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Jsme tu pro Vás na výše uvedených číslech – volejte!



Jak nakupovat nejvýhodněji

Přes náš e-shoP – nejlevněji naše knihy seženete vždy na webu 
www.alpress.cz

VYUŽIJTe sleVoVý kUPón  –  nabídkový  lístek  na  poslední  straně 
většiny našich knih. Stačí jen vyplnit a poslat na adresu nakladatelství.

dárek a PošToVné zdarma – když si jednorázově objednáte knihy 
v celkové hodnotě nad 2000 Kč, ať již prostřednictvím objednávkového 
lístku  z  katalogu,  kupónu  z  knih  nebo  našich  internetových  stránek, 
obdržíte od nás milý dárek a ještě za Vás uhradíme poštovné.

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

sledUJTe sekcI „leVné knIhY, sleVY, akce“ – vybrané knižní 
tituly vám na webu www.alpress.cz nabízíme se slevou 30–90 %!

Vážení čtenáři,  
připravili jsme pro Vás nabídku elektronických knih, která bude 
každým dnem narůstat. E-knihy si můžete koupit na portálech:

www.palmknihy.cz

www.kosmas.cz/eknihy

www.rajknih.cz
www.eknihulka.cz

E-knihy je možné koupit ve formátech PDF, ePUB, Mobi Pocket.

Záhadné  
archeologické objevy V. Liška Má rád hudbu,  

rád tančí M. H. Clarková 

Posvátná přísaha L. Walden Vymítač lží M. A. Smith 

Spojeni osudem N. Roberts Krásná,  
bohatá, štíhlá B. Harbison

Jedenáctá rozhodne J. Patterson Ostrov  
ztracených snů T. McKinley 

Posel spravedlnosti D. P. Lyle Mistrovský tah J. Patterson 

Plavba   
za všechny prachy J. Collins Sedmé znamení N. Roberts 

Hněv andělů S. Sheldon Zákon lásky A. C. Barnhill 

Nebezpečné vyhlídky L. Howard Třikrát Alex Müller R. Cílek 

Zpověď  
Kateřiny Medicejské W. Ch. Gortner Záhada sarkofágu E. Peters 

Železná spravedlnost L. L' Amour Nástrahy velkoměsta R. Cooper

… a mnoho dalších titulů
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JAN BAuER
České PrInceznY  

na eVroPských Trůnech
cena �49,- kč

FELIX KRuMLOWSKÝ
BĚda Ženám,  

kTerým mUŽI VládnoU 
cena �69,- kč

JAN BAuER
ŽenY z rodU haBsBUrků

cena �49,- kč

CHARLOTTE GREIG
neJVĚTšÍ GénIoVé zloČInU 

V dĚJInách
cena �69,- kč

J. LENKOVá / V. PAVLíK
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI 

V České hIsTorII
cena �89,- kč

JOHN MARLOWE
neJkrUTĚJšÍ PsYchoPaTI 

V dĚJInách
cena �69,- kč

ANTONIO LuIS MOyANO
sekTY – skrYTá hrozBa 

soUČasnosTI
cena �49,- kč

THOMAS J. / CRAuGHWELL
neJznámĚJšÍ VĚdcI  
Ve slUŽBách VálkY

cena �99,- kč

KELLy HART 
osUdoVé ŽenY 
JIndřIcha VIII.

cena �89,- kč

S. POBEROVá/M. DENKOVá
neJmocnĚJšÍ ŽenY eVroPY

cena �69,- kč

JAN BAuER
TaJné láskY Českých  

králů a králoVen
cena �49,- kč

JAN BAuER
Jak UmÍrá král

Ne  všichni  čeští  panovníci  zemřeli  hrdinskou  smrtí 
jako Přemysl Otakar  II. nebo Jan Lucemburský. Ně-
kteří skonali docela nehrdinsky a ve velkých bolestech, 
třeba Karel VI. na otravu houbami nebo Rudolf II. na 
následky syfilidy. I proto byl skon králů často úmyslně 
zahalován tajemstvím a spojován s dramatickými okol-
nostmi, jen aby zůstali i ve smrti velcí.

JOSEF OREL
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI  

�. sVĚToVé VálkY
cena 349,- kč

SLáVKA POBEROVá
láskY Českých králoVen

cena �19,- kč

JAN BAuER
ŽenY z rodU 

PřemYsloVců
cena �69,- kč

LOTFí BEN CHROuDA
Ve sTÍnU králoVnY

cena ��9,- kč

M. P. DONNELLy / D. DIEHL
neJkrUTĚJšÍ meTodY 

mUČenÍ V dĚJInách 
cena �99,- kč

BARBARA MERTZ
TaJemsTVÍ chrámů, PYramId a hIeroGlYfů

cena �89,- kč

Velkolepá egyptská civilizace po staletí probou-
zí zájem archeologů i veřejnosti. Známá egyp-
toložka svěžím jazykem vypráví o historii Egyp-
ta,  od prvních osad  v údolí Nilu,  přes  slavné 
dynastie a panovníky, stavby pyramid, tajemné 
rituály až po vykradače hrobů. 

JAN BAuER
ŽenY z rodU lUcemBUrků

cena �49,- kč

PETER DAVIDSON
řÍše sVĚTa

cena 399,- kč

LyNN SANTA LuCIA 
ŽenY,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena �99,- kč

J. INGLIS / B. STONE
UdálosTI,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena 3�9,- kč

JERZy BESALA
UTaJené  

dĚJInY eVroPY
cena �99,- kč

FRANK JOSEPH
aTlanTIda

cena �49,- kč

CHARLOTTE BOOTH
kleTBa faraonů

cena �49,- kč

Proč je egyptská civilizace stále opředena záhada-
mi,  legendami  a mýty? Autorka porovnává  četné 
nejasnosti s archeologickými fakty a seznamuje nás 
mimo jiné s tajemstvím Sfingy, otazníky kolem py-
ramid  v Gíze  i  s  kontroverzními panovníky  jako 
Hatšepsut,  Achnatonem  nebo  Kleopatrou.  Roz-
plétá i další záhady, lákající milovníky starověku.
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REINHARD HABECK
neJVĚTšÍ záhadY  

archeoloGIe 
cena �49,- kč

JEAN-CHARLES  
DE FONTBRuNE
nosTradamUs 

cena �49,- kč

BRuNO CARDEñOSA
mezI neBem a zemÍ

cena �69,- kč

PAuL ROLAND
TaJemné úkazY

cena �69,- kč

JAN A. NOVáK
záhadné VYnálezY

cena �69,- kč

JAVIER SIERRA
záhadY hIsTorIe,  

kTeré řÍdÍ naše krokY
cena �89,- kč

JAN A. NOVáK
horY a koPce oPředené TaJemsTVÍm

cena �79,- kč

Vrchol každého kopce  je místo zvláštní mystické osamělosti: 
blíž k obloze, dál od lidí a všeho pozemského. Naše země je 
takových tajemných kopců a hor plná a lidé je odedávna vy-
hrazovali silám – někdy dobrým, jindy zlým. Tato kniha není 
jen průvodce na cestě k záhadným místům minulosti, ale pře-
devším čtení plné informací i inspirací pro výletní trasy.

JAN A. NOVáK
okno do BUdoUcnosTI

cena �69,- kč

VLADIMíR LIŠKA
TaJemsTVÍ Českých kronIk,  

PoVĚsTÍ a mýTů

Jsou svědectví ve středověkých kronikách o dáv-
ných událostech přesná a pravdivá, anebo zkresle-
ná či zavádějící? Proč je vlastně u nás tolik hradů 
opředeno pověstmi o pokladech a nadpřirozených 
bytostech? Jak to bylo s dívčí válkou, s údajnými 
blanickými rytíři nebo s jinými tajemnými hrdi-
ny?  Odpovědi  hledá  a  nabízí  přední  autor  naší 
literatury o záhadách.

RICHARD WEBSTER
ČTenÍ z rUkY Pro zaČáTeČnÍkY

Vykládání  z  ruky  je  jedním  z nejstarších  způsobů 
věštby a charakterové analýzy, ale zároveň je i mno-
hem snazší, než si obvykle představujeme. Obejde 
se bez karet, mincí a astrologických výpočtů – po-
stačí  jen  rozevřít  dlaň  a  tuto příručku. Můžete  se 
spolehnout na jasný výklad, jímž vás krok po kroku 
povedou velmi názorné obrázky.

VLADIMíR LIŠKA
záhadné osUdY 

slaVných PosTaV Českých dĚJIn
cena �69,- kč

Naše  země  po  staletí  představovala  křižovatku  
Evropy  a díky vlivu východní  i  západní kultury 
byly  dějiny  vlasti  velmi  bouřlivé.  Pohnuté  byly 
i osudy slavných postav naší historie: od krále Ma-
robuda přes Václava I. až po Rudolfa Slánského či 
Alexandra Dubčeka. Proč životy tak významných 
osobností končily předčasně či tragicky?

VLADIMíR LIŠKA
maGIcká mÍsTa  

České rePUBlIkY
cena ��9,- kč

VLADIMíR LIŠKA
záhadné archeoloGIcké 

nálezY V Čechách a Ve sVĚTĚ
cena �39,- kč

VLADIMíR LIŠKA
Česká akTa X
cena �39,- kč

JAN A. NOVáK
záhadY BIBle

cena �79,- kč

MAGDALENA ZACHARDOVá
sToPY Bohů
cena ��9,- kč

snář
1000 klasIckých snů

cena ��9,- kč

EILI GOLDBERG
Velký snář
cena 499,- kč

PETRA SONNENBERG
PrakTIcké VYUŽITÍ  

VĚšTeckého kYVadla
cena �89,- kč

RICHARD WEBSTER
maGIcké kYVadlo

cena �49,- kč

Váháte, nemůžete se rozhodnout, stále něco hledá-
te, tápete v životě? Nevíte, co je pro vás lepší, řešíte 
vztah, finance nebo své zdraví? Pomocí magického 
kyvadla se vždy rozhodnete správně. Snadno se na-
učíte kyvadlo ovládat a pak už si sami odpovíte na 
otázky a určíte, kam se váš život má ubírat.

KATHLEEN McCORMACK
TaroT 

cena �69,- kč
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ANDREW ALOIS uRBIŠ
ŽÍT fenG šUeJ

cena �69,- kč

WENDy HOBSON
fenG šUeJ Pro kaŽdý den

cena ��9,- kč

kámasúTra
cena �99,- kč

CHRISTINE M. BRADLER
fenG šUeJ –  

leXIkon od a do z
cena �89,- kč

ANDREW ALOIS uRBIŠ
TeraPIe TmoU

cena �89,- kč

PrVnÍ alBUm  
našeho dĚťáTka 

cena 399,- kč

JANE MacDOuGALL
TĚhoTenský kalendář

cena �79,- kč

EDITA PLICKOVá
denÍk našeho dĚťáTka

cena 199,- kč

GuILLERMO FERRARA 
TanTra 

cena 3�9,- kč

Tantra učí člověka žít naplno, těšit se z každého 
doteku. V dnešní uspěchané době, kdy je člo-
věk zvyklý řídit se nastavenými pravidly a před-
sudky, umožňuje najít vnitřní sílu a prožít sku-
tečnou  slast. V milování  a v  sexu ukáže cestu 
k dokonalému souznění. Barevné fotografie vás 
krok za krokem tomuto umění naučí.

Málokterý  rodič  se  ne-
vrací  ke  dnům,  kdy  se 
narodily  jeho  děti,  kdy 
začaly vnímat svět a roz-
hlížet  se  po  něm,  kdy 
udělaly  první  nesmělé 
krůčky.  Překrásně  ilu-
strovaný deníček umožní 
všem  rodičům  uchovat 
si  tyto  příjemné  vzpo-
mínky jako živé. Žádaná 
a neocenitelná publikace 
dárkového charakteru.

Týden po týdnu informa-
ce o průběhu těhotenství 
i porodu od početí až po 
šestinedělí. Vývoj  plodu, 
životospráva,  těhotenské 
potíže,  přípravy  na  po-
rod,  různé  formy  poro-
du, péče o matku a dítě. 

PAuL JOANNIDES
seX Je UmĚT,  

chTÍT a VĚdĚT
cena �89,- kč

STEVEN CARDOZA
PrakTIcká cVIČenÍ Podle ČÍnské medIcÍcnY

Potvrdilo se, že pomocí metod čínské medicíny lze do-
sáhnout  pevného  zdraví  i  dlouhověkosti.  Osvědčené 
cviky pro každého bez ohledu na věk či zdravotní stav 
se opírají o principy akupresury, jógy a dalších starých 
technik.  Obrazový  průvodce,  srozumitelné  instrukce 
a sestavy cvičení na míru při různých nemocech dělají 
tuto knihu mimořádnou.

MARy ATKINSON
masáŽe VlasTnÍma 

rUkama 
cena 349,- kč

D. PIAZZA/A. MAGLIO
refleXoloGIe 

cena 349,- kč

CLARA CHRISTIAN
PozneJTe sVoU 

BUdoUcnosT
cena �79,- kč

SALLy CRAGIN
soUBoJ znamenÍ a ŽIVlů

cena �49,- kč

LuZ AGuILAR
odhalTe sVůJ osUd

cena �69,- kč

ALENA HORáKOVá
modernÍ ČarodĚJka 

V éře Vodnáře
cena �89,- kč

ALENA HORáKOVá
asTroloGIe láskY

cena �69,- kč

GABRIELA KREJCAROVá
naIl arT

cena 399,- kč

DáJA MRáZOVá
domácÍ Pekárna �

cena 199,- kč

DáJA MRáZOVá
domácÍ Pekárna

cena 189,- kč

DáJA MRáZOVá
domácÍ Pekárna 
snadné recePTY

cena 199,- kč

JACquELINE BELLEFONTAINE
100 neJlePšÍch recePTů  

Pro domácÍ PekárnU
cena 3�9,- kč

LADA SKuLILOVá
šťasTný domoV 

PomocÍ fenG šUeJ 
cena �69,- kč
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F. HECKER / K. HECKER 
PrůVodce PřÍrodoU

cena �89,- kč

JANA MARTINKOVá
rosTlInY –  

kaPesnÍ aTlas
cena �69,- kč

VLADIMíR ANTONíN
hoUBY – kaPesnÍ aTlas

cena �69,- kč

DIETER SEIBERT
alPské TřÍTIsÍcoVkY

cena 319,- kč

HILARy SHARP
TUrIsTIcký PrůVodce  

záPadnÍmI alPamI
cena 149,- kč

EuGEN E. HüSLER
TUrIsTIcký PrůVodce 

dolomITY
cena 3�9,- kč

CHARLOTTE  BRONTË
Jana eYroVá
cena �69,- kč

JOHN STEINBECK
o mYšÍch a lIdech

cena 99,- kč

JOHN STEINBECK 
neznámémU BohU

cena �49,- kč

CATHERINE COOK
TenIs 

cena �89,- kč

HANNu JÄNNES/OWEN ROBERTS
PTácI našIch lesů a zahrad

cena ��9,- kč

Zeptejte  se  ornitologů,  kolik  ptačích  druhů 
rozpoznají jenom podle zpěvu. Jistě víc než pa-
desát procent. Zkuste se to naučit také – a prv-
ním krokem může být návštěva lesa či zahrady, 
kde vás brzy zrána přivítá ptačí koncert. Chce 
jen trochu trpělivosti rozlišit  jednotlivé ptáky 
a jejich hlasy. Právě tato kniha vám pomůže.

P. CHRASTINA / P. REKOVá
aUToškola od a do z

cena 199,- kč

OSCAR WILDE
oBraz dorIana GraYe

cena �19,- kč

JASON SuMNER
cYklIsTIka – 1100 neJlePšÍch rad

Jeden z nejkrásnějších sportů je cyklistika. Ať už 
míříte na Tour de France či o víkendu vyrazíte 
jen tak na projíždku, každému z vás přijde vhod 
nějaká ta rada, tip nebo trik od nejzkušenějších 
cyklistů  světa,  např.  o  bezpečnosti  a  technice 
jízdy, tréninkové programy a další užitečné in-
formace, díky nimž brzy zjistíte, že tato kniha je 
pro vás – cyklistu – nepostradatelná. 

ROMAN BuREŠ
leGIonář 

cena �49,- kč

V  Teutoburském  lese  padnou  římské  legie  do 
pasti  Germánů.  Zajatý  legionář  Titus  je  jako 
otrok přidělen Marse,  dceři  náčelníka. Římané 
však  naplánují  odvetu  a  vyplení  vesnici,  kde 
Marsa žije v tajném milostném svazku s otrokem 
Titem.  Karta  se  obrací:  Marsa  je  teď  válečnou 
kořistí a Titus se musí rozhodnout, koho zvolit.

EDISON MARSHALL
VIkInG

cena �89,- kč

Bývalý  otrok  Ojíř  se  stane  jedním  z  vikin-
ských  vůdců.  Proti  Anglii  vyrazí  tři  sta  dra-
čích  lodí,  ty  vede  on:  mají  nejen  plenit,  ale 
bohatou zemi natrvalo dobýt. Když mu celé 
vikinské  vojsko  provolává  slávu  a  pokořená 
Anglie leží u nohou, Ojíř zjistí úděsnou prav-
du sám o sobě…

JACK LONDON
TUlák Po hVĚzdách

Darrell  Standing  byl  nespravedlivě  obviněn,  že  zabil 
svého profesora, a odsouzen na doživotí. Po konfliktu 
s dozorcem ho zavřou na sto dní do samovazby. Zažívá 
mučení a  trýznění. Aby utrpení unikl, nechá Darrell 
své  tělo  zdánlivě  umřít,  zato  duše  dostane  volnost 
a  putuje  za  dobrodružstvím.  Kniha  byla  inspirována 
pravdivým případem.

EVAMARIA WECKER 
alPY – neJkrásnĚJšÍ VYhlÍdkY 

cena 3�9,- kč

JOHN BAILEy
encYkloPedIe  

modernÍho rYBáře
cena 499,- kč

JOHN STEINBECK
na Východ od ráJe

cena �89,- kč

SCOTT ODEN
káhIrský leV

cena �69,- kč
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WILBuR SMITH
koPÍ osUdU
cena 319,- kč

WILBuR SMITH
hromoBITÍ

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
sÍla meČe

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
modrý horIzonT

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
BĚsnĚnÍ

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
Čas zemřÍT

cena �99,- kč

**

*

WILBuR SMITH
PTaČÍ VodoPádY

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
PoBřeŽÍ V Plamenech 

cena 319,- kč

*

WILBuR SMITH
loVcI dIamanTů

cena �69,- kč

WILBuR SMITH
monzUn

cena 319,- kč

*

WILBuR SMITH
TVrdšÍ neŽ dIamanT

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
řÍše kamenného 

sokola
cena �99,- kč

WILBuR SMITH
andĚlé PláČÍ

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
TrIUmf slUnce

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
leoPard loVÍ V TemnoTách

cena �99,- kč

*
**

****

**

WILBuR SMITH
zlaTokoPoVé

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
BĚsnÍcÍ sPraVedlnosT

cena �99,- kč

**

WILBuR SMITH
orel V oBlacÍch

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
zlaTá lIška
cena �99,- kč

WILBuR SMITH
PÍseŇ slonů
cena �89,- kč

WILBuR SMITH
oko TYGra

cena �89,- kč

*

WILBuR SMITH
VolánÍ na ďáBla

cena �69,- kč

WILBuR SMITH
draVec

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
na ŽIVoT a na smrT

cena �99,- kč

*

*

* sága rodu Courtneyů     * * sága rodu Balantyneů 

* *

*

*

WILBuR SMITH
šelma

cena 319,- kč

Během plavby v Indickém oceánu přepadnou somál-
ští  piráti  jachtu  ropné  magnátky  Hazel  Bannockové 
a unesou její dceru Caylu. Požadují za ni astronomické 
výkupné. Hazel  získá důkazy o nelidském  týrání  své 
dcery, a protože úřady odmítají pomoci, obrátí se na 
majitele bezpečnostní agentury Hectora Crosse. Spolu 
s ním bere spravedlnost do vlastních rukou… 

WILBuR SMITH
BlUdný krUh

cena 3�9,- kč

Hazel a Hector prožívají šťastné dny v očekávání naro-
zení potomka. Cestou z Londýna je však Hazel přepa-
dena a na následky zranění umírá. Ještě předtím přived-
la  na  svět  císařským  řezem dceru. Zdrcený Hector  se 
domnívá, že za vraždou jeho ženy stojí somálští piráti. 
Jenže na scéně se objevuje jiný staronový nepřítel…

*

doPorUČUJeme
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KAREL CuBECA
kdo ProBUdÍ hVĚzdY

Říše krále Gauloa padla. Poražený král se podle starého 
rituálu před smrtí pomiluje s dívkou Ryjanou a  jako 
pannu ji pošle darem vítěznému Bu-tuovi. Ryjaně se 
narodí syn a v Bu-tuovi najde oporu. Daleko v lesích 
ovšem buduje armádu syn velekněze Liotheba. Když 
zjistí, že darovanou pannou je dívka jeho snů, cítí šanci 
získat ji i království. Jenže je tu dědic trůnu…

LOuIS L' AMOuR
kraJIna PIsTolnÍků

cena �49,- kč

Městečko  Confusion  spalují  bezpráví  a  násilí.  Matt 
Coburn a Dick Felton chtějí nastolit zákon a pořádek 
a jsou schopni použít i oprátku, aby svého cíle dosáhli. 
Proti nim  stojí nájemní  zabijáci,  kteří  to  s  pistolemi 
umějí. Matt a Dick ve snaze chránit město, kde objev 
zlata znamená bohatství, nebo smrt, vědí, že každý dal-
ší krok za spravedlností může být krokem posledním.

LOuIS L' AMOuR
Psanec 

cena 99,- kč

LOuIS L' AMOuR
Jezdec Bez mInUlosTI 

cena ��9,- kč

LOuIS L' AMOuR
na mUšce

cena �49,- kč

LOuIS L' AMOuR
Železná sPraVedlnosT

cena �49,- kč

ALEC PALMER
zTracené mĚsTo

cena �69,- kč

KAREL CuBECA
zlaTo afrIkY
cena �49,- kč

KAREL CuBECA
TaJemsTVÍ  

skrYTého klášTera
cena �49,- kč

KAREL CuBECA
PoselsTVÍ V dlanI

cena �89,- kč

KAREL CuBECA
a Bůh mlČel 
cena �89,- kč

KAREL CuBECA
PraVá TVář andĚla

cena �89,- kč

KAREL CuBECA
Ve sPárech osUdU

cena �49,- kč

KAREL CuBECA
PÍskY ČasU 

cena �89,- kč

PETER WATT 
osedlaT VÍTr
cena �89,- kč

MARK ALLEN SMITH 
VYmÍTaČ lŽÍ
cena �69,- kč

LISA BALLANTyNE
kdo Je Bez VInY

cena �79,- kč

ROMAN CíLEK
TřIkráT aleX mIller

cena �49,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů III.

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů II.
cena �99,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů I.
cena 319,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů IV.

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
Posel slUnce

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
nenasYTný Jako moře

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
dIamanToVá cesTa

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
nářek Vlků
cena �69,- kč
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DAVID MORRELL
na hranĚ TemnoTY

cena �89,- kč

Na  londýnském  předměstí  je  hrůzným  způsobem 
vyvražděna celá rodina a způsob se nápadně shoduje 
s neobjasněnými vraždami z roku 1811. Vrah jako 
by kopíroval knihu Thomase Quinceyho nazvanou 
Vražda  jako umění. I proto se Quincey sám stane 
hlavním podezřelým. S pomocí dcery Emily musí 
odhalit pravdu dřív, než bude prolita další krev…

CHRISTOPHER SMITH
rIValoVé

cena 3�9,- kč

Pod pokličkou moci, bohatství a uhlazených způ-
sobů, které navenek charakterizují Pátou avenue, 
bují  chamtivost,  nenávist  a  touha  po  pomstě. 
Louis Ryan prahne po krvi. George Redman s ro-
dinou jsou jeho cíl. Nejúčinnější prostředek – ná-
jemný vrah. Připravte se na divokou jízdu, kterou 
nelze zastavit.

TILLy BAGSHAWE
andĚl TemnoTY

cena �89,- kč

V Hollywoodu  je brutálně zavražděn bohatý  sta-
rý obchodník, útok jen taktak přežije jeho mladá 
manželka  Angela,  znásilněná  a  surově  zbitá.  De-
tektiv McGuire při pohledu na její zničenou krásu 
přísahá,  že  pachatele  odporného  zločinu  najde. 
Jenže Angela po propuštění z nemocnice záhadně 
zmizí a na scéně se objeví další mladá vdova…

KEN McCLuRE 
TaJemsTVÍ

cena �69,- kč

Steven Dunbar přijde na stopu vraha své dobré přítel-
kyně, která pracovala pro Lékaře bez hranic. Pachate-
lem  je  Khan  z  pákistánské  rozvědky. Ten,  aby  získal 
klíč  k  zakódovaným  souborům  o  viru  obrny,  unese 
Dunbarovu dceru. SAS nastraží na letišti léčku, ovšem 
zrůdný Khan se pojistil – dívku nechá v jednom z tisí-
ců zaparkovaných aut a do toho nainstaluje bombu.

SIDNEy SHELDON
hVĚzdY sVÍTÍ z VýškY 

cena �49,- kč

SIDNEy SHELDON
PokUd PřIJde zÍTřek

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
mIsTroVská hra 

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
neBezPeČÍ PraVdY 

cena �69,- kč

SIDNEy SHELDON
nIc neTrVá VĚČnĚ

cena �79,- kč

Už když doktorka Paige operuje Johna Bronina, 
pochopí, že mu nezbývá naděje. Ani jeho bohat-
ství  mu  zdraví  nevrátí.  Po  operaci  mu  lékařka 
poví pravdu. Zrodí se mezi nimi přátelský vztah, 
a když ji John požádá o eutanazii, zaskočí ji. Má 
dál bojovat o život nemocného, i když je to mar-
né, nebo má zoufalého člověka zbavit utrpení?

SIDNEy SHELDON
VzPomÍnkY na Půlnoc

cena �69,- kč

SIDNEy SHELDON 
odVrácená sTrana 

PůlnocI
cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
hnĚV andĚlů

cena �99,- kč

SIDNEy SHELDON
VĚř Ve sVého Boha

cena �79,- kč

TILLy BAGSHAWE
Po seTmĚnÍ 
cena �89,- kč

DAVID MORRELL 
na osTřÍ

cena �99,- kč

KEN McCLuRE
dIaGnóza 
cena 99,- kč

KEN McCLuRE 
Ve VYššÍm záJmU

cena �49,- kč

KEN McCLuRE
BÍlá hrozBa
cena �49,- kč

KEN McCLuRE 
Bezedná ProPasT

cena ��9,- kč

KEN McCLuRE 
zámĚna

cena �49,- kč

KEN McCLuRE
Bezmezná cTIŽádosT

cena 99,- kč
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JAMES PATTERSON
zaBÍT aleXe crosse

cena �89,- kč

Došlo k únosu prezidentových dětí, avšak nikdo 
nepožaduje  výkupné.  Alex  dělá,  co  může,  ale 
kdosi vysoce postavený se snaží udržet ho mimo 
případ. A  šance,  že  se podaří najít děti  živé,  se 
zmenšují.  Během  emotivní  soukromé  schůzky 
požádá první dáma Alexe, aby její děti zachránil. 
On nemá jedinou stopu a učiní zoufalé rozhod-
nutí, které je v rozporu s tím, v co věří.

JAMES PATTERSON
soUkromá PraVIdla

Jack, bývalý agent CIA, řídí úspěšnou detektiv-
ní  agenturu.  Právě  vyšetřuje  případ  zavraždění 
školaček, když dostane zprávu, která ho osobně 
zasáhne:  někdo  zabil  ženu  jeho  nejlepšího  pří-
tele  a  Jackovu  bývalou  lásku.  Má  chuť  spojit 
se  i  s ďáblem,  jen aby vraha dopadl. Vypátraná 
pravda ho staví před těžké rozhodnutí: musí zvo-
lit mezi pomstou a spravedlností…

JAMES PATTERSON
dVanácTé zlo

Výstřední  profesor  angličtiny  má  živé  noční  můry 
o  vraždě,  o  níž  tvrdí,  že  je  skutečná.  Nikdo  mu  ne-
věří – až do chvíle, kdy dojde k brutální střelbě, která 
jeho  popisu  odpovídá  do  posledního  detailu.  Případ 
se zdá jasný: hlavním podezřelým z vraždy mladé ženy 
je její přítel, ale platí to jen do doby, než tělo záhadně 
zmizí z márnice…

MATTHEW REILLy
Pekelný osTroV

Kapitán  Schofield  zvaný  Strašák  má  se  svým 
družstvem  přistát  na  mateřské  letadlové  lodi 
Nimitz, s níž velitelství ztratilo kontakt. Krátce 
po přistání na tým zaútočí nejnovější tajná zbraň 
vyvíjená na Pekelném ostrově – živé bojové stro-
je. Jenže Strašák netuší, že tohle je pouze zahří-
vací kolo a že teprve pak zjistí, co je to opravdový 
nepřítel.

ROGER HOBBS
neVIdITelný
cena �79,- kč

Umím dokonale zahladit stopy a odstranit pro-
blémy. Tentokrát to je pár nedodělků ze zpacka-
né akce v kasinu. Ty nedodělky představují mi-
lion babek v hotovosti. Mám na to osmačtyřicet 
hodin a někdo mi  jde po krku. Ovšem nejdřív 
mě musí najít. Neříkají mi Neviditelný pro nic 
za nic.

JAMES PATTERSON
Podraz 

cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
a PaVoUk PřIcházÍ

cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
okamŽIk PřekVaPenÍ

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
Černý TYGr
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
UVIdÍš, zemřeš

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
oko za oko
cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
BIkInY

cena 99,- kč

JAMES PATTERSON
mIsTroVský Tah

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON 
deVáTý soUd
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
soUkromé hrY

cena �89,- kč

J. PATTERSON/ L. MARKLuND
PohlednIce smrTI

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
desáTé VýroČÍ

cena �89,- kč

ANDy McNAB 
aGresor

cena �89,- kč

MATTHEW REILLy
sTrašák 

a armáda zlodĚJů
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
JedenácTá rozhodne

cena �89,- kč

J. PATTERSON
ProVInIlé manŽelkY

cena �89,- kč
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EILEEN DREyER
neohlÍŽeJ se
cena �69,- kč

EILEEN DREyER
kdo Je na řadĚ?

cena �69,- kč

EILEEN DREyER
zlomená PřÍsaha

cena 99,- kč

M. H. CLARK
TVrdohlaVá sesTřIČka

cena �69,- kč

MARy HIGGINS CLARK
PraVdU znáT nemUsÍš

cena �79,- kč

Mariah  je  zdrcená  z  otcovy  násilné  smrti,  ale 
znovu ji probere k životu, když z vraždy obviní 
její matku trpící Alzheimerovou chorobou. Pro-
tože otec těsně před smrtí překládal cenný ruko-
pis, který nyní není k nalezení, padne podezření 
i na jeho kolegy a přátele. Dokáže Mariah uvěřit, 
že tátu zradil přítel, k němuž ji to nezadržitelně 
přitahuje, anebo se smíří s matčinou vinou?

MARy HIGGINS CLARK
kaŽdý nĚco skrýVá

cena �79,- kč

Sestrám  Kate  a  Hannah  před  osmadvaceti  lety 
zahynula při lodním neštěstí matka. Otci jsou od 
té doby dcery zcela lhostejné, jen pije a rozhazu-
je peníze. Pak dojde k výbuchu, po němž vážně 
zraněná Kate upadne do kómatu. Právě v tomto 
stavu  si  vybaví,  co  jako  dítě  vytěsnila  z  mysli. 
A někdo za žádnou cenu nechce, aby vzpomínka 
vyšla najevo… i kdyby měl zabít…

D. P. LyLE
Posel sPraVedlnosTI

cena �79,- kč

M. H. CLARK
za BÍlého dne

cena �69,- kč

M. H. CLARK
TaTÍnkoVa holČIČka

cena 99,- kč

M. H. CLARK
krása PřInášÍ smrT

cena �69,- kč

M. H. CLARK
kdo TĚ hlÍdá
cena �69,- kč

M. H. CLARK
má rád hUdBU,  

rád TanČÍ
cena �69,- kč

D. P. LyLE
hranIce důVĚrY

cena �69,- kč

DANIEL M. ANNECHINO
ProBUzenÍ

cena �79,- kč

M. H. CLARK
V nárUČI nePřÍTele

cena �79,- kč

JESSIE KEANE
šPInaVá hra
cena �79,- kč

LINDA HOWARD
neBezPeČnĚ BlÍzko 

cena 99,- kč

VICTORIA FOX
hollYWoodšTÍ hřÍšnÍcI

cena �79,- kč

LINDA HOWARD
neBezPeČné VYhlÍdkY

cena �69,- kč

RONNI COOPER
násTrahY VelkomĚsTa

cena �69,- kč

CHRISTINE DREWS
neJlePšÍ PřÍTelkYnĚ

cena �69,- kč

Katrin, matka tříletého Lea,  je po návratu do rodného 
města na všechno sama, její muž Thomas pořád jen pra-
cuje. Před školkou se seznámí s Tanjou, matkou malého 
Bena.  Obě  ženy  se  spřátelí.  Když  Katrin  náhle  zemře 
otec a ona nechce brát syna na pohřeb, neví si rady, kdo 
by  se  o  malého  chlapce  postaral.  Její  nová  přítelkyně 
Tanja se ochotně nabídne…

LINDA HOWARD
cIzÍ TVář

cena �69,- kč

Lizette  se  jednoho  rána  probudí  a  u  zrcadla  s  hrůzou 
zjistí, že hledí do cizí tváře. Vůbec na nic si nevzpomíná. 
Brzy zjistí,  že  je  sledována. Tajemný a obávaný Xavier, 
který dohlíží na Lizettiny  sledovatele, nedovolí,  aby  se 
jí něco stalo. Ale možnost, že si Lizette vzpomene, co se 
před lety stalo, je hrozbou i pro něho samotného.

BeleTrIe�0/ �1/BeleTrIe

doPorUČUJeme

doPorUČUJeme
Březen

doPorUČUJeme

noČnÍ  

můra  

kaŽdé  

maTkY



NORA ROBERTSOVá
kraJIna sVĚTla

cena �99,- kč

Meg vinou otce, který rodinu opustil, zanevřela 
na  všechny  muže.  Čirou  náhodou  je  objeveno 
v jedné jeskyni mužské tělo se zabodnutým ce-
pínem v hrudi. Detektiv Nat, který Meg miluje, 
jí musí sdělit, že její otec byl zavražděn. Pohled 
jeho očí proniká Meg pod kůži a probouzí city, 
uložené kdesi velmi hluboko. Pak následuje další 
vražda – a vše najednou dostane jiný směr…

NORA ROBERTS
sedmé znamenÍ 

cena �89,- kč

Obyvatele malého města stihne každých sedm let tý-
den plný katastrof. Je možné, aby je měly na svědomí 
tajemné síly, které svou přísahou uvolnili  tři chlapci? 
Tuto  legendu  chce  využít  spisovatelka  Quinn  jako 
téma  pro  svou  knihu.  Dorazí  sem  právě  včas,  jenže 
netuší, že se sama stane součástí záhady.

NORA ROBERTS
dům na úTesU

cena �89,- kč

Eliho  a  Ambru  svedl  osud  dohromady,  oba  mají  za 
sebou  složitou  minulost  a  teď  našli  útočiště  v  domě 
jeho babičky. Pomalu si jeden druhému otvírají bolavá 
srdce. Eli se díky Ambře přestane cítit jako oběť a mění 
se v odhodlaného muže, který chce vyřešit vraždu své 
ženy. Jenže život v podivném domě, obestřeném legen-
dou o pokladu, začne být nebezpečný.

NORA ROBERTS
rUdý šál

Fiona jediná přežila útok sériového vraha, který napa-
dené ženy uškrtil a pohřbil s rudým šálem kolem krku. 
Z děsivého zážitku se jen pomalu vzpamatovává, nave-
nek to vypadá, že už zase povede idylický život, jenže 
ve  skutečnosti  je  všechno  jinak. Úděsná noční můra 
se  vrací. Přestože pachatel  je  za mřížemi, někomu  je 
trnem v oku ta jediná, která smrti unikla…

NORA ROBERTS 
na růŽÍch UsTláno

cena �89,- kč

Emma  od  muže  svých  snů  očekává  spoustu 
květin, romantické večeře, věčnou lásku. Ctite-
lů má fůru, přesto stále vyhlíží prince na bílém 
koni. Až pak si uvědomí, že toho pravého má na 
dosah. Jenže… Jack rozhodně není romanticky 
založený a na lásku moc nevěří.

NORA ROBERTS
kde konČÍ řeka

cena 99,- kč

NORA ROBERTS
únIk

cena 99,- kč

NORA ROBERTS
PůlnoČnÍ záToka

cena 99,- kč

NORA ROBERTS
neBe mé láskY 

cena 1�9,- kč

NORA ROBERTS
neBezPeČné úToČIšTĚ

cena �99,- kč

NORA ROBERTS 
zákon PřITaŽlIVosTI 

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
koUzlo okamŽIkU

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
sen V BÍlém
cena �89,- kč

NORA ROBERTS
Pohanský kámen

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
sPoJenI osUdem

cena �89,- kč

NORA ROBERTS 
ŽhaVý led

cena �69,- kč

NORA ROBERTS
ohnIVý soUmrak

cena �89,- kč

NORA ROBERTS 
VeřeJná TeJemsTVÍ

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
zahráVáš sI s ohnĚm 

cena �99,- kč

BeleTrIe��/ �3/BeleTrIe
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J. D. ROBB
rIskoVaT se mUsÍ

Na ulici  se najde mrtvola  ženy. Na první pohled vše 
nasvědčuje tomu, že šlo o loupež, ale později vyjde na-
jevo, že mrtvá tam byla jen pohozena. Následují další 
vraždy  a  krádeže  složek  z  počítačů  obětí.  Když  Evu 
a její kolegyni přímo na ulici někdo surově přepadne, 
potvrdí se, že i ony dvě jsou určeny k likvidaci. Jenže 
Eva se nedá a sama nastraží past…

J. D. ROBB
mĚJ se na PozorU

cena �89,- kč

Evu povolají k neuvěřitelnému případu: v oby-
čejném newyorském baru umírá násilnou smrtí 
osmdesát  lidí.  Ještě  děsivější  je,  že  tito  lidé  se 
brutálně pobili navzájem. Ti, co přežili, vypově-
děli,  že  je  začala bolet hlava a pak už  si na nic 
nepamatují. Během dvou dnů se odehraje totéž 
v  jiné  restauraci.  Jde  o  teroristický  útok,  nebo 
o dílo vyšinutého jedince?

J. D. ROBB
To se TI Jen zdá

cena �89,- kč

J. D. ROBB 
fanTazII se meze 

nekladoU
cena �89,- kč

J. D. ROBB 
nePrůsTřelné alIBI

cena �89,- kč

J. D. ROBB 
kaŽdý má moTIV

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS 
PlaVBa za VšechnY PrachY

cena 319,- kč

Miliardář Aleksandr a jeho přítelkyně Bianca po-
zvou pět bohatých dvojic na svou luxusní jachtu. 
Všichni se tváří jako nejlepší přátelé, jenže brzy 
vyjdou najevo skrytá nenávist i závist a odhalí se 
úzkostlivě střežená tajemství. Když se rozhádaná 
smetánka  ocitne  ve  skutečném  nebezpečí  a  jde 
jim o život, náhle zjistí, že nejsou všemocní, jak 
si namlouvali.

JACKIE COLLINS
BohYnĚ PomsTY
cena �99,- kČ

JACKIE COLLINS 
smrTelné PokUšenÍ

cena 99,- kč

JACKIE COLLINS
mIláČek Žen
cena 3�9,- kč

JACKIE COLLINS
šance

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
neBezPeČná Žena

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
lUckY

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
naIVnÍ mrcha

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
ladY Boss

cena 139,- kč

JACKIE COLLINS
ŽenaTÍ mIlencI

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS 
PomsTa lUckY

cena 149,- kč

JACKIE COLLINS
mIlencI a hazardnÍ hráČI

cena 349,- kč

Nevšední kráska Dallas a rockový zpěvák Al King 
tají  svou  minulost.  Oba  žijí  životem,  v  němž 
není místo pro lásku. Peníze, lesk, sláva, erotika, 
vášně, drogy –  to vytváří pomyslnou  startovací 
čáru  nejen  pro  ještě  větší  úspěch,  ale  také  pro 
naprostý pád. Dokud se osud nerozhodne rozdat 
karty jinak…

CATHERINE COuLTER
nezkroTná neVĚsTa

cena 99,- kč

CATHERINE COuLTER 
hlUBoko V srdcI

cena �89,- kč

CLAIRE BOuVIER
nĚŽný déšť
cena �69,- kč

BETH HARBISON 
krásná, BohaTá, šTIhlá

cena �69,- kč

BeleTrIe�4/ ��/BeleTrIe
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VELVET
za ČernýmI dVeřmI

cena �49,- kč

Ariel se dostane do tajného klubu, kde se nosí 
masky a nikdo nezná svého partnera. Pro muže, 
se kterým se Ariel  sblíží  a  zažije  s ním neuvě-
řitelné erotické chvíle, je ochotná riskovat vše. 
O jak velké riziko jde, zjistí, až když odhalí, kdo 
se pod maskou náruživého milence skrývá.

ANA M
V hnÍzdĚ kolIBřÍka

cena �69,- kč

Karolína má děti, milujícího muže a vysněnou 
firmu. Co víc by si mohla přát? To zjistí, když 
nečekaně spadne do víru vášně a prožije neza-
pomenutelnou  noc  –  s  cizím  mužem!  Poprvé 
vnímá rozkoš z milování, najednou nemusí nic 
předstírat, a má jediné přání, odhalovat zapově-
zená tajemství tělesných slastí.

BARBARA TAyLOR BRADFORD
TaJemsTVÍ mInUlosTI

Serena píše knihu o  svém  slavném otci, navíc má dohléd-
nout na bývalého milence a kolegu Zacharyho, který je po 
návratu z Afghánistánu na pokraji zhroucení. Serena váhá, 
nechce jitřit bolestné vzpomínky na jejich rozchod. Paradox-
ně je to nakonec Zac, kdo Sereně přispěchá na pomoc, když 
se jí dostanou do rukou šokující informace o otci a převrátí 
její život naruby.

ANA M
desaTero PřIkázánÍ Pro VeVerkU

Krásná,  sexy,  ovšem  panna.  To  je  Veronika, 
holka  z  vesnice.  Podaří  se  jí  s  příchodem  do 
města  naplnit  nejtajnější  smyslné  touhy?  Co 
je „normální“ – a co by mělo být tabu? Na to 
jí  odpovídají  Kryštof  a  Richi,  dva  muži,  kteří 
zásadním způsobem nasměrují  její další kroky 
a uvedou nevinnou studentku do té nejsmysl-
nější školy života.

ALISON LuCy
léTo Plné TaJemsTVÍ

cena �69,- kč

Megan, Esmé a Claudia žijí v různých částech 
světa, jedno však mají společné – touhu zjistit, 
kým skutečně jsou. Vydají se na dobrodružnou 
cestu  za  pravdou.  Její  odhalení  může  každé 
z nich pomoct překročit stín minulosti, anebo 
naopak převrátit život naruby.

KIMBERLEy FREEMAN
lUČnÍ kVÍTÍ 

cena �69,- kč

B. T. BRADFORD
PřÍlIš sIlné PoUTo

cena �89,- kč

B. T. BRADFORD
mosTY osUdU

cena �89,- kč

B. T. BRADFORD
rodInný nePřÍTel

cena �89,- kč

CATHERINE MILLET 
seXUálnÍ ŽIVoT   

caTherIne m.
cena 99,- kč

ELIZABETH LOWELL
krok do neznáma

cena �89,- kč

ELIZABETH LOWELL
smaraGdoVá JeskYnĚ

cena 99,- kč

ELIZABETH LOWELL
sTřÍBrná hladIna

cena 99,- kč

ELIZABETH LOWELL
zlaTá klec

cena �49,- kč

ELIZABETH LOWELL
zmaTek V srdcI

cena �69,- kč

KAyLA FLEMING
sToPY VĚTrU
cena �69,- kč

LAuRA ESquIVEL
malInallI

cena �49,- kč

ELIZABETH LOWELL
nech mInUlosT sPáT

cena �79,- kč

Lina tráví život zkoumáním starověkých mayských vykopá-
vek v Yucatánu. Krátce poté, co zmizely velmi cenné mayské 
artefakty, vtrhne do jejího života svérázný Hunter Johnston, 
který ukradené předměty hledá. Vzájemná přitažlivost oba 
dva zaskočí, ale když už přece odloží ochrannou masku, je 
na řadě další zkouška... mnohem nebezpečnější.
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BRONWYN PARRY
STÍNY HORKÉHO LÉTA

CENA 269,- Kč

Jo pracuje jako strážkyně národního parku a v aus-
tralské divočině se cítí jako v ráji, dokud neobjeví 
tělo mrtvého muže. Vyšetřování se ujme Nick, 
který dokáže tak dobře operovat v utajení, že ani 
jeho kolegové netuší, na čí straně stojí. Zpočátku 
jednoduchý případ se začíná komplikovat, zato 
Nickova priorita je čím dál jasnější – ochránit Jo.

lAuRA WAldeN
OHNivá LAguNA

CENA 289,- Kč

TAMARA McKINleY
NESPOuTANÉ DáLKY

CENA 279,- Kč

TAMARA McKINleY
NEúPROSNý žáR

CENA 269,- Kč

TAMARA McKINleY
POSLEDNÍ vALčÍK

CENA 289,- Kč

TAMARA McKINleY
OSTROv zTRACENýCH SNů

CENA 279,- Kč

BeATRIX MANNel
vůNĚ POuŠTNÍ RůžE

CENA 269,- Kč

Fanny nalezli jako nemluvně u brány kláštera. 
Dospěla a nyní odhodlaně pátrá po svém půvo-
du, i když jako jediné vodítko jí slouží náramek ze 
skleněných perel. Různé indicie ukazují na Afriku. 
V poušti Namib jí kouzelnice Zahaboo pomůže 
odhalit pravdu, proč právě perly jsou strašlivým 
prokletím mnoha generací žen z její rodiny.

elIZABeTH HARAN
KvĚTY v POuŠTi

CENA 299,- Kč

Arabella vystoupí z vlaku, ten se vzápětí rozjede – a ona 
se rázem ocitne sama uprostřed australské pouště. Před 
jistou smrtí ji zachrání skupina místních obyvatel. 
Rozmazlenou dívku ničí horko, domorodci ji děsí, 
neumí se o sebe postarat. Naštěstí je tu fotograf Jona-
than, který je vždy ochoten pomáhat, a zlatokop Stu-
art, v jehož blízkosti se Arabelle podlamují kolena…

elIZABeTH HARAN
MÍSTO NA SLuNCi

CENA 269,- Kč

elIZABeTH HARAN
vEčERNÍ váNEK

CENA 279,- Kč

elIZABeTH HARAN
SLuNCEM SPáLENá zEMĚ

CENA 99,- Kč

HANA HINdRáKOvá
DĚTi NiKOHO
CENA 239,- Kč

HANA HINdRáKOvá
DOBROvOLNiCE

CENA 249,- Kč

Amélie objeví inzerát na práci dobrovolnice v uprch-
lickém táboře Kakuma v Keni. Uhradí poplatek, ale po 
příletu zjistí, že naletěla podvodníkům. Začne pomá-
hat ve slumech, kde panují otřesné podmínky. Navíc 
zde někdo unáší děti. Amélie zkusí pátrat, netuší však, 
jaké nebezpečí jí hrozí. Jednoho dne procitne v chýši 
v zakrváceném oblečení a vůbec nic si nepamatuje.

elIZABeTH HARAN
PLANOuCÍ EuKALYPTY

CENA 279,- Kč

cANdIce PROcTOR
POD AuSTRALSKýM 

SLuNCEM
CENA 289,- Kč

lAuRA WAldeN 
uPROSTŘED RáJE

CENA 289,- Kč

lAuRA WAldeN
POSváTNá PŘÍSAHA

CENA 289,- Kč

lAuRA WAldeN
PůLNOčNÍ RiTuáL

CENA 269,- Kč

INeZ cORBI 
vzPOMÍNKY  

NA AuSTRáLii
CENA 269,- Kč

TAMARA McKINleY
LETNÍ BOuŘKA

CENA 219,- Kč

BELETRiE28/ 29/BELETRiE
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ullA FRÖHlING
uKRADENý živOT

CENA 269,- Kč

Kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské sektě vlast-
ní svět plný sadistického násilí. Zde mohl děti, ženy 
i muže beztrestně ponižovat, týrat, znásilňovat, trápit 
hlady, drasticky jim vymývat mozky a jinak je ničit. 
Tento pekelný domov, který „otec Paul“ svým oveč-
kám připravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnější-
ho světa, dokud se některé z obětí nevzepřely.

ullA FRÖHlING
BYLA JSEM OTROKYNÍ 

v SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 249,- Kč

SIlvIA K. 
OTROKYNĚ SADiSTů

CENA 249,- Kč

SARAH FORSYTH
zOTROčENá

CENA 249,- Kč

BARBARA NAuGHTON
TATi, PROSÍM NE!

CENA 249,- Kč

B. KOudelKOvá / M. BáRTA
úTĚK  z AfRiCKÉHO PEKLA

CENA 219,- Kč

JudY WeSTWATeR
NiKDO TĚ NEMá RáD

CENA 229,- Kč

B. KOudelKOvá / M. BáRTA
NA ROzCESTÍ
CENA 249,- Kč

B. KOudelKOvá / M. BáRTA
NávRAT  DO čESKÉHO PEKLA

CENA 229,- Kč

MARTINe AYOTTe
OBĚť 

CENA 269,- Kč

dORIS GlücK
uMLčENá

CENA 249,- Kč

JAcKY TRevANe
fATwA

CENA 249,- Kč

M. NAZeR / d. leWIS
BYLA JSEM OTROKYNÍ

CENA 99,- Kč

SABATINA JAMeS
SABATiNA

CENA 99,- Kč

cHOGA ReGINA eGBeMe
zA zLATýMi MŘÍžEMi

CENA 99,- Kč

SOHeIR KHASHOGGI
DĚTÍ SE NEvzDáM

CENA 99,- Kč

FATIMA
OTROKYNÍ   

v JEDENáCTi LETECH
CENA 249,- Kč

T. OKPARA / c. GuINeT
CENA MÉHO živOTA

CENA 249,- Kč

N. AlI / d. MINOuI
DĚTSKá NEvĚSTA

CENA 199,- Kč

AMANI el NASIF / cRISTINA OBBeR
MAMi, SLiTuJ SE!

CENA 199,- Kč

Šestnáctiletá Amani žije v malém italském městeč-
ku a je poprvé zamilovaná. Vše se změní, když musí 
s matkou odletět do Sýrie. To, co následuje, je jako zlý 
sen – Amani chtějí provdat za místního mladíka Neiefa. 
Dívka se zhroutí, a když ji Neief poprvé surově zbije, 
pokusí se o sebevraždu. Rodina ji udržuje pod vlivem 
uklidňujících prášků a naléhá, aby se podvolila.

OXANA KAleMI 
MAMi, vRAť SE! 

CENA 249,- Kč

NABIlA SHARMA 
PEKLO v CHRáMu BOžÍM 

CENA 269,- Kč

SHY KeeNAN
zLOMENá 

Co všechno se musí stát, aby si někdo všiml čtyřleté 
holčičky, zneužívané otčímem a jeho přáteli, často zbité 
s nelidskou krutostí do bezvědomí, týrané vlastní mat-
kou, až malá částečně ohluchla a oslepla. Je neuvěřitel-
né, jak lhostejné může být okolí včetně úřadů, a když 
zmučené děvčátko najde odvahu někomu povědět, co 
se děje, nikdo jí nevěří.
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ASHleY cARRINGTON
JESiKA – zKOuŠKY LáSKY

CENA 289,- Kč

Odsouzenou Jesiku deportují do australské kolo-
nie. Na lodi panují špína a hlad, ženy jsou týrá-
ny a znásilňovány. Po ztroskotání se zachrání jen 
Jesika a mladý osadník Mitchell. Ten se během 
strastiplného putování divočinou do dívky zami-
luje. Jesika, nyní trestankyně na útěku, si uvědo-
muje, jakou hrozbu pro něho představuje…

IlONA MARIA HIllIGeS
BÍLá čARODĚJKA

CENA 99,- Kč

IlONA MARIA HIllIGeS
SKRYTÉ SRDCE AfRiKY

CENA 259,- Kč

IlONA MARIA HIllIGeS
HvĚzDY NAD AfRiKOu

CENA 249,- Kč

IlONA MARIA HIllIGeS
DCERA AfRiKY

CENA 259,- Kč

IlONA MARIA HIllIGeS
OzvĚNA AfRiCKýCH BuBNů

CENA 269,- Kč

Když Elenin manžel po návratu z reportáže v Africe zemře, 
Elena se s tím nehodlá smířit. Odjede do Afriky a snaží se 
vypátrat příčinu manželovy smrti. Netuší, do jaké hry vstou-
pila. Kouzla vúdú, zombie, tajemné rituály a především ko-
rupce, s tím vším se Elena v pátrání setká. Ani neví, zda 
Daniel, který ji ochraňuje a pomáhá, je přítel, či nepřítel.

STANleY STRuBle
TAJEMNá LEgENDA MAYů

CENA 99,- Kč

FRANceScA  MARcIANO
SNY uKRYTÉ v závOJi

CENA 229,- Kč

elleN AlPSTeN
SESTRY RuDÉHO SLuNCE

CENA 279,- Kč

Farma v Keni je domovem tří žen různého et-
nického původu: Emelie je Evropanka, Iman 
dcera Masajky a Aiša muslimka. Nad každou 
visí hrozba: Emelie prchá před matkou, Iman 
čelí masajské kletbě a Aiša se bojí vynuceného 
sňatku. Přátelství dostane trhliny: mají všechny 
tři zachránit farmu před úpadkem, anebo jít za 
hlasem svého srdce a tím zachránit jen sebe?

BARBARA WOOd
PANENKY z RáJE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOd
STRážKYNĚ TAJEMSTvÍ

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOd
POD AfRiCKýM SLuNCEM

CENA 319,- Kč

BARBARA WOOd
DuHOvý HAD
CENA 299,- Kč

BARBARA WOOd
HvĚzDA BABYLONu

CENA 269,- Kč

B. WOOd / G. WOOTTON
NOčNÍ vLAKY
CENA 269,- Kč

BARBARA WOOd
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 319,- Kč

BARBARA WOOd
DOKONALá HARMONiE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOd
vYvOLENá

CENA 289,- Kč

Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti její-
ho otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit 
otcův národ. Proto se musí z Říma vydat na nebez-
pečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její božská 
moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a ne-
bezpečí. V Římě totiž vládne krutý císař Nero.

BARBARA WOOd
POSváTNÉ MÍSTO

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOd
PLAMEN DuŠE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOd
HOŘKÉ TAJEMSTvÍ

CENA 249,- Kč

BARBARA WOOd
SEDM DÉMONů

CENA 289,- Kč

BELETRiE32/ 33/BELETRiE

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

MASAJSKá  

KLETBA –  

DĚDiCTvÍ  

KRvE

PRO  

MiLOvNÍKY  

ROMáNu PTáCi  

v TRNÍ

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME



ANNe clINARd BARNHIll
záKON LáSKY
CENA 269,- Kč

MelITA deNKOvá
JiTKA LuCEMBuRSKá

Princezna Jitka je pro otce Jana Lucemburského 
jen figurkou mocenských her: celkem pětkrát ji 
zasnoubí a nakonec vdá za francouzského násled-
níka trůnu. Jitka touží po lásce, z manžela čiší 
pouze chlad. Dobrá Bona, jak jí říkali Francouzi, 
sice svou lásku najde, ale brzy zjistí, jak těžké je 
žít uprostřed intrik francouzského dvora, kde se 
za lásku i nelásku krutě platí.

HANA WHITTON
ANEžKA čESKá

Anežka Přemyslovna a Jindřich, syn císaře Fridricha 
II., v sobě našli zalíbení. Vše nasvědčuje tomu, že 
jejich štěstí nic nestojí v cestě. Jenže zatímco Anež-
ka se připravuje na roli královny, Jindřich podlehne 
kouzlu Markéty Babenberské a ožení se s ní. Záhy 
pochopí, jaké chyby se dopustil, a snaží se získat 
zpět lásku pokořené, přesto hrdé Přemyslovny.

HANA WHITTON
KRáLOvNA DAgMAR

CENA 249,- Kč

Markéta Přemyslovna se do dánského krále Val-
demara II. zamilovala na první pohled a ochotně 
přijala nabídku stát se jeho chotí i přijmout tradič-
ní jméno dánských královen – Dagmar. Valdemar 
cítí, že potkal ženu, kterou nevede zištnost, ale 
čistá láska. Jenže český král udělal krok, který do 
Valdemarova srdce zasel zrnko pochybnosti.

HANA  WHITTON
ELiŠKA PŘEMYSLOvNA

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
ziMNÍ KRáLOvNA 

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ANNA čESKá
CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
KRáSNá ANNA 

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ANNA fALCKá 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
LEvANDuLOvá 

PRiNCEzNA 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KAREL iv.

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ziMNÍ PRiNCEzNA

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KRáLOvNiN NáPADNÍK 

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
žáRLivá CÍSAŘOvNA

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
HRDOST DO vÍNKu

CENA 249,- Kč

OTOMAR dvOřáK
PAST NA KRáLOvNu

CENA 249,- Kč

OTOMAR dvOřáK
KACÍŘSKá KRáLOvNA 

CENA 249,- Kč

MelITA deNKOvá
BLuDiŠTĚ LáSKY

CENA 249,- Kč

MelITA deNKOvá 
MARKÉTA  

PŘEMYSLOvNA
CENA 249,- Kč

OTOMAR dvOřáK
MEč PRO KRáLOvNu 

CENA 249,- Kč

cHRISTOPHeR W. GORTNeR
zPOvĚĎ KATEŘiNY 

MEDiCEJSKÉ
CENA 289,- Kč

M. G. ScARSBROOK
LuCREziA BORgiA – 

DCERA ĎáBLA 
CENA 269,- Kč

ROBeRT FRIPP
KRáLOvNA DvOu KRáLů

CENA 99,- Kč

vIOlA SlAvíKOvá
KRáLOvNA NA úTĚKu

CENA 249,- Kč

Smrt Václava II. a jeho syna Václava III. vynese Jin-
dřicha Korutanského a Annu, nejstarší dceru krále 
Václava II., na český trůn. Anna zoufale sleduje, 
jak neschopný Jindřich uvádí království do chaosu. 
Navíc prohraje boj o královskou korunu se sestrou 
Eliškou a jejím ženichem Janem Lucemburským. 
Nešťastná tajně v noci opouští Pražský hrad…

DOPORučuJEME

BELETRiE34/ 35/BELETRiE

KvĚTEN

záŘÍ LEDEN



BELETRiE 33/

OldRIŠKA cIPROvá
uvĚzNĚNá KRáLOvNA

Italská princezna Emma se má provdat za krále 
Lothara I., on však o nevěstu nejeví zájem. Intri-
ky jeho bratra donutí princeznu k útěku. Cestou 
na královský dvůr se Emma setká s okouzlujícím 
synem českého knížete, ten ji bezpečně a bez po-
stranních úmyslů doprovází k Lotharovu dvoru. 
Jenže Emma cítí, že silné přitažlivosti svého prů-
vodce neodolá…

SHeRRY JONeS
KRáLOvSKá KREv

Aby se provensálský hrabě zachránil před chudo-
bou, provdá své čtyři dcery. Markéta bojuje se sa-
motou s francouzským králem po boku a ctižádos-
tivou tchyní v zádech. Navíc musí čelit odvěkému 
rivalovi, Anglii, kde je královnou její sestra Eleono-
ra. Ani Sancha a Beatrix nezůstanou pozadu. Která 
ze sester nejlépe obstojí v boji o moc a bohatství, 
která si kromě slávy vydobude i vlastní štěstí?

OldřIŠKA cIPROvá
BÍLá PRiNCEzNA

CENA 229,- Kč

Na Pražský hrad přijede Kunhuta Štaufská, ne-
věsta pro kralevice Václava. Kvůli vzhledu jí pře-
zdívají Běluška. Je ženichem oslněna, ale vycítí, 
že ona ho vůbec nezaujala. V cizím prostředí se 
dívka stane snadným cílem intrik, dokonce je 
nařčena i z vraždy. Bude jen na Václavovi, zda ji 
ochrání a zda pro ni najde místo ve svém srdci.

JAROSlAvA ČeRNá
KRáLOvSKÉ NáMLuvY

CENA 249,- Kč

Už svým příchodem na svět se dcera polského 
krále Anna stane nástrojem k upevnění moci. 
Nad nedostatkem ženského půvabu vítězí dív-
čina moudrost a dobrota srdce. Než její manžel 
Ferdinand Habsburský pochopí, jak vzácnou 
ženu si vzal vlastně z donucení, musí Anna 
u pražského dvora snést mnoho příkoří. 

JAROSlAvA ČeRNá
ANEžKA A KRáL

CENA 269,- Kč

JAROSlAvA ČeRNá
KATEŘiNA

CENA 269,- Kč

JAROSlAvA ČeRNá
ROzMARY LáSKY

CENA 249,- Kč

JAROSlAvA ČeRNá
OHNivá KRáLOvNA

CENA 249,- Kč

OldřIŠKA cIPROvá
PRiNCEzNA  
vERONSKá

CENA 249,- Kč

OldřIŠKA cIPROvá
NEvĚSTA  žELEzNÉHO KRáLE 

CENA 239,- Kč

JAROSlAvA ČeRNá
PERLOvá KORuNA

CENA 249,- Kč

JAROSlAvA ČeRNá
JOHANA z ROžMiTáLu

CENA 249,- Kč

OldřIŠKA cIPROvá
úNOS uROzENÉ PANNY

CENA 249,- Kč

OldřIŠKA cIPROvá
HŘÍŠNá KRáLOvNA

CENA 249,- Kč

ANNe O’BRIeN
JEJÍ výSOST 

CENA 289,- Kč

ROBIN MAXWell
TAJNý DENÍK ANNY 

BOLEYNOvÉ
CENA 269,- Kč

cONSTANce  O'BANYON
DCERA EgYPTA 

CENA 249,- Kč

STePHANIe dRAY 
zNAMENÍ BOHYNĚ iSiS

CENA 269,- Kč

JeANNe KAlOGRIdIS
iNKviziTOROvA žENA

V Seville probíhá hon na křesťany s židovskými 
předky. Pokud se prokáže, že víru přijali jen na 
oko, hrozí jim upálení. Marisol po zatčení svého 
otce stojí před obtížnou volbou. Jak má pomoci 
otci, když její manžel je inkvizitor? V běsnění 
inkvizice se žena upne k naději zosobněné krá-
lovnou Isabelou a Marisoliným bývalým snou-
bencem a osudovou láskou Antoniem.

cARlO AdOlFO MARTIGlI
KACÍŘ

CENA 289,- Kč

Na konci 15. století, kdy Řím ovládá nevyzpyta-
telná rodina Borgiů, doufají Ferruccio de Mola 
a jeho manželka Leonora v klidný život na svém 
statku. Avšak nové zákony ve Florencii, neshody 
papeže s Medicejskými a jeden tajný spis je ná-
silně rozdělí. Únos těhotné Leonory má přinutit 
Ferruccia prozradit tajemství všech tajemství…

DOPORučuJEME

BELETRiE36/ 37/BELETRiE
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MIcHelle MORAN
vĚčNá SLávA
CENA 289,- Kč

Marie je nadšena, když její skromné muzeum 
navštíví královská rodina, a s radostí přijme 
pozvání do Versailles, kde ubíhá život v přepy-
chu a marnivosti. Jenže v Paříži to vře. Když se 
gilotina stane každodenním přízrakem, Marie si 
zachrání život tím, že vyrábí posmrtné masky 
popravených přátel. Kdo z blízkých přežije?

MIcHelle MORAN
KORuNA CÍSAŘOvNY JOSEfÍNY

Napoleon je na vrcholu moci, jen v soukromí se 
mu nedaří: manželka Josefína není s to dát mu 
dědice. Rozvede se s ní a bez okolků prohlásí, že 
je třeba „oženit se s břichem, které mu přinese 
děti“. A tím je rakouská arcivévodkyně Marie 
Luisa. Císař ji šokuje, jeho záchvaty hněvu ji 
děsí, ale když porodí syna, nastane zvrat, jaký 
nikdo neočekával…

ANNA PATRIcIO
OTROKYNĚ OD NiLu

CENA 249,- Kč

Kiya je jednoho dne unesena do osady v hlou-
bi džungle, tam živoří jako otrokyně. Po vy-
svobození se jí ujme vysoce postavený kněz. 
V jeho domě se setká s Josefem, pohledným 
sloužícím, a vzniká mezi nimi víc než pevné 
pouto. Vzápětí se Josef stane obětí intrik kně-
zovy manželky – až skončí ve vězení...

elIZABeTH PeTeRS
fARAONOvA POMSTA

CENA 279,- Kč

Na žádost vdovy po záhadně zemřelém lordu Basker-
villovi se Emersonovi vydávají do Údolí králů pátrat 
po zapomenuté hrobce faraona. Dělníci vnímají lor-
dovu smrt jako faraonovu kletbu. Zanedlouho je na-
lezeno tělo pohřešovaného lordova společníka, a to ve 
stavu, jako by prošlo procesem mumifikování. Amelie 
začne pátrat, kdo může mít motiv k vraždám.

elIZABeTH PeTeRS 
v HLuBiNáCH SKALNÍ ŘÍŠE

CENA 289,- Kč

elIZABeTH PeTeRS
NEBESKá ŘEKA

CENA 269,- Kč

elIZABeTH PeTeRS 
záHADA SARKOfágu

CENA 279,- Kč

elIZABeTH PeTeRS
KNiHA MRTvýCH

CENA 249,- Kč

MIcHelle MORAN
NEfERTARi – DĚDiCTvÍ  
KACÍŘSKÉ KRáLOvNY

CENA 269,- Kč

MIcHelle MORAN
uROzENá vĚzENKYNĚ

CENA 269,- Kč

MIcHelle MORAN
NEfERTiTi –  

DCERA vĚčNOSTi
CENA 269,- Kč

PHIlIPPA GReGORY
vÉvODKYNĚ LuCEMBuRSKá

CENA 299,- Kč

PHIlIPPA GReGORY
JEN JEDNA BuDE KRáLOvNOu

Isabela a Anna z Warvicku byly dvě sestry, které 
vlastní otec postavil proti sobě. Tak toužil, aby 
jeho rod vládl Anglii, že mu nebylo líto své dce-
ry obětovat. A jeho sen se splnil. Anna využije 
svých půvabů, provdá se za Richarda III., které-
ho však provází pověst ukrutníka…

PHIlIPPA GReGORY
čERvENá KRáLOvNA

CENA 269,- Kč

Margaret Beaufortová, dědička Lancasterů, se ni-
kdy nevzdala víry, že její rod má nárok vládnout 
Anglii. Ačkoliv se ji bratranec Jindřich VI. snaží 
odsunout na vedlejší kolej, nic nedokáže potlačit 
její ctižádost. Margaret se upíná k naději, že své-
ho syna posadí na anglický trůn bez ohledu na 
cenu, jakou zaplatí ona i celá Anglie.

PATRIcIA l. O'NeIll
HATŠEPSuT – vLáDKYNĚ EgYPTA

CENA 289,- Kč

Královna Hatšepsut čelí rivalitě mezi nejbližší-
mi, ale hlavní problémy jí působí uprchlý zlo-
činec Neferweben. Podněcuje vůdce ke vzpouře 
a ona musí vytáhnout do boje. Zanedlouho však 
umírá a odchází do posmrtného života, odkud 
sleduje, jak se Neferweben vloupal do její hrob-
ky. Tam ho čeká krutá pomsta královny…

PATRIcIA l. O'NeIll 
fARAONKA

CENA 269,- Kč

PATRIcIA l. O'NeIll
TRůN SLuNEčNÍHO BOHA

CENA 279,- Kč

BELETRiE38/ 39/BELETRiE

DuBEN
DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

SRPEN úNOR
DOPORučuJEME
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NANcY HOldeR / deBBIe vIGuIÉ
vLčÍ PRAMEN –  záKON SMEčKY

CENA 249,- Kč

Kat v lese napadne vlk a dívka si na sobě všimne 
podivných změn. Zanedlouho pochopí, že teď 
v krvi ponese prokletou stopu vlkodlaků. Zá-
hadná rodina Fennerů přísahá, že nikdo z nich 
Kat nezranil. Existuje jediné vysvětlení – v hlu-
bokých lesích přebývá ještě něco jiného.

d. JOlleY/ R. ZuccHI
wORLD Of  wARCRAfT   

DRAčÍ zEMĚ
CENA 179,- Kč

d. JOlleY/ R. ZuccHI
wORLD Of  wARCRAfT   

RYTÍŘ SMRTi
CENA 179,- Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAfT   

zEMĚ PŘÍzRAKů
CENA 149,- Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAfT  – STÍNY LEDu

CENA 149,- Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAfT   
DRAčÍ LOv

CENA 149,- Kč

KeITH SPARROW 
NAučTE SE KRESLiT MANgA

CENA 299,- Kč

SHANA NORRIS
BLBá SázKA O fAJN 

KLuKA
CENA 229,- Kč

NINA BeRRY
TAK TROCHu JiNá

CENA 249,- Kč

Dez je obyčejná slušná holka, která poslouchá rodiče 
i učitele a snaží se zůstat nenápadná. Teprve až zachrání 
Caleba ze stříbrné klece, dozví se od něho, jaká oprav-
du je a co se v ní skrývá. Nyní v Dezině nitru žhne 
temnota a ani Caleb, ostatní spřízněnci či nepřátelé 
nemůžou být dost připravení na to, co rozpoutá.

KeNT MeSSuM
NávNADA

CENA 229,- Kč

Šest lidí se probudí na opuštěném ostrově, aniž 
tuší, jak se sem dostali. Všechny drží ve spárech 
neovladatelná závislost na heroinu. Z lodi kotví-
cí na dohled jim nikdo nespěchá na pomoc. Na-
jdou vzkaz, že pro další dávku si musí doplavat 
přes zátoku zamořenou žraloky. Pozorovatelé na 
lodi se baví a sázky na život se zvyšují…

lAuReN BROOKe
JEzDECKá AKADEMiE

CENA 179,- Kč

lAuReN BROOKe
JEzDECKá AKADEMiE

DOKONALý TýM 
CENA 189,- Kč

lAuReN BROOKe
JEzDECKá AKADEMiE

SRDCE zE zLATA 
CENA 189,- Kč

N. HOldeR / d. vIGuIÉ
vLčÍ PRAMEN – PROMĚNA

CENA 249,- Kč

elIZABeTH MIleS
POMSTA – NĚKDY LÍTOST NESTAčÍ 

CENA 249,- Kč

MONIKA ŠNAIBeRKOvá
uPÍŘÍ žEzLO

Když Sáru napadne upír, dívka zjistí, že je součás-
tí legendy o záhadném upířím žezle, které dává 
svému držiteli obrovskou sílu a moc. A právě po 
něm touží Jorik, vůdce zlých upírů. Sára ho má 
k žezlu dovést. Jorik a Sára se do sebe zamilují – 
tím jako by začal souboj zla a dobra. Bude Sára 
tak silná, aby dobro uhájila? Co všechno bude 
muset obětovat?

elIZABeTH MIleS 
záviST – POMSTA BuDE 

SLADKá
CENA 249,- Kč

BRIGITTe BlOBel 
zvÍŘECÍ POHOTOvOST –

NA STOPĚ
CENA 169,- Kč

lAuReN BROOKe
JEzDECKá AKADEMiE

JDE O vŠECHNO

Lani se po Vánocích s radostí vrací do školy, ke ko-
ním a ke svým kamarádkám. Jako studená sprcha ji 
zasáhne, že rodiče ji chtějí přemístit na jinou školu, 
kde by se nerozptylovala od učení ježděním na koni. 
Jenže Lani si už život bez jízdárny nedokáže představit. 
Co teď? Musí rodičům stůj co stůj dokázat, že ona ke 
koním zkrátka patří.

DOPORučuJEME

BŘEzEN

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

DuBENvYvOLENá  

NEBO  

PROKLETá

PRO  

PŘÍzNivCE  

HuNgER  

gAMES
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KATHY HelIdONIOTIS
BLázEN DO KONÍ 1  

úPLNý BLázEN DO KONÍ
CENA 179,- Kč

KATHY HelIdONIOTIS
BLázEN DO KONÍ 2 

 BáJEčNÉ PRázDNiNY
CENA 179,- Kč

KATHY HelIdONIOTIS
BLázEN DO KONÍ 3   

JEzDECKá AKADEMiE
CENA 179,- Kč

STAcY GReGG
NA JÍzDáRNĚ –  

vELKá zKOuŠKA
CENA 189,- Kč

KATHY HelIdONIOTIS
BLázEN DO KONÍ – záCHRANNá MiSE

CENA 189,- Kč

Ash se splnil sen: pracuje celý den u koní společně 
s nejlepší kamarádkou Becky. Sem tam se jako holky 
pohádají, ale když se k nim donese hrozná zpráva, že 
Beckyina starší sestra prodá jejich oblíbenou klisnu 
Cassatu, aby si mohla koupit auto, dívky rázem na 
všechny nesváry zapomenou. Musí Cassatu za každou 
cenu získat zpátky na ranč.

dAvId RŮŽIČKA
STRAŠiDLA,   

PŘÍzRAKY A SKŘÍTCi   
CENA 229,- Kč

BONNIe BRYANT
DÍvKY v SEDLECH 36/

záCHRANNá SÍť
CENA 169,- Kč

BONNIe BRYANT
DÍvKY v SEDLECH 34/  

TROufALÉ PLáNY
CENA 169,- Kč

STAcY GReGG
NA JÍzDáRNĚ – 

CENA vÍTĚzSTvÍ
CENA 189,- Kč

JeN cAlONITA
LÉTO NA TáBOŘE

Proč si jenom Samina nejlepší kámoška musela zrovna 
před prázdninami najít kluka! Aby Sam nemusela celé 
léto poslouchat jejich zamilované vrkání, přihlásí se na 
tábor. Jenže tam ji čekají nástrahy v podobě primado-
ny Ashley, dívčího idola Huntera a pohodáře Colea.

edITA PlIcKOvá
ŠKOLA KRESLENÍ – PRO DĚTi OD 4 LET

CENA 149,- Kč

Každé dítě rádo kreslí, jenže někdy neví, jak na to. 
A přitom stačí tak málo! Známá česká ilustrátorka ukáže 
dětem, jak jednoduše nakreslit krásné panáčky, zvířátka, 
květiny, domečky i autíčka. Postup je rozpracován krok 
za krokem, vychází ze základních tvarů a výsledkem sna-
žení budou zdařilé obrázky, které potěší děti i rodiče.

AleX BeRNFelS
KOuzELNÉ PASTELKY

CENA 189,- Kč

S pomocí této knihy se vaše dítě lehce naučí 
přejít od pokusných čmáranců k opravdové-
mu kreslení. V několika málo krocích snadno 
zvládne ze základních tvarů, jako jsou kruhy, 
obdélníky a ovály, vykouzlit třeba auto, líbez-
nou princezničku nebo divokého lva. 

cORINA BeuReNMeISTeR
učÍME SE KRESLiT –  zvÍŘáTKA v zOO

CENA 189,- Kč

Chodíte rádi s dětmi do zoologické zahrady? 
Se zalíbením a hrdostí si prohlížíte jejich první 
pokusy nakreslit žirafu, slona či hrošíka, kte-
ré tam viděly? Pomocí této knihy se naučíte 
zvládat jednoduše a rychle postup při kresbě 
zvířátek tak, aby samy děti měly radost, jak se 
jim kreslení daří a jak jsou šikovné. 

M. TeTOuROvá / e. PlIcKOvá
vELKý RáDCE PRvňáčKA

CENA 329,- Kč

M. TeTOuROvá / e. PlIcKOvá
vELKý RáDCE ŠKOLáčKA

CENA 349,- Kč

JOHANNeS ROSeNGARTeN
MANDALY – MAgiCKý KRuH

CENA  99,- Kč

J. BuRcHeTT / S. vOGleROvá
záCHRANáŘi  v AKCi –  

PAST NA TYgRA
CENA 179,- Kč

IRIS PReY
učÍME SE KRESLiT

CENA 129,- Kč

H. TüRK / R. PRAdellA
učÍME SE MALOvAT

CENA 179,- Kč

čERvEN
DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME
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