se mu je zachránit?
Brisingr • Eragon • Eldest
FRAGMENT, vázané, 152 x 228 mm, 656 / 488 / 656 stran
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Lovec draků Brock se toulá světem a
užívá si svého živobytí. Dobře ví, že
žádní draci ve skutečnosti neexistují. Na
svou další výpravu s sebou vezme jako
sluhu němého chlapce Ansela. Očekává
další bezpracný lov bez jediné kapky krve
a odměnu od vděčných obyvatel.
Nelítostné hory však návštěvníkům
připraví nečekaná překvapení, před nimž
je neochrání ani zbroj a meč. Kromě
třeskutého mrazu a hlubokých strží
na ně totiž číhá netušené krvelačné
nebezpečí.
Draci přece nejsou
MLADÁ FRONTA, vázaná,130 x 200 mm,
176 stran

Druhý díl pětidílné fantasy série
je konečně tady a Oksa zažívá další
neuvěřitelná dobrodružství. Život
Vyvolené, budoucí královny Edéfie, nabírá
nové nečekané obrátky. Podaří se Okse
projít všemi zkouškami, porazit Zloduchy
a osvobodit svého nejlepšího přítele
Gustu ze zakletého obrazu? 
Oksa Pollocková Vyvolená
• Les zboudilých

JOTA, vázané, 147 x 210 mm,
368 stran každá 

Po čem dnes šílí malí kluci? Po Gormitech.. Kniha obsahuje mimo příběhy také hry
a kvízy. Součástí knihy jsou karty.
Gormiti Starodávné rukopisy Gormu  • Návrat Mugora
Nový život na Gormu
PRÁH, vázané, 170 x 210 mm, 64 stran každá

Profesor Tolkien napsal celou řadu
pohádek a románů. Nejslavnější z nich
jsou dobrodružná kniha Hobit, její
pokračování nazvané Pán prstenů
a sbírka Silmarillion. Všechny se
odehrávají ve smyšleném dávném období
Evropy, kterou představuje Středozem.
Kniha se snaží uvést zájemce do tohoto
kouzelného a fantastického světa
obydleného podivuhodnými bytostmi.
Dozví se v ní, jak se z hobita Sméagola
stalo ošklivé stvoření Glum, přečtou si
o příhodách draka Šmaka či o kožoměnci
Meddědovi. 
Tolkien a jeho tajemný svět
SLOVART, vázaná, 240 x 320 mm, 32 stran

Dárek
zdarma
časopis!

399,–

NÁŠ TIP

199,–

KAŽDÁ JEN

Vychází 
1.12.

348,–

NOVINKA

Vychází 
1.12.

348,–

DOPORUČUJEME

899,–

799,– 100,–

UŠETØÍTE

499,–

449,– 50,–

UŠETØÍTE

449,–

399,– 50,–

UŠETØÍTE 399,–

349,– 50,–

UŠETØÍTE

249,–

219,– 30,–

UŠETØÍTE

4. díl
vychází již
v únoru!

Komplet všech sedmi dílů
Letopisů Narnie
v dárkové kazetě. Prožijte
dobrodružství v zemi obrů,
trpaslíků, kentaurů a dalších
tajemných bytostí. Souborné
vydání světového bestselleru
je tím nejlepším dárkem
pro mladé čtenáře!
Letopisy Narnie
FRAGMENT, 7 brožovaných
knih v boxu, 117 x 180 mm
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Tento rozsáhlý přehled představuje
50 nejvlivnějších světových módních
návrhářů počínaje Paulem Poiretem přes
Coco Chanel až po současné špičkové
návrháře Karla Lagerfelda, Vivienne
Westwood, kteří mění tvář stylu a
kultury v 21. století. Každý z ikonických
modelů daného návrháře je zde
podrobně zachycen a popsán, proč byl
ve své době tak mimořádný a také to
jak jeho zvláštní kvality přečkaly
zkoušku času a dokázaly ovlivnit
návrháře i dnes.
Nejvlivnější světoví módní
návrháři
Mladá fronta, vázaná, 220 x 265  mm,
192 stran

Vše o tetování od 4 násobného mistra
republiky v Bodypaintingu. Tetování
je fenomén dnešní doby, a vzhledem
k tomu, že ani na mocný internet
nedokáže polapit vše, vznikla proto tato
původní česká kniha. Kniha ke zaměřená
speciálně na vývoj tetování v Česku a
naše tatéry a tetovací studia, Zde
najdete odpověďi na všechny vaše
otázky. 
Tetování & Tetovaní
DEUS, vázaná, 163 x 235 mm, 272 stran

Výpravná publikace s názvem Velké
příběhy archeologie je plná překrásných
fotografií a historických kreseb. Čtenář
se v ní dozví mnohá fakta i zajímavosti
týkající se nejzajímavějších,
nejvýznamnějších a pro historii
nejzásadnějších archeologických objevů.
Kniha je rozdělena do tří velkých kapitol:
Velcí archeologové, Dobrodruzi
a objevitelé a Náhodné objevy.
Velké příběhy archeologie
REBO, vázaná, 235 x 325 mm,
288 stran

Kniha zavede čtenáře na místa, která
jsou uctívána křesťany po celém světě –
ať už se jedná o francouzské Lurdy,
portugalskou Fátimu, polskou poutní
svatyni v Čenstochové, posvátná místa
Izraele či symboly křesťanství v Mexiku.
Tato místa oplývají nejen zvláštní,
působivou atmosférou podněcovanou
náboženskými obřady, ale také
velkolepými architektonickými či jinými
uměleckými díly. Vydejte se společně
s námi tato místa prozkoumat. 
Posvátná místa
křesťanského světa
REBO, vázaná, 235 x 325 mm, 288 stran

Leonardo da Vinci byl jedním
z nejnadanějších umělců všech dob; jeho
význam a vliv jsou nedocenitelné. Tento
zevrubný přehled je nejúplnější kniha,
jaká kdy byla o tomto italském malíři,
architektovi, vědci a renesančním
vzdělanci napsána. Velkoformátové
zobrazení detailů umožňuje čtenáři
studovat každý tah jeho štětce.
Životopisná část je doplněna kompletním
soupisem Leonardových maleb a kreseb.
Leonardo da Vinci
TASCHEN, vázaná, 220 x 290 mm
700 stran

Tento atlas splňuje zároveň dva cíle:
chce především svými detailními mapami
poskytnout dokonalé geografické znalosti.
Se svými více než sto tisíci položkami
patří k nejrozsáhlejším dílům svého druhu.
Kromě toho nabízí jedinečnou turistickou
dokumentaci  a orientační pomůcku.
Je zde představena světově známá
dopravní sít, více než 17 000
nádherných přírodních a kulturních
památek a míst vhodných k trávení
dovolené a volného času.
Cestovní atlas světa
SVOJTKA & CO., vázaná, 280 x 365 mm,
432 stran

1199,–

899,– 300,–

UŠETØÍTE

699,–

UMĚNÍ

Vychází 1.12.

599,–

499,– 100,–

UŠETØÍTE 599,–

499,– 100,–

UŠETØÍTE

499,–

NÁŠ TIP

499,–

449,– 50,–

UŠETØÍTE

Vychází 
1.12.

699,–

349,– 350,–

UŠETØÍTE

699,–

249,– 450,–

UŠETØÍTE

699,–

249,– 450,–

UŠETØÍTE

699,–

249,– 450,–

UŠETØÍTE

699,–

249,– 450,–

UŠETØÍTE

rk_vanocni_11_lk_rk_predvanocni_11.qxd  14.11.2011  12:33  Stránka 10



O
SO

BN
O

ST
I

- 
da

lš
í 

kn
ih

y 
na

le
zn

et
e 

na
 w

w
w

.K
N

IH
K

U
PE

CT
VI

.i
nf

o

279,–

DOPORUČUJEME

199,–

OSOBNOST

Vychází
2.12.

249,–

KAŽDÁ JEN

Když se nám ráno začne mísit do snu rádio jako bublající potok, bezpečně nás
přivede do bdělého stavu jméno Ivo Šmoldas. V tu chvíli je nám totiž jasné, že se
nám dostane hned na prahu dne vtipného, často ironizujícího, ale vždy mimořádně
výstižného komentáře k současnému politickému či ekonomickému dění,
ke každodenním jevům našeho života a ke společenským novinkám, blahodárného
vstupu do celého dne. Nyní se jeho vtipné postřehy v knižní podobě stanou zdrojem
dobré nálady prakticky kdykoliv budete potřebovat. 
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY, vázaná, 120 x 200 mm, 184 stran

Během své politické dráhy procestoval
Václav Klaus v různých politických,
státních a „profesorských“ funkcích pět
kontinentů. Při svých cestách si pozorně
všímá všech zajímavostí, jedinečných
zvyklostí a obyčejů, významných
či neobvyklých detailů. Své postřehy
dokáže poutavou formou přiblížit
čtenářům a všechny jeho cestovatelské
záznamy mají své kouzlo. Ve svých
zápiscích z cest přibližuje čtenářům
neopakovatelnou atmosféru z přijetí
významného politika, později hlavy státu
naší republiky.
Václav Klaus Zápisky z cest
FRAGMENT, vázaná, 165 x 235 mm,
144 stran 
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Václav Havel je bezpochyby mimořádný
lidský fenomén a neobyčejně odvážný
muž s neuvěřitelným myšlenkovým
obsahem i odkazem. Vždyť změnil Česko
a napomohl proměně střední a východní
Evropy. Nejdříve literát a  dramatik,
potom disident i vězeň a nakonec
prezident všech Čechů,  ale zejména
člověk. Kniha zkušeného autora je
objevná a zároveň přitažlivá zejména
tím, že Václava Havla představuje
takového, jaký skutečně je, upoutá i
originální fotografickou výpravností.
Člověk Havel
IMAGINATION OF PEOPLE, vázaná,
165 x 235 mm, 168 stran

Vychází
2.12.

249,–

NOVINKA279,–

249,– 30,–

UŠETØÍTE

199,–

NÁŠ TIP

Již několik generací dětí "Libušku" zná
jako trochu rozpustilou, nebojácnou
a chytrou holku z nesmrtelné pohádky
Tři oříšky pro Popelku, která zvítězila v
anketě o pohádku minulého století.
Sama pak získala ocenění v divácké
anketě ČT "Hvězda mého srdce"
o nejoblíbenější českou herečku. Jaká je
tato herečka v soukromí, jaké je její
manželství s Josefem Ambrhámem i jaké
vztahy má se svými hereckými kolegy -
to vše se nyní můžete dočíst
na stránkách této nové knihy.
Popelka Libuše Šafránková
IMAGINATION OF PEOPLE, vázaná,
165 x 235 mm, 184 stran

Život Stelly Zázvorkové byl plný
paradoxů. Matka jí dala jméno Stella -
hvězda, protože byla přesvědčena o tom,
že dcera bude stejně krásná a křehká
jako ona. Otec, známý architekt, zase
očekával, že po něm zdědí výtvarný
talent. Ani to se nestalo. K herectví
se dostala nikoliv proto, že by po něm
odmalička toužila, ale proto, že jí
zoufale nešla matematika a konzervatoř
byla jediná škola, kde se nevyučovala. O
dalších jejich osudech máte možnost si
přečíst právě nyní!
Stella 
IMAGINATION OF PEOPLE, vázaná,
165 x 235 mm, 160 stran

Jana Švandová je nejen výjimečnou
a úspěšnou filmovou, televizní a
divadelní herečkou. Nahlédnutí do
jejího světa vám sama nabídne v tomto
autorozovaném potrétu, ve kterém
dokáže promluvit také o svých 3
manželstvích, o své roli babičk, ale i
tom, jak vládá být stále mladou.  
Nesmíš to nikdy vzdát
IMAGINATION OF PEOPLE, vázaná,
165 x 235 mm, 112 stran

Připomenutí nejlepších komedií,
televizních seriálů a filmových hlášek,
které v nich zaznívají v neodolatelném
podání herce Jiřího Sováka - to vše při-
náší kniha s názvem Filmy a hlášky
Jiřího Sováka. Bere si na mušku - a
pěkně chronologicky - všechny jeho
zásadní filmové komedie a seriály, při-
čemž tu a tam připomene i další tvůrce,
kteří s ním na tom či onom filmu spolu-
pracovali kolegy na place, režiséry či
scenáristy.
Nejlepší filmy a hlášky
Jiřího Sováka
PETRKLÍČ, vázaná, 145 x 205 mm,
138 stran
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Lucky si po všech životních strastech
naplno vychutnává manželství s Lenniem
a těší se ze syna Bobbyho a nádherné
dcery Max. A právě o tohle ji chce při-
pravit Armand Jordan, když mu Lucky
odmítne prodat svůj hotelový komplex
Keys. Pro Armanda je ponižující už to,
že musí jednat se ženou, a její odmítnutí
chápe jako neodpustitelnou urážku.
Začíná nemilosrdný boj, v němž
od začátku jde o víc než o život. 
Bohyně pomsty
ALPRESS, vázaná, 135 x 205 mm,
408 stran 

Životní příběh švédského novináře
a spisovatele Stiega Larssona –
Milénium, Stieg a já – sepsala jeho
životní partnerka Eva Gabrielssonová.
Stieg navždy zůstane Mužem, který
stvořil Milénium. Gabrielssonová vypráví
poutavým, a přesto střídmým způsobem
příběh jejich životní lásky
a nebezpečného boje za spravedlnost
a životní hodnoty, jež Stieg Larsson
vyznával.
Milénium, Stieg a já
HOST, brožovaná, 130 x 200 mm,
192 stran

Jednoho dnes se Sapfo objeví přede
dveřmi psychoanalytické ordinace,
kde pracuje její matka, a rychle jí předá
rukopis se slovy, že jde o její deníky.
Populární anglická autorka tak začíná
příběh ženy, kterou všichni odrazovali,
aby se vdala za vdovce Gavina. Je pro ni
moc starý, říkali jedni, jiní zase že prý jí
jeho děti ze života udělají peklo. To je
všechno možné, ale citům neporučíš…
Brilantní zneklidňující román o vztahu
věkově nevyrovnaného páru napsaný
s vřelostí a důvtipem.
Deník macechy
MLADÁ FRONTA, vázaná, 130 x 200 mm,
232 stran 

Knihou Arabský svět jiná planeta?
přináší autorka realistický pohled
na současný život v arabských zemích.
Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc.
Přibližuji i taková, která jsou tabu nebo
na která padá stín pověrčivosti. Mluví
o arabské sexualitě, mužsko-ženském
(ne)souladu, obřízce, kastování
společnosti, o rozeznávání hranice života
a smrti, kadidlu, drogách i alkoholu. A to
vše na pozadí převládajícího náboženství
– islámu. 
Arabský svět jiná planeta?
MLADÁ FRONTA, vázaná, 130 x 200 mm,
248 stran 

Špionážní román a detektivka
investigativního novináře Jaroslava
Kmenty je speciální předvánoční
nabídkou za zvýhodněnou cenu. Knihy
jsou napsány podle skutečné události.
Autor je nositelem prestižního ocenění
K. H. Borovského za výjimečné
novinářské výsledky.
Balíček: Český špion Erwin
van Haarlem + Svědek
na zabití
JAROSLAV KMENTA, vázané,
420 / 230 stran

Strhující historický thriller, který byl
přeložen do patnácti jazyků, se odehrává
v nedávné minulosti, ale zároveň nás
uvádí hluboko do světa pradávné asyrské
civilizace. Spolu s hrdiny příběhu
pronikáme do starověké mezopotamské
kultury a mytologie, pátráme
po komplikovaném hlavolamu, jenž nás
dovádí k ukradené biblické památce
a velkolepému ztracenému pokladu. 
Odkaz mezopotamského
písaře
RYBKA PUBLISHERS, vázaná,
217 x 152 mm, 352 stran 

Kdo je další na řadě? Bude to vaše
dcera?Je nejteplejší léto, jaké kdo
pamatuje. Město Linköping sužují nové
a nové vlny horka, kolem běsní lesní
požáry. V parku je nalezena mladá
dívka. Na nahém těle jsou stopy krve,
ale není vůbec zřejmé, co se vlastně
stalo. A na pláži u jezera dojde k
dalšímu hrůzostrašnému nálezu.
Inspektorce Malin Forsové začíná být
jasné, že vedro je tím posledním, co by ji
mělo znepokojovat — zvlášť, když je
její dceři tolik, kolik bylo prvním dvěma
obětem… 
Letní smrt
HOST, vázaná, 135 x 205 mm, 302 stran

Kniha je napsaná podle skutečného
příběhu, na který autor narazil docela
náhodou – při pátrání po nápisu Z osudu
rukou a vůle boží, který ovlivnil život
hrdiny jeho předchozí knihy Mluviti
pravdu, zjistil, že dům, na němž byl
tento nápis upevněn, skrýval mrazivé
tajemství. Rodina, která v něm za války
žila, zakusila to nejhorší, co se v životě
lidí může odehrát. Strhující příběh
o lásce, osudu, ztrátě dítěte a druhých
šancích, které se už nikdy nemusí
opakovat. Co se stane, když se člověk
nevyrovná s minulostí? Přijde vůbec
nějaká budoucnost? 
Umřel jsem v sobotu
SMART PRESS, vázaná, 110 x 165 mm,
180 stran

269,–

NOVINKA

Vychází

24.11.

329,–

DETEKTIVKA

339,–

DOPORUČUJEME

688,–

488,– 200,–

UŠETØÍTE

Balíček

299,–

NOVINKA

229,–

NÁŠ TIP

269,–

239,– 30,–

UŠETØÍTE

259,–

ARABSKÝ SVĚT
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Na Grace College probíhá úvodní
večírek v loděnici, ale něco tu nehraje.

Nacházejí se v odlehlém údolí uprostřed
kanadských hor. Proč se tady ale kolem

objevuje tolik cedulí s nejrůznějšími
zákazy? A proč není toto místo
k nalezení ani na internetových

vyhledávačích? Kniha je poutavě
napsaná a slibuje čtenáři dobrodružný

a temný příběh. 
Údolí Hra

DEUS, vázaná, 
140 x 205 mm,                     

256 stran

Komplet
4 knih

za cenu tří!
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328,–

98,– 230,–

UŠETØÍTE

699,–

349,– 350,–

UŠETØÍTE

599,–

249,– 350,–

UŠETØÍTE490,–

199,– 291,–

UŠETØÍTE

499,–

249,– 250,–

UŠETØÍTE

299,–

NÁŠ TIP

349,–

KRIMI ROMÁN

289,–

NOVINKA

319,–

NOVINKA

1286,–

799,– 487,–

UŠETØÍTE

299,–

NOVINKA

Během plavby v Indickém oceánu
přepadnou somálští piráti přepychovou
jachtu ropné magnátky
Hazel Bannockové a unesou její dceru
Caylu. Požadují za ni astronomické
výkupné. Hazel získá důkazy o krutém
a nelidském týrání své dcery, a protože
oficiální úřady jim pomoc odmítají, obrátí
se na majitele bezpečnostní agentury
Hectora Crosse. Spolu s ním bere
spravedlnost do vlastních rukou... 
Šelma
ALPRESS, vázaná, 135 x 205  mm,
408 stran 

Po návratu z dovolené čeká
na policistku Evu Dallasovou
v New Yorku tvrdý oříšek - série zdánlivě
nesouvisejících vražd bez motivu,
provedených zvláštním způsobem. Eva
zjistí, že stopy vedou ke dvojici mladíků
z bohatých rodin, kteří zabíjejí čistě
pro zábavu a navzájem si poskytují alibi.
Hledá důkazy, které by o jejich vině
přesvědčily soudce, neví však,
že se sama má stát další obětí. 
Neprůstřelné alibi
ALPRESS, vázaná, 135 x 205 mm,
352 stran 

Tetralogie České podsvětí odhaluje
špinavá zákoutí české politiky a její
spojení s organizovaným zločinem,
v tomto případě ztělesněným kmotrem
Mrázkem. Autorem knih, které hnuly
žlučí mnoha politikům, je investigativní
novinář Jaroslav Kmenta. Komplet
obsahuje trilogii Kmotr Mrázek a Svědek
na zabití.
4 knihy za cenu tří
Tetralogie České podsvětí
JAROSLAV KMENTA, vázaná,
147 x 207 mm,
celkem v kompletu 1070 stran

Policie v severním Švédsku učiní hrůzné
odhalení. V malé vesničce bylo
ve sněhu nalezeno mrtvé tělo.
Policisté se pokusí najít svědky
události, ale vesnice se zdá podivně
tichá a pustá. Nakonec bylo nalezeno
devatenáct těl lidí, kteří byli brutálně
zavražděni. Soudkyně
Birgitta Roslinová si uvědomí,
že s některými z obětí ji spojují rodinné
vazby. Ačkoliv jí případ  není přidělen,
rozjede se na místo činu a vede své
vlastní neoficiální šetření masakru.
Číňan
HOST, vázaná, 135 x 205 mm,
511 stran

Kniha investigativního novináře Jaroslava
Kmenty Všehoschopní Superguru Bárta
odkrývá zákulisí kauzy neformálního
šéfa politické strany Věcí veřejných.
Vychází z Bártovy koncepce z roku
2008, kde formuloval své pětileté cíle,
jak dosáhnout co největší moci, a postup
jak jich dosáhnout. Jestli se mu daří
tento plán dodržovat, se dozvíte
na stránkách této knihy.
Všehoschopní 
Superguru Bárta
JAROSLAV KMENTA, vázaná,
147 x 207 mm, 350 stran
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Jako pokus o stmelení rodiny naplánuje
Katherine prázdniny na jachtě. Manžel
Peter se však pro velké pracovní vytížení
nemůže plavby zúčastnit a děti se tváří
otráveně. Teprve bouře a exploze
na lodi, při níž se Katherine s dětmi jen
zázrakem zachrání, vyburcují dávno
pohřbenou soudržnost. Peter je připraven
na nejhorší, ale když svitne šance na
záchranu, šel by i přes mrtvoly,
aby se k trosečníkům dostal jako první.
Okamžik překvapení
ALPRESS, vázaná, 135 x 205 mm,
336 stran 

O Martě si rodiče myslí, že je chytrá
a mohlo by z ní něco být, hlavně když
bude studovat a nebude se flákat.
Mladší sestra si o ní myslí, že je to
nafoukaná nána, starší bratr, že se pořád
chová jako malá, a Robert, její kolega
z práce, že není k zahození. Ale tahle
kniha není o tom, jak vidí Martu ostatní,
tohle je její deník... 19 letá Marta
úspěšně odmaturovala, byla přijata na VŠ
a na prázdninové brigádě se zamilovala.
Nečekaný spád událostí však obrátí její
život naruby a z nadějné studentky se
rázem stává „největší lůzr světa“.
Marta v roce vetřelce
HOST, vázaná, 140 x 205 mm, 320 stran

Odvážné? Provokativní? Zábavné?
Poučné? Určitě všechny tyhle
charakteristiky snesou příběhy vyprávěné
v knize Velké holky a sex. A co je
nejdůležitější: často při čtení budete mít
pocit, že jsou vaše vlastní. Vždyť která
žena neřeší, jak najít a poznat toho
pravého? Anebo jak se vyhnout
manželskému stereotypu. Jak najít chvíli
pro sebe, když je na všechno sama
a doma na ní nečeká nikdo jiný než
dorůstající děti. Jak v náruživém milenci
včas odhalit naprosto nevhodného
budoucího manžela... 
Velké holky a sex
PRÁH, vázaná, 130 x 200 mm, 160 stran

Hrdinkami této knížky jsou dvě ženy.
Žijí v rozdílných společenských zřízeních,
jsou sokyně, ale mají společný problém -
nemůžou najít přiměřeného partnera.
Hledám za manžela muže
DEUS, vázaná, 135 x 200 mm,
352 stran 

První rok vašeho miminka je vzrušující
a neopakovatelné období. Zaznamenejte
si vzpomínky na zvláštní okamžiky
s milovanými, sepište důležité změny
a vytvořte památníček prvních úspěchů
vašeho děťátka. 
Naše děťátko 
Chlapeček • Holčička
SLOVART, vázaná, 250 x 250 mm,
48 stran  

Ačkoli kniha,kterou napsala Anita
Johnstonová, pojednává o poruchách
příjmu potravy, není zdaleka jen o nich
a není určena pouze těm, které se s
některou z forem této poruchy potýkají.
Je věnována všem ženám, které mají
zájem prohloubit si sebevědomí, napojit
se na své vnitřní vědění, žít v harmonii
se svým tělem a změnit svůj vztah
k jídlu. Je skvělým průvodcem na cestě
znovuobjevování ženství a intuice.
Ženy, které jedí
ve svitu Luny
RYBKA PUBLISHERS, vázaná,
144 x 216 mm, 248 stran 

Unikátní průvodce pro miliony lapené
ve více či méně šťastných manželstvích,
sžírané smutkem, hněvem a strachem,
sužované otázkou: „Měl bych se
rozvést?“. Tým odborníků na manželství,
složený z manželů a manželek
samotných, v této bystré knize radí,
jak najít  prostřednictvím deseti kroků
odpověď, zdali vztah dosáhl bodu zlomu.
Test vašeho manželství
v deseti krocích
JOTA, vázaná, 145 x 210 mm, 240 stran

Kniha vypráví příběhy 25 lidí, z nichž
každý má vlastní tajemství skvělého
zdraví – tajemství, které dává smysl
a je vědecky podloženo. Patří k nim
tajemství zdravé stravy – proč jíst
česnek a brát vitamín C nebo pít
kvasnicový nápoj. Jiná tajemství se týkají
cvičení – prospěšnost strečinku nebo
zvedání činek. Tajemství spojená
se životním prostředím ale i tělesnou
zdatností čii citová tajemství – to vše
vede k dlouhému životu.
Jak se dožít 100 let 
JOTA, vázaná, 145 x 210 mm, 304 stran

248,–

NOVINKA 278,–

DOPORUČUJEME

259,–

NÁŠ TIP

199,–

KAŽDÁ JEN

299,–

NÁŠ TIP249,–

219,– 30,–

UŠETØÍTE

299,–

DOPORUČUJEME

289,–

NOVINKA
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Láká vás věštění a předpovídání
budoucnosti? Pomocí  ilustrovaných
tarotových karet, které jsou součástí této
dárkové krabičky, se můžete i vy pokusit
předpovědět své osudy. Podrobný
a srozumitelný návod, jak karty
vykládat, nabízí přiložená kniha.
Ve stejné dárkové edici vychází i kazeta
Poker, která obsahuje karty, žetony
a pravidla pokrových her.
Tarot
SUN, krabička, vázaná, 48 stran + karty

Každoročně vycházející kalendář
obsahuje praktické rady vztahující
se k pohybu Měsíce ve zvěrokruhu
a měsíčním fázím. Doplňují ho stále
aktuální latinské citáty. Elegantní
v plátně vázaný diář s lunárními texty
bohatými přílohami. Vhodný do kapsy
i kabelky. 
Lunární kalendář
Krásné paní 2012
Lunární diář
Krásné paní 2012
KRÁSNÁ PANÍ
kroužková, 182 x 308 mm, 60 stran, 
vázaná, 170 x 235 mm, 192 stran

Stolní kalendáře, které obsaují chutné
recepty.
Vaříme s Babicou 2012 
Vaříme pro celou rodinu
Kluci v akci 2012
HELMA, české týdenní řádkové, se zámkem
226 x 30 mm

Klasické týdenní kalendárium doplněné
o gastronomické akce a užitečné
informace, rady a tipy o všem,
co ,,gastronaut" potřebuje vědět. Diář
pro milovníky dobrého jídla a pití
a všechny, kteří rádi objevují nové
chuťové zážitky. Díky tomuto diáři
budete moci nejen lépe organizovat svůj
pracovní i volný čas, ale zorientujete
se ve světě gastronomie a nezmeškáte
zajímavé gastroudálosti. Informace
o akcích si můžete aktualizovat nebo
doplňovat podle vlastních představ díky
portálu www.gastronaut.cz, kde najdete
informace o všech významných
gastronomických událostech na celý rok.
Diář Gastronaut 2012
SMART PRESS, vázané, 148 x 210 mm,
192 stran

349,–

KAŽDÝ JEN

83,–

KALENDÁŘ

169,–

DIÁŘ

299,–

TAROTOVÉ KARTY

229,–

KALENDÁŘ

Jaký je historický vývoj Vánoc,
Velikonoc nebo dušiček? Proč slavíme
svátek české státnosti? Jaké legendy
se s jednotlivými svátky pojí? Titul
s pomocí ilustrací popisuje historii,
legendy, souvislosti, vývoj a současnou
podobu významných českých státních
a církevních svátků. 
České svátky a tradice
COMPUTER MEDIA, brožovaná,
190 x 225 mm, 80 stran

Neopakovatelná atmosféra Vánoc
dýchne na malé i velké čtenáře
z nezaměnitelných Ladových obrázků
a rovněž prozaických i básnických textů
předních českých autorů Jaroslava
Seiferta, Františka Hrubína, Jiřího Žáčka,
Michala Černíka a dalších.
České Vánoce Josefa Lady
BMSS-START, vázaná, 212 x 300 mm,
80 stran

Kniha je vybavena krásnì
a názornì ilustrovanými popisy
postupujícími krok za krokem, pøedlohami
v originální velkosti, které však na druhé
stranì umožòují také díky uvedeným
tipùm a trikùm všechny motivy podle
vlastní fantazie tvoøivì obmìòovat. 
Tvoøit se dá ze všeho!
ANAGRAM, vázaná, 245 x 270 mm,
144 stran

299,–

249,– 50,–

UŠETØÍTE

219,–

NOVINKA 220,–

170,– 50,–

UŠETØÍTE

999,–

899,– 100,–

UŠETØÍTE

DárekDárek

Tarot snů vhodný jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé příznivce tarotu. Kromě
sebepoznání můžete s jeho pomocí radit
druhým, pomáhat jim v jejich vlastním
sebepoznávání a manifestaci jejich přání.
Významy jednotlivých karet jsou zde
vystiženy osobním, až elektrizujícím
způsobem. Mistrné ztvárnění obrazů vám
umožní bezprostřední vnitřní prožitek.              
Při zakoupení Tarotu snů obdržíte navíc
příručku Tarot - Práce se stínem
v hodnotě 245 Kč zdarma.
Tarot snů
SYNERGIE, brožovaná, 190 x 248 mm,
254 stran + 78 karet 
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299,–

249,– 50,–

UŠETØÍTE

Roman Vaněk, ředitel přední kuchařské školy u nás, Pražského kulinářského
institutu, je také autorem řady kuchařek a gastronomických publikací. Tentokrát
se rozhodl vytvořit skutečně precizního moderně zpracovaného průvodce českou
jídelní klasikou a spolu se šéfkuchaři Václavem Fričem a Zdeňkem Marcínem
vytvořil soubor bezmála dvouset receptů, připravovaných krok po kroku, včetně
české pekařské klasiky, na které spolupracoval s vynikajícm pekařem Martinem
Hanusem.
Poklady klasické české kuchyně
PRAKUL PRODUCTION s.r.o. , vázaná, 210 x 297mm, 192 stran

Kniha Zlatá kniha pečení je skvělým
pomocníkem každé kuchařky. Obsahuje
více než 500 receptů na ovocné
či smetanové dorty, cukroví, koláče,
nejrůznější sladkosti, ale také
na celozrnné a slané pečivo, chléb
či housky. Naleznete zde inspiraci
a srozumitelné návody k přípravě
moučníků pro slavnostní příležitosti
i k přípravě časově nenáročných drobných
sladkostí pro běžné pohoštění. Nechybí
ani informace o době pečení.
Zlatá kniha pečení
REBO, vázaná, 190 x 240 mm, 480 stran

Kniha Schůdková metoda hubnutí,
je pokračováním úspěšného titulu
Zhubněte jednou provždy. 

Autorka Antónia Mačingová v tomto pokračovaní předchozí knihy, vypracovala
kompletní tříměsíční jídelniček, který je prevencí překyselováni organizmu.
Překyselování je jedním z hlavních důvodů odčerpávaní živin z organizmu
a následného vytváření podkožního tuku a vzniku civilizačních chorob.
Jak hovoří autorka: "nedědíme nadváhu a choroby, dědíme nesprávné stravovací
návyky  a nesprávný způsob myšlení".
Schůdková metoda hubnutí
DEUS, vázaná, 145 x 210 mm, 216 stran

299,–

NÁŠ TIP

Vychází 
30.11.

399,–

NOVINKA

autor fotografie Romana Vaňka: Marek Kučera pro Apetit (Burda Media 2000)

399,–

KUCHAŘKA

Díky téhle knize Heleny Chvátalové
si každá maminka zaslouží titul „tchyně
roku“! Ať už si ji koupí sama, nebo
ji dostane od „mladých“, získá kuchařku
plnou nejen lákavých fotografií a receptů
na dobré moučníky či na jídla, která jsou
nenáročná na suroviny i čas (ideální
ve chvíli, kdy se mladí objeví nečekaně),
ale i poznatků a zkušeností, se lžičkou
psychologie a hlavně náručí lásky.
Kuchařka pro báječné tchyně
SMART PRESS, vázaná, 172 x 240 mm,
224 stran

285,–

99,– 186,–

UŠETØÍTE

499,–

199,– 300,–

UŠETØÍTE

499,–

199,– 300,–

UŠETØÍTE

799,–

299,– 500,–

UŠETØÍTE

499,–

249,– 250,–

UŠETØÍTE
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KNIHY ZA BABKUKNIHY ZA BABKU

Vychází 
13.12.

Zlatá kniha hokeje je podrobná
a důkladně zpracovaná publikace o všem
důležitém, co se v ledním hokeji kdy
událo. Přináší přehled soudobé historie
hokeje, významné turnaje, slavné
hvězdy, jejich významné zápasy a
činnost v zahraničních klubech, skvělé
góly, srozumitelné tabulky a velké
množství fotografií, to vše činí z této
knihy úžasnou publikaci, ke které se
budete vracet. 
Zlatá kniha hokeje
XYZ, vázaná, 22 x 300 mm, 576 stran

Tento program vás nauèí psát rychle
a bez pøeklepù na klávesnici. Obsahuje
mnoho výukových lekcí, podrobné
vyhodnocování výsledkù, testy rychlosti
opisování podle školních pravidel.
Program má za sebou již 13 let vývoje
a spolehlivě slouží na více jak 2000
školách v ČR.Na celém světě program
využívá již přes 100 000 uživatelů.
„Deseti prsty” je zaregistrovaný
na seznamu výukového softwaru
Ministerstva školství.
Deseti prsty
PMQ SOFTWARE, CD ROM

499,–

449,– 50,–

UŠETØÍTE

590,–

SLOVNÍK

329,–

299,– 30,–

UŠETØÍTE

899,–

HOKEJ

528,–

HOKEJ

Tato kniha vám umožní zvládnout
jakoukoli situaci tak, jako speciálně
vycvičení vojáci jednotek SAS. Naučíte
se sestavit správnou výbavu
na jakoukoliv výpravu, seznámíte se
se základními informacemi o podnebí
a terénu, jídle pro výpravy, postupy při
první pomoci a radami jak přežít
katastrofy jako sucho, oheň a lavina.
SAS Příručka jak přežít
SVOJTKA & CO., brožovaná,
125 x 207 mm, 568 stran

559,–

249,– 310,–

UŠETØÍTE

299,–

149,– 150,–

UŠETØÍTE

799,–

299,– 500,–

UŠETØÍTE

699,–

249,– 450,–

UŠETØÍTE

699,–

349,– 350,–

UŠETØÍTE
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Nový výkladový slovník češtiny vychází
po více než 30 letech.  Slovník přináší
skutečně aktuální slovní zásobu. Mapuje
rychlý vývoj našeho mateřského jazyka
a snaží se pomoci jak studentům,
tak i starší generaci, aby se snáze
orientovala v moderním vyjadřování.
Zpracování slovníku zaujme už na první
pohled svou barevností; díky ní snadno
najdete to, co právě hledáte, a ostatní
informace můžete lehce „vypustit“.
Nalezte zde množství ilustrativních
obrázků a barevných rámečků s
užitečnými informacemi. Kniha obsahuje
i CD s elektronickou verzí.
Slovník současné češtiny
LINGEA, kniha + CD ROM

Petra Kvitová je dnes mezi ženami
světovou tenisovou jedničkou! Jak
je možné, že děvče, které vlastně začalo
s tenisem až ve čtrnácti letech, ušlo do
svých současných jedenadvaceti let tak
významnou cestu. Petra zcela ovládla
jedenáctý rok 21. století, když po
finálovém triumfu nad Ruskou Marií
Šarapovovou vyhrála Wimbledon, stejně
dominovala na Turnaji mistryň
v Istanbulu a pak ještě dovedla Česko
k výhře ve Fed Cupu nad Ruskami!
Petra se tak už nesmazatelně zapsala
do dějin světového tenisu a přiřadila
se k českým legendám. 
Královna Petra
IMAGINATION OF PEOPLE, vázaná,
165 x 235 mm, 112 stran

169,–

NOVINKA

Jedinečnou a první kompletní knihu
o HC Kometa Brno přivítají nejen její
fanoušci, ale také ostatní příznivci
českého hokeje a sportu vůbec. Neměli
by si ji nechat ujít ani obyvatelé Brna
a rodilí Brňáci, neboť se v ní zrcadlí kus
historie jejich města. Těm všem umožní
znovu prožít příběh slavného hokejového
klubu. Kniha je rozdělena do tří částí:
kronika sezon, portréty hvězd a údaje
statistik. 
Kometa
JOTA, vázaná, 210 x 275 mm, 416 stran
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JAK OBJEDNÁVAT A POHODLNĚ NAKOUPIT
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Redakce: Vratimovská 696/78, 719 00 Ostrava-Kunèice, telefon +420 597 490 448, fax +420 597 490 499, e-mail redakce@knihkupectvi.info 
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BENEŠOV - Knihkupectví DANIELA BENDOVÁ, Masarykovo nám. 101, tel. 317 729 283, www.knihkupectvi-daniela.cz; BLANSKO - KNIHCENTRUM, OD CENTRUM, tel. 725 963 175, www.knihcentrum-blansko.cz;
BOHUMÍN - Knihkupectví PROCHÁZKOVÁ, Dr. Beneše 107,  tel. 596 015 446, www.knihy-slezsko.cz; BRNO - KNIHCENTRUM CAFFÉ, OC OLYMPIA,  tel. 722 048 695, www.knihcentrum-brno.cz, LIBREX(Velký Špalíèek),
Starobrnìnská 6, tel.: 542 220 034; BRUNTÁL - LIBREX, Kostelní 3, tel.: 554 717 167; BØECLAV -  Knihkupectví IVO VAŠÍÈEK, Sady 28. øíjna 17, tel. 519 371 473, www.knihkupectvivasicek.cz; ÈÁSLAV -
Knihkupectví CHRPA, Gen. Fr. Moravce 58, tel. 327 314 177,  www.knihkupectvicaslav.cz; ÈESKÁ SKALICE - Knihkupectví  AVE, Husovo nám. 15, tel. 777 031 950; ÈESKÁ TØEBOVÁ - Knihkupectví PASEKA,
Hýblova 51, tel. 465 534 551, www.knihkupectvi-paseka.cz; ÈESKÉ BUDÌJOVICE - Knihkupectví U Mikuláše, Knìžská 21, tel. 386 321 426, www.ikarmel.cz; ÈESKÝ TÌŠÍN - KNIHCENTRUM, Hlavní 19,
tel. 725 963 177, www.knihcentrum-cesky-tesin.cz, LIBREX, Hlavní 6/90, tel.: 558 731 750; DOMAŽLICE - Knihkupectví IRENA VOTRUBOVÁ, Aleje, nám. Míru 119, tel. 379 722 802; FRENŠTÁT POD RADHOŠTÌM -
Knihkupectví GLOBUS, Horní 26, tel. 556 839 125, www.knihkupectviglobus.cz; FRÝDEK-MÍSTEK - Knihkupectví LEV BÍLEK, Tržní 20, tel. 558 434 006, www.levbilek.cz, LIBREX, Hlavní 107 - Místek,
tel.: 558 647 910; LIBREX, T.G.Masaryka 2320, tel.: 558 680 246; HAVÍØOV - ODBORNÉ KNIHKUPECTVÍ, Hlavní tøída 169 (u Radosti), tel. 731 262 757, www.ucebnice-knihy.cz, LIBREX,
OD ELAN nám. Republiky 860, tel.: 596 810 074; HLUÈÍN - KNIHCENTRUM, Mírové nám. 25, tel. 725 963 178, www.knihcentrum-hlucin.cz; HODONÍN - Knihkupectví IRMA KRISTOVÁ, Národní tø. 29.
tel. 518 355 360; HRANICE - Knihkupectví EZOP, Masarykovo nám. 96, tel. 581 602 547; CHOCEÒ - ZÁMECKÉ knihkupectví, Pardubická 1, tel. 465 471 901, www.zameckeknihupectvi.cz; CHOMUTOV -
DDD knihkupectví, Ruská 85, tel. 474 651 436, www.ddd-knihy.cz; CHRUDIM - Knihkupectví LYRA, Široká 117, tel. 469 620 696, JAROMÌØ - Knihkupectví NA PODSÍNÍ, Nám. ÈSA 56, tel. 491 812 247; JESENÍK -
LIBREX, Palackého 1341/2, tel.: 584 409 101; JIÈÍN - KNIHKUPECTVÍ LILIE, Husova 60, tel. 493 533 006, JIHLAVA - Knihkupectví O.P., Masarykovo nám. 47, tel. 567 308 158, JILEMNICE - Knihkupectví U MALÝCH,
Masarykovo nám.12, tel. 481 543 016, www.knihajilemnice.cz; KADAÒ - DDD knihkupectví, Mírové nám. 117, tel. 474 343 360, www.ddd-knihy.cz; KARVINÁ - LIBREX, Fryštácká 74, tel.: 596 323 393;  LIBREX,
, Markova 46/3, tel.: 596 347 810; KOPØIVNICE - Knihkupectví POHODA, Záhumenní 1152,  tel. 556 812 615; Knihkupectví POHODA, Štefánikova 58 (naproti Kauflandu), tel. 556 811 622, www.knihy-pohoda.cz;
KRALUPY NAD VLTAVOU - Knihkupectví U VLACHÙ, Jungmannova 99, tel. 315 722 951, www.knihkupectviuvlachu.w1.cz; KUTNÁ HORA - KNIHCENTRUM, Tylova 387,  tel. 725 963 179
, www.knihcentrum-kutna-hora.cz; KYJOV - KNIHKUPECTVÍ, Masarykovo nám. 38, tel. 603 528 675, LANŠKROUN - BARNOM - Knihkupectví HVÌZDA, B. Nìmcové 127,  tel. 465 325 216, www.knihkupectvi-hvezda.cz;
LETOHRAD - Knihkupectví BENEŠOVÁ, Václavské nám. 56, tel. 465 620 754; LIBEREC - KNIHCENTRUM,  NC GÉÈKO, Rùžodol,  tel. 725 963 180, www.knihcentrum-liberec.cz; Knihkupectví SOVA, HANA BRZOÒOVÁ,
Moskevská 55/26, tel. 485 102 898, www.knihkupectvi-sova.cz; LITOMÌØICE -  Karmelitánské knihkupectví JONÁŠ, Mírové nám.15, tel. 416 732 458, www.kna.cz/litomerice/; LITOMYŠL - FALTYSOVO knihkupectví,
Smetanovo nám. 109, tel. 461 612 667, www.faltysovoknihkupectvi.cz; LOUNY - KNIHCENTRUM, Pražská 88, tel. 725 963 182,  www.knihcentrum-louny.cz; MÌLNÍK - Knihkupectví MARIE KUBEŠOVÁ
, nám. Karla IV. 145, tel. 315 622 382, MILEVSKO - Knihkupectví IVA ZÍDKOVÁ, Komenského 1219 (na sídlišti), tel. 606 427 975; MLADÁ BOLESLAV - Knihkupectví POSPÍŠILOVÁ, nám. Míru 695,
tel. 326 735 126; MNICHOVO HRADIŠTÌ - Knihkupectví OTÁHALOVÁ, Turnovská 810, tel. 326 771 196, www.knihypapir-mh.cz; MORAVSKÉ BUDÌJOVICE - Knihkupectví MILUŠE KROTKÁ, 1. máje 20, tel. 568 421 648,
NOVÁ PAKA - PAPÍR - KNIHY REIMONTOVÁ, Komenského 319, tel. 493 722 736, www.papir-knihy.cz; NOVÝ BOR - Knihkupectví a galerie ŠEPS,  Egermannova 950, tel. 739 575 916; NOVÝ JIÈÍN
- KNIHCENTRUM, OC GALERIA Shopping, Generála Hlaïo 25, tel. 725 963 183, www.knihcentrum-novy-jicin.cz; OLOMOUC - Knihkupectví TYCHO, Ostružnická 3, tel. 585 225 095, www.tychokniha.cz; OPAVA
- KNIHCENTRUM, OC SILESIA, Tìšínská 44, tel. 725 963 185, www.knihcentrum-opava-silesia.cz; KNIHCENTRUM, Hrnèíøská 5, tel. 725 963 184, www.knihcentrum-opava.cz; LIBREX, Ostrožná 33, tel.: 553 610 464;
OSTRAVA - LIBREX (Dùm knihy), Smetanovo nám.8, tel.: 596 117 676; LIBREX, 28. øíjna 201, tel.: 596 633 615; LIBREX, Areál Fakultní nemocnice, tel.: 596 914 505; LIBREX,  Hlavní tø. 1016, tel.: 596 911 340; LIBREX,
Hlavní tøída 697, tel.: 596 910 566;  LIBREX, Nádražní 14, tel.: 596 111 909; LIBREX, Výškovická 550, tel.: 596 739 114; PARDUBICE - Knihkupectví PAPYRUS, Palackého 2549, tel. 466 301 519
; www.knihkupectvi-papyrus.cz, Knihkupectví PASÁŽ SV. JANA, Tø. 17. listopadu 228, tel. 466 615 638, Knihkupectví HELIOS, Pernštýnské nám. 49, tel. 466 512 371, www.knihyhelios.cz; PÍSEK - Knihkupectví ELIM,
Janáèková 47, tel. 382 215 109; Knihkupectví ELIM, Velké nám. 8, tel. 382 211 279, www.kniha.elimpisek.cz; PRAHA - KNIHCENTRUM, OC EUROPARK Štìrboholy, tel. 725 963 187, www.knihcentrum-praha.cz;
PRAHA-ZBRASLAV - Knihkupectví U STROMEÈKU, Elišky Pøemyslovny 434, tel. 257 921 162,  www.knihkupectvizbraslav.cz; PROSTÌJOV - Knihkupectví v DONÌ, Svatoplukova 28, tel. 582 332 735,
www.knihydona.cz; PØEROV - LIBREX, tø. 17. listopadu 1, tel.: 581 216 002; RAKOVNÍK - Knihkupectví M&K, Husovo nám. 115, tel. 313 512 370; ROŽNOV POD RADHOŠTÌM - KNIHCENTRUM
, Masarykovo nám. 186, tel. 725 963 189, www.knihcentrum-roznov.cz, LIBREX, nám. TGM 139, tel.: 571 611 034; RYCHNOV NAD KNÌŽNOU - Knihkupectví VÁVROVÁ, A. Provazníka 246, tel. 494 532 036162,
ØÍÈANY - Knihkupectví VYCPÁLEK, Masarykovo nám. 155, tel. 323 602 284; SEMILY - Knihkupectví HOBIT, Tyršova 43, tel. 481 622 681, www.knihkupectvihobit.cz; SLANÝ - Knihkupectví ZLATA DRUŽECKÁ, Hlaváèkovo
nám. 216, tel. 312 522 349; STRAKONICE - Knihkupectví s kavárnou,  Bezdìkovská 462 (patro nad supermarketem Coop),  tel. 383 392 583, www.kniha-naprstek.cz; STRÁžNICE -
Knihkupectví JARMILA ŠEBESTOVÁ, Pøedmìstí 394, tel. 721 412 088; ŠUMPERK - Knihkupectví DUHA, ÈSA 7,  tel. 583 212 933, www.knihkupectvi.sumperk.net, LIBREX, nám. Míru 13, tel.: 583 286 435; TØEBÍÈ -
Knihkupectví  TROJAN, Karlovo nám. 36,  tel. 568 848 218; TØINEC - KNIHKUPECTVÍ A PAPÍRNICTVÍ, nám. T. G. M. 387, tel. 558 958 005, www.knihy-slezsko.cz; UHERSKÝ BROD - Knihkupectví FORMÁT
, Masarykovo nám. 163, tel. 572 638 036; ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Knihkupectví FLÉTNA, 17. listopadu 69, tel. 465 526 245, www.fletna.cz; VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ - N Knihkupectví, Námìstí 84, tel. 571 616 459,
LIBREX, Námìstí 75, tel.: 571 611 067; VELKÉ MEZIØÍÈÍ - Knihkupectví MARIE CHARVÁTOVÁ, Námìstí 12, tel. 566 524 368; VESELÍ NAD MORAVOU - Knihkupectví KOUØIL,  Svatoplukova 1198, tel. 518 322 339,
www.kniha-kouril.cz; VLAŠIM - Knihkupectví ŽÍŽALOVÁ, Komenského 1700,  tel. 317 844 001, VRCHLABÍ - Knihkupectví K&T, Krkonošská 196  (Dùm Kryštofa z Gendorfu), tel. 499 421 524, www.knihkupec.com;
ZNOJMO - Knihkupectví COMENIUS, Kováøská 17, tel. 515 224 272, www.knihkupectvicomenius.cz; ZLÍN - Knihkupectví Petr Kobilík, OD Prior, nám. T.GM. 6, tel. 575 758 837, www.knihykobilik.webnode.cz;
ŽAMBERK -  FALTUSOVO knihkupectví,  Masarykovo nám. 63, tel. 465 614 514;  ŽATEC - Knihkupectví MAZÁNEK, OC Norma – Husova 2908, tel. 724 760 784; ŽÏÁR NAD SÁZAVOU
- Knihkupectví ŠEMRINCOVÁ VÌRA, nám. Republiky 49 (u bazénu),  tel. 566 621 383

Nechte se inspirovat nabídkou našeho katalogu nebo pøijmìte
pozvání do našich knihkupectví s širokou nabídkou knižních titulù

pro celou rodinu. Kompletní nabídku více než 40 000 titulù najdete 
na www.KNIHKUPECTVI.info

Vážení ètenáøi, 
pøejeme Vám pøíjemné prožití vánoèních svátkù 

a Š�astný Nový rok 2012 
Vaše Knihkupectví.info

Hledáte tip na dárek?
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Aromaterapie
Èaj 

Spoleèenské hry ke sklenièce
Nejoblíbenìjší koktejly 

Koøení  
Poker  

REBO, krabièka s knížkou a doplòky

Dárková krabièka nabízí možnost, jak mile obdarovat vaše blízké. V každé krabièce najdete knížku, která vás provede aromaterpií,
seznámí vás se vším okolo èajù a koøení, nauèí vás míchat koktejly nebo hrát pokr èi spoleèenské hry. K ní jsou vkusnì pøibaleny základní
propriety, které budete do zaèátku potøebovat, a� už je to aromalampa s vonnými oleji, šejkr na pøípravu koktejlù èi žetony na poker. 

Dárek, který potěší

499,–

KAŽDÁ JEN

399,—

299,–

UŠETØÍTE

100,–

každá jen
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DÁRKOVÉ PUBLIKACE ZA SUPER CENY

Vydejte se spoleènì
s námi za výjimeènými
a neopakovatelnými
výtvory lidského umění.

599,–

399,– 200,–

UŠETØÍTE

1999,–

1199,– 800,–

UŠETØÍTE

699,–

399,– 300,–

UŠETØÍTE

699,–

399,– 300,–

UŠETØÍTE

499,–

249,– 250,–

UŠETØÍTE

1499,–

999,– 500,–

UŠETØÍTE

799,–

499,– 300,–

UŠETØÍTE

999,–

399,– 600,–

UŠETØÍTE

Vaše knihkupectví:
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