
ss

Jsme tu pro Vás na výše uvedených číslech – volejte!

ZáŘí 2016 – ÚNOR 2017



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 
některých 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 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,  
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.  

E-knihy si můžete koupit na portálech:

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

… a mnoho dalších titulů

www.palmknihy.cz

www.knihcentrum.cz

www.rajknih.cz

www.kosmas.cz/eknihy

www.databook.cz

www.eknihulka.cz

A satan  
se smál z nebe Miroslav Jílek

Pravidlo průšvihu Petra Vernerová

Prvorozený Melita Denková

Lásky  
českých královen Slávka Poberová

Hory a kopce 
opředené 
tajemstvím

Jan A. Novák

Turnaj Matthew Reilly

Krásná Anna Hana Whitton

Hořké tajemství B. Woodová

Jen ty a já J. D. Robb

Odkaz Vikingů: Meč Ulf Schiewe

Vatikánská 
princezna C. W. Gortner

Hříšná královna Oldřiška Ciprová

Krásky Jen Calonita

Čtrnáctý hřích James Patterson

Při návalech 
aspoň není zima Dora Heldt

Perlová koruna Jaroslava Černá

Cizinec Nora Roberts

Kamenní strážci Alec Palmer

Sběratel duší Elizabeth Peters

Tajné lásky Jan Bauer
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VLADIMÍR LIŠKA
TaJemsTVÍ Českých 

kronIk, PoVĚsTÍ a mýTů
cena ��9,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
záhadné archeoloGIcké 

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

VLADIMÍR LIŠKA
záhadné osUdY slaVných 

PosTaV Českých dĚJIn
cena �69,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
zloČInY a TraGédIe  
V Českých dĚJInách

cena �69,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
neJVĚTšÍ záhadY  

dáVných Čech
cena �49,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
maGIcká mÍsTa  

České rePUBlIkY
cena ��9,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
Česká akTa X
cena �39,- kč

JAN A. NOVÁK
TemPlářI, zednářI a dalšÍ TaJné sPoleČnosTI 

V Čechách a Ve sVĚTĚ

Osud řádu templářů, jehož se báli i panovníci, jitří 
fantazii dodnes. Proč se nechal zlikvidovat a kam 
se  poděly  jeho  obrovské  majetky?  Mnozí  věří, 
že  vše  se  přelilo  do  organizací  ještě  mocnějších. 
Dlouhé prsty zednářů sahají do vlád, finančnictví 
i podsvětí. Dějinná úloha je přisuzována i jiným 
tajným společnostem, třeba iluminátům.

VLADIMÍR LIŠKA
České, moraVské a slezské zámkY –  

Ve fakTech, mýTech a leGendách

Zámky  jsou  jevištěm  zašlých  časů  i  života  české 
a  moravské  aristokracie.  Právě  tam  se  odehrály 
pohnuté  události  naší  historie.  Český  Krumlov, 
Lednice, Telč, Buchlovice  a další  zámky  skrýva-
jí mnohá  tajemství  a věřte,  že  legendy a pověsti 
o nich obsahují nejen kus historické pravdy, ale 
i záhady, které moderní věda dosud nerozluštila.

JAN A. NOVÁK
karel IV. – mYsTIk a ČarodĚJ

cena �79,- kč

Karel  IV.  byl  schopný  státník  a  nadprůměrně 
vzdělaný  panovník,  duchovně  založený.  Navíc 
disponoval  mimosmyslovými  schopnostmi  i  vi-
děním budoucích událostí, podle nichž do značné 
míry usměrňoval  své  kroky.  Kniha  je  pohledem 
na tajemnou a málo známou tvář Karla IV. i dáv-
né doby, kdy se Čechy ocitly na křižovatce dějin.

JAN A. NOVÁK
TaJemný hrad karlšTeJn

cena �79,- kč

Majestátný  hrad  je  svědkem  vrcholné  slávy  čes-
kých zemí. Víme, že Karlštejn nechal postavit Ka-
rel IV., že zde byly uloženy korunovační klenoty 
a že kaple sv. Kříže skrývá tajemnou symboliku. 
Málo se ví, že hrad měl svou „čachtickou paní“, 
slepého hudebníka či to, že prostý lid viděl Karl- 
štejn jako zapovězenou „třináctou komnatu“.

VLADIMÍR LIŠKA
PosVáTná mÍsTa České rePUBlIkY

cena �69,- kč

Autor zavede čtenáře na místa spojená s dávnými 
legendami a mýty, k nimž chová úctu a  jejichž 
proslulost  zná  celý  český  národ.  K  ojedinělým 
lokalitám  bezesporu  patří  Říp,  Hostýn,  Petřín 
nebo Svatá Hora u Příbrami. Tato i další zajíma-
vá místa oplývají mnoha tajemstvími a věřte, že 
určitě stojí za to se s nimi seznámit podrobněji.

JAN A. NOVÁK
UTaJené VYnálezY

cena �89,- kč

JAN A. NOVÁK
horY a koPce  

oPředené TaJemsTVÍm
cena �79,- kč

JAN A. NOVÁK
záhadY BIBle

cena �79,- kč

JAN A. NOVÁK
UTaJené osoBnosTI 

Českých dĚJIn
cena �79,- kč

JAN A. NOVÁK
TaJemné PodzemÍ  
na našem ÚzemÍ

cena �79,- kč

MAGDALENA ZACHARDOVÁ
sToPY Bohů
cena ��9,- kč

JAN A. NOVÁK
záhadné VYnálezY

cena �69,- kč

L. DONCAStER /  
A. HOLLAND

neJVĚTšÍ  záhadY sVĚTa
cena �49,- kč

CHARLOttE BOOtH
kleTBa faraonů

cena �49,- kč
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VLADIMÍR LIŠKA
neJVĚTšÍ doBYVaTelé a VoJeVůdcI

V naší i světové historii je mnoho slavných a moc-
ných postav,  jejichž životní osud  je plný otazní-
ků. Pokusme se například zjistit, proč Hannibal 
nedobyl  Řím,  nebo  jak  chápat  terorismus  Jana 
Žižky. Byl Cesare Borgia skutečně zlosyn? Mohl 
se stát Albrecht z Valdštejna českým králem? Šo-
kující a nečekané odpovědi vás nemálo překvapí.

sláVka PoBeroVá
PrVnÍ Po BohU

Císaři, králové a carové utvářeli dějiny světa. Byli 
krutí  i milosrdní,  vládli  z boží  vůle  a měli neo-
mezenou  moc  nade  všemi.  Přesto  Karel  Veliký, 
Filip IV. Sličný, Zikmund Lucemburský, Jindřich 
VIII., Karel V., Ludvík XIV., Petr Veliký a další 
byli lidé jako ostatní – milovali, radovali se, trápili 
a umírali. Tak jaký byl vlastně jejich život?

IWONA KIENZLER
eVroPa Je rodU Ženského

Ženy, přestože měly omezená práva a byly od-
kázané na muže,  v dějinách Evropy  zanechaly 
výraznou stopu. Ať přímo, či nepřímo měnily 
historii  tohoto  kontinentu.  Doubravka  Pře-
myslovna, Eleonora Akvitánská, Isabela Kastil-
ská, Kateřina Veliká, královna Viktorie  a další 
panovnice, manželky, sestry nebo milenky králů 
zformovaly i náš dnešní život.

GéRARD DENIZEAU
BIBle V oBrazech sVĚToVých malÍřů

cena 699,- kč

Výtvarná zpracování biblických epizod od Noemovy 
archy až po Apokalypsu pro vás od nynějška už nebu-
dou skrývat žádná tajemství! Nechte se unést nejkrás-
nějšími malbami dějin umění. Naučte se číst obrazy 
a rozumět jim pomocí zvýrazněných detailů. Unikát-
ní publikace pro všechny, kdo chtějí poznat, jak Bible 
inspirovala největší díla světového malířství.

JAN BAUER
PřeVraTné UdálosTI V dĚJInách lIdsTVa

cena �89,- kč

Vznik písma v Sumeru a ve starém Egyptě, vítěz-
né tažení Alexandra Velikého, výboje dobyvatele 
Čingischána, objevení Ameriky či přistání Ame-
ričanů na Měsíci a rozšíření internetu, to jsou jen 
některé z událostí, které měly rozhodující vliv na 
dějiny světa. Za tímto pokrokem se skrývají dra-
matické příběhy lidí, kteří se nebáli změn.

VLADIMÍR LIŠKA
nePohodlnÍ fIlozofoVé

cena �89,- kč

Konfucius, Sokrates, Seneca, Avicenna, Hus, ale 
i  Nietzsche,  Marx  a  mnoho  dalších  myslitelů 
svými názory a idejemi předběhli dobu. Často se 
ocitali ve sporu s vládnoucí mocí nebo se stávali 
terčem nevzdělanců. Jejich pohnuté osudy měly 
zpravidla  tragické pozadí:  zůstávali nepochope-
ní, navíc pronásledovaní jako rebelanti a kacíři.

JAN BAUER
TaJné láskY Českých  

králů a králoVen
cena �49,- kč

JAN BAUER
Jak UmÍrá král

cena �49,- kč

JAN BAUER
ŽenY  

z rodU haBsBUrků
cena �49,- kč

JAN BAUER
ŽenY z rodU 

PřemYsloVců
cena �69,- kč

JAN BAUER
ŽenY  

z rodU lUcemBUrků
cena �49,- kč

JERZy BESALA
UTaJené  

dĚJInY eVroPY
cena �99,- kč

DOUGLAS BOyD
1000 leT rUské 
rozPÍnaVosTI

cena 3�9,- kč

SLÁVKA POBEROVÁ
láskY Českých králoVen

cena �19,- kč

JAN BAUER
PřeVraTné UdálosTI 
V Českých dĚJInách

cena �89,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
hrůzné UdálosTI II. 

sVĚToVé VálkY  
V Českých zemÍch

cena �69,- kč

PEtER DAVIDSON
řÍše sVĚTa

cena 399,- kč

hIsTorIe lIdsTVa –
od doBY ledoVé  

k cIVIlIzacI
cena 990,- kč
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KAREL KOStKA
kdo Jsme

cena 319,- kč

Odkud se vzal  svět a  život?  Jaký  je vztah mezi  lid-
ským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesa-
huje globální inteligence chápání našeho smrtelného 
mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relati-
vitou času? V knize plné ohromujících tvrzení a ar-
gumentů autor uvádí čtenáře do tajemství existence, 
dotýkajícího se samé hranice lidské představivosti.

JANA MARtINKOVÁ
rosTlInY – kaPesnÍ aTlas

cena �69,- kč

LyNELLE SCOtt-AItKEN
raW ŽIVá sTraVa

cena 3�9,- kč

Syrová  strava,  živá  strava  neboli  raw  fo-
od  či  vitariánství  je  způsob  stravování,  je-
hož  základní myšlenka  spočívá v  co nejše-
trnější úpravě potravin, aby se v jídle i pití 
zachovalo  maximum  vitamínů,  minerálů, 
enzymů a dalších výživných látek. Autorka 
v  této publikaci nabízí  informace, ověřené 
rady, překvapivé tipy a především množství 
chutných receptů na to,  jak vlastně „neva-
řit“,  a přitom připravit  chutné  jídlo,  třeba 
i příjemně teplé.

ANDREW ALOIS URBIŠ
ŽÍT fenG šUeJ 

cena �69,- kč

naše mImInko
cena �99,- kč

Díky  tomuto  albu  můžete  s  láskou  uchovávat 
nejkrásnější  vzpomínky  na  první  chvíle  života 
vašeho dítěte. Neopakovatelné okamžiky od prv-
ního nadechnutí, nejdůležitější mezníky v  jeho 
vývoji i roztomilé příhody miminka, to všechno 
vám  a  jednou  i  vašemu  potomkovi  přinese  ra-
dost. Pozoruhodné chvíle si připomenete podle 
doplněných fotografií.

CHRIStINE M. BRADLER
fenG šUeJ –  

leXIkon od a do z
cena �89,- kč

StEVEN CARDOZA
PrakTIcká cVIČenÍ  

Podle ČÍnské medIcÍcnY
cena �89,- kč

ANDREW ALOIS URBIŠ
TeraPIe TmoU

cena �89,- kč

naše sVaTBa
cena 499,- kč

kámasÚTra
cena �99,- kč

GUILLERMO FERRARA 
TanTra 

cena 3�9,- kč

PrVnÍ alBUm  
našeho dĚŤáTka

cena 449,- kč

JACqUELINE BELLEFONtAINE
100 neJlePšÍch recePTů  

Pro domácÍ PekárnU
cena 3�9,- kč

DÁJA MRÁZOVÁ
domácÍ Pekárna

cena 189,- kč

PEtRA SONNENBERG
PrakTIcké VYUŽITÍ  

VĚšTeckého kYVadla
cena �89,- kč

EILI GOLDBERG
Velký snář
cena 499,- kč

RICHARD WEBStER
maGIcké kYVadlo

cena �49,- kč

KAtHLEEN McCORMACK
TaroT 

cena �69,- kč

RICHARD WEBStER
ČTenÍ z rUkY Pro 

zaČáTeČnÍkY
cena �69,- kč

LADA SKULILOVÁ
šŤasTný domoV 

PomocÍ fenG šUeJ 
cena �69,- kč

JANE MacDOUGALL
TĚhoTenský kalendář

cena �79,- kč

EDItA PLICKOVÁ
denÍk našeho dĚŤáTka

cena 199,- kč

DÁJA MRÁZOVÁ
domácÍ Pekárna �

cena 199,- 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. 
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StEPHAN ZU HOHENLOHE
dronY

Drony  jsou  dnes  velmi  populární  a  tato  kniha 
osloví  ty,  kteří  hledají  praktické  informace,  jak 
vybrat a ovládat ten nejlepší model, i cenné rady 
jak amatérského, tak plně profesionálního využi-
tí, stručné právní pokyny, kde se smí s drony lé-
tat, jaké podmínky musí pilot dronů splnit apod. 
Nechybí  fotografie  a  popisy  všech  typů  těchto 
„hraček“ nejen pro muže.

JACK LONDON
démon alkohol

„Je  to  živá,  poctivá,  prostá,  dojemná,  klasická 
kniha o pití,“ autor se zpovídá tak upřímně,  jak 
dokáže. A London dál přiznal: „Jediná vada je, že 
jsem v té knize nepověděl celou pravdu, poněvadž 
jsem si netroufal. Ví se, že alkohol je král lhářů, 
zabiják  se  zkrvavenýma  rukama  a  ničitel  mládí, 
ale i vznešený chlapík, v jehož společnosti si při-
padáte jako ve společnosti bohů.“

EMILy BRONtË
na VĚTrné hůrce

cena �49,- kč

Do usedlosti Větrná hůrka přivede otec Hindley-
ho a Kateřiny malého cikánského chlapce Heath- 
cliffa. Hindley k němu od počátku cítí nenávist, 
která po smrti otce přeroste v ponižování a týrání. 
Heathcliff to kvůli  lásce ke Kateřině snáší,  jenže 
ta, přestože ho také miluje, se vdá za jiného. Od 
té chvíle žije Heathcliff jen pomstou.

DANIEL ORGONÍK
neJVYššÍ VrcholY eVroPY

cena 3�9,- kč

Zdolat  nejvyšší  vrcholky  Evropy,  to  je  výzva  pro 
milovníky hor. Pestrý výběr  tras pro vyznavače vy-
sokohorské turistiky, ale i snadno dostupné cíle pro 
rodiny s dětmi. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo se rádi 
toulají  po  zelených  kopcích.  Přehledně  zpracované 
túry a informace, nádherné fotografie, to vše inspi-
ruje, kam vyrazit na dovolenou či víkendový výlet.

HANNU JÄNNES / OWEN ROBERtS
PTácI našIch Vod a mokřadů

cena �49,- kč

Kdo  se  aktivně  zajímá o  život  ptáků,  potřebuje  znát 
i jejich hlasové projevy. Chcete vědět, čí zpěv vás tak 
krásně doprovází při ranní procházce, rozeznat od sebe 
rákosníka obecného a rákosníka proužkovaného nebo 
si poslechnout  takové  rarity  jako chřástala nejmenší-
ho? Právě u vodní hladiny je ptačí koncert nejpestřejší. 
Kniha obsahuje CD s hlasy 80 druhů ptáků.

DIEtER SEIBERt
alPské TřÍTIsÍcoVkY

cena 319,- kč

H. JÄNNES/O. ROBERtS
PTácI našIch lesů  

a zahrad
cena �49,- kč

JASON SUMNER
cYklIsTIka – 1100 
neJlePšÍch rad

cena �69,- kč

H. JÄNNES/O. ROBERtS
PTácI

cena ��9,- kč

EVAMARIA WECKER 
alPY – neJkrásnĚJšÍ  

VYhlÍdkY 
cena 3�9,- kč

EUGEN E. HüSLER
TUrIsTIcký PrůVodce 

dolomITY
cena 3�9,- kč

F. HECKER / K. HECKER 
PrůVodce PřÍrodoU

cena �89,- kč

JOHN BAILEy
encYkloPedIe  

modernÍho rYBáře
cena 499,- kč

VLADIMÍR ANtONÍN
hoUBY – kaPesnÍ aTlas

cena �69,- kč

CHARLOttE  BRONtË
Jana eYroVá
cena �69,- kč

OSCAR WILDE
oBraz dorIana GraYe

cena �19,- kč

JACK LONDON
TUlák Po hVĚzdách

cena �69,- kč

JOHN StEINBECK
o mYšÍch a lIdech

cena 199,- kč

F. M. DOStOJEVSKIJ
zloČIn a TresT

cena �69,- kč

JOHN StEINBECK
na Východ od ráJe

cena �89,- kč

MAttHEW G. LEWIS
mnIch

cena �89,- kč
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MIROSLAV JÍLEK
a saTan se smál z neBe

cena �69,- kč

Osudy čtyř mužů se střetnou s realitou dnešního 
světa, kde se slušnost a poctivost vytrácejí, nebo 
se pokládají za projev slabosti. Naopak bezohled-
nost, sobectví a obcházení zákona patří k vizitce 
úspěšnosti. Všichni čtyři hrdinové v skrytu duše 
doufají, že právě je si vybere paní Štěstěna a dia-
metrálně jim změní život, samozřejmě k lepšímu.

EDISON MARSHALL
Pohanský král

V Británii necelých sto let po odchodu Římanů 
nenastala tolik vytoužená svoboda, různé kme-
ny totiž spolu stále soupeří a u moci se drží bez-
ohledný tyran Vortigern. Nenáviděný panovník 
posiluje v zemi moc jen tím, že štve své nepřá-
tele navzájem proti sobě. Nikdo kromě Artuše 
nemá dost kuráže, aby se mu vzepřel.

ULF SCHIEWE
odkaz VIkInGů – meČ

cena �89,- kč

Nechvalně známý Robert z Hauteville podniká 
nájezdy jih Itálie. Po jeho boku se vyznamenává 
i  mladý  Gilbert,  který  –  ač  původem  pasáček 
vepřů – se stal Robertovým důvěrníkem. Začí-
nají jako lupiči, protože nic nemá takovou cenu 
jako  zlato,  a  přesto  yvytvoří  říši,  před  níž  se 
bude třást celá Evropa.

ALEC PALMER
kamennÍ sTráŽcI

cena �99,- kč

Posvátné  jezero  Titicaca  se  rozlije,  tisíce  lidí 
zahynou.  Členové  vyšetřovacího  týmu  Jennifer 
a Denis zjistí, že pod hladinou je cosi neobvyklé-
ho. Stopy vedou až na tajemný Velikonoční ost-
rov. Zde se skrývá dávné tajemství, tak mocné, že 
může změnit celou historii lidstva. A mnozí, aby 
je získali, se nezastaví před ničím…

MAttHEW REILLy
TUrnaJ

cena �89,- kč

Obávaný  sultán  Sulejman  Nádherný  pozve  ev-
ropské  vládce  na  šachový  turnaj.  Do  Konstan-
tinopole se vydá i anglická delegace, k níž patří 
princezna Alžběta Tudorovna. Exotická nádhera 
paláce ji oslní. Rub té krásy je děsivý: barbarské 
vraždy, zvrácenosti a diplomatické čachry, to vše 
budoucí královnu nesmazatelně poznamená.

KAREL CUBECA
faraonůV následnÍk

Starověký Egypt devastuje epidemie žluté nemo-
ci. Faraon Ahu přišel nejen o celou svoji rodinu, 
ale i o příznivce. Jeho nevlastní syn Ram využije 
příležitosti  a  pokusí  se  uchvátit  egyptský  trůn. 
Stařičký faraon unikne smrti a prchá na jih země. 
Ram se snaží Ahua vypátrat. Zatím netuší, že Ahu 
má  dobře  promyšlený  plán,  jak  dynastii  vlastní 
krve na trůnu udržet.

KAREL CUBECA
PraVá TVář andĚla

cena �89,- kč

KAREL CUBECA
PÍskY ČasU 

cena �89,- kč

KAREL CUBECA
Ve sPárech osUdU

cena �49,- kč

KAREL CUBECA
TaJemsTVÍ  

skrYTého klášTera
cena �49,- kč

KAREL CUBECA
PoselsTVÍ V dlanI

cena �89,- kč

KAREL CUBECA
kdo ProBUdÍ hVĚzdY

cena �89,- kč

ALEC PALMER
srdce saharY

cena �69,- kč

EDISON MARSHALL
VIkInG

cena �89,- kč

KELLI A. WILKINS
VIkInGoVa ČarodĚJka

cena �69,- kč

PEtER WAtt
daleko za oBzorem

cena 3�9,- kč

KAREL CUBECA
kaWa 9

cena �99,- kč

ROyCE SCOtt BUCKINGHAM
nemám co zTraTIT

cena �49,- kč
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WILBUR SMItH
zlaTý leV

cena 349,- kč

Hal Courtney se spolu s milovanou Judith plaví na jih 
podél pobřeží východní Afriky. Míří do Anglie. Loď pře-
padnou vyhladovělí námořníci a s nimi se na palubu do-
stane i Pett, nájemný vrah. Ten se Halovi vetře do přízně. 
Pett se nelíbí nikomu z posádky, a tak se Hal rozhodne 
vysadit ho na Zanzibaru, v hnízdě svých nepřátel. Jenže 
vůbec netuší, kdo všechno se proti němu spikl.

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 �99,- 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 319,- 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 319,- 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
koPÍ osUdU
cena 319,- kč

*

WILBUR SMItH
nářek Vlků
cena �69,- kč

WILBUR SMItH
nenasYTný Jako moře

cena �99,- kč

WILBUR SMItH
dIamanToVá cesTa

cena �89,- kč

WILBUR SMItH
Posel slUnce

cena �99,- kč

* * *

*

** ** **
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WILBUR SMItH
řeka Bohů III.

cena 319,- kč

WILBUR SMItH
řeka Bohů II.
cena 319,- kč

WILBUR SMItH
řeka Bohů I.
cena 319,- kč

WILBUR SMItH
řeka Bohů IV.

cena 319,- kč

WILBUR SMItH
řeka Bohů – Bůh PoUšTĚ

cena 3�9,- kč

WILBUR SMItH
šelma

cena 319,- kč

MAttHEW REILLy
Pekelný osTroV

cena 199,- kč

ROMAN CÍLEK
TřIkráT rIchard kUBÍk

cena �49,- kč

DAVID MORRELL
Vládce nocI

Thomas De Quincey se stane svědkem zločinu ve 
vlaku na nově vybudované železnici. Jde o vraždu, 
tak děsivou, že poznamená celou společnost. De 
Quincey a jeho nezkrotná dcera Emily tentokrát 
čelí nejbezohlednějšímu nepříteli. V sázce nemů-
že být víc, než  je:  srdce viktoriánské  společnosti 
a De Quinceyho zmučená duše.

LOUIS L' AMOUR
mUŽ ProTI mUŽI

cena �49,- kč

Jud Devitt  s  partou dřevařů  chce  vykácet  rozlehlý  les 
a ze dřeva nařezat pražce na stavbu železnice. Má vliv-
né konexe  a  často používá úplatky nebo  zastrašování. 
Jenže Clay Bell,  jemuž patří nejen pozemky, ale  i obě 
přístupové cesty k nim, je pevně rozhodnut ubránit svůj 
majetek stůj co stůj. Nic jiného mu ostatně nezbývá.

LOUIS L' AMOUR
Železná sPraVedlnosT

cena �49,- kč

LOUIS L' AMOUR
PoTUlný koVBoJ

cena ��9,- kč

LOUIS L' AMOUR
meXIcké zlaTo

cena �69,- kč

LOUIS L' AMOUR
kraJIna PIsTolnÍků

cena �49,- kč

LOUIS L' AMOUR
smYČka se sTahUJe

cena �49,- kč

LOUIS L' AMOUR
na mUšce

cena �49,- kč

MAttHEW REILLy
sTrašák 

a armáda zlodĚJů
cena �89,- kč

MAttHEW REILLy
sTřeŽená zóna

cena �89,- kč

MARK DAWSON
samoTář

cena �69,- kč

DAVID MORRELL
na hranĚ TemnoTY

cena �89,- kč

DAVID MORRELL 
na osTřÍ

cena �99,- kč

DAVID MORRELL
sToPY mIzÍ V mlze

cena �99,- kč

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…
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JAMES PAttERSON
Podezřelý Č. 1

cena �89,- kč

Vyšetřovací agentura Private, kterou založil bý-
valý  mariňák  Jack  Morgan,  se  stala  nejvýkon-
nější  na  světě.  Když  najdou  Jackovu  milenku 
zavražděnou  v  jeho  posteli,  je  on  sám  rázem 
hlavním podezřelým. Jack ví, že čelí nejmocněj-
ším nepřátelům za svou kariéru. Nesmí udělat 
žádnou chybu, jinak přijde o vše, i o život.

JAMES PAttERSON
ČTrnácTý hřÍch

cena �79,- kč

Detektivka Lindsay a její kamarádky se vzpama-
továvají z dramatických událostí. Lindsay je šťast-
ná, že  jsou v plném počtu. Ulice San Franciska 
však opět zachvátí hrůza. Město terorizuje gang 
převlečený  za  policisty,  za  sebou  nechává  řadu 
mrtvol. Lindsay netuší, zda vrazi nejsou skuteční 
policisté, dokonce i někteří z jejích známých.

J. PAttERSON
ProVInIlé manŽelkY

cena �89,- kč

J. PAttERSON/ L. MARKLUND
PohlednIce smrTI

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
dokonalá IlUze

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
PosedlosT

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
neznámý soUPeř

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
JedenácTá rozhodne

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
dVanácTé zlo

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
osUdná TřInácTka

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
soUkromá PraVIdla

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
drUhé lÍBánkY

cena �89,- kč

Odevzdat  klíč  na  recepci  luxusního  hotelu,  dát 
si poslední drink na pláži, vstoupit do sauny sva-
tebního apartmá – a nikdy z ní nevyjít, nastoupit 
do letadla – a neodletět… pro tyto nešťastné páry 
líbánky skončily. Když je zavražděn další pár,  je 
jasné, že si někdo bere na mušku novomanžele, 
a propuká hysterie…

JAMES PAttERSON
PřÍmý zásah

Alex úspěšně vyřeší vraždu čtyř lidí, ale právě 
když se chystá úspěch oslavit, psychopat Sun-
day  udeří  na  vůbec  nejcitlivější  místo:  s  par-
ťačkou  postupně  unášejí  členy  Alexovy  rodi-
ny a posílají mu fotografie, na nichž jeho drahé 
vraždí.  Alex  je  na  pokraji  zhroucení,  i  když 
věří, že jde o podvrh a jeho blízcí stále žijí. Jen-
že čas neúprosně běží…

JAMES PAttERSON
zaBÍT aleXe crosse

cena �89,- kč

JAMES PAttERSON
šŤasTné a Veselé

cena �79,- kč

JAMES PAttERSON 
smeČka

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
hnĚV andĚlů

cena �99,- kč

tILLy BAGSHAWE
andĚl TemnoTY

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
PokreVnÍ sVazkY

cena �89,- kč

tILLy BAGSHAWE
hradBa mlČenÍ

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
VĚř Ve sVého Boha

cena �79,- kč

SIDNEy SHELDON
nIc neTrVá VĚČnĚ

cena �79,- kč

SIDNEy SHELDON
PokUd PřIJde zÍTřek

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
VzPomÍnkY na Půlnoc

cena �69,- kč
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MARy HIGGINS CLARK, ALAFAIR BURKE
celá V BÍlém

Amanda,  nevěsta  z  bohaté  rodiny,  zmizí  a  její 
tělo není  k nalezení. Po  letech  se případu ujme 
Laurie Moranová, moderátorka televizního pořa-
du, v němž se řeší dávné zločiny. Motiv odstranit 
Amandu měla tenkrát řada svatebčanů, ale přede-
vším ženich by Amandinou smrtí značně získal. 
Ovšem ani objevení Amandiny mrtvoly nepřine-
se tolik potřebné rozuzlení.

JAROSLAVA ČERNÁ
Týden Blázna

Nočním  městem  bloudí  zanedbaný  osamělý 
muž. Vyhýbá se lidem a sám neví, kdo vlastně 
je. Jedné noci zachrání dva lidi, ošetří  je a na-
jednou si uvědomí, že byl velmi úspěšný lékař 
a že měl rodinu. Jak skládá střípky mozaiky své-
ho života, dojde mu, jak krutý kdysi byl a  jak 
ublížil manželce i dětem. Pomocí nových přátel 
musí projít minulostí, aby mohl začít znovu.

ZDENĚK HANKA
doPIs do TIcha

Zdravotní sestra Linda se ocitne na operačním 
sále sama jako pacientka. Při operačním výko-
nu se přijde na jistou vadu omezující naději na 
otěhotnění.  Třebaže  Linda  má  partnera  a  už 
se schyluje ke svatbě, nalezne pochopení u že-
natého  lékaře,  který  se  jí  stane oporou. Vztah 
přeroste v silné milostné pouto a skandál se už 
nedá utajit. 

ZOE HARDWICKE
sTráŽnÍ andĚlé

cena �69,- kč

Cherri sní o rodině, o bohatém a úspěšném man-
želovi. Zdá se, že právě takového našla v doktoru 
Nashovi. Idyla i láska však trvají jenom do chvíle, 
než Nash svede na Cherri tragickou chybu, která 
má za následek smrt pacienta. Brzy vyjde najevo, 
že fatálních omylů je víc, jenže někdo v nemoc-
nici nestojí o potíže a vše se snaží ututlat.

MARy HIGGINS CLARK / ALAFAIR BURKE
V PodezřenÍ
cena �89,- kč

Televizní seriál o neobjasněných vraždách má úspěch 
a jeho producentka Laurie dostane šanci prozkoumat 
další  tajemný  zločin. V případu  smrti  studentky Su-
san  je  podezřelých  příliš  mnoho  a  ani  jeden  zřejmě 
nevypovídá  zcela  pravdivě.  Pátrání  zneklidní  vraha: 
ten zkusí zlikvidovat svědky a unese i Laurii, aby se jí 
zbavil na stejném místě jako kdysi Susan.

M. H. CLARK
kaŽdý nĚco skrýVá

cena �79,- kč

M. H. CLARK
má rád hUdBU,  

rád TanČÍ
cena �69,- kč

M. H. CLARK
V nárUČI nePřÍTele

cena �79,- kč

M. H. CLARK
za BÍlého dne

cena �69,- kč

M. H. CLARK
nIkdY nenÍ PozdĚ

cena �79,- kč

M. H. CLARK
sYndrom anasTasIa

cena �79,- kč

M. H. CLARK
TaTÍnkoVa holČIČka

cena 99,- kč

M. H. CLARK
PraVdU znáT nemUsÍš

cena �79,- kč

KEN McCLURE 
Ve VYššÍm záJmU

cena 1�9,- kč

EILEEN DREyER
zlomená PřÍsaha

cena 99,- kč

KEN McCLURE
Bezmezná cTIŽádosT

cena 99,- kč

BILL CLEM
odVrácená TVář

cena 99,- kč

KEN McCLURE
dIaGnóza
cena 99,- kč

KEN McCLURE 
TaJemsTVÍ

cena �69,- kč
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NORA ROBERtS
cIzInec

cena 3�9,- kč

Shelby  přišla  o  manžela  a  vzápětí  i  o  všechny 
iluze…Ten okouzlující Richard, který  ji hýčkal 
jako princeznu, jí zanechal obrovské dluhy. Když 
pak otevře jeho bankovní schránku, zjistí ke své-
mu úžasu, že její manžel nezemřel. On totiž vů-
bec neexistoval.

J. D. ROBB
ToToŽnosT neznámá

V tmavé uličce je nalezeno tělo muže se stopa-
mi po mučení. Na kůži má vyryté srdce s pís-
meny  E  a  D,  podpisem  zamilované  dvojice, 
kterou  vzrušuje  utrpení  obětí.  Eva  Dallasová 
zjistí, že zavražděných bylo víc, a aby odhalila 
totožnost vrahů, potřebuje najít první z obětí, 
která šílené řádění odstartovala.

NORA ROBERtS
TaJUPlná Žena

cena 3�9,- kč

Elizabeth  se  stane  svědkyní  brutální  vraždy,  za  níž 
stojí mafie. Žena se obrátí na policii a naivně věří, že 
ji právní systém ochrání. Žije pod falešným jménem 
na zdánlivě utajené adrese. Nemá představu o tom, 
že dlouhá chapadla mafie sahají i do policejních sfér 
a že místo, které mělo být pro ni bezpečným útočiš-
těm, se změnilo ve smrtící past.

J. D. ROBB
Jen TY a Já

cena �99,- kč

Eva vyšetřuje vraždu obhájkyně, která v řadě pří-
padů zpochybňovala  její důkazy. Motiv vypadá 
jasný: někdo je Evou posedlý a považuje ji za svůj 
idol. Na místě činu jí nechává vzkazy, že sprave-
dlnosti bylo učiněno zadost. Aby Eva vraha do-
padla, musí vyhledat všechny, kdo jí kdy zkřížili 
cestu – každý z nich může být příští obětí.

J. D. ROBB 
kaŽdý má moTIV

cena �89,- kč

J. D. ROBB 
nePrůsTřelné alIBI

cena �89,- kč

J. D. ROBB
odPlaTa TĚ nemIne

cena �89,- kč

J. D. ROBB
rIskoVaT se mUsÍ

cena �89,- kč

J. D. ROBB
oČIsTÍm TĚ od hřÍchU

cena �89,- kč

J. D. ROBB
na mĚ sI nePřIJdeš

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
zahráVáš sI s ohnĚm 

cena �99,- kč

NORA ROBERtS
rUdý šál

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
záVraŤ VšednÍch dnů

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
modré z neBe

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
koloToČ PřánÍ

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
dům na ÚTesU

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
kdo chce VÍc
cena �99,- kč

NORA ROBERtS
sPoJenI osUdem

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
sedmé znamenÍ 

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
Pohanský kámen

cena �89,- kč

NORA ROBERtS
neBezPeČné ÚToČIšTĚ

cena �99,- kč

NORA ROBERtS
kraJIna sVĚTla

cena �99,- kč
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NORA ROBERtS
krUh VĚrných

Zlo má  jméno Lilith – v  její náruči našlo věčné 
zatracení příliš mnoho mužů, a to včetně Hoyto-
va bratra. Hoyt sám se nemůže s temnou sirénou 
rovnat, ale společně s pěticí mocných zakusí, jak 
nezlomné jsou jeho duch i srdce.

JACKIE COLLINS
kreV nenÍ Voda

Impérium po otci dovedla Lucky k hvězdným vý-
šinám. Jenže celému rodu Santangelových přísa-
hal krvavou pomstu za smrt svého syna král Emir. 
První  rána  postihne  Lucky,  když  v  parku  zabijí 
jejího  otce,  následuje  zatčení  syna  obviněného 
z vraždy a nakonec  se  v nebezpečí ocitne  i dce-
ra Max. Lucky odmítá sledovat zkázu své rodiny 
s rukama složenýma v klíně.

LINDA HOWARD
neČekeJ slIToVánÍ

cena �19,- kč

Gabriel dostal v armádě dovolenou. Doma se ani ne-
stačí rozhlédnout a už ho otec posílá zkontrolovat do 
hor Lolly Heltonovou. Gabriel není nadšený, vždyť 
riskuje uvíznutí v závějích ve skalách, kde se pomoci 
nedovolá. Jenže pak zjistí, že sněhová bouře předsta-
vuje pro Lolly až druhořadou hrozbu. Zahlédl totiž 
dvě osoby, z nichž jedna právě nabíjela pistoli.

NORA ROBERtS 
ŽhaVý led

cena �69,- kč

NORA ROBERtS
ÚnIk

cena 1�9,- kč

LINDA HOWARD
klId Před BoUřÍ

cena �69,- kč

KAy HOOPER
slePá důVĚra

cena �79,- kč

ELIZABEtH LOWELL
VYToUŽená chVÍle

cena �79,- kč

ELIZABEtH LOWELL
Všem na oČÍch

cena �79,- kč

ELIZABEtH LOWELL
sTřÍBrná hladIna

cena 99,- kč

JACKIE COLLINS
šance

cena 149,- kč

JACKIE COLLINS
ladY Boss

cena 149,- kč

JACKIE COLLINS 
PomsTa lUckY

cena 149,- kč

JACKIE COLLINS
BohYnĚ PomsTY

cena �99,- kč

JACKIE COLLINS
lUckY

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
zPoVĚď dIVoškY

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
naIVnÍ mrcha

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
mIlencI a hazardnÍ hráČI

cena 349,- kč

JACKIE COLLINS 
smrTelné PokUšenÍ

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
mIlencI a msTITelé

cena 149,- kč

JACKIE COLLINS 
PlaVBa za VšechnY PrachY

cena 319,- kč

ELIZABEtH LOWELL
zmaTek V srdcI

cena �69,- kč

JACKIE COLLINS
ŽenaTÍ mIlencI

cena 1�9,- kč
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VIKtORIE VESELÁ
sázka na mIzerU

Elvíra  řeší  s  kamarádkou  Simonou  její  rozpa-
dající  se  manželství.  Netuší,  že  sama  se  díky 
tajnému poměru  s perverzním Medardem ne-
zadržitelně řítí ke konci toho svého. Vzhledem 
k  tomu,  že  ji  záludný  milenec  obral  o  peníze 
a obratně využil  jejího nízkého sebevědomí, si 
ani nevšimne, že její ctnostný manžel Jaroušek 
začíná tušit důvod studených večeří.

BLANKA SVOBODOVÁ
Tohle neVYŽehlÍš

Miluji Tomáše.  A Tomáš  miluje  mě.  Vím  to, 
jasná  věc! Tak proč  se  teď  válí  se  svou dcerou 
a  ex  někde  u  moře,  zatímco  já  trčím  doma 
a společnost mi dělá maximálně sedmička čer-
veného?  Po  jeho  návratu  z  dovolené  je  rázem 
všechno  jinak. A ex mi to dává sežrat. Pohád-
ka končí a začíná život připomínající  jízdu na 
horské dráze.

DORA HELDt
PřI náValech asPoŇ nenÍ zIma

cena �79,- kč

Neexistuje  nic  horšího  než  slavit  padesátiny 
a přitom se potýkat  se změnami nálad a chví-
lemi  si  připadat  jako  rozpálená  kamna.  Proto 
Doris bere nohy na ramena a spolu s přítelky-
němi vyrazí do wellness hotelu. Horké kameny, 
sauna a jiné příjemné věci pomáhají krášlit tělo 
a duši povznesou bublinky šampaňského…

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
hoTelsTorY
cena ��9,- kč

Jistě znáte lidi, kteří vás dohánějí k šílenství, až 
se veškerá vaše tolerance, soucit i rozumový nad-
hled smrsknou na jedinou souvislou myšlenku: 
„ZA  CO!“  Autorka  čerpá  z  vlastní  zkušenosti 
hotelové  manažerky  a  s  osobitým  humorem 
nám představí protagonisty situací komických, 
absurdních i těch „já se z toho zvencnu“.

PEtRA VERNEROVÁ
PraVIdlo PrůšVIhU

cena �69,- kč

Evě se blíží čtyřicítka a nemůže si stěžovat. Chys-
tá oslavu, hýří plány a těší se, že teď to v  jejím 
životě  bude  ještě  velkolepější  než  dosud.  Jenže 
opak je pravdou: vztah ztrácí stabilitu, podniká-
ní  se  spíš hroutí. Eva nerada zjistí,  že  její  život 
je  plný  problémů.  Ale  má  optimistické  heslo:  
Po každém průšvihu přijde něco hezkého.

OtILIE K. GREZLOVÁ
VzPoUra PlYšoVého medVÍdka

cena �69,- kč

Jitka musí skousnout nevěrníka i ponižující vý-
běrové řízení, které vede její spolužačka Dana. 
Ta dává Jitce nepokrytě najevo, co si o jejích ne/
schopnostech myslí. Suverénní Dana má o ži-
votě jasné představy, ovšem její manžel, dosud 
poslušný medvídek, náhle udeří pěstí do stolu. 
Seznámil se totiž s prima ženskou – s Jitkou.

BARBARA tAyLOR BRADFORD
ÚČeT za láskU

Cecily se po letech setká se svou životní láskou – 
hrabětem  Milesem,  který  ji  opustil,  aby  dostál 
závazkům dědice panství. Z povinnosti se oženil 
s urozenou dívkou  z bohaté  rodiny,  avšak kýže-
ného syna se nedočkal. S manželkou si nerozumí 
a žádá ji o rozvod. Milostivá choť nechce o rozvo-
du ani slyšet, a tak tajná láska musí dál čekat na 
ten pravý okamžik.

JANA ROBINSON
šTĚsTÍ – nešTĚsTÍ,  

láska – manŽelsTVÍ
cena �49,- kč

B. t. BRADFORD
mosTY osUdU

cena �89,- kč

B. t. BRADFORD
PřÍlIš sIlné PoUTo

cena �89,- kč

B. t. BRADFORD
TaJemsTVÍ mInUlosTI

cena �89,- kč

B. t. BRADFORD
neBezPeČné TaJemsTVÍ

cena �89,- kč

ANA M
V hnÍzdĚ kolIBřÍka

cena �69,- kč

VELVEt
za ČernýmI dVeřmI

cena �49,- kč

ANA M
desaTero PřIkázánÍ  

Pro VeVerkU
cena �69,- kč

BLANKA SVOBODOVÁ
můJ mIláČek cIzoPasnÍk

cena �49,- kč

VIKtORIE VESELÁ
Jako můrY za sVĚTlem

cena �69,- kč
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ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – KrůčEK KE štěStí

Jesika tráví co nejvíc času s milovaným Mit-
chellem, ale jejich štěstí však ohrožuje nenávist 
společníka Hawkleyho, který je přesvědčen, že 
bývalá trestankyně mu je překážkou na cestě 
k úspěchu. Mitchell požádá Jesiku o ruku, jenže 
sňatkem by se jeden z nich musel vzdát toho, 
co je mu drahé. Navíc Mitchell musí odplout 
a Jesika ho zase ztrácí…

LAURA WALDEN
SKrÝš NA KONCI ÚtESU

CENA 289,- Kč

Dona opustila Skotsko, protože jí připadalo těsné, a usa-
dila se v Londýně. Teď se plná výčitek vrací na pohřeb 
rodičů, kteří měli podivnou nehodu. Dědictví – zámek 
a palírna whisky – je pro ni těžké břímě a Dona váhá, zda 
vše prodat, anebo zachovat. Mistr palírník Alister ji od 
prodeje odrazuje, zatímco snoubenec Gordon ji k němu 
nutí, každý s odlišným motivem. Komu má důvěřovat?

C. W. GORTNER
BOŽSKÁ COCO

CENA 289,- Kč

Po smrti matky dal otec děti do sirotčince. Tam se 
malá Coco Chanel dostala k profesi švadleny a vy-
snila si sen o slávě. Jak ho jen naplnit? Nejschůd-
nější cesta vedla přes vlivné muže, a tak se v pod-
statě stala kurtizánou, která je využívá. Když potká 
osudového muže Arthura Capela, má lásku, peníze 
i slávu. Ale může mít někdo opravdu všechno?

KIMBERLEY FREEMAN
OHNIVÝ OStrOV

CENA 289,- Kč

INGA LINDSTRÖM
SrDCI NEPOrUčíš

CENA 269,- Kč

C. W. GORTNER
MArLENE

Krásná, talentovaná a neobyčejně přitažlivá 
Marie Magdalene Dietrich působí vznešeně 
a nedosažitelně, přesto výčet jejích milenců 
a milenek je skutečně impozantní. Možná tak 
chce zapomenout na to, že ji miliony krajanů 
k smrti nenávidí. Pod slupkou zářící mondény 
se však skrývá nevyrovnaná žena, která – jak se 
zdá – přes veškerou slávu stále hledá štěstí.

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – ZKOUšKA LÁSKY

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN 
UPrOStŘED rÁJE

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN
POSVÁtNÁ PŘíSAHA

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN
PůLNOčNí rItUÁL

CENA 269,- Kč

LAURA WALDEN
OHNIVÁ LAgUNA

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN
MAOrSKÁ PrINCEZNA

CENA 289,- Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – U PrAMENů tOUHY

CENA 269,- Kč

EMMA TEMPLE
tANEC MAOrA

CENA 269,- Kč

CATHERINE COULTER 
HLUBOKO V SrDCI

CENA 289,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
BíLÁ čArODěJKA

CENA 99,- Kč

CANDICE PROCTOR
POD AUStrALSKÝM 

SLUNCEM
CENA 289,- Kč

EMMA TEMPLE
ZPěV MAOrA

Katharina má napsat reportáž o Novém Zélandu. 
Je nadšená, navíc se setká s kamarádkou Sinou. 
Pak přijde zemětřesení a Sinina malá dcerka se 
zraní. Při ošetřování vyjde najevo diagnóza, kte-
rá všechny šokuje. Katharina hledá pomoc, kde 
se dá, ale až setkání s mužem, který zpívá starou 
maorskou píseň, jí poodhalí tajemství, které roz-
hoduje o osudech lidí…

D. J. BLACKMORE
SNY UtKANÉ SLUNCEM

CENA 269,- Kč
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BARBARA WOOD
VYVOLENÁ

CENA 289,- Kč

Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti jejího 
otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit ot-
cův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento 
nelehký úkol, 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.

BEATRIX MANNEL
OStrOV SOUZNěNí

Henrietta se vydá na ostrov Samoa, a přesto-
že to tam vypadá jako v ráji, cítí se osamělá. 
Teprve přátelství se samojským princem, který 
jí daruje kouzelnou mušli, jí pomůže odhalit 
krásu legendami opředeného ostrova. Ovšem 
toto setkání je pro oba nešťastné a Henrietta 
musí prchnout do San Franciska. Jenže šumění 
modré mušle ji nutí vrátit se zase na ostrov…

TAMARA McKINLEY
PŘíSLIB NADěJE

CENA 299,- Kč

Dědictví po tetě, kterou Fleur nikdy nepoznala, ne-
mohlo přijít ve vhodnější chvíli. Právě se jí zhroutil 
vztah, a navíc se ocitá uprostřed vážné rodinné pře. 
V australské pustině díky tetiným deníkům poznává, 
co její život ovlivnilo tak drtivým způsobem. Postupně 
Fleur rozplete složitá pokrevní pouta plná rivality a po-
chopí, že ničeho – ani lásky – se nesmí vzdát bez boje.

MEREDITH APPLEYARD
DOKtOrKA Z KONCE SVětA

CENA 289,- Kč

Megan se odstěhuje do rodné Austrálie provo-
zovat tam lékařskou praxi. Život ve vnitrozemí 
je náročný, místní mají Megan za nepostrada-
telnou, stále jim je k dispozici, pacienti se jen 
hrnou. Časem ji to vyčerpá natolik, že se vrátí 
do Londýna. Přesto ji to táhne zpět: tam, kde ji 
potřebují a kde nechala své srdce.

TAMARA McKINLEY
NEÚPrOSNÝ ŽÁr

CENA 269,- Kč

TAMARA McKINLEY
SE ZAtAJENÝM DECHEM

CENA 289,- Kč

TAMARA MCKINLEY
POSLEDNí VALčíK

CENA 129,- Kč

TAMARA McKINLEY
OStrOV ZtrACENÝCH SNů

CENA 279,- Kč

TAMARA McKINLEY
NESPOUtANÉ DÁLKY

CENA 279,- Kč

BEATRIX MANNEL
VůNě POUštNí růŽE

CENA 269,- Kč

BARBARA WOOD
DOKtOrKA SAMANtHA

CENA 319,- Kč

BARBARA WOOD
DUHOVÝ HAD
CENA 299,- Kč

BARBARA WOOD
DOKONALÁ HArMONIE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
SEDM DÉMONů

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
HOŘKÉ tAJEMStVí

CENA 249,- Kč

BARBARA WOOD
HVěZDA BABYLONU

CENA 269,- Kč

BARBARA WOOD
PLAMEN DUšE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
POD AFrICKÝM SLUNCEM

CENA 319,- Kč

BARBARA WOOD
StrÁŽKYNě tAJEMStVí

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
PANENKY Z rÁJE

CENA 289,- Kč

B. WOOD / G. WOOTTON
NOčNí VLAKY
CENA 269,- Kč

BARBARA WOOD
BíLÁ ŽENA

CENA 299,- Kč

BELEtrIE30/ 31/BELEtrIE
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WEINA DAI RANDEL
PALÁC ZÁŘíCíHO MěSíCE

Portrét starověké Číny – kde láska, ambice 
a věrnost mohou znamenat život i smrt – a že-
ny, která říši neochvějně vládla. Jako konkubína 
dostává Mei jednu tvrdou lekci za druhou, pře-
sto jí svitne jiskřička naděje na splnění pozoru-
hodné věštby. Když potom palác rozdělí vzpou-
ra, zamilovaná Mei dá v sázku příliš mnoho.

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMěLÁ CíSAŘOVNA

Sisi už ví, že vládnout není jednoduché ani po 
boku mocného manžela Františka Josefa, který 
jí dává najevo, jak moc ji potřebuje. Milovanou 
„královnu víl“ dusí přísná pravidla na vídeňském 
dvoře, plném rivality a intrik. Touží po volnosti, 
po jízdě na koních a po milující náruči. Čím víc 
se cítí osamělá, tím častěji prchá z Vídně. Jenže 
kam utéct před osudem?

PETER DEMPF
KNěŽNA ŽEBrÁKů

CENA 289,- Kč

Hannah přišla při požáru o rodinu i o střechu nad 
hlavou. Místo pomoci ji sousedé nechají uvrh-
nout do žaláře. Utěšuje se, že jde o omyl, protože 
je popálená k nepoznání, ale pak pochopí, že kdo-
si chtěl, aby se už nikdy nedostala na svobodu. 
Unikne přestrojena za žebračku, musí žít jejím 
životem a pátrá, kdo má vše na svědomí.

ELIZABETH HARAN
OPÁLOVÁ POUšŤ

CENA 289,- Kč

Ovdovělý otec podléhá svodům a snoubenec před 
svatbou strávil noc s jinou. Není divu, že Erin od 
oltáře prchá, jak nejdál to jde, do Austrálie. Musí 
se vyrovnat s drsným půvabem krajiny, i s neleh-
kým životem hledačů opálů. Setkání s Jonatha-
nem jí prozáří dny, ten ale musí odjet do Anglie. 
Osud však ještě nevydal své poslední tajemství.

C. W. GORTNER
VAtIKÁNSKÁ PrINCEZNA

CENA 299,- Kč

Byla pověstná kráska Lucrezia Borgia zákeřnou 
femme fatale, či nevinnou dívkou, kterou pří-
buzní zneužili pro své cíle? Prchlivý bratr Cesa-
re ji miluje, zato s bratrem Juanem se nenávidí, 
a zbožňovaný otec se neštítí ničeho. Lucrezia 
nemá na výběr. Pro své bezpečí se musí podro-
bit, a zda bude šťastná, nikoho nezajímá.

PHILIPPA GREGORY
BíLÁ růŽE – ALŽBětA Z YOrKU

Alžběta z Yorku byla odmala připravovaná na 
to, že se stane královnou. Jindřich Tudor VII. 
se s ní ožení, aby si upevnil moc. Jenže Angliča-
né věří v návrat princů, Alžbětiných bratrů. Ti 
záhadně zmizeli a Jindřich se obává, že kdyby 
se některý objevil, on o trůn přijde. A stane se. 
Alžbětu čeká volba mezi ztraceným bratrem, je-
hož nepoznává, a manželem, kterého miluje.

JEANNE KALOGRIDIS
INKVIZItOrOVA ŽENA

CENA 269,- Kč

CHRISTOPHER W. GORTNER
ZPOVěĎ KAtEŘINY MEDICEJSKÉ

CENA 289,- Kč

JEANNE KALOGRIDIS
NEVěStA BOrgIů

CENA 249,- Kč

M. G. SCARSBROOK
LUCrEZIA BOrgIA – 

DCErA ĎÁBLA 
CENA 269,- Kč

PHILIPPA GREGORY
JEN JEDNA BUDE 

KrÁLOVNOU
CENA 289,- Kč

ELIZABETH HARAN
KVětY V POUštI

CENA 299,- Kč

ELIZABETH HARAN
ZA rUDÝM OBZOrEM

CENA 279,- Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
DOBrOVOLNICE

CENA 249,- Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
DětI NIKOHO
CENA 239,- Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
OčArOVANÁ
CENA 249,- Kč

Kateřina odletí do Keni načerpat inspiraci pro 
nový román. Jenže uvidí, co neměla, a tím nad 
sebou vynese rozsudek smrti. Sandra tuší, že 
sestře se přihodilo něco zlého, vydá se na stejně 
nebezpečnou cestu a upadne do pasti kmenových 
tabu, kouzelných rituálů a mocných kleteb…

ALLISON PATAKI
SNY CíSAŘOVNY SISI

CENA 299,- Kč

BELEtrIE32/ 33/BELEtrIE
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JANE STUBBS
KDO POHNE OSUDEM

CENA 269,- Kč

V knize opět ožívá světoznámý příběh Jany Eyrové, 
tentokrát viděný očima hospodyně paní Fairfaxo-
vé, která může doplnit dosud neznámé souvislosti. 
Co nám prozradí o tajemné šílené ženě v podkro-
ví? Kdo rozpoutal osudný požár a kdo při něm ve 
skutečnosti zahynul?

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DOUBrAVKA PŘEMYSLOVNA

CENA 229,- Kč

Doubravka se má vdát za polského knížete Měška. 
Zná ho už od dětství a je jím pro jeho chrabrost 
i krásu uchvácena. Její nadšení trvá do doby, než 
dorazí na polský dvůr a zjistí, že pověsti o prosto-
pášném Měškovi nepřeháněly. Měšek dá mladé ne-
věstě jasně najevo, že svých radovánek se nevzdá.

ELIZABETH PETERS
SBěrAtEL DUší

CENA 269,- Kč

Althea vyrůstala v Egyptě po boku otce, uznávané-
ho archeologa, kterého nařkli z podvodu. Krátce 
nato zemřel a ona nechápala, co se stalo. Po letech 
obdrží dopis od muže jménem Abdelal. Pro jejího 
otce pracoval a nabízí jí důležité informace. Althea 
je odhodlaná otcovo jméno očistit. Dorazí pozdě – 
Abdelal je mrtev a překážet někomu začíná ona.

MELITA DENKOVÁ
PrVOrOZENÝ
CENA 249,- Kč

Král Jan Lucemburský se s Karlem opravdu ne-
mazlil. Tříletého syna věznil na Lokti, v sedmi ho 
oženil s Blankou z Valois, v patnácti syn vedle otce 
bojoval o vládu nad italskými městy. Karel zde hýří 
a miluje prostopášný život. Je z něho rytíř, umí 
francouzsky, italsky, latinsky, ale zapomněl česky 
a manželství s křehkou Blankou stále nenaplnil…

MICHELLE MORAN
NEFErtArI – DěDICtVí  
KACíŘSKÉ KrÁLOVNY

CENA 269,- Kč

MICHELLE MORAN
NEFErtItI   

DCErA VěčNOStI
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

MICHELLE MORAN
KOrUNA CíSAŘOVNY 

JOSEFíNY
CENA 289,- Kč

ELIZABETH PETERS 
ZÁHADA SArKOFÁgU

CENA 279,- Kč

ELIZABETH PETERS
FArAONOVA POMStA

CENA 279,- Kč

VIOLA SLAVíKOVÁ
KrÁLOVNA NA ÚtěKU

CENA 249,- Kč

MELITA DENKOVÁ 
MArKÉtA PŘEMYSLOVNA

CENA 249,- Kč

MELITA DENKOVÁ
JItKA LUCEMBUrSKÁ

CENA 249,- Kč

MELITA DENKOVÁ
POSLEDNí LÁSKA VÁCLAVA II.

CENA 249,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
KNěŽNA IDA
CENA 229,- Kč

MICHELLE MORAN 
KrÁLOVNA rEBELKA

CENA 299,- Kč

SHERRY JONES
KrÁLOVSKÁ KrEV

CENA 299,- Kč

MATTHEW REILLY
tUrNAJ

CENA ???,- Kč

OTOMAR DVOŘÁK
MEč PrO KrÁLOVNU

CENA 249,- Kč

CHARLOTTE  BRONTË
JANA EYrOVÁ
CENA 269,- Kč

BELEtrIE34/ 35/BELEtrIE
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BELEtrIE 33/

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
gUtA HABSBUrSKÁ

Guta Habsburská stojí po boku Václava, Pře-
myslovce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček 
nemálo českých pánů pohrdá, byť se má Václav 
brzy stát jejich králem. Guta si klade otázku, zda 
si takového manžela dokáže vážit. Ve chvíli, kdy 
její srdce konečně pookřeje, na scénu vstoupí šar-
mantní a tajemný Záviš z Falkenštejna. Karty jsou 
rozdány…

JAROSLAVA ČERNÁ
VÁCLAV IV. – SÁM SOBě NEPŘítELEM

CENA 269,- Kč

Pro milovaného syna Václava IV. najde nevěstu jeho 
otec – císař Karel IV. Volba padne na Johanku Bavorskou, 
ta vyhovuje jeho politickým ambicím. Mladá nevěsta se 
s prostředím pražského dvora, dobře sžívá, ale po Karlově 
smrti se mladý pár ocitá v nelehké situaci: ona se snaží být 
dobrou královnou a manželkou, ovšem nevyzpytatelnému 
Václavovi se nedaří navázat na panování velkého císaře.

HANA WHITTON
BOŽENA čESKÁ  – BOJ O trůN A LÁSKU

Princeznu Boženu provdali za mnohem starší-
ho braniborského markraběte Otu II., přesto 
s ním žije v láskyplném manželství. Ota je 
věrným stoupencem jejího bratra Přemysla 
Otakara II. Když oba zemřou, zdrcená Bože-
na musí vstoupit mezi své dva syny, a navíc ze 
spárů toho mladšího z nich, chorobně ctižádo-
stivého, zachránit kralevice Václava.

HANA WHITTON
PrStEN PrINCEZNY JUDItY

CENA 269,- Kč

Juditu, dceru Přemysla Otakara I., rozladí, když 
jí její královský otec přikáže, aby s ostatním slu-
žebnictvem obsluhovala vzácné hosty. Jen zdrá-
havě poslechne. Netuší, že právě tato hostina se 
jí stane osudnou, neboť se zde na první pohled 
zamiluje do jednoho ze vzácných hostů. Avšak 
cesta, kterou se Judita vydá, je plná úskalí.

OLDRIŠKA CIPROVÁ
UVěZNěNÁ KrÁLOVNA

CENA 219,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
BíLÁ PrINCEZNA

CENA 229,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ 
ZAKÁZANÁ LÁSKA

CENA 249,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
PErLOVÁ KOrUNA

CENA 249,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
KrÁLOVSKÉ NÁMLUVY

CENA 249,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
JOHANA Z rOŽMItÁLU

CENA 249,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
ANEŽKA A KrÁL

CENA 269,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
PErCHtA Z rOŽMBErKA

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ANNA čESKÁ
CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
ŽÁrLIVÁ CíSAŘOVNA

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
ELIšKA PŘEMYSLOVNA

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
ANNA FALCKÁ 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
LEVANDULOVÁ 

PrINCEZNA 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KArEL IV.

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KrÁSNÁ ANNA 

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ANEŽKA čESKÁ

CENA 269,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
LÁSKA A MAJEStÁt

CENA 229,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
HŘíšNÁ KrÁLOVNA

CENA 249,- Kč

BELEtrIE36/ 37/BELEtrIE
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JAMES A. LEVINE
MODrÝ DENíK

CENA 249,- Kč

Otec se neštítil prodat devítiletou Batuk do sexuálního 
otroctví. Svůj život dětské prostitutky z vykřičené bom-
bajské ulice si dívenka zaznamenává do deníku. Zážit-
ky viděné žasnoucíma dětskýma očima se prolínají se 
smyšlenými příběhy, jež Batuk umožňují vzdálit se od 
reality a zvládat hrůzy bezútěšné existence. Slova, která jí 
pomáhají, se však mohou změnit v její zhoubu.

KARIN JÄCKEL
ISIS, KNěŽKA NOCI

CENA 269,- Kč

Zdánlivě spořádaná domácnost učitelky a zahradníka 
skrývá hrůzné tajemství: patří k satanské sektě Sethova 
rodina. Jejich dcerka Isis je vyvolená stát se Sethovou 
nevěstou, jeho nejvyšší kněžkou. Od malička ji zneu-
žívají a týrají – a Isis musí pod pohrůžkou smrti mlčet. 
Šokující příběh poodhaluje zvrácený život v sektě, kde 
zlo se vydává za dobro a dobro za zlo.

HANA WHITTON
KrÁLOVNA DAgMAr

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ZIMNí KrÁLOVNA

CENA 129,- Kč

HANA WHITTON
KUNHUtA PŘEMYSLOVNA

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KrÁLOVNA KUNHUtA A ZÁVIš

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
ZIMNí PrINCEZNA

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
HrDOSt DO VíNKU

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KrÁLOVNIN NÁPADNíK 

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
KAtEŘINA LUCEMBUrSKÁ

CENA 249,- Kč

SARAH FORSYTH
ZOtrOčENÁ

CENA 249,- Kč

ULLA FRÖHLING
BYLA JSEM OtrOKYNí 

V SAtANSKÉ SEKtě
CENA 269,- Kč

SHY KEENAN
ZLOMENÁ 

CENA 269,- Kč

OXANA KALEMI 
MAMI, VrAŤ SE! 

CENA 249,- Kč

A. EL NASIF / C. OBBER
MAMI, SLItUJ SE

CENA 199,- Kč

M. KNIGHT / M. BURFORD
NAJDětE Mě
CENA 269,- Kč

SILVIA K. 
OtrOKYNě SADIStů

CENA 249,- Kč

TANJAS DARKE 
SPOUtANÁ KŘíDLA

CENA 269,- Kč

JACKY TREVANE
FAtwA

CENA 249,- Kč

B. KOUDELKOVÁ / M. BÁRTA
NA rOZCEStí
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

FATIMA
OtrOKYNí  

V JEDENÁCtI LEtECH
CENA 249,- Kč

RAJ KUMAR
šArAF

CENA 279,- Kč

AISHA SAEED
PSÁNO VE HVěZDÁCH

CENA 249,- Kč

B. KESSLER / B. RYGIERT
BEZ Dětí NEODEJDU

CENA 269,- Kč

BELEtrIE38/ 39/BELEtrIE
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TARAN MATHARU
UčEDNíK A PYrAMIDA OrKů

CENA 269,- Kč

Fletchera s Ignatiem uvěznila inkvizice pro 
zločin, jehož se nedopustili. Když pak král 
chystá výpravu na nebezpečné území orků, 
povolá i Fletchera. Právě k němu se upírají 
naděje celého království. Hrozí totiž, že orc-
ké armády se pozvednou v takové síle, jakou 
říše dosud nikdy nezažila.

JEN CALONITA
KrÁSKY

CENA 259,- Kč

Patnáctiletá Izzie se stěhuje do rodiny bohaté-
ho strýce. Jejich rozmazlená dcera Mira tráví 
čas nákupy drahého oblečení, opalováním 
a večírky. Nepřijme dívku z chudých poměrů, 
která je navíc přímá a nosí oblečení za pár do-
larů. Izzie se však nedá a královna školy Mira je 
v šoku: není zvyklá, aby se jí někdo postavil.

JEN CALONITA
KrÁSKY V NESNÁZíCH

Izzie a Mira si zvykají na to, že jsou sestry, a ačkoli 
každá je úplně jiná, navzájem se doplňují. Ve ško-
le to nemají vůbec lehké. Mira se přes noc stane 
z nejoblíbenější studentky vyvržencem. A Izzi- 
inu vztahu s Braydenem brání rodiče. Navíc se 
chystá ples – tudíž je třeba sehnat nejen oslnivé 
šaty, ale především vhodný pánský doprovod. Ať 
všechny mrchy puknou závistí!

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE – CO JE šEPtEM

CENA 189,- Kč

Dylan vyslechne rozhovor dívek, v němž si stěžují 
na vysoké nároky trenérky Carmichaelové. Když se 
jeden kůň poraní o kámen za překážkou, zlé výpady 
se ještě vystupňují. Z podivného chování spoluža-
ček a šeptandy nabývá Dylan stále větší jistotu, že se 
chystá vzpoura. Kamarádky nechtějí jejím obavám 
uvěřit a myslí si, že přehání. Ale Dylan ví své.

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

N. HOLDER / D. VIGUIé
VLčí PrAMEN –  
ZÁKON SMEčKY

CENA 249,- Kč

N. HOLDER / D. VIGUIé
VLčí PrAMEN – PrOMěNA

CENA 249,- Kč

N. HOLDER / D. VIGUIé
VLčí PrAMEN – SOUBOJ

CENA 269,- Kč

TARAN MATHARU
UčEDNíK

CENA 269,- Kč

ROYCE SCOTT 
BUCKINGHAM

NEMÁM CO ZtrAtIt
CENA 249,- Kč

JEN CALONITA
LÉtO NA tÁBOŘE

CENA 229,- 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

JEN CALONITA
LÉtO, JAK MÁ BÝt

CENA 229,- Kč 

BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL

CENA 179,- Kč

T. BRINX, A. KÖMMERLING
DIVOKÝ VrANíK

CENA 169,- Kč

ZÁŘí
LIStOPAD

DOPOrUčUJEME

DOPOrUčUJEME

DVě
DíVKY,

JEDNO

tAJEMStVí

POHLtIL 

MILIONY

čtENÁŘů,

POHLtí 

I  VÁS

tAJEMStVí

PrOZrAZENO,

ALE DrAMA

NEKONčí
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H. TüRK / R. PRADELLA
UčíME SE MALOVAt

CENA 179,- Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONí – 
ZÁCHrANNÁ MISE

CENA 189,- Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONí –

JEZDECKÁ AKADEMIE
CENA 179,- Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONí –  
ZPÁtKY DO SEDLA

CENA 189,- Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
štěŇÁtKO A tErEZKA

Roztomilé štěňátko si pořídila rodina s dvěma holčič-
kami. Vozily ho v kočárku, oblékaly, jenže štěně chtělo 
i spát. A když ho nečekaně probudily, leklo se a jednu 
poškrábalo. Bylo zle: pejsek dostal krabici a brzy skon-
čil v trávě pod keřem, kde to vůbec neznal. Bál se a na-
říkal. A zatím Kačenka, holčička, co si zlomila nohu, si 
říká: „Kdybych aspoň měla nějaké zvířátko…“

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129,- Kč

Jakou barvou se rozzáří šaty Šípkové Růženky? 
Je Žabí král opravdu zelený a Červená Karkul-
ka skutečně červená? Jakou barvou namaluješ 
neposlušná kůzlátka? Tyto a všechny ostatní po-
hádkové příběhy můžeš dotvořit podle vlastních 
představ tak, aby byly nejkrásnější. Nejoblíbeněj-
ší pohádky bratří Grimmů – převyprávěné v ob-
rázcích určených k vymalování.

NEJKrÁSNěJší MANDALY
CENA 99,- Kč

Krásné princezny, zakleté prince, veselé trpaslíky, 
i květinové ornamenty si vaše dítě může vymalo-
vat podle vlastních představ. A když mu k tomu 
vyprávíte pohádku, je to dokonalé, a vaše dítko 
vás bude milovat o to více. Princip mandaly je 
prastarý, jednoduchý a geniální. Uvolňuje napě-
tí, podporuje tvořivost, ale zároveň se děti stále 
znovu setkávají s postavičkami ze své fantazie.

NICO FAUSER
UčíME SE MALOVAt PrStY

Že k barvám nutně nepatří štětec, ví každé dítě. 
Kniha vám poradí, jak i ti nejmenší mohou vy-
tvářet jen pomocí otisků prstů povedené obrázky. 
Svět kolem sebe – pestré květiny, veselá zvířátka, 
autíčka i mašinky – přetvoří v umělecké dílko ob-
ratem ruky, vlastně prstíků.

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONí – NOVÁčCI tO NEMAJ LEHKÉ

Alice to na prestižní škole se špičkovou jezdeckou 
výukou nemá jednoduché. Je jasné, že vždy se na-
jde nějaká nafoukaná prudička, a právě tou je India, 
která Alici pobyt ve škole hodně znepříjemní. Závidí 
jí stipendium a soupeří s ní ve všech jezdeckých dis-
ciplínách. Alice se musí hodně snažit, aby dokázala, 
že je pro jezdectví jako stvořená.

STACY GREGG
NA JíZDÁrNě –  

CENA VítěZStVí
CENA 189,- Kč

STACY GREGG
NA JíZDÁrNě – VELKÁ ZKOUšKA

CENA 189,- Kč

EDITA PLICKOVÁ
šKOLA KrESLENí – PrO DětI 

OD 4 LEt
CENA 149,- Kč

JOHANNES ROSENGARTEN
MANDALY – ENErgIE KrUHU

CENA 129,- Kč

RUDI MOSER
MANDALY – MAgICKÝ KrUH

CENA 129,- Kč

KEITH SPARROW 
NAUčtE SE KrESLIt MANgA

CENA 299,- Kč

ALEX BERNFELS
KOUZELNÉ PAStELKY

CENA 189,- Kč

DAVID RŮŽIČKA
StrAšIDLA,  

PŘíZrAKY A SKŘítCI  
CENA 229,- Kč

M. TETOUROVÁ/E. PLICKOVÁ
VELKÝ rÁDCE šKOLÁčKA

CENA349,- Kč

IRIS PREY
UčíME SE KrESLIt

CENA 129,- Kč

ŘíJEN

DOPOrUčUJEME

DOPOrUčUJEME
ŘíJEN

LIStOPAD
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bestsellery v brožované vazbě  
za skvělou cenu

Knižní hity

HELEN A. ROSBURG
VÁBENí POUště 

CENA 129,- Kč

TILLY BAGSHAWE
PO SEtMěNí
CENA 149,- Kč

ROBERT FRIPP
KrÁLOVNA DVOU KrÁLů

CENA 99,- Kč

TILLY BAGSHAWE
PODLE NOVÝCH PrAVIDEL

CENA 99,- Kč

KIMBERLEY FREEMAN
LUčNí KVítí

CENA 129,- Kč

CATHERINE KEAN
rYtíŘSKÁ čESt

CENA 129,- Kč

JAMES PAT TERSON
DEVÁtÝ SOUD

CENA 149,- Kč

JAMES PAT TERSON
BIKINY

CENA 99,- Kč

JAMES PAT TERSON
DESÁtÉ VÝrOčí

CENA 149,- Kč

JAMES PAT TERSON
OKAMŽIK PŘEKVAPENí

CENA 149,- Kč

JAMES PATTERSON
OKO ZA OKO
CENA 129,- Kč

TAMARA McKINLEY
OStrOV ZtrACENÝCH SNů

CENA 149,- Kč

TAMARA McKINLEY
POSLEDNí VALčíK

CENA 129,- Kč

ELIZABETH PETERS 
ZtrACENÁ OÁZA

CENA 129,- Kč

ELIZABETH HARAN
KVětY V POUštI

CENA 149,- Kč

ELIZABETH PETERS 
V HLUBINÁCH SKALNí ŘíšE

CENA 129,- Kč

ELIZABETH LOWELL
LEtNí ZÁVrAŤ
CENA 129,- Kč

STANLEY STRUBLE
tAJEMNÁ LEgENDA MAYů

CENA 99,- Kč

ROBIN MAXWELL
tAJNÝ DENíK ANNY 

BOLEYNOVÉ
CENA 129,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
BíLÁ čArODěJKA

CENA 99,- Kč

MICHELLE MORAN
NEFErtItI – DCErA VěčNOStI

CENA 149,- Kč

B. T. BRADFORD
MOStY OSUDU

CENA 129,- Kč

M. H. CLARK
MÁ rÁD HUDBU, rÁD tANčí

CENA 129,- Kč

JAMES PATTERSON
POHLEDNICE SMrtI

CENA 149,- Kč

JAMES PAT TERSON
JEDENÁCtÁ rOZHODNE

CENA 149,- Kč

M. H. CLARK
PrAVDU ZNÁt NEMUSíš

CENA 129,- Kč

LINDA HOWARD
CIZí tVÁŘ

CENA 129,- Kč

LINDA HOWARD
NEBEZPEčNÉ VYHLíDKY

CENA 129,- Kč
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LOUIS L' AMOUR
ŽELEZNÁ SPrAVEDLNOSt

CENA 129,- Kč

SIDNEY SHELDON
VZPOMíNKY NA PůLNOC

CENA 129,- Kč

SIDNEY SHELDON
ODVrÁCENÁ StrANA 

PůLNOCI
CENA 149,- Kč

JOHN STEINBECK
O MYšíCH A LIDECH

CENA 99,- Kč

SOHEIR KHASHOGGI
Dětí SE NEVZDÁM

CENA 99,- Kč

HANA WHITTON
ZIMNí KrÁLOVNA

CENA 129,- Kč

CATHERINE MILLET
SExUÁLNí ŽIVOt 

CAtHErINE M.
CENA 99,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
PLAMEN DUšE

CENA 129,- Kč

N. HOLDER / D. VIGUIé
VLčí PrAMEN – PrOMěNA

CENA 129,- Kč

M. NAZER / D. LEWIS
BYLA JSEM OtrOKYNí

CENA 129,- Kč

A. NOJOUD / D. MINOUI
DětSKÁ NEVěStA

CENA 99,- Kč

KATHY HELIDONIOTIS
ÚPLNÝ BLÁZEN DO KONí

CENA 99,- Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLAtÝMI MŘíŽEMI

CENA 99,- Kč

T. OKPARA / C. GUINET
CENA MÉHO ŽIVOtA

CENA 249,- Kč

SOHEIR KHASHOGGI
AMIrA Z HArÉMU

CENA 129,- Kč

NORA ROBERTS
NEBE MÉ LÁSKY

CENA 129,- Kč

MENDE NAZER
BYLA JSEM OtrOKYNí 

V SAtANSKÉ SEKtě
CENA 129,- Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA

CENA 129,- Kč

NORA ROBERTS
PůLNOčNí ZÁtOKA

CENA 99,- Kč

NORA ROBERTS
KrAJINA SVětLA

CENA 149,- Kč

NORA ROBERTS
rUDÝ šÁL

CENA 129,- Kč

J. D. ROBB
rISKOVAt SE MUSí

CENA 149,- Kč

SIDNEY SHELDON
MIStrOVSKÁ HrA

CENA 129,- Kč

JOHN STEIBECK
NA VÝCHOD OD rÁJE

CENA 189,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
POSVÁtNÉ MíStO

CENA 129,- Kč

ELIZABETH LOWELL
StŘíBrNÁ HLADINA

CENA 99,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
DUHOVÝ HAD
CENA 149,- Kč

SNÁŘ
1000 KLASICKÝCH SNů

CENA 99,- Kč

NORA ROBERTS
VEŘEJNÁ tAJEMStVí

CENA 149,- Kč

NORA ROBERTS
ŽHAVÝ LED

CENA 149,- Kč

NORA ROBERTS
KDE KONčí ŘEKA

CENA 129,- Kč

NORA ROBERTS
ZMAtEK V SrDCI

CENA 129,- Kč
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