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Ediční plán

Jak nakupovat nejvýhodněji
Přes náš e-shop – nejlevněji naše knihy seženete vždy na webu
www.alpress.cz

Sledujte sekci „levné knihy, slevy, akce“ – vybrané knižní
tituly vám na webu www.alpress.cz nabízíme se slevou 30–90 %!

dárek a poštovné zdarma – když si jednorázově objednáte knihy
v celkové hodnotě nad 1 000 Kč, 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

BELETRIE

Tváře nakladatelství Alpress

/

Vážení a milí,
v dnešní době existuje nepřeberné množství knih, ze kterých si můžete vybírat.
Z toho množství, které nakladatelství
Alpress každoročně vydává, bych vám
ráda na dlouhé zimní večery doporučila historický román o zakladateli města Řím Romulus a drama Vzdor, které se
odehrává na pozadí období hladomoru
v Irsku.
Kniha belgického lékaře Yvese de
Lochta Právo na smrt otevírá choulostivé,
ale dlouho diskutované téma eutanazie. Jaký postoj zaujmete vy po začtení
se do nerovných bojů umírajících pacientů a názorů předních zahraničních
i českých odborníků?
Romantický koutek tentokrát vyplní Naděje v oblacích. Je to příběh mladé

pilotky, která se rozhodne najít nový
smysl života v záchraně pacientů v odlehlých australských pustinách. Ale zůstane jen u toho?
Úplně jinak laděné jsou osudy hlavních hrdinů v knize Bojovník nebo Bezmocná. Jsou to vlastně ještě děti, ale
bolest a utrpení, kterými si musí projít,
aby mohli zamést děsivé vzpomínky
z dětství pod koberec a dokázaly vyjít
vstříc novým zítřkům, ve vás určitě zanechají silné zážitky.
A jestli máte zrovna špatný den, uvědomte si, že po světě chodí spousta lidí,
kteří už měsíc nebyli v knihkupectví.
S úctou Eva Hrušková a Jan  Přeučil
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JAN A. NOVÁK
PRVNÍ REPUBLIKA
CENA 299 Kč

JAN A. NOVÁK
ČESKÉ VYNÁLEZY a OBJEVY
SVĚTOVÉHO FORMÁTU

jAVIER MARTÍNEZ-PINNA
Největší POKLADY světa
CENA 299 Kč

CENA 299 Kč

Vynálezy a objevy a především lidé, kteří se
o ně zasloužili, jsou po staletí hnacím motorem
lidstva. Jak k nim během posledních desetiletí
JAN A. NOVÁK
přispěli našinci? Jsou lékařství, strojní průmysl
TEMPLÁŘI, ZEDNÁŘI a další
a astronomie jediné vědní obory, ve kterých se
tajné společnosti
můžeme pyšnit prvenstvím? Více vám přiblíží
v Čechách a ve světě
kniha úspěšného publicisty a záhadologa.
CENA 289 Kč

Jan A. Novák
ZÁHADY BIBLE
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
ZÁHADNÉ VYNÁLEZY
CENA 269 Kč

Vydejte se s námi objevit hroby Alexandra Velikého, Attily nebo Čingischána. Podlehněte honbě za
zlatem uloupeným piráty. Pokuste se rozluštit indicie k pokladu v Rennes-le-Château, které zanechal
opat Saunière. Kniha španělského historika živě
líčí příběhy nejhledanějších pokladů od předkolumbovského El Dorada, národu Inků, bohatství
templářů až k utajeným skvostům třetí říše.

CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMNÉ PODZEMÍ
NA NAŠEM ÚZEMÍ

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ OSobnosti
ČESKÝCH dějin

JAN A. NOVÁK
HORY A KOPCE
OPŘEDENÉ TAJEMSTVÍM

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ VYNÁLEZY

CENA 279 Kč

CENA 279 Kč

CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
za tajemstvím POKLADů
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMNÝ HRAD KARLŠTEJN
CENA 279 Kč
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John Marlowe
NEJKRUTĚJŠÍ PSYCHOPATI
V DĚJINÁCH
CENA 269 Kč

CAROL ANNE DAVIS
ZRŮDY S LIDSKOU TVÁŘÍ

STEPHAN HARBORT
KDYŽ VRAŽDÍ DĚTI

Co přinutí obyčejného úředníka, aby unesl
malou dívku? Proč je schopen zkušený pilot
ubít svoji ženu k smrti nebo kněz znásilnit
a poté i zavraždit prostitutku? Všech 35 mužů
a žen pocházelo ze slušných rodin a měli dobré
zaměstnání – někteří byli lékaři, policisté, jiní
učitelé – všichni se však dopustili toho nejtěžšího hříchu. Skrývají se snad v každém člověku
zločinecké sklony?

Marcelo sedí na matraci, vražednou zbraň drží
stále v ruce. U něj leží mrtvá těla jeho matky
a otce, v sousedním domě těla babičky a pratety. Všechny oběti byly popraveny ve spánku
střelou do hlavy. Proč spáchal třináctiletý chlapec tento ohavný čin? A kdo vlastně nese největší podíl viny? Kriminalista Stephan Harbort
popisuje případy a osudy sedmi dětí, které se
dopustily těch nejohavnějších zločinů.

L. doncaster /
a. holland
největší záhady světa
CENA 269 Kč

JAN A. NOVÁK
KAREL IV. –
MYSTIK A ČARODĚJ
CENA 279 Kč

DAVID GARDNER
NEZAPOMENUTELNÉ
LEGENDY
CENA 299 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
NEJVĚTŠÍ SKANDÁLY
A AFÉRY V ČESKÝCH DĚJINÁCH

VLADIMÍR LIŠKA
posvátná MÍSTA
české republiky

VLADIMÍR LIŠKA
HRŮZNÉ UDÁLOSTI II. SVĚTOVÉ
VÁLKY V ČESKÝCH ZEMÍCH

VLADIMÍR LIŠKA
MAGICKÁ MÍSTA
ČESKÉ REPUBLIKY

VLADIMÍR LIŠKA
Největší záhady
dávných Čech

VLADIMÍR LIŠKA
ČESKÉ, MORAVSKÉ
A SLEZSKÉ ZÁMKY

CENA 279 Kč

CENA 229 Kč

CENA 269 Kč

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč
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KAREL KOSTKA
TOMÁŠ BAŤA
A BAŤOVSKÉ ŠKOLSTVÍ
CENA 329 Kč

KAREL KOSTKA – Cubeca
KDO JSME?

VIKTOR ČERNOCH
JAK dlouho přežijE LIDSTVO

Odkud se vzal svět a život? Jaký je vztah mezi
lidským vědomím a bytím, prostorem a časem?
Přesahuje globální inteligence chápání našeho
smrtelného mozku? Kde se skrývá věčnost
a jak souvisí s relativitou času? V knize plné
ohromujících tvrzení a argumentů autor uvádí
čtenáře do tajemství existence, dotýkajícího se
samotné hranice lidské představivosti.

Nikdo neví, co bude příčinou zániku lidstva,
zda jaderná válka, asteroid, epidemie, změny
klimatu či jiné katastrofy. Jisté je, že život na
naší planetě jednou skončí. Může se to stát
každým rokem, dnem, ba i vteřinou. Autor
nám barvitě vylíčí nejrůznější varianty zkázy,
ať už přírodního původu, nebo ty, které si zaviníme sami.  

CENA 319 Kč

Jan Bauer
Ženy
z rodu Přemyslovců
CENA 269 Kč

CENA 289 Kč
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jan bauer
Ženy z rodu Lucemburků
CENA 249 Kč

JAN BAUER
PŘEVRATNÉ UDÁLOSTI
v ČESKÝCH DĚJINách
CENA 289 Kč

JAN BAUER
PŘEVRATNÉ UDÁLOSTI V DĚJINÁCH LIDSTVA
CENA 289 Kč

jan bauer
ženy z rodu habsburků
CENA 249 Kč

Jan Bauer
České princezny
na evropských trůnech
CENA 249 Kč

Vznik písma v Sumeru a ve starém Egyptě, vítězné tažení Alexandra Velikého, nájezdy dobyvatele
Čingischána, objevení Ameriky či přistání Američanů na Měsíci a rozšíření internetu, to jsou jen
některé z událostí, které měly rozhodující vliv na
dějiny světa. Za tímto pokrokem se skrývají dramatické příběhy lidí, kteří se nebáli změn.
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BERNARD LECOMTE
TAJEMSTVÍ KREMLU
CENA 329 Kč

Historie architektury
CENA 399 Kč

Přehledná a podrobně zpracovaná publikace mapuje průřez toho nejlepšího z architektury v průběhu věků. Skvosty sakrální
i sekulární architektury různých civilizací
ze všech koutů světa přibližují kvalitní fotografie, doplněné kapitolami věnovanými
velikánům světové architektury.

CENA 349 Kč

Díky fascinujícímu vyprávění získávají slavné
postavy starověku lidskou podobu. Kniha líčí,
jak trpěli, bojovali a milovali, představí nám
jejich všední zvyky i pikantní aféry. Autor
vykresluje obraz velkých mužů i žen ze starého Egypta, Persie, starověkého Řecka a Říma
i počátků křesťanství, který je často vzdálený
tomu, co známe z učebnic dějepisu.

jerzy besala
utajené
dějiny evropy
CENA 299 Kč
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SłAWOMIR KOPER
TAJnosti a skandály starověku

GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI
CENA 890 Kč

IWONA KIENZLER
EVROPA JE RODU ŽENSKÉHO
CENA 269 Kč

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH SVĚTOVÝCH MALÍŘŮ
CENA 699 Kč

Výtvarná zpracování biblických epizod od Noemovy archy až po Apokalypsu pro vás už nebudou skrývat žádná tajemství! Nechte se unést
nejkrásnějšími malbami dějin umění. Naučte se
číst obrazy a rozumět jim pomocí zvýrazněných
detailů. Unikátní publikace přibližuje, jak Bible
inspirovala největší díla světového malířství.

Peter Davidson
ŘÍŠE SVĚTA
CENA 399 Kč

Slávka Poberová
lásky
českých královen
CENA 219 Kč

hobby / ESOTERIKA / ZDRAVÍ
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edita plickOVÁ
deník našeho děťátka
CENA 224 Kč

PRVNÍ ALBUM NAŠEHO DĚŤÁTKA

NAŠE MIMINKO

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

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

CENA 449 Kč

NAŠE SVATBA
CENA 499 Kč
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CENA 299 Kč

Kathleen
McCormack
TAROT

Petra Sonnenberg
Praktické využití
věšteckého kyvadla

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

JAYNE WALLACE
ANDĚLSKÝ TAROT
CENA 449 Kč

RICHARD WEBSTER
MAGICKÉ KYVADLO
CENA 249 Kč

Objevte znamení a proroctví pro každý den, která
vám odhalí andělské karty. Ať už hledáte naději,
duševní sílu, lásku či pomocnou ruku pro důležitá
životní rozhodnutí, tyto jedinečné tarotové karty vás
intuitivně spojí s moudrem andělů a zodpoví vaše
otázky. Přiložená příručka seznámí s nejdůležitějšími
způsoby vyložení karet, objasní význam symbolů
a obohatí vaše výklady o nadpozemskou inspiraci.

MICHEL HENNIQUE
KYVADLO OD A DO Z
CENA 289 Kč

HOBBY / esoterika / ZDRAVÍ
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Alois ANDREW URBIŠ
ŽÍT FENG šuej
CENA 289 Kč

lada SKULILOVÁ
Šťastný domov pomocí FENG šuej

ANTHONY ROBBINS
PROBUĎTE SVOU SPÍCÍ SÍLU

Svět energií, design prostoru i jeho podvědomé působení – to vše v sobě slučuje umění feng šuej. Česká architektka doporučuje zásahy vhodné pro naše
podmínky, jimiž můžeme ovlivňovat naše pocity,
nálady, spokojenost i úspěch. Využijme řeči barev,
tvarů, prostorové znalosti, přidejme špetku hravosti
a vytvořme harmonii kolem sebe i ve svém nitru.

Přední odborník na osobní rozvoj a motivační řečník Anthony Robbins ukazuje,
jak je možné a žádoucí ovlivnit emocionální, finanční a duševní osud každého
člověka a docílit tak spokojenosti, která
nás bude provázet po zbytek života. Autor již přes třicet let pomáhá lidem najít
optimální cestu ke šťastnému životu.

CENA 269 Kč

christine m. Bradler
feng šuej –
lexikon od a do z
CENA 299 Kč

RICHARD WEBSTER
ČTENÍ Z RUKY PRO
ZAČÁTEČNÍKY
CENA 269 Kč

marina del carmen
Kámasútra
CENA 299 Kč

Nicole Bailey
tantra
CENA 369 Kč

GUILLERMO FERRARA
TANTRA
CENA 329 Kč

CHRISTINE BURKE
JÓGA PRO ZDRAVÍ
eili goldberg
Velký snář
CENA 499 Kč

snář
1000 klasických snů
CENA 249 Kč

steven cardoza
praktická cvičení podle
čínské medicíny
CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

HOBBY / zdraví
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LYNELLE SCOTT-AITKEN
RAW ŽIVÁ STRAVA
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Nuria Penalva
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

paul benhaim
KONOPÍ – ZDRAVÍ NA DOSAH

Naši předkové dobře věděli, jak využít četné
zelené bohatství, které skýtá příroda, a jak
z něho čerpat při léčbě neduhů a nemocí. Přehledný rádce nás srozumitelnou cestou seznámí s uplatněním a přípravou léčivých bylin,
které dokážou – mnohdy i lépe – nahradit
uměle vyrobená farmaka.

Přínos konopí užívaného správným způsobem nelze už v dnešní době nijak zpochybnit.
Známý odborník na konopnou výživu Paul
Benhaim vychází ze své zkušenosti se starobylými metodami léčení a přináší rady i tipy jak
s konopím správně zacházet a jak ho zařadit do
zdravého životního stylu. V publikaci najdete
také osvědčené zdravé a jednoduché recepty.

CENA 329 Kč

Vladimír antonín
HOUBY – kapesní atlas
CENA 269 Kč
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JANA MARTINKOVÁ
ROSTLINY – KAPESNÍ ATLAS
CENA 269 Kč
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CATHERINE DELVAUX
100 RECEPTŮ PRO ROZKVETLOU ZAHRADU,
BALKON I TERASU
CENA 499 Kč

dája mrázová
domácí pekárna –
snadné recepty
CENA 199 Kč

Každé oko potěší pohled na rozkvetlý balkon, terasu
nebo zahrádku. A potěšení je o to větší, když si tenhle
květinový zázrak sami vytvoříte. Kniha plná fotografií
přináší vše o pěstování rostlin, výběru nádob, hnojení, květinových kompozicích – ať už v květináčích,
truhlících či záhonech u domu. Nechte se vést krok za
krokem a vaše květinová krása bude dokonalá.

juliette LALBALTRY
ROZTOMILÉ DORTY PRO DĚTI
CENA 299 Kč

S pomocí této knihy snadno připravíte zlatý
hřeb jakékoli oslavy vašich malých mlsounů.
Nechte se inspirovat promyšlenými a efektními výtvory, jejichž výrobou nestrávíte celý
den. Dorty plné hravosti a fantazie vás nadchnou nejen svou jednoduchostí, ale i vyvážeností chutí – a hlavně svým neodolatelným vzhledem.

HOBBY
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DŽUNGLE

CENA 649 Kč

Objevte svět překypující životem. Deštné
lesy, nepropustné a plné tajemství, jsou
domovem víc než poloviny všech rostlin
a živočichů na Zemi. Pomocí unikátní
techniky Photicular kniha poodhaluje závoj, za nímž se skrývá prostředí, kam jen
stěží pronikají sluneční paprsky, a zachycuje ho navždy v barvách a živých pohybech.
Pozorujte třeba tygra na číhané nebo nádherně zbarveného papouška, jak se vznáší
nad korunami vzrostlých stromů.
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NA PÓLU

CENA 649 Kč

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Polární záře zahaluje hvězdnou noční oblohu
hedvábnou duhou. Oba póly jsou krajiny
extrémů – vzdálené, tajuplné a řídce osídlené
tvory, kteří se museli dokonale přizpůsobit
drsným podmínkám. Skýtají nám pohled,
jaký nenajdete nikde na Zemi. Pomocí unikátní techniky Photicular přibližuje knížka
nezapomenutelný, avšak křehký svět, zachycený navždy v živých pohybech. Je to tanec
života ve formě knihy. Přesvědčte se sami!

Prohlédněte si na www.youtube.com

HOBBY
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H. JÄNNES/O. ROBERTS
Ptáci
CENA 229 Kč

JULIAN EARL
kráva na stromě

vladimíra černajová
ŽIVOT JE PES 

Veterina, to je dřina. Ale i nekonečná zábava… Autor podává svědectví o náročné
a občas i nevděčné práci venkovského
zvěrolékaře, která se leckdy neobejde bez
hořkých či naopak humorných situací ať
už ze strany zvířat, anebo těch, kteří se
o ně starají.

Život je pes, říkáme my lidé, ale co by řekl pes, kterému zkřížil cestu zlý člověk? Mnoho opuštěných zvířat
se vinou bezcitných majitelů nebo nepříznivého osudu
ocitá až na samé hranici života. Naštěstí se najdou lidé,
kteří se zubožených tvorů ujmou a láskyplnou péčí
jim vrátí radost i důvěru. S humorem, nadsázkou a bez
falešného sentimentu autorka vzdává hold právě těm.

CENA 249 Kč

H. JÄNNES/O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH LESŮ
A ZAHRAD
CENA 249 Kč
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H. JÄNNES/O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH VOD
A MOKŘADŮ
CENA 249 Kč

JULIAN NORTON
ZVĚROLÉKAŘ V akci

INAZO NITOBÉ / SEAN M. WILSON
BUŠIDÓ

Komu se stýská po zvířecích historkách Jamese
Herriota, měl by sáhnout po knize Juliana Nortona. Zvěrolékař s láskou popisuje pestrý svět
svých jedinečných pacientů a jejich osobitých
páníčků. Je jedno, zda mu večer na dveře zaklepe
labuť nebo něčí krávu přepadne deprese. Jeho
příběhy jsou poutavé, mnohdy úsměvné a hřejivé, jindy smutné, ale vždy inspirující a čtivé.

Skutečně statečný muž je vždy klidný, nikdy
se nenechá zaskočit nepřipravený, nic nenaruší vyrovnanost jeho ducha. V zápalu boje zachová klid. Zemětřesení jím neotřesou, směje
se bouřím. Obdivujeme ho jako vskutku
skvělého muže, jenž v zlověstné přítomnosti
nebezpečí nebo smrti neztrácí rozvážnost,
který v ohrožení života dokáže složit báseň.

CENA 289 Kč

F. HECKER / K. HECKER
PRŮVODCE PŘÍRODOU
CENA 289 Kč

CENA 199 Kč

HOBBY
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Daniel Orgoník
Extrémní Česko
CENA 349 Kč

Po celém světě dělají obyčejní lidé neobyčejné věci, které je nutí dostat se až za hranici svých
fyzických i psychických možností. I Česká republika nabízí řadu výzev pro vyznavače extrémních
sportů. Ať už jde o běh, cyklomaraton, vodácký závod či víceboj – všechny prověří schopnosti i připravenost každého účastníka. Kniha představí skoro půl stovky těch nejtvrdších závodů včetně map
a praktických informací, zatímco obrazová dokumentace vás zavede přímo do centra dění.
me

čuje

oru

dop

EVAMARIA WECKER
ALPY – NEJKRÁSNĚJŠÍ
VYHLÍDKY

dieter Seibert
ALPSKÉ třítisícovky

JASON SUMNER
CYKLISTIKA 

DANIEL ORGONÍK
NEJVYŠŠÍ VRCHOLY EVROPY

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

Eugen E. Hüsler
Turistický průvodce Dolomity
CENA 329 Kč

Průvodce oblastí Dolomit obsahuje čtyřicet
pěších túr. Můžete si zvolit trasu vysoké obtížnosti, nebo naopak trasu zcela nenáročnou,
která vede převážně údolími. Ke každé z nich
jsou připojeny mapky, podrobný popis, důležité informace i upozornění na zajímavosti,
vyhlídky, možnosti ubytování a občerstvení.

CENA 269 Kč

CENA 329 Kč
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charlotte brontË
jana eyrová
CENA 269 Kč

MIKE HORN
DOTKNOUT SE NEBES

DINA ŠTĚRBOVÁ
TYRKYSOVÁ HORA

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

Dosavadní extrémy, jimiž se pyšní světoznámý dobrodruh, nejsou nic proti výzvě, před
kterou stojí teď: výstup na čtyři osmitisicovky v Himálaji v řadě za sebou – bez kyslíku,
horolezeckého náčiní, jen se třemi spolehlivými parťáky. Je to pouze jeho silná vůle,
která ho žene v nejkritičtějších okamžicích
k cíli a záchraně vlastního života.

Čo Oju je šestá nejvyšší hora světa. Čtyři roky po
jejím prvním zdolání se o její pokoření pokusila
i první ženská expedice. Skončila tragicky. „S pocitem smutku jsem si tenkrát uvědomila svou
příslušnost ke slabší polovině lidstva... Ale moji
touhu vylézt na vysokou horu nic nezmenšilo.“
Dině Štěrbové se to podařilo jako první ženě na
světě roku 1984.

dop

CENA 269 Kč
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F. M. DOSTOJEVSKIJ
ZLOČIN A TREST

EMILY BRONTË
NA VĚTRNÉ HŮRCE
CENA 249 Kč

YVES DE LOCHT
Právo na smrt

DENIS MUKWEGE
LÉKAŘEM V AFRICKéM PEKLE

Umírání někdy trvá velmi dlouho. Belgický
lékař Yves de Locht se s umírajícími pacienty
setkává neustále a trpícím umožňuje volbu
důstojného odchodu. Kniha vybízí k otevřené diskuzi, zda je dobré legalizovat dobrovolnou smrt, nebo je její uzákonění až příliš
nebezpečné. Skutečně by měl mít každý člověk právo na smrt?

Když lékař a pastor Denis Mukwege podal roku 2006
svědectví o sexuálním násilí páchaném na ženách ve
východním Kongu, šlo mu o život. Ale ani krvavé,
barbarské útoky na jeho dům a nemocnici ho neodradily. Nepřestal dál informovat celý svět o hromadném znásilňování, které bylo jedním z prostředků
vedení války, a o jeho devastujících následcích.

CENA 319 Kč

oscar wilde
Obraz doriana graye
CENA 219 Kč

ss
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John Steinbeck
Na Plechárně
CENA 269 Kč

john steinbeck
o myších a lidech

GARY PAULSEN
DIVOKÁ PUSTINA

Dva námezdní dělníci přicházejí pracovat na farmu
do Salinaského údolí. Spřádají sny, že jednou budou
mít své vlastní hospodářství. Doba je však hodně zlá
– a nejhorší se teprve rýsuje. Prozíravý George správně tuší, že slaboduchý silák Lennie by nechtě mohl
způsobit katastrofu… Světoznámá novela přináší
působivý příběh, v němž osudové zlo nenávratně
zničí idylickou touhu po klidném životě.

Iditarodská stezka spojuje opuštěné zlatokopecké městečko Iditarod ve vnitrozemí s pobřežím
Aljašského zálivu. Název Iditarod v jazyce domorodců znamená „vzdálené místo“ a právě tam
míří Gary se svým psím spřežením. Denním
propojením s fascinující přírodou pozná sílu,
něhu i brutalitu odlehlé divočiny. Na vlastní kůži
zažije, jak vypadá hladový vlk i medvěd, a žasne,
kolikrát si dokáže sáhnout na dno svých sil.

CENA 199 Kč

JOHN STEiNBECK
NA VÝCHOD OD RÁJE
CENA 289 Kč
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John Steinbeck
Hrozny hněvu
CENA 329 Kč

JACK LONDON
DÉMON ALKOHOL

JAN ESKYMO WELZL
třicet let na zlatém severu

„Je to živá, poctivá, prostá, dojemná klasická
kniha o pití.“ Autor se zpovídá tak upřímně, jak
dokáže, a přiznává: „Jediná vada je, že jsem si netroufl povědět celou pravdu. Ví se, že alkohol je
král lhářů, zabiják se zkrvavenýma rukama a ničitel mládí, ale i vznešený chlapík, v jehož společnosti si připadáte jako ve společnosti bohů.“

Neotřelé vyprávění českého polárníka, který líčí
svoji neuvěřitelnou cestu na sever. Poznal řadu
různých krajů a lidí s roztodivnými zvyky. Setkával se se zlatokopy, zkoušel žít s Eskymáky,
zakoupil loď i psí spřežení. Vynikal jako obchodník, ale osvědčil se i jako lékař a dokonce byl
zvolen náčelníkem Nové Sibiře.

CENA 229 Kč

JACK LONDON
TULÁK PO HVĚZDÁCH
CENA 269 Kč

CENA 329 Kč

BELETRIE
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WILBUR SMITH
POBŘEŽÍ V PLAMENECH
CENA 329 Kč

*

WILBUR SMITH
KOBALTOVÉ NEBE 

Krátce po skončení války se Saffron
Courtneyová angažuje v pátrání po spojeneckých vojácích, které během války zajali nacisté. V opuštěných koncentračních
táborech objevuje horor holokaustu, ale
nemá času nazbyt – studená válka mezi
dvěma světy nastupuje rychle a Saffron ví,
že musí najít milovaného Gerharda, než
se hranice uzavřou navždy.

WILBUR SMITH
NAD PROPASTÍ
CENA 369 Kč

Saffron vyrůstá na rozlehlém keňském statku
v bystrou dívku, toužící po vědění a dobrodružství.
Díky své ctižádosti nastoupí na univerzitu
v anglickém Oxfordu. Během pobytu na starém
kontinentě se seznámí s německým idealistickým
mladíkem Gerhardem a oba zcela propadnou
vzájemnému kouzlu. Jejich štěstí netrvá dlouho
– brzy ho překazí bouře druhé světové války, která
je postaví na opačné strany válečné fronty.
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dop

WILBUR SMITH
PTAČÍ VODOPÁDY
CENA 299 Kč

*

*
**

WILBUR SMITH
kopí osudu
CENA 319 Kč

WILBUR SMITH
ZLATÝ LEV
CENA 349 Kč

Wilbur Smith
Kořist
CENA 369 Kč

Francis Courtney připlouvá ke břehům Afriky,
aby pomstil smrt svého otce. Hamižní obchodníci
a obávaní piráti, kteří pobřeží obývají, v podstatě
představují vřelé uvítání ve srovnání s nebezpečím, jež vychází z rodinného kruhu. Setkání příbuzných rozdrásá staré rány a vyústí v tuhý boj,
v němž se odráží hříchy předchozí generace.

wilbur smith
zlatokopové
CENA 179 Kč

wilbur smith
síla meče
CENA 199 Kč

* sága rodu Courtneyů * * sága rodu Balantyneů

BELETRIE

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ
román ze starého egypta

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ II
sedmý pergamen

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
PREDÁTOR

WILBUR SMITH
PÍSEŇ SLONŮ

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč

17/

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ III
čaroděj

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ IV
vnitřní oko

WILBUR SMITH
Řeka bohů
BŮH POUŠTĚ

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ 
FARAON

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

Wilbur smith
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Wilbur Smith • Když v roce 1964 vyšel
jeho první román Na život a na smrt,
stal se okamžitě slavným a mohl se
vydat na dráhu profesionálního spisovatele. Stálou inspirací se mu stala
Afrika, jeho domovina. Do všech příběhů vkládá své srdce, ale zároveň v nich
přesvědčivě pracuje na věrohodnosti
a detailech děje. Je autorem více než
čtyř desítek dobrodružných románů,
opřených o historická fakta a reálie.

WILBUR SMITH
NA LeopardÍ SKÁLE
CENA 329 Kč

Wilbur Smith prožil život prosycený dobrodružstvím, nezřídka se ocitl téměř na prahu smrti – napadli ho lvi, ohrožovali žraloci, zůstal v africké buši
bez vody. Líčení jeho vlastních zážitků je mimořádně
napínavé, místy úsměvné a vtipné, především však
poutavé jako jeho podmanivé romány.

BELETRIE
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Michelle Moran
nefertiti
CENA 149 Kč

EDISON MARSHALL
VIKING

FRANCO FORTE, GUIDO ANSELMI
ROMULUS 

Bývalý otrok Ojíř se stane jedním z vikinských vůdců. Proti Anglii vyrazí tři sta dračích 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
pravdu sám o sobě…

Větrem a sluncem ošlehaný muž vyorává v tvrdé zemi brázdu. Málokdo z přítomných si
uvědomuje, že právě v ten okamžik vznikají
základy věčného města Říma. Za jeho krvavým
a bolestivým zrodem ovšem stojí mnohem více.
Romulus o tom ví své. Vždyť jeho rukou skonal
i jeho bratr. Výčitky ovšem přehluší intriky, kterými se to kolem něj jen hemží.

CENA 289 Kč

LISTO

KAREL CUBECA
FARAONŮV NÁSLEDNÍK
CENA 279 Kč

stanley struble
tajemná legenda mayů
CENA 99 Kč

PAD

KAREL CUBECA
FARAONŮV SOUD
CENA 289 Kč

KAREL CUBECA
Vyměřený čas

KAREL CUBECA
VE STÍNU FARAONA
CENA 299 Kč

KAREL CUBECA
KAWA 9
CENA 299 Kč

Sny o dokonalém světě berou za své, když planeta přichází o magnetosféru a stává se smrtící pastí. V nastalém
chaosu ukrývá profesor svoji dceru Karru do odlehlého
vězení, kde nastoupí na pozici psycholožky. Poté co
i sem prosáknou informace o kritické situaci, nezbývá
než vytvořit nesourodou skupinu, která se vydá na dobrodružnou cestu za záchranou života. Někdo má ale snahu výpravu překazit, podezření padá na každého.

BELETRIE

19/
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Christian Jacq
ramses –
syn světla
CENA 279 Kč

r

Christian Jacq
Ramses –
Chrám milionů let
CENA 319 Kč

VALERY ESPERIAN
NESMRTELNÝ CHEOPS

Elizabeth Peters
v hlubinách skalní říše
CENA 129 Kč

Libbie Hawker
Dar boha slunce
CENA 329 Kč

Ambiciózní, spravedlivý a nemilosrdný. Zotročil
národy, podmanil si cizí země a zničil protivníky. Ale ani chrámy, přístavy a kvetoucí obchod
v říši neuspokojily všechny jeho touhy. Potřeboval
odhalit tajemství svatyně Thoth. Jen tak vstoupí
mezi bohy, jen tak se stane nesmrtelným… Nechejte se vtáhnout do víru života spletité královské dynastie, kde intriky, křivdy a úklady nepřátel
mají své místo stejně jako odvaha, láska a čest.
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Elizabeth Peters
zmizení nefertiti

ELIZABETH PETERS
strážkyně podsvětí

CENA 329 Kč

CENA 289 Kč

Elizabeth Peters
kniha mrtvých
CENA 299 Kč

Elizabeth Peters
ZTRACENÁ OÁZA
CENA 129 Kč

Emersonovi se v Káhiře připravují na další vykopávky. Poklidné přípravy se změní ve zběsilý běh o život – pronásledují je bandy vykradačů hrobů a překupníků. Manželé se s údivem dozvídají, že jejich syn tajně přechovává starý papyrus
Knihu mrtvých, vzácnou část královského pokladu. Ke všemu se zdá, že krádež knihy rozezlila i egyptské bohy...

ELIZABETH PETERS
sběratel duší
CENA 269 Kč

BELETRIE
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DAVID MORRELL
BRATRSTVO RŮŽE

LOUIS L' AMOUR
v zajetí zlaté řeky

CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
ZÁKON PRÉRIE

LOUIS L' AMOUR
SMRT PŘIJDE S ÚSVITEM
CENA 269 Kč

K jedinému zdroji vody široko daleko míří opravdu pestrá škála lidí. Když nesourodou skupinu
napadne kmen Apačů, jsou najednou rivalové
nuceni spojit své síly a společně bojovat proti
nepříteli. Mužská ješitnost, touha po zlatě, vzrůstající napětí i počet mrtvých a ubývající voda rozpoutá mezi obklíčenými paniku, která Apačům
jen usnadňuje práci.

CENA 349 Kč
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DAVID MORRELL
BRATRSTVO KAMENE

LOUIS L' AMOUR
POUŠŤ NEZNÁ SLITOVÁNÍ

DAVID MORRELL
VLÁDCE NOCI

CENA 229 Kč

CENA 299 Kč

LOUIS L' AMOUR
LÉČKA
CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
MEXICKÉ ZLATO
CENA 269 Kč

Kdysi spojovala Kilrona a Paddocka láska k jedné
ženě, teď je spojuje vyhnanství na Divokém západě
a každodenní bitva o život svůj i těch, které přísahali ochránit. Zatímco Paddock táhne do boje proti
nepříteli, Kilrone střeží ve městě ženy a děti. A ještě
než nastane soumrak, padnou do pasti…

EILEEN DREYER
ZLOMENÁ PŘÍSAHA
CENA 99 Kč

BELETRIE
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Ken McClure
Lovec myšlenek
CENA 319 Kč
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DANIEL KALLA
NÁKAZA

KEN McClure
V PŘÍMÉM OHROŽENÍ

Alanu Vaughnovou, expertku na infekční
nemoci, vyšlou do Janova, aby vyšetřila těžce
nemocného pacienta. Alana je v šoku, když
zjistí, že jde o mor. Případ přisuzuje bioterorismu, dokud ji pátrání po prvním nakaženém
člověku nedovede do středověkého kláštera.
Nemoc se mezitím šíří obrovskou rychlostí
a konec epidemie je v nedohlednu…

Když se Steven Dunbar pustí do vyšetřování
vraždy dvou lékařů, netuší, jaká je mezi nimi
spojitost. Spolupráce s Interpolem odhalí další
oběti zabité stejným způsobem. Vše nasvědčuje tomu, že podezřelé zbohatnutí jistých lidí
souvisí s bojem proti smrtícímu viru, a Steven
musí zasáhnout dřív, než se v ohrožení ocitnou
další životy, včetně toho jeho.
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KEN McClure
diagnóza
CENA 99 Kč
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KEN McCLURE
ve vyšším zájmu
CENA 129 Kč

Andreas WinkELmann
Host

MICHAEL CORDY
ĎÁBLOVO PÍSMO

Když se Thomas a Saskia vrátí z dovolené,
hned si uvědomí, že je něco špatně. V domě někdo byl. Thomase někdo udeří do
hlavy. Po týdnech v bezvědomí se probírá
a zjišťuje, že Saskia byla unesena. V okolí se
začnou ztrácet i další ženy a ve vzduchu visí
tísnivé ticho nalezených mrtvých těl.

Geolog Ross má v životě vše a nyní čeká s manželkou Lauren potomka. Když akademička Lauren
rozluští Voynichův rukopis, po staletí opředený záhadami, ocitne se ve smrtelném nebezpečí. Rossovi
nezbyde než vyhledat bájnou zahradu, kterou mu
podle rukopisu vylíčila. Není však sám. Při závodu
s časem a vrahem objeví místo, které může podrýt
vše, co si dosud myslel o původu života na Zemi.

CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

ken mcclure
bezmezná ctižádost
CENA 99 Kč

BELETRIE
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JAMES PATTERSON
HODINA PRAVDY

JAMES PATTERSON
JEN PRO ZVANÉ

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
NA TENKÉM LEDĚ

JAMES PATTERSON
CITLIVÉ MÍSTO
CENA 319 Kč

V ranních hodinách se rozléhá předměstím
Washingtonu střelba, po které zůstalo na zemi
tělo mrtvého policisty. Vlna stejně brutálních
vražd se přehnala celým městem a jediné, co
mají všechny oběti společného, jsou zločiny,
které spáchaly. Alex Cross je na stopě nebezpečnému samozvanému katovi, který je přesvědčen, že všichni viníci musí zemřít.

JAMES PATTERSON
PASTÝŘ
CENA 319 Kč
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James Patterson
Oko za oko

James Patterson
Vadí, nevadí

CENA 129 Kč

CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
VOLAVKA
CENA 329 Kč

James Patterson
POHLEDNICE SMRTI
CENA 149 Kč

Reportér Ben má své soukromé posedlosti, mezi něž
patří i žena jménem Diana, po které bezmezně touží.
Když je Diana po pádu z balkonu svého bytu nalezena
mrtvá na chodníku, má se za to, že spáchala sebevraždu. Ben přesto začne pátrat po příčině úmrtí a brzy
zjistí, že Diana vedla dvojí život. A jestli s vyšetřováním hned neskončí, může být Ben další na řadě.

james patterson
okamžik překvapení
CENA 149 Kč

BELETRIE

23/

James Patterson
Král detektivního žánru a vynikající
vypravěč se řadí k nejčtenějším současným americkým autorům. Ročně
napíše asi dvacet knih a ve světě
se prodalo přes 300 milionů výtisků jeho thrillerů. Úspěch slaví jak
narůstající série s hlavním hrdinou
Alexem Crossem, policejním detektivem a psychologem pronásledujícím úchylná monstra, tak kauzy
detektivky Lindsay Boxerové a Ženského vyšetřovacího klubu z Los
Angeles, očíslované už v názvu (od
První musí zemřít až po Sedmnácté
znamení).

JAMES PATTERSON
DRUHÉ LÍBÁNKY
CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
NEROZLUČNÝ PÁR
CENA 299 Kč

jeme

ču
oru

dop

james patterson
desáté výročí

JAMES PATTERSON
ŠESTNÁCTÁ LEŽ

CENA 149 Kč

CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
SEDMNÁCTÉ ZNAMENÍ
CENA 319 Kč

james patterson
JEDENÁCTÁ ROZHODNE
CENA 149 Kč

V ulicích San Franciska panuje strach. Po několik
měsíců se objevují těla zastřelených bezdomovců,
ale policie se zločiny nezabývá. Až seržantce Lindsay
Boxerové se podaří vypátrat stopu k vrahovi, který zatouží po osobní odplatě. Lindsay vystavuje nebezpečí
jak sebe, tak i kolegy, kteří ji od pátrání odrazují. Ale
nechat vraha uniknout? To není její styl.

JAMES PATTERSON
PATNÁCTÝ SKANDÁL
CENA 289 Kč

BELETRIE

24/
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J. D. Robb
se mnou si nezačínej

J. D. ROBB
schůzka s ďáblem

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

J. D. Robb
MÁM TĚ V HRSTI

J. D. ROBB
ruka ruku myje
CENA 299 Kč

Během schůze, která má rozhodnout o budoucnosti letecké společnosti, vtrhne do místnosti viceprezident podniku Rogan, opásaný
výbušninami. Vyšetřování masakru se ujme
Eva Dallasová, která zjistí, že Rogan byl k činu
donucen vyděrači, jež drželi jeho rodinu jako
rukojmí. Co dělat, aby se sama neocitla v hledáčku nelítostných vrahů?

CENA 299 Kč

me

čuje

oru

dop

J. D. ROBB
tiše a přesně

J. D. ROBB
NA MĚ SI NEPŘIJDEŠ

J. D. ROBB
Totožnost neznámá

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

J. D. ROBB
ZEMŘEŠ V DALŠÍ KAPITOLE
CENA 329 Kč

J. D. ROBB
jen ty a já

CENA 299 Kč

Při vyšetřování vraždy obdrží policistka Eva
Dallasová tip z nečekaného zdroje – od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek
vlastní knihy. Eva se stulí s kocourem u krbu
a čte, jenže čas ubíhá rychle, a pokud se zločinec opravdu inspiroval v knize, jedná se teď
teprve o druhou kapitolu v dlouhé sérii.

J. D. ROBB
odplata tě nemine
CENA 149 Kč

BELETRIE

25/
N ov ý e r
sell
best lovny
rá
od k pětí
na

LEDEN

M. H. CLARK
NEZAVÍREJ OČI

M. H. CLARK
V PODEZŘENÍ

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

MARY HIGGINS CLARK
NA JEDNÉ LODI

M. H. CLARK
CELÁ V BÍLÉM
CENA 289 Kč

Aby po skandálu se snoubencem unikla nežádoucí pozornosti, přijme Celia nabídku uspořádat přednášku na luxusní výletní lodi, na
jejíž palubě se seznámí se stařičkou lady Emily.
Třetí den po vyplutí je bohatá vdova nalezena
mrtvá a pohřešuje se i její smaragdový náhrdelník. Celia vezme případ do svých rukou. Smrt
je ovšem blízko a z lodi není úniku.

CENA 289 Kč

me

čuje

oru

dop

M. H. CLARK
MELODIE STÁLE ZNÍ

M. H. CLARK
MÁ RÁD HUDBU, RÁD TANČÍ

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ

CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

Mary Higgins Clark
Přede mnou se neschováš
CENA 319 Kč

J. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSÍ
CENA 149 Kč

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po
párty je v bazénu nalezeno mrtvé tělo osmnáctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou jejího přítele, který tvrdí, že je nevinný. To by
znamenalo, že vrah stále zůstává na svobodě.
Kerryina sestra Aline touží znát pravdu, ta
pro ni ovšem může být smrtelná.

M. H. CLARK
každý něco skrývá
CENA 129 Kč

BELETRIE

26/
me

čuje

oru

dop

JACKIE COLLINS
KREV NENÍ VODA

jackie collins
pomsta lucky

CENA 349 Kč

CENA 149 Kč

JACKIE COLLINS
PLAVBA
ZA VŠECHNY PRACHY
CENA 319 Kč

jackie collins
smrtelné pokušení
CENA 129 Kč

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

CENA 129 Kč

me

čuje

oru

dop

jackie collins
ŽENATÍ MILENCI

jackie collins
milenci & mstitelé

JACKIE COLLINS
milenci
a hazardní hráči

CENA 149 Kč

CENA 349 Kč

JACKIE COLLINS
ZPOVĚĎ DIVOŠK Y
CENA 289 Kč

jackie collins
šance
CENA 149 Kč

Poté co čtyřletá Lucky objeví tělo zavražděné matky v rodinném bazénu, ji její otec Gino Santangelo, 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.

jackie collins
lucky
CENA 129 Kč

BELETRIE

27/

jeme

ču
oru

dop

tilly bagshawe
po setmění

SIDNEY SHELDON
ŘEKNI MI SVŮJ SEN

CENA 149 Kč

CENA 289 Kč

TILLY BAGSHAWE, Sidney SHELDON
ZÍTŘEK NEDOŽENEŠ
CENA 349 Kč

SIDNEY SHELDON
BOJÍŠ SE TMY?
CENA 329 Kč

Tracy Whitneyové se spolu s Jeffem podařilo vydělat na
chamtivých boháčích celé jmění, ale k úplnému štěstí jí
přece jen něco chybí. Jak měsíce ubíhají a Tracy se nedaří s milovaným mužem otěhotnět, začne se jí stýskat
po adrenalinu dřívějších časů. Jednoho dne zmizí beze
stopy. Tracy kdysi donutila zaplatit za hříchy ty, kteří
zničili její rodinu, teď však někdo usiluje o odplatu...

tilly bagshawe
podle nových pravidel
CENA 99 Kč

jeme

ruču

o
dop

sidney sheldon
mistrovská hra

SIDNEY SHELDON
DOKONALÉ PLÁNY

CENA 129 Kč

CENA 269 Kč

SIDNEY SHELDON
odhalená tvář
CENA 279 Kč

sidney sheldon
odvrácená
strana půlnoci
CENA 149 Kč

Proslulý psychoanalytik Judd Stevens stojí před
nejzávažnějším případem své kariéry. Dva lidé
z jeho blízkosti byli zavražděni. Vyřizuje si s ním
účty někdo nervově labilní, komu nedokázal pomoci? Je snad on sám dalším cílem? Než vrah udeří
znovu, musí Judd proniknout do jeho mysli, nebo
bude sám z vraždy obviněn.

sidney sheldon
vzpomínky na půlnoc
CENA 129 Kč

BELETRIE

28/
jeme

ču
oru

dop

jeme

ču
oru

dop

LINDA HOWARD
co přede mnou tajíš?
CENA 299 Kč

ANNA SIMONS
SKRÝŠ

Linda Howard
Nezvěstná

CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

Lékařka Eva doufá, že stíny minulosti nechá konečně
za sebou. Ale už první den služby ve věznici se nevědomky zaplete do zločinu. Žena jednoho zatčeného
ji žádá o pomoc, Eva odmítne – a další den žena
zmizí. Co chtěla říct? Z čeho měla strach? Eva se rozhodne vypátrat pravdu na vlastní pěst. Netuší, že se
o ni zajímá nebezpečný vrah. A je jí nablízku…

Jina je převelena k elitní jednotce jako operátorka
dronů. Po náročném výcviku odjíždí na nebezpečnou misi. Tam je po bombovém útoku prohlášena za mrtvou. Ačkoli veliteli Levimu byla její
účast zprvu trnem v oku, nikdy nenechal žádného
člena týmu na holičkách. I kdyby měl přiznat, že
ho k tomu nutí víc než jen vojenská čest.

me

čuje

oru

dop

LINDA HOWARD
NEBEZPEČNÉ VYHLÍDKY
CENA 129 Kč

jeme

ču
oru

dop

LINDA HOWARD
cizí tvář
CENA 129 Kč

Anita Waller
34 dní

Melinda Leigh
půlnoční obřad

Jak moc se může změnit váš život za pouhých
čtyřiatřicet dní? Anna a Ray spolu prožili v manželství pětatřicet let, ale za zavřenými dveřmi
není všechno tak docela v pořádku, jak by se
mohlo zdát. V den výročí jejich svatby se Anna
rozhodne Raye opustit. Tím spustí lavinu děsivých činů, které možná skončí vraždou…

Nedávno došlo v Maine k několika vraždám
a přepadením. Z jednoho takového vyvázla živá
i sestra Dannyho Sullivana. Ten se po selhání policie snaží násilníka vypátrat a pustí se do vyšetřování s Mandy, další obětí. Mandy ovšem skrývá
tajemství a chce především chránit vlastní rodinu,
protože vrah svou práci ještě zdaleka nedokončil.

CENA 299 Kč

CENA 319 Kč

melinda leigh
půlnoční odhalení
CENA 299 Kč

BELETRIE
jeme

ču
oru

dop

29/
me

čuje

oru

dop

JAROSLAVA ČERNÁ
TÝDEN BLÁZNA
CENA 279 Kč

jaroslava černá
neplakej, vrátím se pro tebe

Zdeněk Hanka
Ticho nemá ozvěnu

Václav s Danou žijí docela spokojeně, dokud jim do života nevtrhne Václavova dcera z prvního manželství, kterou za velmi
dramatických okolností opustil. Václav má
pocit, že musí teď už dospělé dceři všechno
vynahradit, a nepostřehne, že se dcera přišla
pouze pomstít a zničit mu život.

Jill zbožňuje hudbu a chtěla by se jí jednou
živit. Proti vůli otce tráví čas s rockovou kapelou, ale zároveň chce překvapit rodiče tím,
že získá titul v oboru, který ji baví. Proto
před nimi utají přihlášku ke studiu a nevědomky tím zamete stopy ke svým únoscům.

CENA 289 Kč

CATHERINE BURNS
NIKOMU by NEUBLÍŽIL
CENA 319 Kč

me

čuje

oru

dop

CENA 289 Kč

zář

í

KAY HOOPER
TVŮJ ČAS SE KRÁTÍ
CENA 299 Kč

LIZ LAWLER
DOKUD TĚ NENAJDU

BARBORA WALTEROVÁ BENEŠOVÁ
V NÁRUČI KANIBALA

Emily je zdravotní sestra, ale nyní se ocitla v roli
pacientky. Když se v noci po operaci probudí,
vidí, jak se lékař u vedlejšího lůžka marně snaží oživit mladou ženu. Ráno je pokoj prázdný
a Emily má za to, že šlo o pouhou noční můru.
Pak ale najde náramek patřící oné ženě a začne
tušit, že se v nemocnici děje něco strašného.

Adriana si svůj život pamatuje až od chvíle,
kdy ji našli zuboženou ležet na ulici před
britskou ambasádou v Sierra Leone. Co
bylo předtím, netuší. Naprosto ji šokuje,
když se dozví, že kdysi porodila dítě. Zoufale začne pátrat po své minulosti, ovšem
vzpomínky odsunuté do nevědomí mohou
být až příliš děsivé a kruté.

CENA 319 Kč

LIZ LAWLER
ZATÍMCO JSI SPALA
CENA

319 Kč

BELETRIE

30/
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NORA ROBERTS
CO PŘETRVÁ VĚKY

NORA ROBERTS
CIZINEC

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
SPODNÍ PROUDY

NORA ROBERTS
BLÍZKO PLAMENE
CENA 329 Kč

Zane a jeho sestra Britt vyrůstají v luxusním domě
u horského jezera. Jejich otec je vážený občan a celá
rodina budí dojem dokonalosti. Jen obě děti znají
pravdu – otec je s tichým souhlasem matky léta týrá.
Zane se mu jednoho dne vzepře a uteče z domu. Po
letech se ale rozhodne vrátit, aby ochránil svoji sestru
a začal nový život. Dokáže se osvobodit od strašlivých
vzpomínek z dětství, nebo ho znovu zcela pohltí?

NORA ROBERTS
DŮM NA ÚTESU

čujeme

CENA 289 Kč

doporu

čujeme

doporu

Nora Roberts
Ohnivé pouto
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
když přijde soumrak

NORA ROBERTS
ÚDOLÍ TICHA

Bodine vede relativně poklidný život na prosperující rodinné farmě. Její podnikání naruší až návrat
dlouho nezvěstné tety Alice a série násilných činů
v okolí. Podezření padne na správce ranče Callena,
který Bodine už dlouho přitahuje. Jenže ve vzduchu teď visí hrozba a nikdo se necítí před nikým
v bezpečí.

V Údolí ticha vrcholí rozhodující boj s královnou
démonů Lilith, vyvolení ji musí porazit, jinak zlo
ovládne světy. Mladičká Moira, královna bájné země,
chce ochránit svůj lid, navíc ještě svádí bitvu ve svém
srdci. Cian vztahem k Moiře dává v sázku vše. Jak
dokáže milovat ženu, která musí zemřít – ať už rukou Lilith, nebo později přirozenou mocí času?

CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
KDO CHCE VÍC
CENA 299 Kč

CENA 329 Kč

BELETRIE

31/

čujeme

doporu

NORA ROBERTS
TAJUPLNÁ ŽENA

NORA ROBERTS
STÁLE V TVÉM STÍNU

CENA 329 Kč

CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
Povolené ztráty
CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
KOLOTOČ přání
CENA 289 Kč

Onen osudný večer byla pro Simone návštěva kina s kamarádkou lékem na zlomené srdce. Pro Reeda jen další
přivýdělek na brigádě. V tom zazněly výstřely. Na zemi
zůstaly ležet desítky nevinných lidí. Časem začne Simone
s Reedem spojovat více než jen krutý okamžik, který přežili. A zatímco se oba léčí z hrůz a oddávají vzájemnému
citu, vyčkává vrah na ten správný čas, aby znovu zaútočil.
A Simone stojí na nejvyšší příčce plánu jeho pomsty.

nora roberts
Rudý šál
CENA 129 Kč

Nora Roberts

NORA ROBERTS
KRUH VĚRNÝCH
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ
CENA 329 Kč

Řadí se mezi nejtalentovanější
a současně nejpilnější spisovatelské osobnosti. Píše také
pod pseudonymem J. D. Robb.
Svou první knihu vydala v roce 1981, získala mnoho ocenění a její romány jsou oblíbené
po celém světě. Je podepsána
pod více než dvěma stovkami
titulů, které vyšly v celkovém
nákladu přesahujícím čtyři sta
milionů výtisků. Uvádí se, že
se v průměru každou minutu
prodá 27 jejích knížek.

BELETRIE

32/
čujeme

doporu

čujeme

doporu

B. T. BRADFORD
ÚČET ZA LÁSKU

B. T. BRADFORD
DAR OSUDU

CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

BARBARA T. BRADFORD
HŘÍCHy panství cavendon
CENA 349 Kč

B. T. BRADFORD
NEBEZPEČNÉ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

Válka si vyžádala na Anglii vysokou daň. Panství Cavendon čelí bankrotu a rody Swannových a Inghamových se dostávají do pře. Když na povrch prosákne
hluboko pohřbené tajemství, stane se právě rodinné
sídlo hrozbou pro všechny. Dokážou se oba rody spojit, aby zachránily jméno rodiny a svou budoucnost?

ŘÍJE

N

Láska
nebo
ujeme

B. T. BRADFORD
MOSTY OSUDU
CENA 129 Kč

čujeme

doporu

č
doporu
povinnost

ivana andrews
křehký slib
CENA

269 Kč

Ivana Andrews
Otoč se tváří ke slunci
CENA 269 Kč

ivana andrews
ZEPTEJ SE MOŘE

ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNÉ VODY

Sofie pracuje jako recepční v luxusním vídeňském hotelu. Náročná práce a neshoda
s kolegou vyústí v hysterický výstup, proto
odjíždí na měsíc k moři. Zde ji proud vžene
do náruče charismatického Martina. Jejich
začínající vztah je však narušen jeho bývalou
přítelkyní, která mu oznámí, že je těhotná.
Rozhodne se Martin pro povinnost, nebo dá
raději šanci lásce?

Po tragické ztrátě rodičů se Kate jen neochotně
vrací k potápění, aby pomohla svému bratrovi
zachránit rodinný podnik, který se zabývá vyzvedáváním pokladů pohřbených na mořském
dně. Dosavadní nálezy totiž neodpovídají očekávání a úřady dávají ruce pryč od financování
projektu. Jednoho dne zmizí jeden z členů posádky a Kateino podezření se naplní...

CENA

299 Kč

BELETRIE
LIST

O PA
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MEREDITH APPLEYARD
ordinace V DIVOČINĚ

MEREDITH APPLEYARD
DOKTORKA Z KONCE SVĚTA

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

MEREDITH APPLEYARD
naděje v oblacích

MEREDITH APPLEYARD
NAŠE PANÍ DOKTORKA
CENA 289 Kč

Když se Anně naskytne příležitost pracovat u leteckých záchranářů, je bez sebe nadšením. Jediný
háček je v tom, že má základnu v odlehlém vnitrozemí v rodném Broken Hillu. Ale skvělá práce,
noví přátelé a především okouzlující kolega Nick
jí dávají pomalu zapomenout na hořkou minulost. Co když ale vyjde temné tajemství na povrch
a všichni se od ní znovu odvrátí?

Tamara McKinley
Ostrov ztracených snů
CENA 149 Kč

čujeme

doporu

elizabeth Lowell
ZMATEK V SRDCI

TAMARA McKINLEY
SLIBUJI TI, ANnABELLE

CENA 129 Kč

CENA 289 Kč

TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYBLEDNOU
CENA

elizabeth Lowell
stříbrná hladina
CENA 99 Kč

329 Kč

Christy už dlouho toužila vrátit se z australské
Tasmánie do rodného Skotska. A nyní se po boku
své dcery a vnučky skutečně vydá na cestu. Ty ale
po čase zjistí, že Christyina minulost je mnohem
temnější, než si vůbec dokázaly představit, a že
návrat oživí hořké vzpomínky, které navždy změní jejich životy.

Tamara McKinley
poslední valčík
CENA 129 Kč

BELETRIE

34/
čujeme

čujeme

doporu

doporu

Mirja Hein
Dokud nás láska
nerozdělí
CENA 329 Kč

MIRJA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ

LAURA WALDEN
NEFRITOVÉ SLZY

Mladičká Vicky dorazí v době zlaté horečky ke
břehům Austrálie. Touží po návratu do Anglie,
ale k novému kontinentu ji připoutá zájem
pohledného Jonathana. Chudý muž ve snaze
získat srdce bohaté mladé dámy odjíždí na
zlatá pole, aby zbohatl a směl se o ni ucházet.
Vickyina rodina lásce nepřeje a splétá intriky
tak, že je pro oba milence těžké jim neuvěřit.

Už dlouhé roky hraje pro ženy z rodu Parkerů zelený kámen bohů magickou roli. Ani
designérka Mila není výjimkou, její šperky
se těší věhlasu i daleko za hranicemi Nového
Zélandu. Když se jí do rukou dostane vzácný amulet, okamžitě cítí jeho moc. To ovšem
ještě netuší, že v životě jejích předků sehrál
tragickou úlohu a že ovlivní i její osud.

CENA 299 Kč

LAURA WALDEN
dědictví MAORSKÉHO
NÁČELNÍKA
CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

čujeme

doporu

LAURA WALDEN
ZNAMENÍ OSUDU
CENA 299 Kč

ELIZABETH HARAN
ZA JASNÉ NOCI
CENA 329 Kč

ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE
CENA 319 Kč

laura walden
půlnoční rituál
CENA 299 Kč

elizabeth haran
květy v poušti
CENA 149 Kč

Matyldiny sny o rodinném štěstí vezmou za své, když na
zásnubní hostině ztropí její opilý otec skandál. Dosud vážená rodina je přetřásána na veřejnosti a zostuzená dívka
prchne z města do tichého vnitrozemí. V zapadlé vesnici
nepotká nikoho, komu by se mohla vyplakat na rameni,
proto svou bolest svěří papíru. Netuší, do jaké pasti se dostane, když se z knihy stane bestseller.

BELETRIE

BARBARA woodová
SEDM DÉMONŮ
CENA 289 Kč

BARBARA woodová
DOKONALÁ HARMONIE
CENA 289 Kč

35/

BARBARA WOODová
doktorka samantha
CENA 349 Kč

BARBARA woodová
PANENKY z ráje
CENA 329 Kč

čujeme

doporu

BARBARA woodová
VYVOLENÁ

BARBARA woodová
POD AFRICKÝM SLUNCEM

CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

BARBARA WOODová
VZDÁLENÁ ŘEKA
CENA 349 Kč

BARBARA woodová
hořké tajemství
CENA 249 Kč

BARBARA woodová
BÍLÁ ŽENA
CENA 299 Kč

Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli. Když se na pozemku Schallerových
najde lidská kostra, je zřejmé, že se jedná
o oběť odporného zločinu. Nenávist mezi
rodinami vzplane mohutným plamenem
a na denní světlo se vynoří děsivá tajemství,
kterým by bylo lépe ve věčné tmě.

Barbara woodová
Hvězda Babylonu
CENA 269 Kč

barbara woodová
DUHOVÝ HAD
CENA 149 Kč

BARBARA woodová
Plamen duše
CENA 289 Kč

Barbara woodová
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

BELETRIE

36/
ŘÍJE

N

čujeme

doporu

V. S. ALEXANDER
DÍVKY OD SVATÉ MAGDALÉNY
CENA 329 Kč

V. S. Alexander
Ochutnávačka
CENA 329 Kč

V. S. Alexander
VZDOR

JEANNE KALOGRIDIS
SKANDÁLNÍ KOMTESA

Lucinda je nešťastně zamilovaná do bezohledného sira Blakelyho, zatímco její sestra Briana
čeká dítě s chudým pachtýřem Rorym. Když je
bezcitný sir Blakely postřelen, vina padne na Roryho. Nejlepší vyhlídkou pro obě sestry je útěk
do Ameriky. Jak by ale mohly opustit své blízké
v tak kruté době a čeká je za mořem skutečně
lepší budoucnost?

Caterina Sforza, dcera milánského vévody, působí
rozruch. Chová jako muž: tráví život na bojištích
a oddává se milostným pletkám. Své síly musí soustředit zejména na spory s krutými nepřáteli z rodu
Borgiů. Po jejím boku naštěstí stojí věrná dvorní
dáma Dea, které ovšem karty prozradí znepokojivé
poselství. Budou mít obě sílu čelit svému osudu?

čujeme

doporu

CENA 349 Kč

čujeme

doporu

Philippa Gregory
Tři královny
CENA 369 Kč

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮŽE

VERONIKA MOREIRA
MÁ PANÍ

Alžběta z Yorku byla vychovávána k tomu, že
se stane královnou. Jindřich Tudor VII. se s ní
ožení, aby si upevnil moc. Jenže Angličané
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,
jehož nepoznává, a manželem, kterého miluje.

Jindřich a Anna tvořili dokonalý pár. On, nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale i okouzlující. Ona, urozená dívka, bystrá a ctižádostivá.
Vstoupili do dějin svou vášní. Síla jejich lásky
překonala výsměch monarchů, výhrůžky papeže
a pohrdání prostého lidu. Ale tato bouřlivá romance dospěla ke krvavému konci, kterému se
i po staletích zdráháme uvěřit.

CENA 329 Kč

PHILIPPA GREGORY
ZKROCENÁ KRÁLOVNA
CENA 369 Kč

CENA 239 Kč

BELETRIE

37/

čujeme

doporu

ALLISON PATAKI
SNY CÍSAŘOVNY SISI

Robin Maxwell
Tajný deník Anny
Boleynové

CENA 299 Kč

CENA 269 Kč

BRANDY PURDY
DVĚ CÍSAŘOVNY
CENA 299 Kč

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAŘOVNA
CENA 329 Kč

Dvě urozené Francouzky Rose a Aimee míří do Paříže za štěstím. Do Rose se zamiluje generál Napoleon
Bonaparte a za chvíli je z ní francouzská císařovna.
A Aimee? Tu při cestě na Martinik unesou piráti
a prodají ji do harému. Krásou a inteligencí žena
okouzlí tureckého sultána a ona záhy vystoupá na pozici s nepředstavitelnou mocí. Štěstí je ale vrtkavé…

hilary green
DVAKRáT KRáLOVNOU
CENA 329 Kč

čujeme

doporu

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
S CEJCHEM ĎÁBLA
CENA 239 Kč

OLŘIŠKA CIPROVÁ
DÍVČÍ VÁLKA
CENA 229 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DRAHOMÍRA
CENA 269 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
LÁSKA A MAJESTÁT
CENA 269 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
GUTA HABSBURSKÁ
CENA 229 Kč

Drahomíra se po smrti svého muže knížete Vratislava
dostane do ostrého sporu s tchyní Ludmilou. Osamocená kněžna nese velmi nelibě Ludmilin vliv na
svého syna Václava. Prudkou zášť, která ji sžírá, dokáže zmírnit jen láska k dávnému příteli. Ovšem ani
něžné city nezastaví plánovanou vraždu, která změní
jak Drahomíru samotnou, tak i politiku v Čechách.

BELETRIE

38/
zá ř

í

čujeme

doporu

JAROSLAVA ČERNÁ
perchta z rožmberka
CENA 249 Kč

jaroslava černá
valdštejn

JAROSLAVA ČERNÁ
VLADISLAV II.

Ve vzduchu mrazivé únorové noci roku
1634 visí něco temného. Albrecht z Valdštejna má neblahé tušení, že příští okamžiky
rozhodnou o jeho dalším osudu. I přes zlé
myšlenky se ovšem neubrání vzpomínkám
na milovanou Lukrécii, ženu, která byla až
do své poslední chvíle tím nejlaskavějším
člověkem, jakého kdy poznal.

Vladislav má pověst nezodpovědného mladíka – holduje ženám, vínu i jiným radovánkám. A právě takového panovníka potřebuje na trůn česká šlechta, aby
mohla posílit svůj vliv a moc. Ale k překvapení všech
se Vladislav ujme panovnických povinností velmi
svědomitě a stejně svědomitá se zdá být i jeho volba
české královny – krásné, bohaté a chytré Judity.

CENA 289 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
Václav IV.
CENA 269 Kč

čujeme

doporu

CENA 289 Kč

čujeme

doporu

JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOFIE
A VÁCLAV IV.
CENA 269 Kč

MELITA DENKOVÁ
TAJNÝ DENÍK BLANKY Z VALOIS

Hana Whitton
Sidonie Česká

Ze čtyř žen Karla IV. je Blanka z Valois považována za tu nejmilovanější. Příběh začíná
v lednu 1336, kdy je vznešenému páru teprve
devatenáct let. Do Prahy přijíždí druhá žena
Karlova otce Jana Lucemburského a s její družinou také muž přezdívaný Španěl...
A právě on velmi ovlivní Blančin osud.

Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli
provdali za saského vévodu, ve kterém později
nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem nesměly vstoupit boje o další území, jež se Sidonii
na rozdíl od manžela velmi příčí. Vzepřít se manželovi je ale v období středověku pro ženu téměř
nemyslitelné.

CENA 269 Kč

Jaroslava Černá
anežka a král
CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

BELETRIE
LIST

O PA

33/
39/

D

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

HANA WHITTON
eliška přemyslovna

CENA 279 Kč

CENA 269 Kč

HANA WHITTON
VRATISLAV

HANA WHITTON
BOŽENA ČESKÁ
CENA 269 Kč

Hana Whitton
Karel IV.
CENA 249 Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA DAGMAR
CENA 249 Kč

Druhorozený Vratislav přijal na rozdíl od ambiciózního Spytihněva vládu nad olomouckým
panstvím bez hořkosti a závisti. Od života totiž
očekává více – hledá lásku a náhoda mu přivede do cesty urozenou Gutu. Jejich štěstí však
netrvá dlouho. Kníže Spytihněv se rozhodne
bratrovo území připojit ke svému a novomanželům nezbývá než se zachránit útěkem.

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ

Hana Whitton
Anna Česká

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

HANA WHITTON
PRSTEN
PRINCEZNY JUDITY

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ

CENA 269 Kč

CENA 279 Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA KUNHUTA A ZÁVIŠ
CENA 269 Kč

HANA WHITTON
KATEŘINA LUCEMBURSKÁ
CENA 249 Kč

Hana Whitton
zimní královna
CENA 129 Kč

BELETRIE

40/
LED

EN

A. NASIF / C. OBBER
MAMI, SLITUJ SE!

Caitlin Spencer
Nechte mě odejít

CENA 199 Kč

CENA 249 Kč

timeA e. nagy, shannon moroney
BEZMOCNÁ

B. Koudelková / M. Bárta
útěk z africKÉHO PEKLA
CENA 249 Kč

Když Timea odpověděla na inzerát, který nabízel mladým dívkám práci au pair v Kanadě,
bylo jí přesně dvacet. Pro holku z komunistického Maďarska to znělo jako splněný sen – vydělá si peníze, naučí se anglicky… Po příjezdu
do Toronta je ale uvězněna ve špinavém nočním klubu a musí prodávat své tělo.

H. BASHIR / D. LEWIS
slzy pouště
CENA 269 Kč

Soheir khashoggi
dětí se nevzdám

dORIS GLüCK
UMLČENÁ

SArAh FORSYTh
zotročená

Jacky TreVANE
Fatwa

soheir khashoggi
amira z harému

Choga regina egbeme
zakázaná oáza

choga regina egbeme
za zlatými mřížemi

T. Okpara / C. Guinet
CEna MÉHO ŽIVOTA

CENA 99 Kč

CENA 129 Kč

CENA 99 Kč

CENA 129 Kč

CENA 249 Kč

CENA 99 Kč

CENA 249 Kč

CENA 99 Kč

BELETRIE
ZÁŘ

Í

ý
Dětsk
ák
j
vo

33/
41/
ÚNO

R

Helen A. Rosburg
Vábení pouště
CENA 129 Kč

FUTURE D. FIDEL
BOJOVNÍK

HANA HINDRÁKOVÁ
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU

Když bylo Isovi deset let, jeho dětství se v jediném
dni navždy změnilo. Do rodného města Bukavu
vtrhla jednotka vzbouřenců, v ulicích zuřily požáry a Isa se stal svědkem toho, jak rebelové brutálně pozabíjeli zbytek jeho rodiny. Rachot střelby
a křik mu od toho dne zní stále v hlavě, cítí ostrý
pach krve. Když ho vypátrají dětští vojáci, postaví
ho před jasnou volbu – smrt, nebo zbraň?

Nora se při natáčení reportáže o afrických národních parcích dostane na stopu pytlákům.
Její dobrodružná povaha ji přivede do nesnází a nezbude než požádat o pomoc Daniela,
který před svými city k Noře utekl na černý
kontinent. V boji o holý život oba zjišťují, že
jejich zakázaná láska ještě zesílila a ohrozit ji
může jen past, kterou na ně nastražili pašeráci
s rohovinou.

CENA 269 Kč

ULLA FröHLING
BYLA JSEM OTROKYNÍ
V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 129 Kč

čujeme

doporu

A. Nojoud / D. minoui
dětská nevěsta

HANA HINDRÁKOVÁ
SMRTÍCÍ BYZNYS

CENA 99 Kč

CENA 249 Kč

Ilona maria Hilliges
bílá čarodějka
CENA 99 Kč

M. Nazer / D. Lewis
Byla jsem otrokyní
CENA 129 Kč

Ilona se vdala za Nigerijce. Přestože mají dvě děti, musí Ilona živit
celou rodinu. Když přijde na manželovu nevěru, dojde jí trpělivost.
Odjíždí do Nigérie, kde poznává tři odlišné světy – chudý svět většiny domorodců, svět bělochů a jejich černošského personálu a konečně svět domorodé nigerijské elity. Časem se Ilona stává pro určitý
okruh lidí nepohodlnou, a ač je to k nevíře, jen díky amuletům
a rituálům se jí podaří zachránit si holý život.

Hana Hindráková
Nezlomný
CENA 269 Kč

BELETRIE / PRO DĚTI A MLÁDEŽ

42/

čujeme

doporu

čujeme

doporu

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
HOTELSTORY
CENA 229 Kč

LUISA BINDER
MŮŽEME SI VYKAT?

SUZY K. QUINN
DENÍK uštvaNÉ MATKY

Ellen po pětatřiceti letech manželství přestalo
bavit skákat, jak muž píská. Jen mu to neměla říkat na dovolené ve Skandinávii, protože
teď musí nějak dopravit nenáviděný karavan
do vzdáleného domova. Jejím zachráncem je
floutek Ronny. Jak asi dokáže s vynervovanou
a poněkud úzkoprsou starší dámou vyjít?

Juliette se právě stala matkou malé Daisy,
ovšem mateřství zdaleka není takové, jak si ho
malovala. Daisy nechce spát a žádný z milionů osvědčených triků rodičovských příruček
na ni neplatí. A pak je tu ten prevít, co Juliette
nechal stát u oltáře, Daisyin otec. Naštěstí je
po ruce vždycky deník, papír snese vše!

CENA 279 Kč

Johannes Rosengarten
mandaly –
energie kruhu
CENA 129 Kč

čujeme

doporu

CENA 289 Kč

čujeme

doporu

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129 Kč

Mandaly
pro meditaci
a vnitřní rovnováhu
CENA 169 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
CENA

99 Kč

Tvůrčí činnost, jakou je vybarvování spletitých
mandal, a nezbytné úvahy o výsledném obrazci
vedou k rozjímání, které snižuje stres a přináší
vnitřní klid. Buddhisté a hinduisté používají tradiční mandaly k meditaci a uzdravování. Kruhová vyobrazení se odedávna objevují ve všech
kulturách. Také v přírodě nacházíme příklady
mandal: stačí pohlédnout na Zemi, květiny,
kruhy na vodě, zkameněliny… Nastupte svou
cestu k duševní rovnováze s touto knihou, která
obsahuje devadesát tajemně krásných mandal
v mnoha rozmanitých stylech a vzorech.

rudi moser
mandaly – magický kruh
CENA 129 Kč

Mandaly jsou kruhovité omalovánky, které
mají mimořádný účinek. Geometrické obrazce
jsou zde harmonicky uspořádány a kruhy mají
svůj magický střed. Tím uklidňují, přinášejí
pohodu a dětem i dospělým tak vracejí rovnováhu. Obrázky lze navíc z knihy vyjmout
a zarámovat.

PROBELETRIE
DĚTI A MLÁDEŽ
LIST

O PA

33/
43/

D

OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

Otilie K. Grezlová
Hledá se Flíček

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
NATÁLKA A KNOFLÍČEK

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPÍK ZACHRAŇUJE
CENA 129 Kč

Natálka se bojí psů, zato její kamarádka Sofinka se
vrhá na každé zvíře, které potká. Sofince se nedaří
přesvědčit rodiče, aby nějaké pořídili domů. Chodí
aspoň pomáhat do útulku a jednou vezme Natálku s sebou, aby kamarádka překonala strach. Jenže
u štěkajících pejsků žadonících po lidském pohlazení se jí to moc nedaří. Dokud někdo nepřinese
v košíku dvě zanedbaná štěňátka…

čujeme

doporu

OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIČKA A JITŘENKA
CENA 149 Kč

čujeme

doporu

iris prey
Učíme se kreslit
CENA 129 Kč

EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENÍ

PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE KOCOURKA MÍŠU

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

Michalka se těší na právě narozeného brášku. Proč
tedy musí na prázdniny k babičce? Naštěstí ji babička
přivítá se dvěmi koťátky a mourovatý Míša jí přiroste
k srdci natolik, že si ho potají vezme domů do města.
Jenže neplechy po kocourkovi se nedají jen tak ukrýt,
a než stihne maminka zavelet, že Míša musí z domu,
zůstanou po něm jen otevřené dveře na balkon…

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

h. türk / r. PradelLa
Učíme se malovat
CENA 179 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

44/

čujeme

doporu

Lauren Brooke
Jezdecká akademie

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
úplný blázen do koní

CENA 179 Kč

CENA 179 Kč

ANTJE SZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ
CENA 199 Kč

Katy, Nely a Mila by si bez koní neuměly představit život. Ve stájích, kam docházejí, se ovšem
děje něco nekalého. Leo a jeho otec trénují koně
pro filmová studia, zejména Bleska. Ten se jednoho dne splaší a zraní Katy. Proč je kůň najednou
tak nervózní a agresivní? Trojice kamarádek na to
musí přijít, než se stane něco horšího.

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
báječné prázdniny
CENA 179 Kč

čujeme

doporu

Lauren Brooke
Jezdecká akademie
dokonalý tým
CENA 189 Kč

čujeme

doporu

Kathy Helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
JEZDECKÁ AKADEMIE
CENA 179 Kč

Kathy Helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
nováččci to nemají lehké
CENA 199 Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ
ZÁCHRANNÁ MISE
CENA 189 Kč

Alice to na prestižní škole se špičkovou jezdeckou
výukou nemá jednoduché. Je jasné, že vždy se najde 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 disciplínách. Alice se musí hodně snažit,
aby dokázala, že je pro jezdectví jako stvořená.

Lauren Brooke
Jezdecká akademie – CO JE ŠEPTEM
CENA 189 Kč

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

PROBELETRIE
DĚTI A MLÁDEŽ

33/
45/

čujeme

doporu

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU

petra martišková
léto na vodě

CENA 229 Kč

CENA 249 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA MAXIMUM
CENA 249 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM
CENA 249 Kč

Izabela má všeho plné kecky – nejlepší kamarád
leží po úrazu v nemocnici a ji čeká po prázdninách stěhování na intr do Prahy. Alespoň tam
uteče před nekonečnými hádkami rodičů. „Tohle
léto si užiju po svém!“ umane si Iza a ani netuší,
jak nezapomenutelné pro ni bude, když do jejího
života vstoupí záhadný Nik.
čujeme

doporu

BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL
CENA 179 Kč

čujeme

doporu

JEN CALONITA
NEJLEPŠÍ
PRÁZDNINY NA SVĚTĚ
CENA 229 Kč

jen calonita
léto, jak má být

Bianka Minte-KÖnig
kiki, benni a katastrofa za dveřmi

Harper, které na letním táboře přezdívají Barbie, bere tento pobyt jako rodičovský trest.
Musí zde odevzdat mobilní telefon, nesmí používat žehličku na vlasy, většinu oblečení má poslat zpátky, protože se do chatky nevejde. Zvyká
si na ta příkoří jen pomalu – naštěstí se objeví
hezký kluk Ethan, který má o ni zájem. Jenže by
to nebyla Harper, aby něco nepokazila.

Kiki se rozhodně nenudí. Pořád se něco
děje, ať už je to škola, projekt v útulku pro
opuštěná zvířata, nebo pomoc ochrnuté
kamarádce Rose, která nádherně kreslí. Do
toho ještě musí vyřešit velký problém, který
trápí jejího nejlepšího kámoše Benniho. Aspoň že tátova pozornost se teď upnula spíše
k bláznivým sousedům než k ní.

CENA 249 Kč

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE
CENA 229 Kč

CENA 229 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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čujeme

doporu

ŘÍJE

N

KRISTEN CICCARELLI
iskari – poslední
namsara
CENA 289 Kč

KRISTEN CICCARELLI
ISKARI – UVĚZNĚNÁ KRÁLOVNA

#MURDERTRENDING

Essie a Rou pojí magické sesterské pouto.
Když se Essie stane strašná nehoda, právě
tohle spojení uvězní její duši. Roe se naskýtá možnost sestru osvobodit a zároveň
se pomstít za příkoří napáchané na jejím
lidu. Stačí jen zabít krále, který je ale zároveň jejím mužem.

Když se Dee probudí z bezvědomí na podlaze chabě osvětleného skladiště, pochopí, že
se má stát další obětí aplikace Murdertrending, která dovolí zbytku světa sledovat online popravy odsouzených zločinců. Likvidace
vrahů je jedna věc, ale Dee se nehodlá vzdát
a zemřít v přímém přenosu před zraky milionů diváků za vraždu, kterou nespáchala.

CENA 289 Kč

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – STÍNY LEDU
CENA 149 Kč

čujeme

doporu

GRETCHEN McNEIL

čujeme

doporu

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – dračí lov
CENA 149 Kč

D. Jolley/ R. Zucchi
world of WARCRAFT – RYTÍŘ SMRTI

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – země přízraků

Během třetí války se voják Thassarian vydá
hledat své dva ztracené druhy. Oba šťastně
nalezne, ale oni ho zradí: setnou mu hlavu,
aby se všichni tři stali neživými rytíři smrti.
Po návratu do vlasti jejich král vyhlásí útok,
chce vzkřísit své vojsko pohřbené v troskách. Trojice rytířů se však pod Thassarianovým vedením vládě svého pána vzepře...

Temný elf Dar’Khan touží získat zpět svou moc,
a proto cestuje do zničené Morové země, aby našel
tajemnou Sluneční studnu. Hodný Kalec je mu
v patách, protože zlotřilý elf do svých nekalých
plánů zahrnul i ubohou Anveenu. Aby zabránil
nejhoršímu, musí se Kalec střetnout s nepřátelskými silami, které na něho čekají v troskách prastarého elfského města. Přitom odhalí záhady, jejichž působením se jim všem život úplně změní.

CENA 179 Kč

D. Jolley/ R. Zucchi
world of WARCRAFT
dračí země
CENA 179 Kč

CENA 149 Kč

PROBELETRIE
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čujeme
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LIST

O PA

33/
47/

D

Tracey Baptiste
Minecraft – Brána

Cesta
do

CENA 299 Kč

neznáma

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV

MUR LAFFERTY
MINECRAFT – ZTRACENÝ DENÍK

Kdo jsem? A proč je všechno z kostek? Vyplavený
na pusté pláži, nemám moc času – začíná se stmívat.
Se západem slunce se vynoří svět umrlců, kostlivců
a proudu žhavé lávy. Musím si obstarat něco k jídlu,
ale sám se nechci stát kořistí... Zdejší řád a pravidla
nedávají vždy smysl, jedině odvaha a nápady mi pomůžou odhalit tajemství ostrova a přežít.

Max s Alison objeví v opuštěné chatě starý poničený deník. Jeho autor je nabádá,
aby vstoupili přes bránu do světa plného
nebezpečí, zvaného Nether. Svědomitá
Alison chce z riskantní výpravy vycouvat, avšak náhoda je přenese do děsivé
říše, která podrobí jejich přátelství těžké
zkoušce.

CENA 289 Kč

čujeme

doporu

Taran Matharu
Učedník – Zjevení démona
CENA 289 Kč

čujeme

doporu

TARAN MATHARU
UČEDNÍK a pyramida orků
CENA 289 Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK

TARAN MATHARU
UČEDNÍK – DENÍK INVOKÁTORA

Než mu schopnost přivolávat démony obrátila život naruby, byl Fletcher jen kovářským
učedníkem. Nyní se má stát válečným mágem
a bojovat s divokými orky, ohrožujícími jeho
vlast. Jenže po moci touží i falešní šlechticové
a připravují zradu. Osud císařství leží ve Fletcherových rukou a jeho jediným pomocníkem
je démon Ignatio…

Schopnost invokovat se dědí krví, ale přesto se
testují i děti neurozených. Tak našli také Jamese
Bakera a toto je jeho příběh. Jamesovým dobrodružstvím prolínají užitečné poznámky a hodnověrné zápisky o elfech, orcích a trpaslících,
doplňuje je přehledná démonologie a základní
zaklínadla válečných mágů, které tento neurozený invokátor sepsal v průběhu studia na Vokanské akademii, než se ztratil na území orků.

CENA 269 Kč

CENA 299 Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNÝ MÁG
CENA 289 Kč

KNIŽNÍ HITY
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Knižní hity
bestsellery v brožované vazbě za skvělou cenu

M. H. CLARK
každý něco skrývá
CENA 129 Kč

M. H. CLARK
MÁ RÁD HUDBU, RÁD TANČÍ
CENA 129 Kč

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ
CENA 129 Kč

wilbur smith
síla meče

james patterson
devátý soud
CENA 149 Kč

barbara woodová
plamen duše

CENA 199 Kč

CENA 129 Kč

barbara woodová
posvátné místo
CENA 129 Kč

wilbur smith
zlatokopové
CENA 179 Kč

V okrajové luxusní čtvrti v Los Angeles dojde k unikátnímu
objevu jeskyně s nástěnnou malbou starou tisíce let a hrobem
ženy – příslušnice dávno zaniklého indiánského kmene. Archeoložka Erica, která v obrazci na stěně pozná výjev, jenž jí
už od dětství vstupuje do snů, se nadšeně pouští do výzkumu
posvátného místa a postupně odhaluje nejen neznámé dílky
z mozaiky historie lidstva, ale i své vlastní rodové kořeny.

barbara woodová
duhový had
CENA 149 Kč

KNIŽNÍ HITY

jackie collins
milenci & mstitelé

49/

jackie collins
ŽENATÍ MILENCI

CENA 149 Kč

CENA 129 Kč

jackie collins
lady boss
CENA 149 Kč

jackie collins
pomsta lucky
CENA 149 Kč

Atraktivní kráska Lucky Santangelo je mladá a bohatá, přesto
se zdá, že štěstí v lásce se jí vyhýbá. Po ztrátě Marca naváže
milostný vztah s hercem Lenniem Goldenem, který právě
natáčí film, jenže se mu nelíbí scénář, režisér mu je nesympatický, štáb se k němu chová nepřátelsky. Postěžuje si Lucky.
Ta se snaží udělat všechno pro to, aby ho učinila šťastným,
a rozhodne se koupit celé studio Panther, aby tak mohla Lenniemu pomoci. Jenže nic na světě není snadné.

tilly bagshawe
podle nových pravidel

jackie collins
smrtelné pokušení
CENA 129 Kč

soheir khashoggi
amira z harému

CENA 99 Kč

CENA 129 Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA
CENA 99 Kč

tilly bagshawe
po setmění
CENA 149 Kč

Autorka a hrdinka románu Za zlatými mřížemi tráví svůj další život
jako zdánlivou idylu. Spolu s družkami i německou nevlastní sestrou
se usadí na farmě v srdci Nigérie. Ženy hledají bezpečí a naději v tradičním společenství harému, kam muži nemají přístup. Ale islámské
okolí, usilující o zavedení šaríe, nehodlá vedle sebe strpět skupinu
samostatně žijících žen. Přestože se stanou terčem mimořádně brutálních útoků, Choga dál odvážně kráčí svou cestou…

choga regina egbeme
za zlatými mřížemi
CENA 99 Kč

KNIŽNÍ HITY
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nora roberts
nebe mé lásky

nora roberts
veřejná tajemství

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

catherine millet
sexuální život catherine m.
CENA 99 Kč

nora roberts
kde končí řeka
CENA 129 Kč

Catherine šokujícím způsobem a se syrovou otevřeností
vypravuje o svém sexuálním životě a s chutí tím přivádí
v úžas čtenáře, kteří na tak drsnou zpověď nejsou zvyklí.
Některé pasáže doslova vyrazí dech. Sexuální scény jiskří
erotickými výboji a vyvolávají gejzíry pestrých představ.
Titul bezesporu patří k nejodvážnějším knihám, jaké se
kdy v oblasti erotické literatury vyskytly.

elizabeth lowell
zmatek v srdci

nora roberts
krajina světla
CENA 149 Kč

nora roberts
únik

CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

elizabeth haran
květy v poušti
CENA 149 Kč

Tamara McKinley
Ostrov ztracených snů
CENA 149 Kč

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

LINDA HOWARD
cizí tvář
CENA 129 Kč

E -knihy
KNIŽNÍ
HITY

51/

Vážení čtenáři,
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.
E-knihy si můžete koupit na portálech:
www.palmknihy.cz

www.ereading.cz

www.knihcentrum.cz

www.kosmas.cz/eknihy

www.ebux.cz

www.databook.cz

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