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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.
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VLADIMÍR LIŠKA
TaJemsTVÍ Českých kronIk, PoVĚsTÍ a mýTů

cena ��9,- kč

Jsou  svědectví  ve  středověkých  kronikách 
o  dávných  událostech  přesná  a  pravdivá,  ane-
bo zkreslená 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 ji-
nými tajemnými hrdiny? Odpovědi hledá a na-
bízí přední autor naší literatury o záhadách.

VLADIMÍR LIŠKA
neJVĚTšÍ záhadY dáVných Čech

Navštívili jste Býčí skálu, hrad Houska, Zvíkov, 
slyšeli  jste o  létajících hadech,  skřítcích a upí-
rech v Čechách? Víte,  kde  je ukryto kouzelné 
zrcadlo  a  co  se  stalo na Devíti křížích? Čechy 
jsou krajinou plnou magických míst, nadpřiro-
zených bytostí i čarovných příběhů. Poodhalme 
závoj tajemství, který naši historii obestírá.

JAN A. NOVÁK
UTaJené osobnosTI Českých dĚJIn

Kniha nabízí životní příběhy významných postav 
světa vědy, techniky a podnikání. Právě díky nim 
se naše země stala průmyslovým srdcem Evropy. 
Bizarní je, že většina z představovaných osobností 
upadla u nás v zapomnění, jejich památku neuctí-
váme, uznání se dočkali jedině v zahraničí. Může 
za to doba, politická situace nebo jen čirá závist?

JAN A. NOVÁK
horY a koPce  

oPředené TaJemsTVÍm
cena �79,- kč

JAN A. NOVÁK
záhadY bIble

cena �79,- kč

BARBARA MERTZ
TaJemsTVÍ chrámů, 

PYramId a hIeroglYfů
cena �89,- kč

CHARLOTTE BOOTH
kleTba faraonů

cena �49,- kč

JERZy BESALA
UTaJené  

dĚJInY eVroPY
cena �99,- kč

FRANK JOSEPH
aTlanTIda

cena �49,- kč

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

JAVIER SIERRA
záhadY hIsTorIe,  

kTeré řÍdÍ naše krokY
cena �89,- kč

MAGDALENA ZACHARDOVÁ
sToPY bohů
cena ��9,- kč

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

VLADIMÍR LIŠKA
záhadné osUdY slaVných 

PosTaV Českých dĚJIn
cena �69,- kč

PETER DAVIDSON
řÍše sVĚTa

cena 399,- kč

Jakého územního rozmachu dosáhl „král králů“? 
Které dynastie se zasloužily o rozkvět a pád „říše 
středu“? Jak vypadaly hranice „říše, nad níž slunce 
nezapadlo“? Proč „země, kde zítra znamená včera“ 
patří dnes minulosti? Popis vzniku, zlatého věku 
i  pádu  všech  impérií  doprovázejí  četné  ilustrace 
a unikátní mapy.

JAN A. NOVÁK
okno do bUdoUcnosTI

cena �69,- kč

Lidé vždy toužili vědět, co je čeká, a hledali způ-
soby,  jak  to  zjistit.  Autor  popisuje  různé  druhy 
věštění,  astrologii  i  komunikaci  s  mrtvými.  Za-
vede nás do delfské věštírny, seznámí nás s rituály 
keltských druidů, proroctvím Sibyly, předloží také 
věštby, které se s neuvěřitelnou přesností splnily.
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RICHARD WEBSTER
ČTenÍ z rUkY Pro zaČáTeČnÍkY

cena �69,- kč

Vykládání  z  ruky  je  jedním  z  nejstarších  způso-
bů  věštby  a  charakterové  analýzy,  ale  zároveň  je 
i  snazší,  než  si  obvykle  myslíme.  Obejde  se  bez 
karet či astrologických výpočtů – postačí jen roze-
vřít dlaň a tuto příručku. Můžete se spolehnout na 
jasný výklad, jímž vás povedou názorné obrázky.

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 magické-
ho kyvadla se vždy rozhodnete správně. Snadno se 
naučíte kyvadlo ovládat a pak už si sami odpovíte 
na otázky a určíte, kam se váš život má ubírat.

KATHLEEN McCORMACK
TaroT 

cena �69,- 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.

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

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

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

JAN BAUER
ŽenY z rodU lUcembUrků

cena �49,- kč

snář
1000 klasIckých snů

cena ��9,- kč

EILI GOLDBERG
Velký snář
cena 499,- 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

JOSEF OREL
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI  

�. sVĚToVé VálkY
cena 349,- kč

M. P. DONNELLy / D. DIEHL
neJkrUTĚJšÍ meTodY 

mUČenÍ V dĚJInách 
cena �99,- kč

LyNN SANTA LUCIA 
ŽenY,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena �99,- kč

J. INGLIS / B. STONE
UdálosTI,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena 3�9,- kč

J. LENKOVÁ / V. PAVLÍK
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI 

V České hIsTorII
cena �89,- 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

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.

PAUL JOANNIDES
seX Je UmĚT,  

chTÍT a VĚdĚT
cena �89,- 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

DÁJA MRÁZOVÁ
domácÍ Pekárna

cena 189,- kč

JACqUELINE BELLEFONTAINE
100 neJlePšÍch recePTů  

Pro domácÍ PekárnU
cena 3�9,- kč

EDITA PLICKOVÁ
denÍk našeho dĚťáTka

cena 149,- kč

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.

JANE MacDOUGALL
TĚhoTenský kalendář

cena �79,- kč

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. 

LADA SKULILOVÁ
šťasTný domoV 

PomocÍ feng šUeJ 
cena �69,- kč

STEVEN CARDOZA
PrakTIcká cVIČenÍ Podle ČÍnské medIcÍcnY

Potvrdilo  se,  že  pomocí  metod  čínské  medicíny 
lze  dosáhnout  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  prů-
vodce,  srozumitelné  instrukce  a  sestavy  cvičení 
na míru při různých nemocech dělají tuto knihu 
mimořádnou.

ANDREW ALOIS URBIŠ
TeraPIe TmoU

Zhoršené životní prostředí, narůst agresivity, 
špatné  mezilidské  vztahy,  to  všechno  nega-
tivně ovlivňuje naše zdraví. Terapie tmou se 
jeví jako účinná metoda vedoucí k nápravě. 
Vychází z původní tradice yangtik v Tibetu. 
Ukonejší  mysl,  přispěje  k  řešení  osobních 
problémů, působí proti Alzheimerově a Par-
kinsonově chorobě,  zpomalí  stárnutí,  zlepší 
imunitu i fyzickou kondici. 

PrVnÍ albUm našeho dĚťáTka
cena 399,- kč

Čas se nedá zastavit – ani se nenadějeme a děti 
vyletí  z  hnízda.  Díky  této  mimořádné  knize  si 
hezké vzpomínky a pozoruhodné zlomové mo-
menty v životě ratolestí můžeme popsat a dopro-
vodit fotografiemi. A věřte, ohlédnutí za útlým 
dětstvím ocení i odrůstající potomek. Roztomilá 
publikace s pravým plyšovým medvídkem.
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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

CHARLOTTE  BRONTË
Jana eYroVá
cena �69,- kč

JOHN STEINBECK
o mYšÍch a lIdech

cena 99,- kč

JOHN STEINBECK 
neznámémU bohU

cena �49,- 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

cena �69,- kč

Jedním z nejkrásnějších sportů je cyklistika. Ať 
už míříte na Tour de France či o víkendu vyra-
zíte jen tak na projíždku, každému z vás přijde 
vhod  nějaká  ta  zasvěcená  rada,  tip  nebo  trik 
od nejzkušenějších cyklistů  světa, např. o bez-
pečnosti a technice jízdy, tréninkové programy 
a další užitečné informace. 

JACK LONDON
TUlák Po hVĚzdách

cena �69,- kč

Darrell  Standing  byl  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 du-
še dostane volnost a putuje za dobrodružstvím. 
Kniha byla inspirována pravdivým případem.

JOHN BAILEy
encYkloPedIe  

modernÍho rYbáře
cena 499,- kč

JOHN STEINBECK
na Východ od ráJe

cena �89,- kč

FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ
zloČIn a TresT

Raskolnikov je nucen odejít ze studií. Žije v za-
tuchlém pokoji, nemá peníze, hladoví, ale o po-
ctivou práci nestojí. Aby mohl dokončit školu, 
chce  se  jeho  sestra  obětovat  tím,  že  se provdá 
za bezcharakterního boháče Lužina. Raskolni-
kov sestře sňatek rozmluví. Jenže jak teď přijít 
k  penězům?  Napadají  ho  hrůzné  myšlenky… 
jednou z nich je i vražda…

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…

GABRIELA KREJCAROVÁ
naIl arT

cena 399,- 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

EVAMARIA WECKER 
TUrIsTIcký PrůVodce

alPY – neJkrásnĚJšÍ VYhlÍdkY 
cena 3�9,- kč

CARLO A. MARTIGLI
kacÍř

cena �89,- kč
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KAREL CUBECA
kdo ProbUdÍ hVĚzdY

cena �89,- kč

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…

KAREL CUBECA
PoselsTVÍ V dlanI

cena �89,- kč

KAREL CUBECA
PraVá TVář andĚla

cena �89,- kč

KAREL CUBECA
PÍskY ČasU 

cena �89,- kč

ALEC PALMER
srdce saharY

Denis Scott se společně s přítelkyní Alyson vydá proti 
vlastní vůli na zběsilou honičku za mocným artefak-
tem, ukrytým tajemným národem Garamantů v hlu-
binách  Sahary.  V  cestě  jim  nestojí  jenom  žoldnéři, 
sloužící mocné a všehoschopné organizaci, ale i nehos-
tinná poušť, písečné bouře, solná jezera a... cosi krve-
lačného a děsivého, co přežilo pod jejími písky.

ROMAN CÍLEK
TřIkráT rIchard kUbÍk

Kriminální  reportér Richard Kubík  je neú-
navným  hledačem  pravdy.  Ve  třech  příbě-
zích  se  pokouší  objasnit  případy  nenávisti 
i neopětované lásky, vydírání a únosu boha-
tého  cizince  posedlého  neobvyklým  sexem 
a úkladnou vraždu majitelky erotického salo-
nu. Mrtvých přibývá a je potřeba neprodleně 
zasáhnout i za cenu vlastního ohrožení.

LOUIS L' AMOUR
smYČka se sTahUJe

Rafeho a Charlese v San Francisku odvlečou 
násilím na loď, tam Charles umírá na násled-
ky  bití  od  brutálního  kapitána.  Před  smrtí 
mu Rafe stačí slíbit, že se postará o jeho ženu 
a  dceru  Annu.  Společně  s  přítelem  Texem 
najdou ve Wyomingu Charlesův ranč, o kte-
rý je nebývalý zájem…

KAREL CUBECA
TaJemsTVÍ  

skrYTého klášTera
cena �49,- kč

KAREL CUBECA
a bůh mlČel 
cena �89,- kč

KAREL CUBECA
Ve sPárech osUdU

cena �49,- kč

ROMAN CÍLEK
TřIkráT aleX mIller

cena �49,- kč

ALEC PALMER
zTracené mĚsTo

cena �69,- 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

LOUIS L' AMOUR
kraJIna PIsTolnÍků

cena �49,- kč

WILBUR SMITH
PÍseŇ slonů
cena 319,- kč

WILBUR SMITH
oko TYgra

cena �89,- kč

WILBUR SMITH
šelma

cena 319,- kč

WILBUR SMITH
nenasYTný Jako moře

cena �99,- kč

WILBUR SMITH
bĚsnÍcÍ sPraVedlnosT

cena �99,- kč

WILBUR SMITH
blUdný krUh

cena 3�9,- kč
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WILBUR SMITH
bĚsnĚnÍ

cena �99,- kč

*

WILBUR SMITH
sÍla meČe

cena �99,- kč

*

WILBUR SMITH
hromobITÍ

cena �89,- kč

*

WILBUR SMITH
PTaČÍ VodoPádY

cena �89,- kč

*

WILBUR SMITH
loVcI dIamanTů

cena �69,- kč

WILBUR SMITH
PobřeŽÍ V Plamenech 

cena 319,- kč

*

WILBUR SMITH
TrIUmf slUnce

cena �99,- kč

*
**

WILBUR SMITH
leoPard loVÍ V TemnoTách

cena �99,- kč

**

WILBUR SMITH
andĚlé PláČÍ

cena 319,- kč

**

WILBUR SMITH
TVrdšÍ neŽ dIamanT

cena 319,- kč

**

WILBUR SMITH
zlaTokoPoVé

cena �89,- kč

WILBUR SMITH
řÍše kamenného 

sokola
cena �99,- kč

**

WILBUR SMITH
orel V oblacÍch

cena �89,- kč

WILBUR SMITH
zlaTá lIška
cena �99,- kč

*

WILBUR SMITH
VolánÍ na ďábla

cena �69,- kč

WILBUR SMITH
na ŽIVoT a na smrT

cena �99,- kč

*

WILBUR SMITH
modrý horIzonT

cena 319,- kč

*

* sága rodu Courtneyů     * * sága rodu Balantyneů 

*

WILBUR SMITH
monzUn

cena 319,- kč

*

WILBUR SMITH
Čas zemřÍT

cena �99,- kč

*

WILBUR SMITH
draVec

cena �99,- kč

*

WILBUR SMITH
koPÍ osUdU
cena 319,- kč

*

WILBUR SMITH
řeka bohů – bůh PoUšTĚ

S Tehuti a Bekatou, dcerami královny Lostris, putuje 
Taita na Krétu, kde se princezny mají v zájmu Egyp-
ta vdát za Nejvyššího Mínose, tajemného krále, jehož 
podobu nikdo nezná, protože stále nosí masku posvát-
ného býka. Když na Krétě vybuchne sopka, čeká Taitu 
a jeho přátele těžký úkol: obě dívky mají být obětovány 
k usmíření bohů. Román navazuje na Řeku bohů 1.

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
dIamanToVá cesTa

cena �89,- kč

WILBUR SMITH
nářek Vlků
cena �69,- kč
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JAMES PATTERSON
dVanácTé zlo

cena �89,- kč

Výstřední profesor angličtiny má živé noční můry 
o vraždě, o níž tvrdí, že je skutečná. Nikdo mu 
nevěří – až do chvíle, kdy dojde k brutální střel-
bě,  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

cena199,- kč

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

JAMES PATTERSON
dokonalá IlUze

Úspěšná právnička a milující matka Nina Bloo-
mová by udělala cokoliv, jen aby ochránila život, 
který  si  v  New Yorku  vybudovala  –  včetně  za-
tvrzelého lhaní každému, dokonce i dceři, o své 
minulosti.  Když  je  však  nevinný  muž  obviněn 
z vraždy, Nině dojde, že nesmí dopustit, aby ně-
kdo takový zaplatil za zločiny skutečného vraha.

JAMES PATTERSON
PosedlosT

Nejprve  se najde zavražděná krásná žena se  su-
rově vytrženými vlasy, pak další mrtvá, která visí 
z okna s brutální řeznou ránou na břiše, do třeti-
ce ještě jedno zohavené tělo. Alex Cross je při vy-
šetřování vražd pod mimořádným tlakem a ani 
si nevšimne, že někdo si vzal na mušku i  jeho, 
někdo tak posedlý a vyšinutý, že udělá cokoliv, 
jen aby dosáhl vytoužené pomsty.

MARTIN McGARTLAND
šTVanec – hráT sI s Ira se neVYPlácÍ

Martin dostal rozkaz: vstoupit do řad IRA, pro-
niknout  až do  samého nitra organizace  a odtud 
informovat britskou tajnou službu o jejích zrůd-
ných  záškodnických  akcích  i  chystaných  vraž-
dách. Úkol obětavě splnil, jenže byl IRA odhalen 
a uvězněn. I když pak dokázal  svým věznitelům 
zmizet, nemůže si už užívat svobody a změnil se 
v celoživotního uprchlíka.

JAMES PATTERSON 
deVáTý soUd
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
desáTé VýroČÍ

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
JedenácTá rozhodne

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
Podraz 

cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
okamŽIk PřekVaPenÍ

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
oko za oko
cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
mIsTroVský Tah

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
soUkromé hrY

cena �89,- kč

J. PATTERSON/ L. MARKLUND
PohlednIce smrTI

cena �89,- kč

J. PATTERSON
ProVInIlé manŽelkY

cena �89,- kč

ANDy McNAB 
agresor

cena �89,- kč

MATTHEW REILLy
sTrašák 

a armáda zlodĚJů
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
a PaVoUk PřIcházÍ

cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
Černý TYgr
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
UVIdÍš, zemřeš

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
zabÍT aleXe crosse

cena �89,- kč

beleTrIe16/ 17/beleTrIe

zářÍ

doPorUČUJeme

doPorUČUJeme

ProsInec

řÍJen
odhalenÍ  

znamená smrT

– PraVdÍVý  

PřÍbĚh



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.

TILLy BAGSHAWE
hradba mlČenÍ

Alexia De Vere je krásná, bohatá a mocná žena. 
Roky  budovala  svou  kariéru,  ale  pod  vnějším 
pozlátkem  i  za  Alexiiným  neproniknutelným 
výrazem se skrývají nebezpečná tajemství. Když 
na  povrch  začnou  vyplouvat  dávno  pohřbené 
omyly jejího mládí, Alexii hrozí, že přijde o vše 
i o vlastní život. V takové situaci ji může zachrá-
nit jen pravda.

SIDNEy SHELDON
PokreVnÍ sVazkY

Zakladatel  farmaceutické firmy Roffe and Sons 
stanovil, že akcionáři budou jen členové rodiny. 
Náhle nastane situace, že dotyční mohou pohád-
kově  zbohatnout  právě  prodejem  akcií.  Vidina 
bohatství odhalí špínu a zlobu, která se pod mas-
kou  solidní  rodiny  skrývala.  Kdo  tak  touží  po 
penězích, že necouvne ani před vraždou? A kdo 
je muž, který to trpělivě sleduje zpovzdálí?

SIDNEy SHELDON
hnĚV andĚlů

cena �99,- kč

SIDNEy SHELDON
VĚř Ve sVého boha

cena �79,- kč

SIDNEy SHELDON
mIsTroVská hra 

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
nIc neTrVá VĚČnĚ

cena �79,- kč

SIDNEy SHELDON
hVĚzdY sVÍTÍ z VýškY 

cena �49,- kč

SIDNEy SHELDON
PokUd PřIJde zÍTřek

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
nebezPeČÍ PraVdY 

cena �69,- kč

SIDNEy SHELDON
VzPomÍnkY na Půlnoc

cena �69,- kč

SIDNEy SHELDON 
odVrácená sTrana 

PůlnocI
cena �89,- kč

DAVID MORRELL
na hranĚ TemnoTY

cena �89,- kč

TILLy BAGSHAWE
Po seTmĚnÍ 
cena �89,- kč

DAVID MORRELL 
na osTřÍ

cena �99,- kč

TILLy BAGSHAWE
andĚl TemnoTY

cena �89,- 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

D. P. LyLE
Posel sPraVedlnosTI

cena �79,- kč

D. P. LyLE
hranIce důVĚrY

cena �69,- kč

TILLy BAGSHAWE
Podle noVých PraVIdel 

cena 99,- kč
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EILEEN DREyER
zlomená PřÍsaha

cena 99,- kč

MARy HIGGINS CLARK
kaŽdý nĚco skrýVá

cena �79,- kč

Sestrám Kate a Hannah zahynula před lety při lod-
ním neštěstí matka. Otci jsou od té doby dcery zce-
la lhostejné, jen pije a rozhazuje 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…

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

DANIEL M. ANNECHINO
ProbUzenÍ

cena �79,- kč

M. H. CLARK
V nárUČI nePřÍTele

cena �79,- kč

LINDA HOWARD
nebezPeČné VYhlÍdkY

cena �69,- kč

KAy HOOPER
slePá důVĚra

Jessie nevkročila do rodného města celých patnáct 
let.  Nejenom  její  sestra  je  z  nečekané  návštěvy 
oprávněně  nesvá.  Krátce  po  Jessiině  příjezdu  se 
začnou  dít  podivné  věci.  Nebo  že  by  jen  vyšlo 
najevo,  co  se  skrývalo  všem  na  očích  už  hodně 
dlouho?

LISA BALLANTyNE
cesTa k VYkoUPenÍ

George neviděl svou dceru Moll od jejího na-
rození. Teď si k ní chce najít cestu. Namlouvá 
si, že kdyby se setkali, jistě by mu padla kolem 
krku. Přitom si uvědomuje, že pokud si oprav-
du chce získat její srdce, musí si počínat velmi 
opatrně. Ale když idylické shledání otce s dce-
rou selže, George a Moll se dostanou do situa-
ce, která všechno změní. Oběma a navždy.

LISA BALLANTyNE
kdo Je bez VInY

Jedenáctiletý Sebastian je obviněn, že zavraždil 
kamaráda. Důkazy svědčí proti němu: krev na 
oblečení  i  výpověď  náhodného  svědka.  Seb 
zločin popírá, navíc mu matka poskytne alibi. 
Zdánlivě  jednoduchý  případ  se  komplikuje, 
porota se ovšem musí shodnout – buď vinen, 
anebo nevinen. Nakonec vynese rozsudek, tím 
to však zdaleka nekončí…

MARy HIGGINS CLARK
nIkdY nenÍ PozdĚ

Manžel  Laurie  Moranové  byl  zavražděn  před  oči-
ma tříletého syna Timmyho. Chlapec se od té doby 
budí vzpomínkou na vrahovy pronikavě modré oči. 
Laurie je vyděšená ještě víc – hrozbou, kterou muž 
pronesl: „Vyřiď mámě, že teď je řada na ní a pak na 
tobě.“  Navíc  Laurie  právě  rozjíždí  televizní  pořad 
o odložených zločinech. A na ten se dívá i pár krutě 
modrých očí…

EILEEN DREyER
neohlÍŽeJ se
cena �69,- kč

CHRISTINE DREWS
neJlePšÍ PřÍTelkYnĚ

cena �69,- kč

LINDA HOWARD
cIzÍ TVář

cena �69,- kč

CHRISTOPHER SMITH
rIValoVé

cena 3�9,- kč

ROGER HOBBS
neVIdITelný
cena �79,- kč

M. H. CLARK
PraVdU znáT nemUsÍš

cena �79,- kč

MARK ALLEN SMITH
VYmÍTaČ lŽÍ
cena �69,- kč

beleTrIe�0/ �1/beleTrIe
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NORA ROBERTS
Pohanský kámen

cena �89,- kč

Gage  a  Cybil  mají  dar  nahlédnout  do  budoucnosti, 
ale musí spojit síly i srdce, aby čelili tomu, co přijde. 
V osudný den, kdy se spolu s přáteli vydají k Pohan-
skému  kameni,  Gage  pochopí,  že  se  musí  obětovat, 
aby je zachránil. Ocitne se před těžkou volbou, ve kte-
ré proti sobě stojí osudová láska a pokrevní pouto. 

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
sPoJenI osUdem

cena �89,- kč

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

cena �89,- kč

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
záVrať VšednÍch dnů

Clare, matka tří malých synů, se vrátí do rodného měs-
ta poté, co nečekaně přišla o manžela. Hledá způsob, 
jak  uživit  rodinu,  a  nakonec  se  rozhodne  otevřít  si 
knihkupectví, a  to přímo naproti místnímu hotýlku, 
který modernizuje architekt Beckett. Ten neskrývá zá-
jem o mladou ženu. Jednoho dne nabídne Clare, že jí 
syny pohlídá…

NORA ROBERTSOVÁ
kraJIna sVĚTla

cena �99,- kč

NORA ROBERTS
nebezPeČné úToČIšTĚ

cena �99,- kč

NORA ROBERTS
koUzlo okamŽIkU

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
sen V bÍlém
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

NORA ROBERTS
sedmé znamenÍ 

cena �89,- kč

NORA ROBERTS 
na růŽÍch UsTláno

cena �89,- kč

NORA ROBERTS 
zákon PřITaŽlIVosTI 

cena �89,- kč

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

cena �89,- kč

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

J. D. ROBB 
kaŽdý má moTIV

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
ŽenaTÍ mIlencI

cena 1�9,- kč

J. D. ROBB
odPlaTa TĚ nemIne

Reinhold zabil oba své rodiče: chtěli po něm, 
aby  pracoval.  Téhož  dne  brutálně  zavraždil 
přítelkyni, která se s ním rozešla, a hned další 
den bývalou učitelku, protože ho kdysi nechala 
propadnout. Eva Dallasová musí co nejrychleji 
zjistit, kdo následuje na  seznamu Reinholdo-
vých dávných křivd,  a dostat  se k němu dřív 
než chladnokrevný vrah.

ANA M
desaTero PřIkázánÍ Pro VeVerkU

cena �69,- kč

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

JACKIE COLLINS
zPoVĚď dIVoškY

Poté,  co  čtyřletá  Lucky  objeví  tělo  zavražděné 
matky v rodinném bazénu, ji  její otec Gino San-
tangelo, nechvalně proslulý mafián, drží doslova ve 
zlaté kleci. Nezkrotná Lucky však v patnácti uteče 
a  začne  si  vychutnávat  život,  lásku  a  nezávislost. 
I  ve víru drog a  sexu  se u ní kupodivu projevují 
vlastnosti, které z ní v dospělosti udělají odvážnou 
a nesmiřitelnou ženu.

J. D. ROBB
mĚJ se na PozorU

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
šance

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
lUckY

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
ladY boss

cena 139,- kč

JACKIE COLLINS 
PomsTa lUckY

cena 149,- kč

JACKIE COLLINS
mIlencI a hazardnÍ 

hráČI
cena 349,- kč

JACKIE COLLINS 
PlaVba za VšechnY 

PrachY
cena 319,- kč

JACKIE COLLINS
bohYnĚ PomsTY
cena �99,- kČ

JACKIE COLLINS
mIláČek Žen
cena 3�9,- kč

J. D. ROBB 
fanTazII se meze 

nekladoU
cena �89,- kč

J. D. ROBB 
nePrůsTřelné alIbI

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
naIVnÍ mrcha

cena �89,- kč

ANA M
V hnÍzdĚ kolIbřÍka

cena �69,- kč

VELVET
za ČernýmI dVeřmI

cena �49,- kč

CATHERINE MILLET 
seXUálnÍ ŽIVoT   

caTherIne m.
cena 99,- kč

JACKIE COLLINS 
smrTelné PokUšenÍ

cena 99,- kč

beleTrIe�4/ ��/beleTrIe
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BARBARA TAyLOR BRADFORD
TaJemsTVÍ mInUlosTI

cena �89,- kč

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

B. T. BRADFORD
PřÍlIš sIlné PoUTo

cena �89,- 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

ELIZABETH LOWELL 
VYToUŽená chVÍle

Ostřílený detektiv Tanner Davis vyšetřuje smrt svého 
strýce a v pátrání mu pomáhá Shaye, která tělo staré-
ho přítele našla. Kdosi velmi nebezpečný si myslí, že 
Shaye něco viděla – a právě to něco ji může stát život. 
Plně si to uvědomuje i Tanner,  jemuž dívka přirostla 
k srdci a který s jistotou ví, že by pro ni neváhal položit 
vlastní život…

TAMARA MCKINLEy
se zaTaJeným dechem

Po manželově smrti se Becky vrací do rodného města, 
aby zde našla ztracenou rovnováhu. Jenže když se v její 
blízkosti objeví záhadný cizinec, nalezený klid je zase 
pryč. Ani městečko Morgan’s Reach není tak idylické: 
krev je tu hustší než voda a na staré křivdy se nezapo-
míná. Stačila  jediná  jiskra – a vše  tu  lehne popelem.  
Kupodivu právě oheň přinese lidem nebývalou úlevu…

ELIZABETH LOWELL
nech mInUlosT sPáT

cena �79,- kč

TAMARA McKINLEy
osTroV zTracených snů

cena �79,- kč

TAMARA McKINLEy
nesPoUTané dálkY

cena �79,- kč

TAMARA McKINLEy
leTnÍ boUřka

cena �19,- kč

TAMARA McKINLEy
PoslednÍ ValČÍk

cena �89,- kč

BEATRIX MANNEL
VůnĚ PoUšTnÍ růŽe

cena �69,- kč

BRONWyN PARRy
sTÍnY horkého léTa

cena �69,- kč

ALISON LUCy
léTo Plné TaJemsTVÍ

cena �69,- kč

CATHERINE COULTER
nezkroTná neVĚsTa

cena 99,- kč

CATHERINE COULTER 
hlUboko V srdcI

cena �89,- kč

B. T. BRADFORD
mosTY osUdU

cena �89,- kč

B. T. BRADFORD
rodInný nePřÍTel

cena �89,- kč

TAMARA McKINLEy
neúProsný Žár

cena �69,- kč

ELIZABETH LOWELL
leTnÍ záVrať

cena 99,- kč

beleTrIe�6/ �7/beleTrIe
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laura walden
ohnivá laguna

CEna 289,- Kč

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 uprchlickém táboře v Keni. Po příletu zjistí, 
že naletěla podvodníkům. Začne pomáhat ve 
slumech, kde panují otřesné podmínky a někdo 
unáší děti. Amélie zkusí pátrat, netuší však, jaké 
nebezpečí jí hrozí. Jednoho dne procitne v chýši 
v zakrváceném oblečení a 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

elizabeth haran
za RuDýM oBzoREM

Zdravotní sestra Elena a doktor Lyl Macallister se 
do sebe vášnivě zamilují. Proto Lyl jede do Skot-
ska, aby se zde rozešel se svou přítelkyní Millie. 
Když se od ní dozví, že spolu čekají dítě, dostojí 
své povinnosti a s Millie se ožení, přestože ví, že 
Eleně tím zlomí srdce. Jenže i Elena je těhotná 
a s tajemstvím se svěří pouze matce. Ovšem Mil-
lie to nějak zjistí a ničeho se neštítí…

kiMberleY FreeMan
ohnivý oSTRov

Tilly se naivně domnívá, že si ji Jasper vzal z lás-
ky. Brzy pozná, že manžel je lhář a násilník. Při 
jedné z potyček vznikne požár a Jasper uhoří. 
Tilly se bojí obvinění z vraždy a raději prchá 
na vzdálený Ohnivý ostrov. Tam přijme místo 
chůvy u ředitele věznice, v níž si odpykávají trest 
nejtěžší zločinci. Jenže aby mohla začít nový ži-
vot, musí se vyrovnat s minulostí…

laura walden
MaoRSKá pRinCEzna

Maorská princezna Ahorangi žije mezi bílými 
osadníky. Když se nechá pokřtít na Lucii, její 
otec pronese krutou kletbu a ta se postupně 
naplňuje: tragédie, nenávist a intriky provázejí 
ji i její potomky. Na Nový Zéland přijede vzdá-
lená příbuzná Eva a Lucie doufá, že právě ona 
zlé kouzlo zlomí. Jenže Eva se zamiluje do jejího 
vnuka Adriana a prokletí znovu ožívá…

elizabeth haran
KvěTY v pouŠTi

CEna 299,- Kč

ellen alpSten
SESTRY RuDÉho SlunCE

CEna 279,- Kč

ilona Maria hilligeS
ozvěna afRiCKýCh BuBnů

CEna 269,- Kč

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

kiMberleY FreeMan
luČnÍ KvÍTÍ 

CEna 269,- Kč

kaYla FleMing
STopY věTRu
CEna 269,- Kč

BElETRiE28/ 29/BElETRiE
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M. nazer / d. lewiS
BYla JSEM oTRoKYnÍ

CEna 99,- Kč

aShleY carrington
JESiKa – u pRaMEnu TouhY

Po smrti svého muže zůstane Jesika sama se dvě-
ma dětmi. Mladá, silná žena tvrdě pracuje, musí 
čelit bezohledným obchodníkům, přesto z far-
my v Novém Jižním Walesu udělá pravý klenot. 
Ovšem klid netrvá dlouho, po mnoha letech se 
objeví Kenneth, s nímž ji kdysi spojovala zakáza-
ná láska – a pak je tu ještě Mitchell. Její srdce bije 
na poplach…

kelli a. wilkinS
viKingova ČaRoDěJKa

Když se rozzuření vesničané chystají upálit mla-
dou čarodějku Odariu, objeví se naštěstí horda 
bojovníků a dívku zachrání. Ta sice unikla smrti, 
ale ocitne se v rukou divokých Vikingů. Jejich 
vůdce Rothgar chce zpočátku využít jejích magic-
kých schopností, pak se však do krásné čaroděj-
ky zamiluje. Jeho muži mají z kouzel opravdový 
strach a vzbouří se…

raJ kuMar
ŠaRaf

Farhan al-Baláví oznámí své milované dceři 
Marjam, že pro ni má ženicha. Nader je islámský 
fundamentalista a násilník. Marjam je nešťastná, 
ale z lásky k otci a oddanosti k islámu se obětuje. 
Jednoho dne pozná amerického zubaře Joea, za-
milují se do sebe a sní o společném životě. Když 
Marjam otěhotní, Nader chce, aby Farhan dceru 
zabil – pošpinila totiž rodinnou čest.

laura eSquivel
Malinalli

CEna 249,- Kč

aShleY carrington
JESiKa – zKouŠKY láSKY

CEna 289,- Kč

barbara wood
SEDM DÉMonů

CEna 289,- Kč

barbara wood
vYvolEná

CEna 289,- Kč

barbara wood
panEnKY z RáJE

CEna 289,- Kč

barbara wood
STRáŽKYně TaJEMSTvÍ

CEna 289,- 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
plaMEn DuŠE

CEna 289,- Kč

barbara wood
poSváTnÉ MÍSTo

CEna 289,- Kč

barbara wood
hoŘKÉ TaJEMSTvÍ

CEna 249,- Kč

barbara wood
poD afRiCKýM SlunCEM

CEna 319,- Kč

barbara wood
DoKonalá haRMoniE

CEna 289,- Kč

choga regina egbeMe
za zlaTýMi MŘÍŽEMi

CEna 99,- Kč

Soheir khaShoggi
aMiRa z haRÉMu

CEna 129,- Kč

choga regina egbeMe
zaKázaná oáza

CEna 129,- Kč

helen a. roSburg
váBEnÍ pouŠTě

CEna 269,- Kč
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ShY keenan
zloMEná 

CEna 269,- Kč

Co všechno se musí stát, aby si někdo všiml čtyřleté holčič-
ky, zneužívané otčímem a jeho přáteli, často zbité s nelid-
skou krutostí do bezvědomí, týrané vlastní matkou, až malá 
částečně ohluchla a oslepla. Je neuvěřitelné, jak lhostejné 
může být okolí včetně úřadů, a když zmučené děvčátko na-
jde odvahu někomu povědět, co se děje, nikdo jí nevěří.

tanJaS darke  
SpouTaná KŘÍDla

O nespravedlnosti světa by mohla vyprávět Tanja. 
Celých dvacet let zažívala kruté ponížení, brutální se-
xuální zneužívání i nelidské mučení, to vše prováděné 
stejnou osobou. Největší autoritou. Vlastním otcem. 
Syrový příběh dívky, vyprávěný děsivě upřímně, je 
varováním pro lhostejnou veřejnost, ale hlavně jiskřič-
kou naděje pro další oběti, aby se nebály promluvit.

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 a drasticky jim vymývat mozky. Tento pekelný 
domov, který „otec Paul“ svým ovečkám připravil, zů-
stal desetiletí bez povšimnutí vnějšího světa, dokud se 
některé z obětí nevzepřely. Pravdivých příběh ze života 
od autorky knihy Byla jsem otrokyní v satanské sektě.

JackY trevane
faTwa

CEna 249,- Kč

Sabatina JaMeS
SaBaTina

CEna 99,- Kč

Silvia k. 
oTRoKYně SaDiSTů

CEna 249,- Kč

Sarah ForSYth
zoTRoČEná

CEna 249,- Kč

barbara naughton
TaTi, pRoSÍM nE!

CEna 249,- Kč

JudY weStwater
niKDo Tě nEMá RáD

CEna 229,- Kč

b. koudelková / M. bárta
na RozCESTÍ
CEna 249,- Kč

Martine aYotte
oBěť 

CEna 269,- Kč

doriS glück
uMlČEná

CEna 249,- Kč

FatiMa
oTRoKYnÍ   

v JEDEnáCTi lETECh
CEna 249,- Kč

oxana kaleMi 
MaMi, vRať SE! 

CEna 249,- Kč

b. koudelková / M. bárta
ÚTěK  z afRiCKÉho pEKla

CEna 219,- Kč

b. koudelková / M. bárta
návRaT  Do ČESKÉho pEKla

CEna 229,- Kč

ulla Fröhling
BYla JSEM oTRoKYnÍ 

v SaTanSKÉ SEKTě
CEna 249,- Kč

t. okpara / c. guinet
CEna MÉho ŽivoTa

CEna 249,- Kč

n. ali / d. Minoui
DěTSKá nEvěSTa

CEna 199,- Kč

nabila SharMa 
pEKlo v ChRáMu BoŽÍM 

CEna 269,- Kč

Soheir khaShoggi
DěTÍ SE nEvzDáM

CEna 99,- Kč

a. el naSiF / c. obber
MaMi, SliTuJ SE!

CEna 199,- Kč

FranceSca  Marciano
SnY uKRYTÉ v závoJi

CEna 229,- Kč

BElETRiE32/ 33/BElETRiE

liSTopaD
CESTa  

Do pEKla  

a zpáTKYSRpEn



Michelle Moran
KoRuna CÍSaŘovnY JoSEfÍnY

CEna 289,- Kč

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 šo-
kuje, jeho záchvaty hněvu ji děsí, ale když porodí 
syna, nastane zvrat, jaký nikdo neočekával…

philippa gregorY
JEn JEDna BuDE KRálovnou

CEna 289,- Kč

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…

SherrY JoneS
KRálovSKá KREv

CEna 299,- Kč

Ve snaze uniknout chudobě, provdá provensálský 
hrabě své dcery. Markéta jako žena francouzského 
krále trpí osamělostí a nerozumí si se ctižádosti-
vou tchyní. Navíc Francie soupeří s Anglií, kde 
se stane královnou Markétina sestra Eleonora. 
O moc a bohatství usilují i zbylé dvě sestry San-
cha a Beatrix. Která z nich obstojí nejlépe?

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...

Jeanne kalogridiS
inKviziToRova ŽEna

CEna 269,- Kč

V Seville probíhá hon na křesťany s židovskými 
předky. 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 královnou 
Isabelou a Marisoliným bývalým snoubencem 
a osudovou láskou Antoniem.

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

Michelle Moran
věČná Sláva
CEna 289,- Kč

anne clinard barnhill
záKon láSKY
CEna 269,- 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

anne o’brien
JEJÍ výSoST 

CEna 289,- Kč

robin Maxwell
TaJný DEnÍK annY 

BolEYnovÉ
CEna 269,- Kč

Stephanie draY 
znaMEnÍ BohYně iSiS

CEna 269,- Kč

patricia l. o'neill
TRůn SlunEČnÍho Boha

CEna 279,- Kč

patricia l. o'neill 
faRaonKa

CEna 269,- Kč

patricia l. o'neill
haTŠEpSuT – vláDKYně 

EgYpTa
CEna 289,- Kč

catherine kean
RYTÍŘSKá ČEST

CEna 129,- Kč

BElETRiE34/ 35/BElETRiE

SRpEn

DopoRuČuJEME
DopoRuČuJEME

DopoRuČuJEME

DopoRuČuJEME



BElETRiE 33/

oldriŠka ciprová
uvězněná KRálovna

CEna 219,- Kč

Italská princezna Emma se má provdat za krále Lo-
thara I., on však o nevěstu nejeví zájem. Intriky jeho 
bratra donutí princeznu k útěku. Cestou na králov-
ský dvůr se Emma setká s okouzlujícím synem české-
ho knížete, ten ji bezpečně a bez postranních úmyslů 
doprovází k Lotharovu dvoru. Jenže Emma cítí, že 
silné přitažlivosti svého průvodce neodolá…

JaroSlava Černá
anEŽKa a KRál

CEna 269,- Kč

JaroSlava Černá
RozMaRY láSKY

CEna 249,- Kč

JaroSlava Černá
ohnivá KRálovna

CEna 249,- Kč

JaroSlava Černá
pERlová KoRuna

CEna 249,- Kč

JaroSlava Černá
Johana z RoŽMiTálu

CEna 249,- Kč

JaroSlava Černá 
zaKázaná láSKa

Královský syn – a zamilovat se do měšťanské 
dívky? Něco nemyslitelného! Přesto vévoda Fer-
dinand svému srdci poručit nedokázal a pro krás-
nou, ale neurozenou Filipinu byl ochoten vzdát se 
postavení i moci. Úklady císařské rodiny, církve 
i šlechty však předčily veškerá očekávání. 

Melita denková
JiTKa luCEMBuRSKá

CEna 249,- Kč

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

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…

JaroSlava Černá
KaTEŘina

CEna 269,- Kč

oldŘiŠka ciprová
pRinCEzna  
vERonSKá

CEna 249,- Kč

oldŘiŠka ciprová
nEvěSTa  ŽElEznÉho KRálE 

CEna 239,- Kč

oldŘiŠka ciprová
hŘÍŠná KRálovna

CEna 249,- Kč

oldŘiŠka ciprová
BÍlá pRinCEzna

CEna 229,- Kč

Melita denková 
MaRKÉTa  

pŘEMYSlovna
CEna 249,- Kč

JaroSlava Černá
KRálovSKÉ náMluvY

CEna 249,- Kč

elizabeth peterS 
zTRaCEná oáza

CEna 289,- Kč

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
faRaonova poMSTa

CEna 279,- Kč

elizabeth peterS
Kniha MRTvýCh

CEna 249,- Kč

BElETRiE36/ 37/BElETRiE

ŘÍJEn
DopoRuČuJEME

záŘÍ
DopoRuČuJEME



hana whitton
anEŽKa ČESKá

CEna 269,- Kč

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

hana whitton
KunhuTa pŘEMYSlovna

Václavovi II. se podaří převzít vládu nad českým králov-
stvím a nutně potřebuje své mocenské postavení upevnit, 
a tak požádá sestru Kunhutu, aby se provdala za krutého 
Boleslava, polského knížete z významného rodu Piastov-
ců. Zdrcená Kunhuta bratrovu přání vyhoví, ovšem za 
jediné podmínky – že ji do Polska bude doprovázet její 
milovaný Ondřej.

hana whitton
KRálovna DagMaR

CEna 249,- 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
ziMnÍ pRinCEzna

CEna 249,- Kč

hana whitton
lEvanDulová 

pRinCEzna 
CEna 249,- Kč

hana whitton
KaREl iv.

CEna 249,- Kč

hana whitton
KRálovnin nápaDnÍK 

CEna 229,- Kč

hana whitton
ŽáRlivá CÍSaŘovna

CEna 229,- Kč

hana  whitton
EliŠKa pŘEMYSlovna

CEna 229,- Kč

otoMar dvoŘák
paST na KRálovnu

CEna 249,- Kč

otoMar dvoŘák
KaCÍŘSKá KRálovna 

CEna 249,- Kč

otoMar dvoŘák
MEČ pRo KRálovnu 

CEna 249,- Kč

hana whitton
hRDoST Do vÍnKu

CEna 249,- Kč

roMan bureŠ
lEgionáŘ 

CEna 249,- Kč

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

kent MeSSuM
návnaDa

CEna 229,- Kč

rudi MoSer
ManDalY – 

MagiCKý KRuh
CEna  99,- Kč

BElETRiE38/ 39/BElETRiE / pRo DěTi a MláDEŽ

liSTopaD

DopoRuČuJEME



40/ pRo DěTi a MláDEŽ 41/pRo DěTi a MláDEŽ

n. holder / d. viguié
vlČÍ pRaMEn – záKon SMEČKY

CEna 249,- Kč

StacY gregg
na JÍzDáRně –  

CEna vÍTězSTvÍ
CEna 189,- Kč

Monika Šnaiberková
upÍŘÍ ŽEzlo
CEna 249,- Kč

Když Sáru napadne upír, dívka zjistí, že je součás-
tí legendy o záhadném upířím žezle, které dává 
svému držiteli obrovskou 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 bude muset obětovat?

debbié viguié a nancY holder
vlČÍ pRaMEn

SouBoJ

Katelyn se od chvíle, kdy ji napadl vlk, proměňu-
je ve vlkodlaka. Žije ve smečce Fennerů, pro něž 
představuje jako vetřelec velké nebezpečí. Když 
se mezi vlkodlaky rozhoří krvavý boj, Katelyn se 
mu marně snaží zabránit. Jediný člověk, o něhož 
se může opřít, je silný a spolehlivý Trick, ten však 
nemá o jejím tajemném životě ani tušení.

Jen calonita
lÉTo na TáBoŘE

CEna 229,- Kč

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 primadony Ashley, dívčího 
idola Huntera a pohodáře Colea.

thoMaS brinx, anJa köMMerling
DivoKý vRanÍK

Do jízdárny je přivezen kůň Arpád, který si 
odnesl těžké trauma z toho, že do něj narazilo 
auto. Je agresivní a jediná Paulína si získá jeho 
důvěru. Jenže děvče se zamiluje do mladíka 
Mattiho a na koně už jí nezbývá tolik času. 
Problém je, že Mattiho baví vodní sporty, ale 
děsí se koní – a Paulína se zase bojí vody. Aby 
toho nebylo málo, Arpád uteče ze stáje…

kathY helidoniotiS
BlázEn Do KonÍ –
zpáTKY Do SEDla

Ash chodí na brigádu, v klubu se stará o dva koně, a když se 
dozví o soutěži ve westernovém ježdění, je přímo nadšená. 
Jenže se to musí nejdřív naučit. Kolotoč všeho, co se kolem 
ní děje, jí najednou přerůstá přes hlavu. Radost i starost jí 
způsobí nejlepší kamarádka Jenna, která má přijet, ale pře-
devším jeden dopis, který je neuvěřitelně těžké otevřít…

n. holder / d. viguié
vlČÍ pRaMEn – pRoMěna

CEna 249,- Kč

nina berrY
TaK TRoChu Jiná

CEna 249,- Kč

Shana norriS
BlBá SázKa o faJn 

KluKa
CEna 229,- Kč

elizabeth MileS
poMSTa –  

něKDY lÍToST nESTaČÍ 
CEna 249,- Kč

elizabeth MileS 
záviST – poMSTa BuDE 

SlaDKá
CEna 249,- Kč

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

lauren brooke
JEzDECKá aKaDEMiE

JDE o vŠEChno
CEna 189,- Kč

kathY helidoniotiS
BlázEn Do KonÍ –

Úplný BlázEn Do KonÍ
CEna 179,- Kč

kathY helidoniotiS
BlázEn Do KonÍ –

BáJEČnÉ pRázDninY
CEna 179,- Kč

kathY helidoniotiS
BlázEn Do KonÍ –

JEzDECKá aKaDEMiE
CEna 179,- Kč

kathY helidoniotiS
BlázEn Do KonÍ – 
záChRanná MiSE

CEna 189,- Kč

StacY gregg
na JÍzDáRně –  

vElKá zKouŠKa
CEna 189,- Kč

DopoRuČuJEME

ŘÍJEn
DopoRuČuJEME

ŘÍJEn

uvÍzla  

vE SvěTě  

pŘÍzRaKů
liSTopaD



42/ pRo DěTi a MláDEŽ 43/KniŽnÍ hiTY

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

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

rudi MoSer
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

edita plicková
ŠKola KRESlEnÍ – pRo DěTi 

oD 4 lET
CEna 149,- Kč

alex bernFelS
KouzElnÉ paSTElKY

CEna 189,- Kč

brigitte blobel 
zvÍŘECÍ pohoTovoST –

na STopě
CEna 169,- Kč

Soheir khaShoggi
aMiRa z haRÉMu

CEna 129,- Kč

elizabeth peterS
v hluBináCh SKalnÍ ŘÍŠE

CEna 129,- Kč

SidneY Sheldon
vzpoMÍnKY na půlnoC

CEna 129,- Kč

barbara woodová
poSváTnÉ MÍSTo

CEna 129,- Kč

nora robertSová
vEŘEJná TaJEMSTvÍ

CEna 149,- Kč

barbara woodová
Duhový haD
CEna 149,- Kč

barbara woodová
plaMEn DuŠE

CEna 129,- Kč

nora robertSová
ÚniK

CEna 99,- Kč

kathY helidoniotiS
Úplný BlázEn Do KonÍ

CEna 99,- Kč

robert Fripp
KRálovna Dvou KRálů

CEna 99,- Kč

John Steinbeck
o MYŠÍCh a liDECh

CEna 99,- Kč

1000
KlaSiCKýCh Snů

CEna 99,- Kč

bestsellery v brožované vazbě  
za skvělou cenu

Knižní hityDopoRuČuJEME



44/ KniŽnÍ hiTY 45/KniŽnÍ hiTY

nora robertSová
KDE KonČÍ ŘEKa

CEna 99,- Kč

catherine kean
RYTÍŘSKá ČEST

CEna 129,- Kč

ken Mcclure
Diagnóza
CEna 99,- Kč

elizabeth peterS
zTRaCEná oáza

CEna 129,- Kč

nora robertSová
nEBE MÉ láSKY

CEna 129,- Kč

elizabeth haran
SlunCEM SpálEná zEMě

CEna 99,- Kč

ken Mcclure
vE vYŠŠÍM záJMu

CEna 129,- Kč

eileen dreYer
zloMEná pŘÍSaha

CEna 99,- Kč

ken Mcclure
BEzMEzná CTiŽáDoST

CEna 99,- Kč

JaMeS pat terSon
oKo za oKo
CEna 129,- Kč

catherine Millet
SExuálnÍ ŽivoT 

CaThERinE M.
CEna 99,- Kč

SidneY Sheldon
oDvRáCEná STRana 

půlnoCi
CEna 149,- Kč

tillY bagShawe
poDlE novýCh pRaviDEl

CEna 99,- Kč

JaMeS pat terSon
DEváTý SouD

CEna 149,- Kč

JaMeS pat terSon
BiKinY

CEna 99,- Kč

M. h. clarková
TaTÍnKova holČiČKa

CEna 99,- Kč

taMara MckinleY
poSlEDnÍ valČÍK

CEna 129,- Kč

louiS l' aMour
ŽElEzná SpRavEDlnoST

CEna 129,- Kč

louiS l' aMour
pSanEC

CEna 99,- Kč

SidneY Sheldon
MiSTRovSKá hRa

CEna 129,- Kč

Jamie MacGregor otevřel v jižní Africe diamantové doly. 
Jen za cenu obrovských obětí a s nasazením vlastního ži-
vota se mu podařilo dosáhnout úspěchu. Jeho dcera Kate 
po něm zdědila jak bohatství, tak povahu – stala se z ní 
bojovnice, která díky nezdolné vůli a obratným tahům 
vybudovala mezinárodní společnost. Aby její úsilí nepři-
šlo nazmar, bude muset hrát podle nejtvrdších pravidel.

StanleY Struble
TaJEMná lEgEnDa MaYů

CEna 99,- Kč

Archeoložce Karen se podařilo rozluštit nápisy na mexické 
kamenné stéle, proto nechápe, proč je z projektu náhle 
odvolána. Když najde kancelář i byt zpřeházené, dojde jí, 
že někdo usiluje o výsledky její práce. Rozhodne se odces-
tovat do neprostupné mexické džungle. V dobrodružném 
pátrání po pokladu Mayů ji nedokáže zastavit nic: krvežíz-
niví konkurenti, ozbrojení povstalci ani nečekaná láska.

bill cleM
oDvRáCEná TváŘ

CEna 99,- Kč

Ošetřovatel Paul se po nástupu do sanatoria Harbor 
View ocitne uprostřed obludné noční můry. Série zá-
hadných událostí a nevysvětlitelných úmrtí ho naplní 
tušením zlověstného tajemství, které léčebnu obestírá. 
Pátrání ho zavede z kliniky až do nejtemnějších hlubin 
amazonské džungle. Tam se Paulův svět rychle změní 
v zoufalý boj o holý život.

nora robertSová
půlnoČnÍ záToKa

CEna 99,- Kč
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Jackie collinS
ŠanCE

CEna 129,- Kč

elizabeth lowell
lETnÍ závRať
CEna 129,- Kč

Raine má před sebou vrcholnou soutěž své jezdecké 
kariéry, které podřídila celý život. Její otec, jeden z nej-
mocnějších mužů Ameriky, pověří agenta Elliota, aby 
Raine po celou dobu nespustil z očí. Má totiž obavy, 
aby se nestala obětí únosu. Raine propadne osobnímu 
kouzlu svého ochránce. O to víc je zklamaná, když  
Elliot bez varování zmizí…

choga regina egbeMe
za zlaTýMi MŘÍŽEMi

CEna 99,- Kč

Prostředí uzavřené křesťanské sekty v africké Nigérii, 
kam je děj skutečného příběhu zasazen, může vzdále-
ně připomínat vězení, v němž všichni uvěznění žijí ve 
zdánlivém poklidu a souladu. Do sekty se také dostane 
Němka Lisa, která vedoucímu sekty Davidovi porodí 
dceru jménem Choga...

Jackie collinS
poMSTa luCKY

CEna 149,- Kč

Lucky je krásná, okouzlující a láskyplná pro své přátele 
a nebezpečná pro své nepřátele. Je to žena, jež ve světě 
mužů vládne mužům, ale kupodivu o to víc je ženou. 
Lucky tentokrát nebojuje ani o moc ani o lásku, nýbrž 
o smysl své existence. V ohrožení je její filmové studio,  
a někdo ji chce připravit o manžela, otce nevlastní dce-
ru. Lucky se vrhá do boje a její zbraně vyrážejí dech.

Jackie collinS
laDY BoSS

CEna 139,- Kč

choga regina egbeMe
zaKázaná oáza

CEna 129,- Kč

doriS glück
uMlČEná

CEna 99,- Kč

Jackie collinS
luCKY

CEna 129,- Kč

Jackie collinS
SMRTElnÉ poKuŠEnÍ

CEna 99,- Kč

Sabatina JaMeS
SaBaTina

CEna 99,- Kč

Soheir khaShoggi
DěTÍ SE nEvzDáM

CEna 99,- Kč

Jackie collinS
ŽEnaTÍ MilEnCi

CEna 129,- Kč

elizabeth lowell
STŘÍBRná hlaDina

CEna 99,- Kč

n. ali / d. Minoui
DěTSKá nEvěSTa

CEna 99,- Kč

Mende nazer
BYla JSEM oTRoKYnÍ

CEna 99,- Kč

catherine coulterová
nEzKRoTná nEvěSTa

CEna 99,- Kč

elizabeth lowell
SMaRagDová JESKYně

CEna 99,- Kč

t. okpara / c. guinet
CEna MÉho ŽivoTa

CEna 99,- Kč

ilona Maria hilligeS
BÍlá ČaRoDěJKa

CEna 99,- Kč

helen a. roSburg
váBEnÍ pouŠTě

CEna 129,- Kč

Cecile, dcera francouzského milovníka arabských koní 
a pouštní krásky, se po smrti rodičů vydá na nebezpeč-
nou pouť do Damašku, aby vyhledala kmen své mat-
ky. Hned po vylodění padne do rukou únoscům a na 
dražbě s otroky je prodána do harému. Jenže cestou je 
opět unesena tajemným beduínem. Cecile netuší, co ji 
čeká na konci strastiplného putování pouští.
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