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Jak nakupovat nejvýhodněji

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

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 

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

ediční plán



v dnešní době existuje nepřeberné množ-
ství knih, ze kterých si můžete vybírat. 
Z  toho  množství,  které  nakladatelství 
Alpress  každoročně  vydává,  bych  vám 
ráda na dlouhé zimní večery doporuči-
la historický román o zakladateli měs-
ta  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  eutana-
zie. Jaký postoj zaujmete vy po začtení 
se  do  nerovných  bojů  umírajících  pa- 
cientů a názorů předních zahraničních 
i českých odborníků? 

Romantický  koutek  tentokrát  vypl-
ní  Naděje  v  oblacích.  Je  to  příběh  mladé 

pilotky,  která  se  rozhodne  najít  nový 
smysl života v záchraně pacientů v od-
lehlých australských pustinách. Ale zů-
stane jen u toho?

Úplně jinak laděné jsou osudy hlav-
ních  hrdinů  v  knize  Bojovník  nebo  Bez-
mocná.  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 za-
nechají silné zážitky. 

A jestli máte zrovna špatný den, uvě-
domte si, že po světě chodí spousta lidí, 
kteří už měsíc nebyli v knihkupectví.

S úctou Eva Hrušková a Jan  Přeučil 

Vážení a milí,
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cena 299  kč

JAN A. NOVÁK
utaJené vynálezy

cena 289  kč

JAN A. NOVÁK
hory a koPce  

oPředené taJemstvÍm
cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
záhady BiBle

cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
utaJené osoBnosti 

ČeskÝch děJin
cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
taJemné PodzemÍ  
na našem ÚzemÍ

cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
záhadné vynálezy

cena 269  kč

JAN A. NOVÁK
za taJemstvÍm Pokladů  
Čech, moravy a slezska

cena 289  kč

JAN A. NOVÁK
taJemnÝ hrad karlšteJn

cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
temPláři, zednáři a dalšÍ 

taJné sPoleČnosti 
v Čechách a ve světě

cena 289  kč

JAVIER MARTÍNEZ-PINNA
neJvětšÍ Poklady světa

cena 299  kč

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

JAN A. NOVÁK
České vynálezy  a oBJevy 

světového Formátu
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 
přispěli našinci? Jsou lékařství, strojní průmysl 
a astronomie jediné vědní obory, ve kterých se 
můžeme pyšnit prvenstvím? Více vám přiblíží 
kniha úspěšného publicisty a záhadologa.

JAN A. NOVÁK
PrvnÍ rePuBlika

cena 299  kč

literatura Faktu / záhady�/ ss
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cena 299  kč

L. dONcAsTER /  
A. hOLLANd

neJvětšÍ  záhady světa
cena 269  kč

VLAdIMÍR LIŠKA
Posvátná mÍsta  
České rePuBliky

cena 269  kč

VLAdIMÍR LIŠKA
maGická mÍsta  

České rePuBliky
cena 229  kč

VLAdIMÍR LIŠKA
České, moravské  
a slezské zámky

cena 269  kč

VLAdIMÍR LIŠKA
hrůzné události ii. světové 

války v ČeskÝch zemÍch
cena 269  kč

JOhN MARLOwE
neJkrutěJšÍ PsychoPati 

v děJinách
cena 269  kč

VLAdIMÍR LIŠKA
neJvětšÍ záhady  

dávnÝch Čech
cena 2�9  kč

VLAdIMÍR LIŠKA
neJvětšÍ skandály  

a aFéry v ČeskÝch děJinách
cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
karel iv. – 

 mystik a ČaroděJ
cena 279  kč

dAVId GARdNER
nezaPomenutelné  

leGendy
cena 299  kč

cAROL ANNE dAVIs
zrůdy s lidskou tvářÍ 

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 nejtěž-
šího hříchu. Skrývají se snad v každém člověku 
zločinecké sklony?

sTEPhAN hARBORT
kdyŽ vraŽdÍ děti

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 pra-
tety. Všechny oběti byly popraveny ve spánku 
střelou do hlavy. Proč spáchal třináctiletý chla-
pec tento ohavný čin? A kdo vlastně nese nej-
větší podíl viny? Kriminalista Stephan Harbort 
popisuje případy a osudy sedmi dětí, které se 
dopustily těch nejohavnějších zločinů. 

literatura Faktu / záhady �/literatura Faktu / záhadyss
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JAN BAuER
Ženy  

z rodu Přemyslovců
cena 269  kč

JAN BAuER
Ženy  z rodu lucemBurků

cena 2�9  kč

JAN BAuER
Ženy z rodu haBsBurků

cena 2�9  kč

JAN BAuER
České Princezny  

na evroPskÝch trůnech
cena 2�9  kč

JAN BAuER
Převratné události v děJinách lidstva

cena 289  kč

Vznik písma v Sumeru a ve starém Egyptě, vítěz-
né tažení Alexandra Velikého, nájezdy dobyvatele 
Čingischána, objevení Ameriky či přistání Ameri-
čanů 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.

JAN BAuER
Převratné události 
v ČeskÝch děJinách

cena 289 kč

KAREL KOsTKA – cuBEcA
kdo Jsme?
cena 319 kč

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.

VIKTOR ČERNOch
Jak dlouho PřeŽiJe lidstvo

cena 289 kč

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 za-
viníme sami.  

KAREL KOsTKA
tomáš BaŤa 

a BaŤovské školstvÍ
cena 329  kč

literatura Faktu / záhady6/ ss
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historie architektury
cena 399 kč

Přehledná a podrobně zpracovaná publika-
ce  mapuje  průřez  toho  nejlepšího  z  archi-
tektury  v  průběhu  věků.  Skvosty  sakrální 
i  sekulární  architektury  různých  civilizací 
ze  všech koutů  světa přibližují  kvalitní  fo-
tografie,  doplněné  kapitolami  věnovanými 
velikánům světové architektury.

BERNARd LEcOMTE
taJemstvÍ kremlu

cena 329 kč

sLÁVKA POBEROVÁ
lásky  

ČeskÝch královen
cena 219  kč

IwONA KIENZLER
evroPa Je rodu Ženského

cena 269  kč

słAwOMIR KOPER
taJnosti a skandály starověku

cena 3�9 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 staré-
ho 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

GÉRARd dENIZEAu
leonardo da vinci

cena 890  kč

GÉRARd dENIZEAu
BiBle v oBrazech světovÝch malÍřů

cena 699  kč

Výtvarná  zpracování  biblických  epizod  od  No-
emovy  archy  až  po  Apokalypsu  pro  vás  už  ne-
budou 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

literatura Faktu / záhady 7/literatura Faktu / záhadyss
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JAyNE wALLAcE
andělskÝ tarot

cena ��9 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.

RIchARd wEBsTER
maGické kyvadlo

cena 2�9  kč

KAThLEEN  
MccORMAcK

tarot 
cena 269  kč

PETRA sONNENBERG
Praktické vyuŽitÍ  

věšteckého kyvadla
cena 289  kč

MIchEL hENNIQuE
kyvadlo od a do z

cena 289  kč

EdITA PLIcKOVÁ
denÍk našeho děŤátka

cena 22� kč

PrvnÍ alBum našeho děŤátka
cena ��9  kč

Čas se nedá zastavit – ani se nenadějeme a dě-
ti 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  poto-
mek.  Roztomilá  publikace  s  pravým  plyšo-
vým medvídkem.

naše svatBa
cena �99  kč

naše miminko
cena 299 kč

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 připo-
menete podle doplněných fotografií.

8/hoBBy / esoterika / zdravÍ
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snář 
1000 klasickÝch snů

cena 2�9  kč

sTEVEN cARdOZA
Praktická cviČenÍ Podle 

ČÍnské medicÍny
cena 299  kč

RIchARd wEBsTER
ČtenÍ z ruky Pro 

zaČáteČnÍky
cena 269  kč

chRIsTINE BuRKE
JÓGa Pro zdravÍ

cena 3�9  kč

chRIsTINE M. BRAdLER
FenG šueJ –  

lexikon od a do z
cena 299  kč

ALOIs ANdREw uRBIŠ
ŽÍt FenG šueJ 

cena 289  kč

NIcOLE BAILEy
tantra 

cena 369  kč

GuILLERMO FERRARA 
tantra 

cena 329  kč

LAdA sKuLILOVÁ
šŤastnÝ domov PomocÍ FenG šueJ 

cena 269  kč

Svět energií, design prostoru i jeho podvědomé pů-
sobení – to vše v sobě slučuje umění feng šuej. Čes-
ká 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.  

EILI GOLdBERG
velkÝ snář
cena �99  kč

MARINA dEL cARMEN
kámasÚtra
cena 299  kč

ANThONy ROBBINs
ProBuĎte svou sPÍcÍ sÍlu

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

9/hoBBy / esoterika / zdravÍss
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NuRIA PENALVA
PřÍrodnÍ lékárna

cena 329  kč 

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

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 efekt-
ními výtvory, jejichž výrobou nestrávíte celý 
den. Dorty plné hravosti a fantazie vás nad- 
chnou nejen svou jednoduchostí, ale i vyvá-
žeností  chutí    –  a  hlavně  svým  neodolatel-
ným vzhledem.

PAuL BENhAIM
konoPÍ – zdravÍ na dosah

Přínos  konopí  užívaného  správným  způso-
bem nelze už v dnešní době nijak zpochybnit. 
Známý  odborník  na  konopnou  výživu  Paul 
Benhaim vychází  ze  své  zkušenosti  se  staroby-
lými 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.

JANA MARTINKOVÁ
rostliny – kaPesnÍ atlas

cena 269  kč

VLAdIMÍR ANTONÍN
houBy – kaPesnÍ atlas

cena 269  kč

dÁJA MRÁZOVÁ
domácÍ Pekárna –

snadné recePty
cena 199  kč

cAThERINE dELVAuX
100 recePtů Pro rozkvetlou zahradu,  

Balkon i terasu
cena �99  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, hnoje-
ní,  květinových kompozicích –  ať  už  v  květináčích, 
truhlících či záhonech u domu. Nechte se vést krok za 
krokem a vaše květinová krása bude dokonalá.

LyNELLE scOTT-AITKEN
raW Živá strava

cena 329  kč
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na PÓlu
cena 6�9  kč

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Po-
lární  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 uni-
kátní  techniky  Photicular  přibližuje  knížka 
nezapomenutelný, avšak křehký svět, zachy-
cený navždy v živých pohybech. Je to tanec 
života ve formě knihy. Přesvědčte se sami!

dŽunGle
cena 6�9  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 zá-
voj, za nímž se skrývá prostředí, kam jen 
stěží pronikají sluneční paprsky, a zachycu-
je ho navždy v barvách a živých pohybech.  
Pozorujte třeba tygra na číhané nebo nád-
herně zbarveného papouška, jak se vznáší 
nad korunami vzrostlých stromů.

PHOTICULAR 

je jedinečná technika, 

která dělá z obyčejných 

fotografií živé, pohyblivé  

obrázky

Prohlédněte si na www.youtube.com

hoBBy / zdravÍ 11/hoBByss



F. hEcKER / K. hEcKER 
Průvodce PřÍrodou

cena 289  kč

h. JÄNNEs/O. ROBERTs
Ptáci našich lesů  

a zahrad
cena 2�9  kč

h. JÄNNEs/O. ROBERTs
Ptáci našich vod  

a mokřadů
cena 2�9  kč

h. JÄNNEs/O. ROBERTs
Ptáci

cena 229  kč

JuLIAN NORTON
zvěrolékař v akci

cena 289  kč

Komu se  stýská po zvířecích historkách Jamese 
Herriota, měl by sáhnout po knize Juliana Nor-
tona.  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 hřeji-
vé, jindy smutné, ale vždy inspirující a čtivé.

JuLIAN EARL
kráva na stromě 

cena 2�9  kč

Veterina,  to  je dřina. Ale  i nekonečná zá-
bava… 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. 

VLAdIMÍRA ČERNAJOVÁ
Život Je Pes 
cena 269  kč

Život je pes, říkáme my lidé, ale co by řekl pes, které-
mu 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.

INAZO NITOBÉ / sEAN M. wILsON
BušidÓ

cena 199  kč

Skutečně statečný muž je vždy klidný, nikdy 
se nenechá zaskočit nepřipravený, nic nenaru-
ší vyrovnanost jeho ducha. V zápalu boje za-
chová 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.

hoBBy12/ ss
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JAsON suMNER
cyklistika 
cena 269  kč

dIETER sEIBERT
alPské třÍtisÍcovky

cena 319  kč

EVAMARIA wEcKER 
alPy – neJkrásněJšÍ  

vyhlÍdky 
cena 329  kč

dANIEL ORGONÍK
neJvyššÍ vrcholy evroPy

cena 329  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 při-
pravenost každého účastníka. Kniha představí skoro půl stovky těch nejtvrdších závodů včetně map 
a praktických informací, zatímco obrazová dokumentace vás zavede přímo do centra dění.

dANIEL ORGONÍK
extrémnÍ Česko

cena 3�9  kč

EuGEN E. hüsLER
turistickÝ Průvodce dolomity

cena 329 kč

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

hoBBy 13/hoBByss
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yVEs dE LOchT
Právo na smrt

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 otevře-
né  diskuzi,  zda  je  dobré  legalizovat  dobro-
volnou smrt, nebo je její uzákonění až příliš 
nebezpečné. Skutečně by měl mít každý člo-
věk právo na smrt?

MIKE hORN
dotknout se neBes

cena 319  kč

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

dINA ŠTĚRBOVÁ
tyrkysová hora

cena 329  kč

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 po-
citem  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. 

dENIs MuKwEGE
lékařem v aFrickém Pekle

cena 319  kč

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 neod-
radily. Nepřestal dál informovat celý svět o hromad-
ném  znásilňování,  které  bylo  jedním  z  prostředků 
vedení války, a o jeho devastujících následcích. 

chARLOTTE  BRONTË
Jana eyrová

cena 269  kč

F. M. dOsTOJEVsKIJ
zloČin a trest

cena 269  kč

EMILy BRONTË
na větrné hůrce

cena 2�9  kč

OscAR wILdE
oBraz doriana Graye

cena 219  kč

Pravdivé PřÍBěhy / světová literatura 1�/ ss
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GARy PAuLsEN
divoká Pustina

Iditarodská stezka spojuje opuštěné zlatokopec-
ké městečko Iditarod ve vnitrozemí s pobřežím 
Aljašského  zálivu.  Název  Iditarod  v  jazyce  do-
morodců 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.

JAN EsKyMO wELZL
třicet let na zlatém severu

cena 329  kč

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

JAcK LONdON
démon alkohol

cena 229 kč

„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 ne-
troufl povědět celou pravdu. Ví se, že alkohol je 
král lhářů, zabiják se zkrvavenýma rukama a ni-
čitel mládí, ale i vznešený chlapík, v jehož společ-
nosti si připadáte jako ve společnosti bohů.“

JOhN sTEINBEcK
o myšÍch a lidech

cena 199  kč

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 správ-
ně 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. 

JAcK LONdON
tulák Po hvězdách

cena 269  kč

JOhN sTEINBEcK
na vÝchod od ráJe

cena 289  kč

JOhN sTEINBEcK
hrozny hněvu

cena 329  kč

JOhN sTEINBEcK
na Plechárně

cena 269  kč
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* sága rodu courtneyů   * * sága rodu Balantyneů 

wILBuR sMITh
koPÍ osudu
cena 319  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  nebezpe-
čím, jež vychází z rodinného kruhu. Setkání pří-
buzných rozdrásá staré rány a vyústí v tuhý boj, 
v němž se odráží hříchy předchozí generace.

wILBuR sMITh
koBaltové neBe 

Krátce  po  skončení  války  se  Saffron 
Courtneyová  angažuje  v pátrání po  spo-
jeneckých vojácích, které během války za-
jali 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
zlatÝ lev

cena 3�9  kč

*

wILBuR sMITh
PoBřeŽÍ v Plamenech 

cena 329  kč

*

wILBuR sMITh
PtaČÍ vodoPády

cena 299  kč

*

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. 

wILBuR sMITh
zlatokoPové

cena 179  kč

wILBuR sMITh
sÍla meČe

cena 199  kč
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* sága rodu courtneyů   * * sága rodu Balantyneů 

wILBuR sMITh
PÍseŇ slonů

cena 319  kč

wILBuR sMITh
Predátor

cena 3�9  kč

wILBuR sMITh
řeka Bohů ii

sedmÝ PerGamen
cena 3�9  kč

wILBuR sMITh
řeka Bohů  iii

ČaroděJ
cena 3�9  kč

wILBuR sMITh
řeka Bohů

román ze starého eGyPta
cena 3�9  kč

wILBuR sMITh
řeka Bohů   iv
vnitřnÍ oko
cena 3�9  kč

wILBuR sMITh
řeka Bohů

Bůh Pouště
cena 329  kč

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 spi-
sovatele. Stálou inspirací se mu stala 
Afrika, jeho domovina. Do všech příbě-
hů 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  dobrodruž-
stvím, nezřídka se ocitl téměř na prahu smrti – na-
padli 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.

wILBuR sMITh
zlatÝ lev

cena 3�9  kč

*

wILBuR sMITh
PoBřeŽÍ v Plamenech 

cena 329  kč

*

wILBuR sMITh
PtaČÍ vodoPády

cena 299  kč

*

wILBuR sMITh
řeka Bohů 

 Faraon
cena 3�9  kč
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KAREL cuBEcA
vyměřenÝ Čas

Sny o dokonalém světě berou za své, když planeta při-
chází 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 dob-
rodružnou cestu za záchranou života. Někdo má ale sna-
hu výpravu překazit, podezření padá na každého.

KAREL cuBEcA
Faraonův následnÍk

cena 279  kč

KAREL cuBEcA
Faraonův soud

cena 289  kč

EdIsON MARshALL
vikinG

cena 289 kč

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

sTANLEy sTRuBLE
taJemná leGenda mayů

cena 99 kč

MIchELLE MORAN
neFertiti  

cena 1�9 kč

FRANcO FORTE, GuIdO ANsELMI
romulus 

Větrem a sluncem ošlehaný muž vyorává v tvr-
dé  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, kte-
rými se to kolem něj jen hemží.

KAREL cuBEcA 
ve stÍnu Faraona 

cena 299  kč

KAREL cuBEcA
kaWa 9

cena 299  kč
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VALERy EsPERIAN
nesmrtelnÝ cheoPs

Ambiciózní,  spravedlivý a nemilosrdný. Zotročil 
národy,  podmanil  si  cizí  země  a  zničil  protivní-
ky.  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… Ne-
chejte se vtáhnout do víru života spletité králov-
ské dynastie, kde intriky, křivdy a úklady nepřátel 
mají své místo stejně jako odvaha, láska a čest.

ELIZABETh PETERs
kniha mrtvÝch

cena 299 kč

Emersonovi se v Káhiře připravují na další vykopávky. Po-
klidné přípravy se změní ve zběsilý běh o život – pronásledu-
jí je bandy vykradačů hrobů a překupníků. Manželé se s údi-
vem dozvídají, že jejich syn tajně přechovává starý papyrus 
Knihu mrtvých, vzácnou část královského pokladu. Ke vše-
mu se zdá, že krádež knihy rozezlila i egyptské bohy...

ELIZABETh PETERs
stráŽkyně PodsvětÍ

cena 289  kč

ELIZABETh PETERs
sBěratel dušÍ

cena 269  kč

ELIZABETh PETERs 
ztracená oáza

cena 129 kč

ELIZABETh PETERs
zmizenÍ neFertiti

cena 329  kč

ELIZABETh PETERs
v hluBinách skalnÍ řÍše

cena 129  kč

chRIsTIAN JAcQ
ramses  –  

syn světla
cena 279  kč

chRIsTIAN JAcQ
ramses –  

chrám milionů let
cena 319 kč

LIBBIE hAwKER
dar Boha slunce

cena 329  kč
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LOuIs L' AMOuR
léČka

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 přísa-
hali ochránit. Zatímco Paddock táhne do boje proti 
nepříteli, Kilrone střeží ve městě ženy a děti. A ještě 
než nastane soumrak, padnou do pasti…

dAVId MORRELL
Bratrstvo růŽe

cena 329  kč

LOuIs L' AMOuR
mexické zlato

cena 269  kč

LOuIs L' AMOuR
smrt PřiJde s Úsvitem

cena 269  kč

LOuIs L' AMOuR
PoušŤ nezná slitovánÍ

cena 229  kč

LOuIs L' AMOuR
zákon Prérie

K jedinému zdroji vody široko daleko míří oprav-
du  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, vzrůs-
tající napětí i počet mrtvých a ubývající voda roz-
poutá  mezi  obklíčenými  paniku,  která  Apačům 
jen usnadňuje práci.

LOuIs L' AMOuR
v zaJetÍ zlaté řeky

cena 269  kč

dAVId MORRELL
Bratrstvo kamene 

cena 3�9  kč

dAVId MORRELL
vládce noci

cena 299  kč

EILEEN dREyER
zlomená PřÍsaha

cena 99 kč
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KEN MccLuRE
diaGnÓza
cena 99  kč

MIchAEL cORdy
ĎáBlovo PÍsmo

cena 329  kč

Geolog Ross má v životě vše a nyní čeká s manžel-
kou  Lauren  potomka.  Když  akademička  Lauren 
rozluští Voynichův rukopis, po staletí opředený zá-
hadami, 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.

KEN MccLuRE
ve vyššÍm záJmu

cena 129 kč

KEN MccLuRE
Bezmezná ctiŽádost

cena 99 kč

ANdREAs wINKELMANN
host

cena 3�9  kč

Když se Thomas a Saskia vrátí z dovolené, 
hned si uvědomí, že je něco špatně. V do-
mě  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.

KEN MccLuRE
 v  PřÍmém ohroŽenÍ

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 nasvědču-
je  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.

KEN MccLuRE
lovec myšlenek

cena 319  kč

dANIEL KALLA
nákaza

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 biotero-
rismu, dokud ji pátrání po prvním nakaženém 
člověku  nedovede  do  středověkého  kláštera. 
Nemoc  se  mezitím  šíří  obrovskou  rychlostí 
a konec epidemie je v nedohlednu…
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JAMEs PATTERsON
Jen Pro zvané

cena 299  kč

JAMEs PATTERsON
citlivé mÍsto

cena 319  kč

JAMEs PATTERsON
Pohlednice smrti

cena 1�9  kč

JAMEs PATTERsON
volavka

cena 329  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 sebevraž-
du. Ben přesto  začne pátrat po příčině úmrtí  a  brzy 
zjistí, že Diana vedla dvojí život. A jestli s vyšetřová-
ním hned neskončí, může být Ben další na řadě.

JAMEs PATTERsON
PastÝř

cena 319  kč

JAMEs PATTERsON
oko za oko
cena 129 kč

JAMEs PAT TERsON
okamŽik PřekvaPenÍ

cena 1�9 kč

JAMEs PATTERsON
na tenkém ledě

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 nebez-
pečnému  samozvanému  katovi,  který  je  pře-
svědčen, že všichni viníci musí zemřít.

JAMEs PATTERsON
vadÍ, nevadÍ    

cena 329  kč

JAMEs PATTERsON
hodina Pravdy

cena 329  kč
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JAMEs PATTERsON
šestnáctá leŽ 

cena 299  kč

JAMEs PATTERsON
nerozluČnÝ Pár

cena 299  kč

JAMEs PATTERsON
druhé lÍBánky

cena 289  kč

JAMEs PATTERsON
sedmnácté znamenÍ

cena 319  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 za-
touží 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

James Patterson

Král detektivního žánru a vynikající 
vypravěč se řadí k nejčtenějším sou-
časným americkým autorům. Ročně 
napíše asi dvacet knih a ve světě 
se prodalo přes 300 milionů výtis-
ků jeho thrillerů. Úspěch slaví jak 
narůstající série s hlavním hrdinou 
Alexem Crossem, policejním detek-
tivem a psychologem pronásledu-
jícím úchylná monstra, tak kauzy 
detektivky Lindsay Boxerové a Žen-
ského vyšetřovacího klubu z Los 
Angeles, očíslované už v názvu (od 
První musí zemřít až po Sedmnácté 
znamení).

JAMEs PAT TERsON
desáté vÝroČÍ

cena 1�9  kč

JAMEs PAT TERsON
Jedenáctá rozhodne

cena 1�9  kč
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J. d. ROBB
Jen ty a Já
cena 299  kč

J. d. ROBB
zemřeš v dalšÍ kaPitole

cena 329  kč

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

J. d. ROBB
na mě si nePřiJdeš

cena 289  kč

J. d. ROBB
 mám tě v hrsti

Během  schůze,  která  má  rozhodnout  o  bu-
doucnosti letecké společnosti, vtrhne do míst-
nosti  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 hle-
dáčku nelítostných vrahů?

J. d. ROBB 
tiše a Přesně

cena 299  kč

J. d. ROBB 
ruka ruku myJe

cena 299  kč

J. d. ROBB
schůzka s ĎáBlem

cena 319  kč

J. d. ROBB
totoŽnost neznámá

cena 299  kč

J. d. ROBB
se mnou si nezaČÍneJ

cena 329  kč

J. d. ROBB
odPlata tě nemine

cena 1�9  kč
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MARy hIGGINs cLARK
Přede mnou se neschováš 

cena 319  kč

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po 
párty  je  v  bazénu  nalezeno  mrtvé  tělo  osm-
náctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou je-
jího 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
v PodezřenÍ

cena 289  kč

M. h. cLARK
nezavÍreJ oČi

cena 299  kč

M. h. cLARK 
celá v BÍlém

cena 289  kč

M. h. cLARK
melodie stále znÍ

cena 289  kč

MARy hIGGINs cLARK 
na Jedné lodi

Aby po skandálu se snoubencem unikla nežá-
doucí pozornosti, přijme Celia nabídku uspo-
řádat  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 náhrdel-
ník. Celia vezme případ do svých rukou. Smrt 
je ovšem blízko a z lodi není úniku. 

M. h. cLARK
Pravdu znát nemusÍš

cena 129  kč

M. h. cLARK
má rád hudBu, rád tanČÍ

cena 129 kČ

M. h. cLARK
kaŽdÝ něco skrÝvá

cena 129 kČ

J. d. ROBB
riskovat se musÍ

cena 1�9  kč
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JAcKIE cOLLINs
milenci  

a hazardnÍ hráČi
cena 3�9 kČ

JAcKIE cOLLINs
zPověĎ divošk y

cena 289 kČ

Poté co čtyřletá Lucky objeví tělo zavražděné matky v rodin-
ném 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  ne-
závislost.  I ve víru drog a  sexu  se u ní kupodivu projevují 
vlastnosti, které z ní v dospělosti udělají odvážnou a nesmi-
řitelnou ženu.

JAcKIE cOLLINs
milenci & mstitelé

cena 1�9   kč

JAcKIE cOLLINs
šance

cena 1�9   kč

JAcKIE cOLLINs
Pomsta lucky

cena 1�9   kč

JAcKIE cOLLINs
smrtelné PokušenÍ

cena 129   kč

JAcKIE cOLLINs
ŽenatÍ milenci

cena 129   kč

JAcKIE cOLLINs
lucky

cena 129  kč

JAcKIE cOLLINs
krev nenÍ voda

cena 3�9 kČ

JAcKIE cOLLINs 
PlavBa  

za všechny Prachy
cena 319 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 roz-
hádaná smetánka ocitne ve skutečném nebezpečí a jde jim 
o život, náhle zjistí, že nejsou všemocní, jak si namlouvali.
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TILLy BAGshAwE, sIdNEy shELdON
zÍtřek nedoŽeneš

cena 3�9  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 ne-
daří 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...

sIdNEy shELdON
dokonalé Plány

cena 269  kč

sIdNEy shELdON
řekni mi svůJ sen

cena 289 kč

sIdNEy shELdON
BoJÍš se tmy?

cena 329  kč

TILLy BAGshAwE
Po setměnÍ
cena 1�9  kč

TILLy BAGshAwE
Podle novÝch Pravidel

cena 99  kč

sIdNEy shELdON
odvrácená  

strana Půlnoci
cena 1�9  kč

sIdNEy shELdON
mistrovská hra

cena 129  kč

sIdNEy shELdON
vzPomÍnky na Půlnoc

cena 129  kč

sIdNEy shELdON
odhalená tvář

cena 279  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 po-
moci? Je snad on sám dalším cílem? Než vrah udeří 
znovu, musí Judd proniknout do jeho mysli, nebo 
bude sám z vraždy obviněn.
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LINdA hOwARd
nezvěstná
cena 329  kč

Jina je převelena k elitní jednotce jako operátorka 
dronů.  Po  náročném  výcviku  odjíždí  na  nebez-
pečnou misi. Tam  je po bombovém útoku pro-
hlášena 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.

ANNA sIMONs
skrÝš

cena 3�9  kč

Lékařka Eva doufá, že stíny minulosti nechá konečně 
za sebou. Ale už první den služby ve věznici se nevě-
domky 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 roz-
hodne vypátrat pravdu na vlastní pěst. Netuší, že se 
o ni zajímá nebezpečný vrah. A je jí nablízku…

ANITA wALLER
3� dnÍ

cena 299  kč

Jak  moc  se  může  změnit  váš  život  za  pouhých 
čtyřiatřicet dní? Anna a Ray spolu prožili v man-
želství  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 děsi-
vých činů, které možná skončí vraždou…

MELINdA LEIGh
PůlnoČnÍ oBřad

cena 319  kč

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

LINdA hOwARd
co Přede mnou taJÍš?

cena 299   kč

LINdA hOwARd
neBezPeČné vyhlÍdky

cena 129   kč

LINdA hOwARd
cizÍ tvář

cena 129   kč

MELINdA LEIGh
PůlnoČnÍ odhalenÍ

cena 299  kč
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BARBORA wALTEROVÁ  BENEŠOVÁ
v náruČi kaniBala

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. Zou-
fale začne pátrat po  své minulosti, ovšem 
vzpomínky odsunuté do nevědomí mohou 
být až příliš děsivé a kruté. 

LIZ LAwLER
dokud tě nenaJdu

cena 319  kč

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 sna-
ží 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.

ZdENĚK hANKA
ticho nemá ozvěnu

cena 289  kč

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

JAROsLAVA ČERNÁ
nePlakeJ, vrátÍm se Pro teBe

cena 289  kč

Václav  s  Danou  žijí  docela  spokojeně,  do-
kud  jim do  života nevtrhne Václavova dce-
ra  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.

KAy hOOPER
tvůJ Čas se krátÍ

cena 299  kč

cAThERINE BuRNs
nikomu By neuBlÍŽil

cena 319  kč

LIZ LAwLER
zatÍmco Jsi sPala

cena  319   kč

JAROsLAVA ČERNÁ
tÝden Blázna

cena 279 kč
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NORA ROBERTS 
SPODNÍ PROUDY

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
ÚDOLÍ TICHA
CENA 329 Kč

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 ru-
kou Lilith, nebo později přirozenou mocí času?

NORA ROBERTS
DŮM NA ÚTESU

CENA 289  Kč

NORA ROBERTS
KDYž PřIjDE SOUMRAK

CENA 369  Kč

Bodine vede relativně poklidný život na prosperu-
jící 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 vzdu-
chu teď visí hrozba a nikdo se necítí před nikým 
v bezpečí.

NORA ROBERTS
KDO CHCE VÍC

CENA 299  Kč

NORA ROBERTS
CO PřETRVÁ VĚKY

CENA 329  Kč

NORA ROBERTS 
BLÍZKO PLAMENE

CENA 329  Kč

NORA ROBERTS
OHNIVé POUTO

CENA 329  Kč

NORA ROBERTS
CIZINEC

CENA 329  Kč
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NORA ROBERTS
RUDý šÁL

CENA 129  Kč

NORA ROBERTS
KRUH VĚRNýCH

CENA 329  Kč

NORA ROBERTS
TAjUPLNÁ žENA

CENA 329  Kč

NORA ROBERTS
STÁLE V TVéM STÍNU

CENA 369  Kč

NORA ROBERTS
POVOLENé ZTRÁTY

CENA 369  Kč

Onen osudný večer byla pro Simone návštěva kina s ka-
marádkou 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 pře-
žili. 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
KOLOTOč PřÁNÍ

CENA 289  Kč

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ
CENA 329  Kč

Nora roberts

Řadí se mezi nejtalentovanější 
a současně nejpilnější spiso-
vatelské osobnosti. Píše také 
pod pseudonymem J. D. Robb. 
Svou první knihu vydala v ro-
ce 1981, získala mnoho oceně-
ní 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.
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BARBARA T. BRADFORD
HřÍCHY PANSTVÍ CAVENDON

CENA 349 Kč

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

B. T. BRADFORD
MOSTY OSUDU

CENA 129  Kč

ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNé VODY

CENA  299  Kč

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

B. T. BRADFORD
ÚčET ZA LÁSKU

CENA 329 Kč

B. T. BRADFORD
NEBEZPEčNé TAjEMSTVÍ

CENA 289 Kč

B. T. BRADFORD
DAR OSUDU
CENA 349   Kč

IvANA ANDREWS
ZEPTEj SE MOřE

Sofie pracuje jako recepční v luxusním ví-
deňském 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?

IvANA ANDREWS
KřEHKý SLIB
CENA  269  Kč

IvANA ANDREWS
OTOč SE TVÁřÍ KE SLUNCI

CENA 269   Kč
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TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYBLEDNOU

CENA  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 změ-
ní jejich životy.

MEREDITH APPLEYARD
NADĚjE V OBLACÍCH 

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

MEREDITH APPLEYARD
NAšE PANÍ DOKTORKA

CENA 289   Kč

MEREDITH APPLEYARD
DOKTORKA Z KONCE SVĚTA

CENA 289   Kč

MEREDITH APPLEYARD
ORDINACE V DIVOčINĚ

CENA 299   Kč

TAMARA McKINLEY
OSTROV ZTRACENýCH SNŮ

CENA 149   Kč

TAMARA McKINLEY
POSLEDNÍ VALčÍK

CENA 129   Kč

ELIZABETH LOWELL
STřÍBRNÁ HLADINA

CENA 99  Kč

TAMARA McKINLEY
SLIBUjI TI, ANNABELLE

CENA 289  Kč

ELIZABETH LOWELL
ZMATEK V SRDCI

CENA 129   Kč
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LAURA WALDEN
ZNAMENÍ OSUDU

CENA 299   Kč

LAURA WALDEN
PŮLNOčNÍ RITUÁL

CENA 299   Kč

LAURA WALDEN
DĚDICTVÍ  MAORSKéHO 

NÁčELNÍKA
CENA 329   Kč

LAURA WALDEN
NEFRITOVé SLZY

CENA 349  Kč

Už dlouhé roky hraje pro ženy z rodu Par-
kerů 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 vzác-
ný amulet, okamžitě cítí jeho moc. To ovšem 
ještě netuší, že v životě jejích předků sehrál 
tragickou úlohu a že ovlivní i její osud.

ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚjE

CENA 319   Kč

Matyldiny sny o rodinném štěstí vezmou za své, když na 
zásnubní hostině ztropí její opilý otec skandál. Dosud vá-
žená 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 do-
stane, když se z knihy stane bestseller.

MIRjA HEIN
DOKUD NÁS LÁSKA 

 NEROZDĚLÍ
CENA 329   Kč

ELIZABETH HARAN 
ZA jASNé NOCI

CENA 329   Kč

MIRjA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ

CENA 299  Kč

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.

ELIZABETH HARAN
KVĚTY V POUšTI

CENA 149   Kč
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BARBARA WOODOvá
VZDÁLENÁ řEKA

CENA 349   Kč

Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými ne-
přáteli. 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
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 349   Kč

BARBARA WOODOvá
DUHOVý HAD

CENA 149   Kč

BARBARA  WOODOvá
HVĚZDA BABYLONU

CENA 269  Kč

BARBARA  WOODOvá
STRÁžKYNĚ TAjEMSTVÍ

CENA 289  Kč

BARBARA  WOODOvá
BÍLÁ žENA

CENA 299  Kč

BARBARA  WOODOvá
VYVOLENÁ
CENA 289  Kč

BARBARA  WOODOvá
DOKONALÁ HARMONIE

CENA 289  Kč

BARBARA  WOODOvá
SEDM DéMONŮ

CENA 289  Kč

BARBARA  WOODOvá
HOřKé TAjEMSTVÍ

CENA 249  Kč

BARBARA  WOODOvá
PLAMEN DUšE

CENA 289  Kč

BARBARA  WOODOvá
PANENKY Z RÁjE

CENA 329  Kč

BARBARA  WOODOvá
POD AFRICKýM SLUNCEM

CENA 319  Kč
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v. S. ALExANDER
VZDOR 

Lucinda je nešťastně zamilovaná do bezohled-
ného sira Blakelyho, zatímco její sestra Briana 
čeká dítě s chudým pachtýřem Rorym. Když je 
bezcitný sir Blakely postřelen, vina padne na Ro-
ryho. 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?

jEANNE KALOGRIDIS
SKANDÁLNÍ KOMTESA

CENA 349   Kč

Caterina Sforza, dcera milánského vévody, působí 
rozruch. Chová jako muž: tráví život na bojištích 
a oddává se milostným pletkám. Své síly musí sou-
středit 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?

vERONIKA MOREIRA
MÁ PANÍ

CENA 239   Kč

Jindřich a Anna tvořili dokonalý pár. On, nej-
mocnější muž Anglie, výbušný, ale i okouzlu-
jící. 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 ro-
mance dospěla ke krvavému konci, kterému se 
i po staletích zdráháme uvěřit.

PHILIPPA GREGORY
TřI KRÁLOVNY

CENA 369   Kč

PHILIPPA GREGORY
ZKROCENÁ KRÁLOVNA

CENA 369   Kč

v. S. ALExANDER
DÍVKY OD SVATé MAGDALéNY

CENA 329   Kč

v. S. ALExANDER
OCHUTNÁVAčKA

CENA 329   Kč

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮžE 

CENA 329 Kč

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.
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BRANDY PURDY 
DVĚ CÍSAřOVNY

CENA 299   Kč

Dvě urozené Francouzky Rose a Aimee míří do Paří-
že 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 po-
zici s nepředstavitelnou mocí. Štěstí je ale vrtkavé… 

ALLISON PATAKI
SNY CÍSAřOVNY SISI

CENA 299   Kč

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAřOVNA

CENA 329   Kč

HILARY GREEN
DVAKRÁT KRÁLOVNOU

CENA 329   Kč

OLDŘIŠKA CIPROvá
LÁSKA A MAjESTÁT

CENA 269   Kč

OLDŘIŠKA CIPROvá
S CEjCHEM ĎÁBLA

CENA 239   Kč

OLDŘIŠKA CIPROvá
GUTA HABSBURSKÁ

CENA 229 Kč

OLŘIŠKA CIPROvá
DÍVčÍ VÁLKA
CENA 229 Kč

OLDŘIŠKA CIPROvá
DRAHOMÍRA
CENA 269   Kč

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

ROBIN MAxWELL
TAjNý DENÍK ANNY 

BOLEYNOVé
CENA 269  Kč
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HANA WHITTON
SIDONIE čESKÁ

CENA 289   Kč

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

jAROSLAvA ČERNá
VÁCLAV IV.

CENA 269   Kč

jAROSLAvA ČERNá
PERCHTA Z ROžMBERKA

CENA 249   Kč

jAROSLAvA ČERNá
VALDšTEjN
CENA 289   Kč

Ve vzduchu mrazivé únorové noci roku 
1634 visí něco temného. Albrecht z Vald-
štejna 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. 

jAROSLAvA ČERNá
VLADISLAV II.

CENA 289   Kč

Vladislav má pověst nezodpovědného mladíka – hol-
duje ženám, vínu i jiným radovánkám. A právě tako-
vého 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.

jAROSLAvA ČERNá
ANEžKA A KRÁL

CENA 269   Kč

jAROSLAvA ČERNá
KRÁLOVNA žOFIE 

A VÁCLAV IV.
CENA 269   Kč

MELITA DENKOvá
TAjNý DENÍK BLANKY Z VALOIS

CENA 269   Kč

Ze čtyř žen Karla IV. je Blanka z Valois po-
važována 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 je-
jí družinou také muž přezdívaný Španěl... 
A právě on velmi ovlivní Blančin osud.

BELETRIE38/

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

ZÁřÍ



BELETRIE 33/

HANA WHITTON
VRATISLAV 

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

HANA WHITTON
BOžENA čESKÁ 

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
ELIšKA PřEMYSLOVNA

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KNĚžNA LUDMILA

CENA 279   Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA KUNHUTA A ZÁVIš

CENA 269  Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA DAGMAR

CENA 249   Kč

HANA WHITTON
ANEžKA čESKÁ

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KAREL IV.

CENA 249   Kč

HANA WHITTON
ANNA čESKÁ
CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KATEřINA LUCEMBURSKÁ

CENA 249   Kč

HANA WHITTON
ZIMNÍ KRÁLOVNA

CENA 129  Kč

HANA WHITTON
PRSTEN  

PRINCEZNY jUDITY
CENA 269 Kč

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ

CENA 279 Kč

BELETRIE 39/BELETRIE

LISTOPAD



TIMEA E. NAGY, SHANNON MORONEY
BEZMOCNÁ

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

B. KOUDELKOvá / M. BáRTA
ÚTĚK Z AFRICKéHO PEKLA

CENA 249   Kč

SARAH FORSYTH
ZOTROčENÁ
CENA 249   Kč

jACKY TREvANE
FATwA

CENA 249   Kč

H. BASHIR / D. LEWIS
SLZY POUšTĚ
CENA 269  Kč

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

CENA 199   Kč

CAITLIN SPENCER
NECHTE MĚ ODEjÍT

CENA 249   Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLATýMI MřÍžEMI

CENA 99  Kč

SOHEIR KHASHOGGI
AMIRA Z HARéMU

CENA 129  Kč

T. OKPARA / C. GUINET
CENA MéHO žIVOTA

CENA 99  Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA

CENA 129  Kč

DORIS GLüCK
UMLčENÁ
CENA 99 Kč

SOHEIR KHASHOGGI
DĚTÍ SE NEVZDÁM

CENA 99   Kč

BELETRIE40/

LEDEN



BELETRIE 33/

HANA HINDRáKOvá
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU

Nora se při natáčení reportáže o afrických ná-
rodních parcích dostane na stopu pytlákům. 
Její dobrodružná povaha ji přivede do nesná-
zí 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. 

FUTURE D. FIDEL
BOjOVNÍK

CENA 269  Kč

Když bylo Isovi deset let, jeho dětství se v jediném 
dni navždy změnilo. Do rodného města Bukavu 
vtrhla jednotka vzbouřenců, v ulicích zuřily požá-
ry a Isa se stal svědkem toho, jak rebelové brutál-
ně 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?

HANA HINDRáKOvá
SMRTÍCÍ BYZNYS

CENA 249   Kč

HANA HINDRáKOvá
NEZLOMNý
CENA 269   Kč

M. NAZER / D. LEWIS
BYLA jSEM OTROKYNÍ

CENA 129  Kč

A. NOjOUD / D. MINOUI
DĚTSKÁ NEVĚSTA

CENA 99  Kč

ULLA FRöHLING
BYLA jSEM OTROKYNÍ 

V SATANSKé SEKTĚ
CENA 129  Kč

HELEN A. ROSBURG
VÁBENÍ POUšTĚ 

CENA 129   Kč

ILONA MARIA HILLIGES
BÍLÁ čARODĚjKA

CENA 99  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 vět-
šiny domorodců, svět bělochů a jejich černošského personálu a ko-
nečně 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.

BELETRIE 41/BELETRIE

ÚNOR

DOPORUčUjEME

ZÁřÍ
DĚTSKý  

VOjÁK



BELETRIE / PRO DĚTI A MLÁDEž42/

LUISA BINDER
MŮžEME SI VYKAT?

CENA 279   Kč

Ellen po pětatřiceti letech manželství přestalo 
bavit skákat, jak muž píská. Jen mu to nemě-
la 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?  

SUZY K. QUINN
DENÍK UšTVANé MATKY

CENA 289   Kč

Juliette se právě stala matkou malé Daisy, 
ovšem mateřství zdaleka není takové, jak si ho 
malovala. Daisy nechce spát a žádný z milio-
nů 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!

vLADIMÍRA ČERNAjOvá
HOTELSTORY

CENA 229  Kč

jOHANNES ROSENGARTEN
MANDALY – 

 ENERGIE KRUHU
CENA 129 Kč

NEjKRÁSNĚjšÍ MANDALY
CENA  99  Kč

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129  Kč

MANDALY  
PRO MEDITACI  

A VNITřNÍ ROVNOVÁHU
CENA 169  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 tra-
diční mandaly k meditaci a uzdravování. Kru-
hová 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 rov-
nováhu. Obrázky lze navíc z knihy vyjmout 
a zarámovat.

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME



BELETRIE 33/43/PRO DĚTI A MLÁDEž

PETRA vERNEROvá
ZACHRAŇTE KOCOURKA MÍšU 

CENA 149  Kč

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…

OTILIE K. GREZLOvá
šTĚŇÁTKO A TEREZKA

CENA 149  Kč

OTILIE K. GREZLOvá
LUMPÍK ZACHRAŇUjE

CENA 129  Kč

OTILIE K. GREZLOvá
NATÁLKA A KNOFLÍčEK

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 Natál-
ku s sebou, aby kamarádka překonala strach. Jenže 
u štěkajících pejsků žadonících po lidském pohla-
zení se jí to moc nedaří. Dokud někdo nepřinese 
v košíku dvě zanedbaná štěňátka…

H. TüRK / R. PRADELLA
UčÍME SE MALOVAT

CENA 179 Kč

IRIS PREY
UčÍME SE KRESLIT

CENA 129 Kč

OTILIE K. GREZLOvá
ANIčKA A jITřENKA

CENA 149   Kč

OTILIE K. GREZLOvá
HLEDÁ SE FLÍčEK 

CENA 149   Kč

EDITA PLICKOvá
šKOLA KRESLENÍ

CENA 149 Kč

Každé dítě rádo kreslí, jenže někdy neví, jak na 
to. A přitom stačí tak málo! Známá česká ilustrá-
torka ukáže dětem, jak jednoduše nakreslit krás-
né 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.

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

LISTOPAD



44/ PRO DĚTI A MLÁDEž

LAUREN BROOKE
jEZDECKÁ AKADEMIE

DOKONALý TýM 
CENA 189   Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ 

ZÁCHRANNÁ MISE
CENA 189   Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ  

jEZDECKÁ AKADEMIE
CENA 179   Kč

LAUREN BROOKE
jEZDECKÁ AKADEMIE

CENA 179  Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ 

 ÚPLNý BLÁZEN DO KONÍ
CENA 179  Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ 

 BÁjEčNé PRÁZDNINY
CENA 179  Kč

ANTjE SZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ

CENA 199  Kč

Katy, Nely a Mila by si bez koní neuměly před-
stavit život. Ve stájích, kam docházejí, se ovšem 
děje něco nekalého. Leo a jeho otec trénují koně 
pro filmová studia, zejména Bleska. Ten se jedno-
ho 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  

NOVÁččCI TO NEMAjÍ LEHKé
CENA 199   Kč

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 In-
dia, která Alici pobyt ve škole hodně znepříjemní. 
Závidí jí stipendium a soupeří s ní ve všech jez-
deckých 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 Carmichae- 
lové. Když se jeden kůň poraní o kámen za 
překážkou, zlé výpady se ještě vystupňují. Z po-
divného chování spolužaček a šeptandy nabývá 
Dylan stále větší jistotu, že se chystá vzpou-
ra. Kamarádky nechtějí jejím obavám uvěřit 
a myslí si, že má bludy. Ale Dylan ví své.

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME



BELETRIE 33/45/PRO DĚTI A MLÁDEž

BIANKA MINTE-KöNIG
KIKI, BENNI A KATASTROFA ZA DVEřMI

CENA 229   Kč

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. As-
poň že tátova pozornost se teď upnula spíše 
k bláznivým sousedům než k ní.

PETRA MARTIŠKOvá
LéTO NA MAXIMUM

CENA 249  Kč

Izabela má všeho plné kecky – nejlepší kamarád 
leží po úrazu v nemocnici a ji čeká po prázdni-
nách 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.

BIANKA MINTE-KöNIG
LÁSKA PřES MOBIL

CENA 179  Kč

PETRA MARTIŠKOvá
LéTO S FRAjEREM

CENA 249  Kč

PETRA MARTIŠKOvá
ÚTĚK ZA LÁSKOU

CENA 229  Kč

PETRA MARTIŠKOvá
LéTO NA VODĚ

CENA 249  Kč

jEN CALONITA
NEjLEPšÍ   

PRÁZDNINY NA SVĚTĚ
CENA 229  Kč

jEN CALONITA
LéTO NA TÁBOřE

CENA 229  Kč

jEN CALONITA
LéTO, jAK MÁ BýT

CENA 249  Kč

Harper, které na letním táboře přezdívají Bar-
bie, bere tento pobyt jako rodičovský trest. 
Musí zde odevzdat mobilní telefon, nesmí pou-
žívat žehličku na vlasy, většinu oblečení má po-
slat 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.

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME



46/ PRO DĚTI A MLÁDEž

KRISTEN CICCARELLI
ISKARI – UVĚZNĚNÁ KRÁLOVNA

CENA 289   Kč

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

GRETCHEN McNEIL
#MURDERTRENDING

Když se Dee probudí z bezvědomí na podla-
ze chabě osvětleného skladiště, pochopí, že 
se má stát další obětí aplikace Murdertren-
ding, která dovolí zbytku světa sledovat onli-
ne popravy odsouzených zločinců. Likvidace 
vrahů je jedna věc, ale Dee se nehodlá vzdát 
a zemřít v přímém přenosu před zraky milio-
nů diváků za vraždu, kterou nespáchala.

R. A. KNAAK / j.-H. KIM
wARCRAFT – STÍNY LEDU

CENA 149   Kč

R. A. KNAAK / j.-H. KIM
wARCRAFT  – DRAčÍ LOV

CENA 149   Kč

D. jOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD OF wARCRAFT  

DRAčÍ ZEMĚ
CENA 179   Kč

KRISTEN CICCARELLI
ISKARI – POSLEDNÍ 

NAMSARA
CENA 289   Kč

D. jOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD OF wARCRAFT –  RYTÍř SMRTI

CENA 179   Kč

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 tros-
kách. Trojice rytířů se však pod Thassaria-
novým vedením vládě svého pána vzepře...

R. A. KNAAK / j.-H. KIM
wARCRAFT –  ZEMĚ PřÍZRAKŮ

CENA 149   Kč

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 nepřátel-
skými silami, které na něho čekají v troskách pra-
starého elfského města. Přitom odhalí záhady, je-
jichž působením se jim všem život úplně změní.

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

řÍjEN



BELETRIE 33/47/PRO DĚTI A MLÁDEž

TARAN MATHARU
UčEDNÍK – DENÍK INVOKÁTORA

CENA 299  Kč

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

TARAN MATHARU
UčEDNÍK A PYRAMIDA ORKŮ

CENA 289   Kč

TARAN MATHARU
UčEDNÍK A VÁLEčNý MÁG

CENA 289   Kč

TRACEY BAPTISTE
MINECRAFT –  BRÁNA

CENA 299   Kč

MUR LAFFERTY
MINECRAFT – ZTRACENý DENÍK

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

MAx BROOKS
MINECRAFT – OSTROV

CENA 289  Kč

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 po-
můžou odhalit tajemství ostrova a přežít.

TARAN MATHARU
UčEDNÍK – ZjEVENÍ DéMONA

CENA 289   Kč

TARAN MATHARU
UčEDNÍK

CENA 269 Kč

Než mu schopnost přivolávat démony obrá-
tila 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 Flet-
cherových rukou a jeho jediným pomocníkem 
je démon Ignatio…

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

DOPORUčUjEME

LISTOPAD

CESTA  

DO  

NEZNÁMA
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bestsellery v brožované vazbě  za skvělou cenu

Knižní hity

BARBARA WOODOvá
DUHOVý HAD

CENA 149  Kč

BARBARA WOODOvá
PLAMEN DUšE

CENA 129  Kč

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍš

CENA 129  Kč

M. H. CLARK
MÁ RÁD HUDBU, RÁD TANčÍ

CENA 129 Kč

M. H. CLARK
KAžDý NĚCO SKRýVÁ

CENA 129 Kč

WILBUR SMITH
ZLATOKOPOVé

CENA 179  Kč

WILBUR SMITH
SÍLA MEčE

CENA 199  Kč

BARBARA WOODOvá
POSVÁTNé MÍSTO

CENA 129  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. Ar-
cheoložka 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.

jAMES PAT TERSON
DEVÁTý SOUD

CENA 149   Kč
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Knižní hity
jACKIE COLLINS

MILENCI & MSTITELé
CENA 149   Kč

jACKIE COLLINS
POMSTA LUCKY

CENA 149   Kč

jACKIE COLLINS
SMRTELNé POKUšENÍ

CENA 129   Kč

jACKIE COLLINS
žENATÍ MILENCI

CENA 129   Kč

SOHEIR KHASHOGGI
AMIRA Z HARéMU

CENA 129   Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLATýMI MřÍžEMI

CENA 99  Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA

CENA 99  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 tra-
dičním 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 bru-
tálních útoků, Choga dál odvážně kráčí svou cestou…  

jACKIE COLLINS
LADY BOSS

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 nesympa-
tický, 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 Len-
niemu pomoci. Jenže nic na světě není snadné. 

TILLY BAGSHAWE
PO SETMĚNÍ
CENA 149  Kč

TILLY BAGSHAWE
PODLE NOVýCH PRAVIDEL

CENA 99  Kč
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NORA ROBERTS
KRAjINA SVĚTLA

CENA 149   Kč

NORA ROBERTS
KDE KONčÍ řEKA

CENA 129   Kč

NORA ROBERTS
NEBE Mé LÁSKY

CENA 129   Kč

ELIZABETH LOWELL
ZMATEK V SRDCI

CENA 129  Kč

TAMARA McKINLEY
OSTROV ZTRACENýCH SNŮ

CENA 149   Kč

NORA ROBERTS
VEřEjNÁ TAjEMSTVÍ

CENA 149   Kč

LINDA HOWARD
CIZÍ TVÁř

CENA 129   Kč

ELIZABETH HARAN
KVĚTY V POUšTI

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. Roz-
mazlenou 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…

CATHERINE MILLET
SEXUÁLNÍ žIVOT CATHERINE M.

CENA 99  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.

NORA ROBERTS
ÚNIK

CENA 129   Kč
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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.

www.palmknihy.cz

www.knihcentrum.cz

www.ebux.cz

www.ereading.cz 

www.kosmas.cz/eknihy

www.databook.cz

E -KNIHY

… a mnoho dalších titulů

Valdštejn jaroslava Černá

Nákaza Daniel Kalla

Bojovník Future D. Fidel

Zeptej se moře Ivana Andrews

Murdertrending G. McNeil

Kobaltové nebe Wilbur Smith

Vzdor v. S. Alexander

Minecraft –  
Ztracený deník Mur Lafferty

Spodní proudy Nora Roberts

Zákon prérie Louis L' Amour

Naděje v oblacích M. Appleyard

Když vraždí děti Stephan Harbort

Vratislav Hana Whitton

Mám tě v hrsti j. D. Robb

Na tenkém ledě james Patterson

Romulus F. Forte,  
G. Anselmi

Na jedné lodi M. H. Clark

Bezmocná Timea E. Nagy

V přímém podezření Ken McClure

Svítání nad savanou Hana Hindráková
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