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BELETRIE Alpress
Tváře nakladatelství

Manželům Novákovým se po deseti letech pokazí televize, kterou dostali jako
svatební dar. „Rozsviť, prosím tě,“ řekne
manžel ženě a vezme do ruky knihu.
„Cože? Ty umíš číst?“, vykřikne překvapeně paní Nováková.
Věřím, že u vás doma taková situace nastat nemůže, protože právě držíte
v ruce nový ediční plán našeho milého
nakladatelství Alpress. A co padlo do
oka tentokrát nám?
Mým přátelům ráda doporučím humorné příběhy z nemocničního urgentního příjmu Teď to trochu štípne. Vypráví je
zdravotní sestra Anna ze své dvacetileté
praxe a nevěřili byste, s čím vším se v životě setkala. Když se budu muset zase
někdy v budoucnu vypravit k lékaři,
určitě se už nebudu třást obavami, protože vzpomínky na vtipné historky mi
vykouzlí úsměv na tváři.
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Přestože může být kontroverzní
postava Edwarda Snowdena v knize
Nesmazatelné záznamy lákadlem spíše pro
pány, ani dámy si určitě nenechají ujít
příběh člověka, který vyměnil poklidný
rodinný život za vyhnanství, protože
odhalil světu, že jsme všichni neustále
sledováni.
Dějepis jsem ve škole neměla ráda,
a teď to doháním celý život tím, že
hltám každou historickou knihu, která mi přijde do ruky. Nechejte se i vy
vtáhnout do víru spletitého života výjimečného egyptského faraona Cheopse,
kde intriky nepřátel mají své místo stejně jako láska a čest.
Abychom se nemuseli zlobit na nevyzpytatelné počasí, stačí si vzít do ruky
knížku. Protože ta nám vždycky zvedne
náladu. Krásné počtení a vždy dobrou
náladu vám přejí
Vaši Eva Hrušková a Jan Přeučil
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LITERATURA
FAKTU
dárkové
publikace

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.

CU L A R
PHOTI echnika,
afií
ečná t
je jedin čejných fotogr
y
ělá z ob
která d ivé, pohyblivé
ž
y
obrázk

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!

DÁRKOVÉ PUBLIKACE
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edita plickOVÁ
deník našeho děťátka
CENA 224 Kč

NAŠE SVATBA

PRVNÍ ALBUM NAŠEHO DĚŤÁTKA

Budete se vdávat? Tak přesně vám je určena
tato luxusní kniha. Pomůže vše naplánovat
tak, ať je váš vytoužený den D do posledního
puntíku dokonalý, abyste si uchovaly nádherné vzpomínky na nejkrásnější slavnostní
okamžiky. Kniha plná překvapení vám udělá
radost při každém otevření a v každém období vašeho dalšího života.

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.

CENA 499 Kč

CENA 469 Kč

NAŠE MIMINKO
CENA 299 Kč

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH
SVĚTOVÝCH MALÍŘŮ

Peter Davidson
ŘÍŠE SVĚTA

Historie
architektury

CATHERINE DELVAUX
100 RECEPTŮ PRO ROZKVETLOU
ZAHRADU, BALKON I TERASU

CENA 699 Kč

CENA 399 Kč

GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI
CENA 890 Kč

Leonardo da Vinci, vynikající malíř a nedostižný
vynálezce, se geniálně projevoval jak v umění, tak ve
světě strojů a techniky. Tato nádherně ilustrovaná
kniha vyzdvihuje jeho výjimečný talent i vizionářský rozměr jeho tvorby a vynálezů. Pomocí četných
umělcových kreseb zkoumá, jak se snažil objevit zákonitosti světa, a představuje jeho sny, dílo i osobnost, které dodnes nepřestávají fascinovat…

CENA 399 Kč

CENA 499 Kč
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L. doncaster /
a. holland
největší záhady světa

j. MARTÍNEZ-PINNA
Největší
POKLADY světa

CENA 269 Kč

CENA 299 Kč

MICHAEL FITZGERALD
NEOBJASNĚNÉ ZÁHADY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

VLADIMÍR LIŠKA
MAGICKÁ MÍSTA
ČESKÉ REPUBLIKY

Během druhé světové války se ztratila spousta důležitých událostí v mlze a chaosu konfliktu. Intriky,
lsti a mrazivá spiknutí jako vražda Jane Hornové,
zmizení Jantarové komnaty, tajemství zlatého vlaku
nebo záhada Timurovy krypty byly před veřejností
ukryty, doslova ututlány. Teprve zpřístupnění tajných archívů vrhlo na mnohé záhady světlo.

CENA 249 Kč

VIKTOR ČERNOCH
JAK dlouho přežijE
LIDSTVO
CENA 289 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
posvátná MÍSTA
české republiky

SłAWOMIR KOPER
TAJnosti a skandály
starověku

jerzy besala
utajené
dějiny evropy

KAREL KOSTKA–Cubeca
KDO JSME?

VLADIMÍR LIŠKA
Největší záhady
dávných Čech

IWONA KIENZLER
EVROPA JE RODU ŽENSKÉHO

BERNARD LECOMTE
TAJEMSTVÍ KREMLU

KAREL KOSTKA
TOMÁŠ BAŤA
A BAŤOVSKÉ ŠKOLSTVÍ

CENA 269 Kč

CENA 249 Kč

CENA 349 Kč

CENA 269 Kč

CENA 299 Kč

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

LITERATURA FAKTU
dub
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JAN A. NOVÁK
HORY A KOPCE
OPŘEDENÉ TAJEMSTVÍM

JAN A. NOVÁK
TEMPLÁŘI, ZEDNÁŘI a další
tajné společnosti

CENA 279 Kč

CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMSTVÍ NAŠICH CHRÁMŮ

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

Když z ruchu ulice a denního světla vstoupíte do
chrámu, ocitnete se rázem v úplně jiném světě:
příšeří, chlad, sochy a obrazy líčící zázraky jsou
ostrovem jiného času a myšlení. To, co nezasvěcenému připadá jen jako výzdoba, jsou vlastně
symboly s hlubokým významem a zašifrované tajné vědomosti. Tato kniha vám pomůže poodhalit
dávná tajemství českých památek.

Jan A. Novák
ZÁHADY BIBLE

JAN A. NOVÁK
ČESKÉ VYNÁLEZY a OBJEVY
SVĚTOVÉHO FORMÁTU
CENA 299 Kč

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ VYNÁLEZY

CENA 279 Kč

CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
PRVNÍ REPUBLIKA
CENA 299 Kč

JAN A. NOVÁK
ZÁHADNÉ VYNÁLEZY
CENA 289 Kč

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala první republika, je stále víc než dost. Dodnes se třeba spekuluje o úloze tajných spolků při jejím vzniku či původu
prvního prezidenta, o jeho společenských, korupčních
a špionážních aférách. Nerozluštěny zůstávají i různé
kriminální záhady. Autor pátrá v naší historii po tom, co
je prozatím obestřeno tajemstvím.

JAN A. NOVÁK
TAJEMNÝ HRAD KARLŠTEJN
CENA 279 Kč
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JAYNE WALLACE
ANDĚLSKÝ TAROT
CENA 449 Kč

RET
78 KA ÁŽE
K
U
m
vá
SMĚR
LIZ DEAN
KOUZLO TAROTU
CENA 449 Kč

Kathleen
McCormack
TAROT
CENA 269 Kč

Pronikněte do kouzelného světa tarotu pomocí nádherně ilustrovaných karet a srozumitelné příručky.
Vyzbrojeni touto sadou si osvojíte umění tarotového
výkladu a můžete způsobit pozitivní změny v životě
svém i svých blízkých a přátel. Výklad vám pomůže
pochopit minulost, řešit palčivé otázky přítomnosti
a rozpoznávat příležitosti v budoucnosti. S těmito
kartami držíte budoucnost ve svých rukou.

MICHEL HENNIQUE
KYVADLO OD A DO Z
CENA 289 Kč

snář
1000 klasických snů

RICHARD WEBSTER
MAGICKÉ KYVADLO
CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

Petra Sonnenberg
Praktické využití věšteckého kyvadla
CENA 329 Kč

eili goldberg
Velký snář
CENA 499 Kč

Věštecké kyvadlo dává jasné odpovědi a nabízí užitečná řešení v každodenním životě. Účelné tabulky a jednoduchý
návod, jak s kyvadlem pracovat, vám otevřou dveře k nečekaným možnostem nejen při věštění budoucnosti. Například odhalí vaše skryté nadání, doporučí vhodnou stravu
či rozmístění nábytku v bytě, pomůže při diagnostikování
nemocí nebo prozradí, zda je vhodný čas změnit povolání.

RICHARD WEBSTER
ČTENÍ Z RUKY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
CENA 269 Kč

esoterika / ZDRAVÍ
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anthony robbins
Světoznámý americký filantrop a osobnostní kouč.
Spolupracoval mimo jiné
s předními osobnostmi
světového sportu Serenou
Williams či Waynem Gretzkym, mezi jeho spokojené klienty patří spolumajitel basketbalového týmu
Golden State Warriors Peter Gruber i prezident Bill
Clinton. V roce 2007 byl zařazen na seznam celebrit
v žebříčku prestižního časopisu Forbes.

ANTHONY ROBBINS
PROBUĎTE SVOU SPÍCÍ SÍLU
CENA 399 Kč

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.

steven cardoza
praktická cvičení
podle čínské medicíny
CENA 299 Kč

„Tony Robbins patří mezi ty, kteří nejvíce ovlivnili tuto generaci.
Probuďte svou spící sílu je fascinující, vzrušující, úžasná nabídka
neobvyklých pohledů na duševní vývoj člověka. Pomocí
širokého spektra otázek v nás pomalu buduje vědomí, že
skutečný úspěch vychází z trvalých životních hodnot a zejména
ze snahy pomoci ostatním.“ – Stephen R. Covey

marina del carmen
Kámasútra
CENA 299 Kč

Nicole Bailey
tantra
CENA 369 Kč

GUILLERMO FERRARA
TANTRA
CENA 329 Kč

CHRISTINE BURKE
JÓGA PRO ZDRAVÍ
CENA 349 Kč

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

Alois ANDREW URBIŠ
ŽÍT FENG šuej
CENA 289 Kč

lada SKULILOVÁ
Šťastný domov
pomocí FENG šuej
CENA 269 Kč

10/

zdraví / příroda

Vladimír antonín
HOUBY – kapesní atlas
CENA 269 Kč

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.
Přehledný rádce nás srozumitelnou cestou
seznámí s uplatněním a přípravou léčivých
JANA MARTINKOVÁ
ROSTLINY – KAPESNÍ ATLAS bylin, které dokážou – mnohdy i lépe – nahradit uměle vyrobená farmaka.
CENA 269 Kč

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

paul benhaim
KONOPÍ – ZDRAVÍ NA DOSAH
CENA 399 Kč

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.

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

juliette LALBALTRY
ROZTOMILÉ DORTY PRO DĚTI
CENA 299 Kč

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

H. JÄNNES / O. ROBERTS
Ptáci
CENA 229 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.
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EVAMARIA WECKER
ALPY – NEJKRÁSNĚJŠÍ
VYHLÍDKY

dieter Seibert
ALPSKÉ třítisícovky

Eugen E. Hüsler
Turistický průvodce
Dolomity

JASON SUMNER
CYKLISTIKA

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

ULI PREUNKERT / ANNA RINK
ALPY NA ELEKTROKOLE

Elektrokola se stala běžnou součástí, ne-li doménou
našich měst a cest. Co takhle vzít je na výlet do hor?
Na rozdíl od těžké dřiny na obyčejném horském
kole jsou přejezdy Alp na elektrokole jedinečným
zážitkem. Stoupání za úchvatnými výhledy na horskou krajinu a klesání do sluncem zalitých údolí je
téměř bez námahy. Průvodce nabízí 52 tras různých
obtížností, součástí jsou praktické informace a přehledné mapy s vyznačením dobíjecích stanic.

CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

DINA ŠTĚRBOVÁ
TYRKYSOVÁ
HORA
CENA 329 Kč

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.

MIKE HORN
DOTKNOUT SE NEBES
CENA 319 Kč
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Jan Bauer
České princezny
na evropských trůnech

JAN BAUER
PŘEVRATNÉ UDÁLOSTI
v ČESKÝCH DĚJINách

jan bauer
ženy z rodu habsburků

JAN BAUER
PŘEVRATNÉ UDÁLOSTI
V DĚJINÁCH LIDSTVA

CENA 249 Kč

CENA 289 Kč

CHRISTOPHER MACHT
HITLEROVA ZPOVĚĎ

Budu se Vás ptát na veškeré důvěrné informace –
Vaši rodinu a první lásku, počátky NSDAP a pobyt
ve vězení. Chci vědět všechno o koncentračních táborech, vraždění i pseudolékařských experimentech,
které se děly na Váš popud. Chci slyšet vše o masovém vraždění a co Vás k němu vedlo, Adolfe. Je to
ironie, že Vás mohu zpovídat já, Eduard Bloch, Žid,
kterého jste nechal naživu.

CENA 249 Kč

CENA 289 Kč

KDO
NESE
?
VINU

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.

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
HRŮZNÉ UDÁLOSTI II. SVĚTOVÉ
VÁLKY V ČESKÝCH ZEMÍCH
CENA 269 Kč

LITERATURA
FAKTU
PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY
. bestseller ve více než třiceti zemích
. kontroverzní osobnost
. hrozby, na které upozornil, se staly skutečností

V roce 2013 tehdy devětadvacetiletý Edward Snowden šokoval svět tím, když odhalil
veřejnosti, že americká vláda potají buduje systém ke shromažďování dat, jehož výsledkem
měl být bezprecedentní způsob masového sledování, který se dokáže vetřít do soukromého
života každého člověka na zemi. Snowden popisuje, jak sám tento systém pomáhal
vytvářet a proč porušením mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.
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prAVDIVÉ PŘÍBĚHY

K V ĚT

EN

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
HOTELSTORY
CENA 229 Kč
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SHAUN MOREY
NEUVĚŘITELNÉ A PRAVDIVÉ
RYBÁŘSKÉ HISTORKY

JULIAN NORTON
ZVĚROLÉKAŘ V akci

Vášnivý rybář přináší 80 nejnepředvídatelnějších a úžasných příběhů z prostředí vod oceánů,
jezer a divokých řek po celém světě. Jaké to je
ulovit krokodýla nebo najít v břiše ryby lidský
prst? A co teprve když ryba, která se jen tak
nehodlá vzdát svého života, na rybáře zaútočí?
Napínavé a strhující historky napsal sám život,
i když nad nimi nevěřícně kroutíme hlavou.

Zvěrolékař Julian Norton 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, úsměvné
a hřejivé, jindy smutné, ale vždy inspirující
a čtivé.

CENA 289 Kč

JULIAN EARL
kráva na stromě
CENA 249 Kč

srpen

vladimíra černajová
ŽIVOT JE PES
CENA 269 Kč

yves de locht
eutanazie

ANNA TARNEKE
TEĎ TO TROCHU ŠTÍPNE

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?

Anna, zdravotní sestra na pohotovosti, podává s humorem i vážností svědectví o nepředstavitelně náročné práci s lidmi v mezních
situacích. Co dělat, když se na příjmu potkají
členové znepřátelených týmů nebo si někdo
v nemocnici odloží dítě kvůli představení
v opeře? Jsou tací, kteří si vědomě zahrávají
se zdravím, jiní se sem dostanou nešťastnou
náhodou. A některé zde potká i pravá láska…

CENA 329 Kč

DENIS MUKWEGE
LÉKAŘEM
v AFRICKéM PEKLE
CENA 319 Kč

Světová literatura

15/
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JAN ESKYMO WELZL
třicet let na zlatém
severu
CENA 329 Kč

john steinbeck
o myších a lidech

GARY PAULSEN
DIVOKÁ PUSTINA

Dva námezdní dělníci přicházejí pracovat do
Salinaského údolí. Spřádají sny, že jednou
budou mít vlastní farmu. Časy jsou však zlé –
a nejhorší se teprve rýsuje. Prozíravý George
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 městečko
Iditarod s pobřežím Aljašky. Název Iditarod
znamená „vzdálené místo“ a právě tam míří
Gary se psím spřežením. Denním soužitím
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 219 Kč

I. NITOBÉ / S. M. WILSON
BUŠIDÓ
CENA 199 Kč

F. M. DOSTOJEVSKIJ
ZLOČIN A TREST
CENA 269 Kč

JACK LONDON
DÉMON ALKOHOL
CENA 229 Kč

CENA 249 Kč

John Steinbeck
Na Plechárně

JOHN STEiNBECK
NA VÝCHOD OD RÁJE

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

JACK LONDON
TULÁK PO HVĚZDÁCH

EMILY BRONTË
NA VĚTRNÉ HŮRCE

CENA 269 Kč

CENA 249 Kč

John Steinbeck
Hrozny hněvu
CENA 329 Kč

charlotte brontË
jana eyrová
CENA 279 Kč
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Wilbur Smith
Kořist

WILBUR SMITH
NAD PROPASTÍ

WILBUR SMITH
PREDÁTOR

WILBUR SMITH
kopí osudu

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč

WILBUR SMITH
hromobití

WILBUR SMITH
ZLATÝ LEV

WILBUR SMITH
píseň slonů

WILBUR SMITH
POBŘEŽÍ V PLAMENECH

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

WILBUR SMITH
KRÁL KRÁLŮ

Zdrcená Amber se po rozpadu vztahu s Penrodem
vydává se svou sestrou Saffron a jejím manželem na
nebezpečnou cestu do Abyssinie. Penrod mezitím
utápí svůj žal v Káhiře. Z opiových dýchánků ho
vytrhne jeho starý přítel a společně narukují do armády. Cesty obou milenců se opět protnou, ale tentokrát každý stojí na jiné straně.

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
KOBALTOVÉ NEBE
CENA 369 Kč

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.

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

BELETRIE

17/

Wilbur smith
Když v roce 1964 vyšel Wilburu Smithovi 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
ŘEKA BOHŮ – bůh pouště
CENA 329 Kč

WILBUR SMITH
NA LeopardÍ SKÁLE

Taita doprovází egyptské princezny Tehuti a Bekatu na Krétu. Faronovy dcery se zde mají v zájmu Egypta vdát za Nejvyššího Mínose, tajemného krále, jehož podobu nikdo nezná, protože
stále nosí masku posvátného býka. Když na Krétě vybuchne sopka, čeká Taitu a jeho přátele těžký úkol: obě dívky mají být obětovány k usmíření bohů. Román navazuje na Řeku bohů 1.

Wilbur Smith 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 zajímavé, místy úsměvné a vtipné, především
však poutavé jako jeho podmanivé romány.

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ
román ze starého egypta
CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ II
sedmý pergamen
CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – FARAON
CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ III
čaroděj
CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ IV
vnitřní oko
CENA 349 Kč

Pro Taitu, jeho spojence a celý Egypt nastávají krušné časy. Po smrti faraona se vlády ujímá nejstarší syn
Utterik, zvráceně krutý mladík. Taita je zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen. Před smrtí jej vysvobodí Rameses, mladší bratr Utterika, a společně musí
zachránit jak milovanou princeznu Serrenu, kterou
Utterik poslal na mučidla, tak i celou zemi.

18/
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EDISON MARSHALL
VIKING
CENA 289 Kč

FRANCO FORTE / GUIDO ANSELMI
ROMULUS

CHRIS BISHOP
SYNOVÉ SEVERU

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.

Nastaly kruté časy, kdy celou zemi pustoší
krvelační válečníci, kteří se nezaleknou ani samotné smrti. Jediný král Alfréd stále věří, že
dokáže Vikingům vzdorovat. Zástupy jeho vyčerpaných vojáků však značně prořídly, proto
pověří nebezpečným úkolem mladého mnicha
Mathewa. Výsledek nadcházející bitvy závisí
na tom, jak zvládne riskantní misi.

CENA 349 Kč

stanley struble
tajemná legenda mayů
CENA 99 Kč

CENA 329 Kč
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Christian Jacq
ramses –
syn světla
CENA 279 Kč

Christian Jacq
Ramses – Chrám milionů let
CENA 319 Kč

Michelle Moran
nefertiti
CENA 149 Kč

Po smrti faraona Setchiho usedá na trůn Ramses.
Šlechta i představitelé církve ale mají z nového
panovníka obavy. Jeho starší bratr Šenar se stále nesmířil s tím, že se faraonem stal Ramses,
a spřádá plány, jak ho o trůn připravit. Ramsesovu vládu se ovšem snaží znejistit i zrádní nepřátelé a mágové, kteří jsou ochotni zaprodat Egypt
výbušným Chetitům, jen aby získali moc.

Christian Jacq
RAMSES – bitva u kadeše

Egypt zažívá pod vládou urozeného faraona
Ramsese neuvěřitelný rozmach. Schopný
panovník rozšiřuje svá území obchodem
i bojem. Neustálými výpady za hranice říše
vyprovokuje ke střetu sousední Chetity.
Schyluje se k největší vozové bitvě v dějinách. Chetitský král Muvatalliš dobře zná
sílu egyptské armády, proto použije na Ramsese lest.

BELETRIE
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EN

zář

19/

í

ELIZABETH PETERS
strážkyně podsvětí
CENA 289 Kč

VALERY ESPERIAN
NESMRTELNÝ CHEOPS

VALERY ESPERIAN
ACHNATON

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.

Když se faraon Achnaton rozhodne vzepřít
tradici a namísto uctívání egyptských bohů
začne vzývat jediného boha Atona, navždy
tím změní tvář celého Egypta. V rozhodnutích ho po celou dobu podporuje jeho
překrásná žena Nefertiti, ale ani ona není
schopna zabránit nebezpečným intrikám,
které bují v hlavách jejich nepřátel.

Elizabeth Peters
kniha mrtvých
CENA 299 Kč

ELIZABETH PETERS
sběratel duší
CENA 269 Kč

Libbie Hawker
Dar boha slunce

Elizabeth Peters
zmizení nefertiti

Aby mohl nový faraon usednout na trůn, musí
si vzít princeznu Ahmose, obdařenou božským
vnuknutím. Očekává se také, že faraonovi dá
syna. Zdá se jí sen, že přivede na svět bohy milované dítě, s nímž Egypt dospěje ke slávě. Vize
se nakonec splní, ale místo chlapce se k faraonově
nelibosti narodí děvčátko. Oznámit Egyptu ženskou následnici by pro něj znamenalo pohromu.

Amélie s manželem se vrátí do Káhiry, aby pokračovali ve vykopávkách. Práce naruší pobodaný
muž, který vběhne do jejich hotelové koupelny
a padne na zem mrtev. V kapse má ke všemu lístek s jejím jménem. Manželský pár se nenechá
zastrašit a vypraví se k nalezišti busty královny
Nefertiti. Tam je překvapí další záhada: její objevitel se pomátl na rozumu a zmizel i s nálezem.

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

Elizabeth Peters
ZTRACENÁ OÁZA
CENA 129 Kč
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BELETRIE
karel kostkA
Autor širokých zájmů zamířil
záhy po studiích pedagogiky
do světa. Prosadil se v Londýně, New Yorku a znají ho
i v Řecku a ve Španělsku. Kromě práce se studenty ho zajímá výtvarná i literární tvorba
a patří k hrstce lidí, jimž bylo
oficiálně naměřeno IQ přesahující 200. Často používá
pseudonym Karel Cubeca.

KAREL KOSTKA–Cubeca
KDO JSME?

KAREL CUBECA
Vyměřený čas

CENA 319 Kč

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 samé hranice lidské představivosti.

Planeta Země 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 se ale snaží výpravu překazit.

KAREL CUBECA
FARAONŮV NÁSLEDNÍK

KAREL CUBECA
FARAONŮV SOUD

CENA 279 Kč

CENA 289 Kč

KAREL CUBECA
KAWA 9
CENA 329 Kč

KAREL CUBECA
VE STÍNU FARAONA
CENA 299 Kč

Emotivní a humorný příběh o tom, jak byl malý Křovák Kawa 9
prodán za rezavý budík obchodníkům s lidmi a dostal se tak
z pralesa až do USA. Tam si ho ve slevě zakoupila bezdětná rodina. Dospěl, stal se agentem CIA a v padesátých letech 20. století ho vyslali do Prahy a Moskvy. Ovlivnil při tom nejen řadu
osobností, ale i dějiny České republika, Evropy a celého světa.

KAREL kostka
Tomáš baťa
a baťovské školství
CENA 329 Kč

BELETRIE
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LOUIS L‘ AMOUR
Slavný a nezapomenutelný autor
amerických westernů procestoval
jako námořník svět, než se usadil
v Los Angeles. Mnoho jeho románů z Divokého západu, které si stále nacházejí nové a nové čtenáře,
bylo také zfilmováno. V hlavních
rolích zazářily nejslavnější hvězdy
filmového plátna jako například
John Wayne, Sophia Loren, Sean
Connery nebo Brigitte Bardot.

LOUIS L' AMOUR
VAROVNÝ VÝSTŘEL

LOUIS L‘ AMOUR
MEXICKÉ ZLATO

Evie přijíždí s manželem Jakobem na divoký
západ. A přestože je to velmi praktická žena,
místních ubohých podmínek se zděsí. Když se
Jakob ani po několika měsících nevrátí z cest
za obchodem, nezbyde jí než najít obživu
v přepřahování dostavníků. Osamělá mladá
žena má ale jen mizernou šanci odolávat
v divočině nájezdům znepřátelených indiánů
a útokům chtivých rančerů.

Přepadnout karavanu převážející zlato se jevilo
Catlowovi jako skvělý nápad. Pronásledován
šerifem Cowanem a mexickou armádou se
musí probít indiánským územím a překonat
zrádnou poušť. Veškeré nebezpečí však bledne
ve srovnání s bandou pochybných existencí,
které si zvolil za kumpány.

CENA 269 Kč
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LOUIS L' AMOUR
POUŠŤ NEZNÁ SLITOVÁNÍ

LOUIS L' AMOUR
SMRT PŘIJDE S ÚSVITEM

CENA 229 Kč

CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
ZÁKON PRÉRIE
CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
v zajetí zlaté řeky
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.

LOUIS L‘ AMOUR
LÉČKA
CENA 269 Kč
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MICHAEL CORDY
ĎÁBLOVO PÍSMO
CENA 329 Kč

DAVID MORRELL
BRATRSTVO RŮŽE
CENA 329 Kč

KLÁRA KUBÍČKOVÁ, MARKÉTA KUBÍČKOVÁ
STÍNY VICHROVSKÉHO KLÁŠTERA

DANIEL KALLA
NÁKAZA

Branou kláštera na Vichrově prochází prosebník
o vstup do řádu. Bartoloměj, mladík s temnou
minulostí, je přijat mezi novice a záhy se v klášteře začnou dít strašlivé věci. Vyšetřovatelem
neblahých událostí jmenuje opat svého správce
a Bartoloměj je ustanoven jeho pomocníkem.
Při pátrání odkrývá hrůzostrašné tajemství, jež se
ho dotýká víc, než by si přál.

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…

Andreas WinkELmann
Host

ALEC PALMER
POSLEDNÍ KLÍČ

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.

Do cisterciáckého kláštera vpadne skupina ozbrojenců a nechá za sebou krvavou spoušť. Adam
Sager, agent ze společnosti ECIRE, pozná v jednom z mrtvých mnichů klimatologa, který se před
padesáti léty údajně ztratil v pralesích Hondurasu.
Pátrání po zločincích přivede Adama na stopu projektu, který má splnit dávný sen lidstva – zároveň
se však může stát jeho nejhorší noční můrou…

CENA 329 Kč

DAVID MORRELL
BRATRSTVO KAMENE
CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

DAVID MORRELL
VLÁDCE NOCI
CENA 299 Kč

CENA 329 Kč
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KEN McCLURE
ve vyšším zájmu
CENA 129 Kč

Lékař John Motram vyléčí prominentního
pacienta. Za odměnu dostane šanci šance, na
jakou čekal celý život: možnost prozkoumat
zachovalá těla vojáků, kteří zemřeli ve 14. století během morové epidemie. Doktor Motram
se však stane obětí neznámého viru a zdá se, že
jeho nehoda souvisí s dalšími úmrtími. Případu se ujme vyšetřovatel Steven Dunbar…

KEN Mcclure

KEN McClure
V PŘÍMÉM OHROŽENÍ

D
OBCHO
E
S
SMRTÍ

CENA 319 Kč

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.
ČERV

ENE

Skotský lékař, úspěšný
vědec a autor dechberoucích bestsellerů byl
opakovaně vyznamenán
za cenné objevy v oblasti
medicíny. Jeho romány
se svérázným hlavním
hrdinou Stevenem Dunbarem byly přeloženy
do více než jednadvaceti
světových jazyků.

C

ken mcclure
bezmezná ctižádost
CENA 99 Kč

MICHAEL LEDWIDGE
PŘED NIČÍM SE NEZASTAVÍ

Když se na Bahamách zřítí letadlo přepravující
šest mužů, jmění v hotovosti a nepoctivě získané
diamanty, jediným svědkem smrtelné katastrofy je
potápěčský instruktor Michael Gannon. Domnívá
se, že jde o špinavé peníze drogových bossů, které
nikdo nebude postrádat. Odcizení peněz ovšem
uvrhne Michaela do vražedné hry s těmi nejnebezpečnějšími muži světa.

Ken McClure
Lovec myšlenek
CENA 319 Kč

Doktor Barrownam provádí výzkum ve věznicích s psychopatickými vrahy, aby dokázal, že
lze „přepnout“ genetickou výbavu odsouzených
a tím změnit jejich chování. Je přesvědčen, že se
blíží největšímu objevu v dějinách neurologie.
Když jeho práci podpoří utajený soukromý investor, rozhodne se doktor nové poznatky utajit,
což se neobejde bez tragických následků.

KEN McClure
diagnóza
CENA 99 Kč
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JAMES PATTERSON
JEN PRO ZVANÉ
CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
NA TENKÉM LEDĚ

JAMES PATTERSON
HODINA PRAVDY

Ráno 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.

Od poslední Alexovy návštěvy rodného města
se hodně změnilo. Vražedné pohledy sousedů,
házení klacků pod nohy… obyvatelé jsou přesvědčeni, že Alexův bratranec zavraždil svého
žáka, a dávají to celé rodině patřičně najevo.
Alex shání důkazy, aby očistil nevinného, ale
sám se dostává na tenký led.

CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
CITLIVÉ MÍSTO
CENA 319 Kč

BŘE

CENA 329 Kč

ZEN

JAMES PATTERSON
VOLAVKA
CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
VRAŽEDNÁ HRA
CENA 329 Kč

Doktor Reinhart je odborník na chování zločinců.
Když se na místě odporné vraždy najde jeho kniha, vypadá to, že někdo ji použil jako učebnici. Kromě knihy
james pat terson zanechal vrah na místě také kartu. Brzy dojde k další
okamžik překvapení vraždě a objeví se i další karta. Reinhart začíná tušit,
že se nejedná o podpis pachatele, ale o vodítko k příští
CENA 149 Kč
oběti. Zdá se, jako by vrah vyzýval na souboj přímo
Reinharta, a rozhodně se nechystá jen tak složit karty.

James Patterson
Vadí, nevadí
CENA 329 Kč

Pravda tě osvobodí – pokud tě dřív nezabije. Claire je právě na stopě něčeho velkého,
ale přijde o život při ozbrojeném přepadení. Trevor nevěří na náhodu, navíc všechny
okolnosti ukazují na promyšlený čin. Aby
zjistil, proč musela zemřít, neváhá hodně
riskovat. Se smrtí Claire se mu stejně zhroutil svět, tak co může ještě ztratit?

BELETRIE
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James Patterson
Je králem detektivního žánru. Tento
vynikající vypravěč se dnes řadí k těm
nejčtenějším americkým autorům.
Ročně napíše asi dvě desítky knih a ve
světě se prodalo již přes 300 milionů
výtisků jeho thrillerů. Velký úspěch
slaví jak série příběhů 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
PASTÝŘ

JAMES PATTERSON
SEDMNÁCTÉ ZNAMENÍ

Pátrání zavede detektiva Morgana do města
hříchu Las Vegas, které přitahuje především
ty, kteří mají co skrývat. Skvělé místo i pro
lukrativní byznys Lestera Olsena. Obklopuje
se kráskami, rozmazluje je v luxusních restauracích a na večírcích – ale nic není zadarmo,
dívky musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

V ulicích San Franciska panuje strach. Po několik měsíců se objevují těla zastřelených bezdomovců. Seržantce Lindsey 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.

CENA 319 Kč

CENA 319 Kč

ČERV

EN

JAMES PATTERSON
PATNÁCTÝ SKANDÁL
CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
ŠESTNÁCTÁ LEŽ

JAMES PATTERSON
18. RUKOJMÍ

Opětné setkání s manželem nabralo pro Lindsay úplně jiné obrátky – místo romantické večeře se jim podaří zneškodnit nelítostného atentátníka. Ovšem zbývá ho usvědčit, což může
být vzhledem k jeho vychytralosti vražedné.
S blížícím se soudem je Lindsay nucena znovu
propírat šokující minulost a neví, komu věřit,
aby se neocitla sama na lavici obžalovaných.

Tři ztracené ženy. Dva zdánlivě nesouvisející
případy. Jeden odhodlaný zabiják.
Zprvu poklidná a nevinná noc se pro tři učitelky z místní školy promění v horor a utrpení. Když jsou následující den pohřešovány,
nevěstí to nic dobrého. Obavy z nejhoršího se
naplní poté, co se objeví první tělo.

CENA 299 Kč

CENA 329 Kč

james pat terson
JEDENÁCTÁ ROZHODNE
CENA 149 Kč
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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
CENA 329 Kč

J. D. ROBB
ruka ruku myje

J. D. ROBB
tiše a přesně

CENA 299 Kč

CENA 299 Kč

K V ĚT

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?

EN

J. D. ROBB
Totožnost neznámá
CENA 299 Kč

J. D. ROBB
odplata tě nemine
CENA 149 Kč

J. D. ROBB
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI

J. D. ROBB
ZEMŘEŠ V DALŠÍ KAPITOLE

Vyšetřovatelka Eva Dallasová vkládá s manželem
velké naděje do centra, které zřídili pro mládež
na šikmé ploše. Na pomoc si přizvou i psycholožku Rochelle, která dostala ze závislosti svého
bratra Lyla. Jednoho dne je ovšem Lyle nalezen
mrtev se stříkačkou v ruce. Eva se pustí do vyšetřování a s hrůzou zjistí, že nešlo o předávkování,
ale o vraždu, a hrozí, že nebude jediná.

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.

CENA 329 Kč
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MARY HIGGINS CLARK
Této skvělé spisovatelce se už léta přezdívá královna napětí. Takové označení jí patří právem, protože má miliony
věrných čtenářů po celém světě a její
strhující detektivní příběhy se dočkaly
i četných televizních a filmových adaptací. Svou uměleckou i životní dráhu
uzavřela oblíbená autorka letos v lednu v nedožitých třiadevadesáti letech.
Napínavé zápletky a živé postavy jejích
příběhů však stále zůstávají s námi.

MARY HIGGINS CLARK
NA JEDNÉ LODI
CENA 319 Kč

M. H. CLARK
Přede mnou se neschováš

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.

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po
párty je v bazénu nalezeno mrtvé tělo osmnáctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou jejího
přítele, který se brání, 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.

CENA 319 Kč

M. H. CLARK
CELÁ V BÍLÉM

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ

CENA 289 Kč

CENA 129 Kč

M. H. CLARK
MELODIE STÁLE ZNÍ

M. H. CLARK
každý něco skrývá

M. H. CLARK
NEZAVÍREJ OČI
CENA 299 Kč

Casey propustili z vězení, kde si odpykávala
patnáctiletý trest za vraždu svého snoubence,
třebaže tvrdila, že zločin nespáchala. Nyní
hodlá své jméno očistit, proto požádá Laurie
Moranovou a její tým, aby vypátrala skutečného vraha. Jenže někdo chce za každou cenu
zabránit novému vyšetřování, jinak ...

CENA 289 Kč

CENA 129 Kč
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LINDA HOWARD
NEBEZPEČNÉ VYHLÍDKY

Linda Howard
Nezvěstná

CENA 129 Kč

CENA 329 Kč

ANNA SIMONS
SKRÝŠ
CENA 349 Kč

LINDA HOWARD
cizí tvář
CENA 129 Kč

JACKIE COLLINS
KREV NENÍ VODA
CENA 349 Kč

JACKIE COLLINS
milenci
a hazardní hráči
CENA 349 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…

JACKIE COLLINS
ZPOVĚĎ DIVOŠK Y

LINDA HOWARD
co přede mnou tajíš?
CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

JACKIE COLLINS
PLAVBA
ZA VŠECHNY PRACHY

JACKIE COLLINS
lady boss

jackie collins
šance

jackie collins
smrtelné pokušení

jackie collins
milenci & mstitelé

CENA 149 Kč

CENA 319 Kč

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

BELETRIE
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melinda leigh
půlnoční odhalení

Tilly BAGSHAWE
ZÍTŘEK NEDOŽENEŠ

CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

BARBORA WALTEROVÁ BENEŠOVÁ
V NÁRUČI KANIBALA
CENA 289 Kč

Melinda Leigh
půlnoční obřad
CENA 319 Kč

LIZ LAWLER
ZATÍMCO JSI SPALA
CENA 319 Kč

SIDNEY SHELDON
DOKONALÉ PLÁNY
CENA 269 Kč

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.

LIZ LAWLER
DOKUD TĚ NENAJDU
CENA 319 Kč

SIDNEY SHELDON
BOJÍŠ SE TMY?
CENA 329 Kč

CATHERINE BURNS
NIKOMU by NEUBLÍŽIL
CENA 319 Kč

SIDNEY SHELDON
ŘEKNI MI SVŮJ SEN
CENA 289 Kč

tilly bagshawe
po setmění
CENA 149 Kč

Anita Waller
34 dní
CENA 299 Kč

SIDNEY SHELDON
odhalená tvář
CENA 279 Kč
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NORA ROBERTS
KDO CHCE VÍC

NORA ROBERTS
STÁLE V TVÉM STÍNU

CENA 299 Kč

CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
SPODNÍ PROUDY

NORA ROBERTS
CIZINEC
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
TAJUPLNÁ ŽENA
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
Povolené ztráty
CENA 369 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, aby znovu zaútočil.
A Simone stojí na nejvyšší příčce plánu jeho pomsty.

nora roberts

NORA ROBERTS
když přijde soumrak
CENA 369 Kč

Bodine vede relativně poklidný život na 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. Ale ve vzduchu visí
hrozba a nikdo se necítí před nikým v bezpečí.

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.
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NORA ROBERTS
CO PŘETRVÁ VĚKY

NORA ROBERTS
KRUH VĚRNÝCH

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
NOVÝ ZAČÁTEK
CENA 349 Kč

NORA ROBERTS
BLÍZKO PLAMENE
CENA 329 Kč

Svět zachvátí záhadný virus. Nemoc propukla náhle a rozsévá strach. Vědci se neúspěšně pokouší
vyvinout účinnou vakcínu, systém i technika kolabuje, střídá je chaos a panika, v lidech se probouzí
zlo a propuká násilí. Laně a Maxovi se podaří jako
jedněm z mála zkáze uniknout a pochopit poselství: Nastal konec a přichází nový začátek.
ČERV

ENE

NORA ROBERTS
ÚDOLÍ TICHA
CENA 329 Kč

C

Nora Roberts
Ohnivé pouto

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
POSELSTVÍ KRVE

nora roberts
kde končí řeka
CENA 129 Kč

Lidé jsou hluboce zasaženi plíživou temnotou
a spouští, kterou způsobil neznámý virus. Fallon
vyrůstá ukrytá na farmě a netuší, proč se právě ona
stala terčem surových gangů a fanatických skupin.
Správně však předpokládá, že její život hraje mnohem větší roli.

nora roberts
nebe mé lásky
CENA 129 Kč
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TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYBLEDNOU

ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNÉ VODY
CENA

299 Kč

CENA

329 Kč

ELIZABETH LOWELL
DOKONALÝ TAH

jaroslava černá
neplakej, vrátím se pro
tebe
CENA 289 Kč

Sara je krásná a bohatá obchodnice s uměním z velkoměsta. Jay je vysloužilý voják, který se po otcově
smrti rozhodne postarat o rodinný ranč. Když Jay
pozve Saru na svou farmu, aby ohodnotila několik
obrazů z otcova dědictví, není připraven bojovat s neodolatelnou přitažlivostí, kterou k Saře cítí. Jakmile
se ale Sara octne v hledáčku skrývajícího se vraha, je
odhodlaný za její záchranu nasadit vlastní život.

LUISA BINDER
MŮŽEME SI VYKAT?
CENA 279 Kč

dub

eN

JAROSLAVA ČERNÁ
TÝDEN BLÁZNA
CENA 279 Kč

LÁSKA
N E B O T?
S
NNO
P OV I
ivana andrews
ZEPTEJ SE MOŘE
CENA 289 Kč

Ivana Andrews
Otoč se tváří ke slunci
CENA 269 Kč

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?

KELLY MORAN
osudové setkání

Zvěrolékař Cade dosud nepotkal ženu, na
kterou by nezabralo jeho kouzlo. Jenže když
k němu jednou pozdě večer vkročí do ordinace
Avery s poraněným štěnětem, Cade se chová
nemožně, čímž si z její strany vyslouží naprostý nezájem. Jak přesvědčit tuhle nadmíru opatrnou ženu, že zamilovat se do toho pravého
není chyba?
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BARBARA woodová
SEDM DÉMONŮ
CENA 289 Kč

BARBARA woodová
DOKONALÁ HARMONIE
CENA 289 Kč

BARBARA WOODová
doktorka samantha
CENA 349 Kč

BARBARA WOODová
VZDÁLENÁ ŘEKA

BARBARA woodová
PANENKY z ráje
CENA 329 Kč

BARBARA woodová
POD AFRICKÝM SLUNCEM

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč

BARBARA woodová
VYVOLENÁ
CENA 289 Kč

BARBARA woodová
hořké tajemství
CENA 249 Kč

BARBARA woodová
posvátné místo
CENA 129 Kč

Román pro ženy vás uchvátí příběhem Ulriky, kterou
pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí
zkáza a že jejím posláním je zachránit otcův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento nelehký úkol,
proto se musí z Říma vydat na nebezpečnou cestu. Jenže
se vášnivě zamiluje a její božská moc i pozemská láska
k Sebastianovi čelí zradě a nebezpečí. V Římě totiž vládne krutý císař Nero.

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
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ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE

MEREDITH APPLEYARD
DOKTORKA Z KONCE SVĚTA

CENA 319 Kč

CENA 289 Kč

MEREDITH APPLEYARD
naděje v oblacích
CENA 319 Kč

ELIZABETH HARAN
opálová poušť
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?
ELIZABETH HARAN
ZA JASNÉ NOCI
CENA 329 Kč

B ŘE

MEREDITH APPLEYARD
ordinace V DIVOČINĚ
CENA 299 Kč

ZEN

Když Emily prchne před domluveným sňatkem
na farmu v severozápadní Austrálii, nečeká, že
ji tak okouzlí zdejší krajina i Liam, syn jejích
zaměstnavatelů. Liam je zasnoubený s půvabnou Glenys a pro Emily je těžké poručit svému
srdci, ale čeká ji daleko těžší zkouška. V Evropě
vypukne válka, Liam i jeho otec se rozhodnou
narukovat a opuštěné ženy musí držet pospolu.

ELIZABETH haraN
Literární tvorbě se
začala věnovat až po
třicítce. Předtím prošla
profesí modelky a starala se o výchovu dětí.
V románech vykresluje v nejrůznějších
podobách milovanou
Austrálii, kam přesídlila z rodného Zimbabwe.

ELIZABETH HARAN
POD KARMÍNOVÝM NEBEM

Maggie je štěstím bez sebe, když ji Patrick
požádá o ruku. Jeho bohaté rodině je ale
chudá nevěsta proti srsti a Patrikův otec sňatek pomocí intrik anuluje. Zoufalá Maggie
opouští svého muže, odplouvá za prací na
opačnou stranu kontinentu, aniž tuší, že pod
srdcem nosí Patrickovo dítě.
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LAURA WALDEN
ZNAMENÍ OSUDU
CENA 299 Kč

en

LAURA WALDEN
dědictví MAORSKÉHO
NÁČELNÍKA
CENA 329 Kč

LAURA WALDEN
TAJEMNÁ MELODIE

laura walden
půlnoční rituál
CENA 299 Kč

MIRJA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ
CENA 299 Kč

Stella se snaží vést poklidný život na Novém
Zélandu. Ráda by také zapomněla na Olivera, po němž jí zůstala památka v podobě zraněného srdce a dcery Holly. Po letech života
v osamění konečně otevřela své srdce novému muži. Zároveň ale ohlásí svou návštěvu
Oliver a Stella má zlé tušení.
Mirja Hein
Dokud nás láska nerozdělí
CENA 329 Kč

Advokát Walter Parker má před sebou
nelehký úkol. Musí usvědčit podvodníka,
který jeho rodině ztrpčuje život. Situace se
zkomplikuje, když Walterova dcera Scarlet
přivede k rodinnému krbu muže, jehož
vytrhla ze spárů smrti po uštknutí hadem.
Rozhoří se bouřlivý příběh plný vášně,
žárlivosti a odplaty, který směle konkuruje
ohni sužované australské krajině.

LAURA WALDEN

LAURA WALDEN
NEFRITOVÉ SLZY
CENA 349 Kč

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.

Když německá advokátka
Sybille Schrödter navštívila
Nový Zéland, byla to láska na
první pohled. Zprvu o zemi
„dlouhého bílého oblaku“
psala reportáže, později zkusila napsat také román. Její
ságy odehrávající se v exotickém prostředí, jež píše
pod pseudonymem Laura
Walden i Mirja Hein, si našly
čtenáře po celém světě.
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Příběhy z panství Cavendon

B. T. BRADFORD
ÚČET ZA LÁSKU

ČERV

EN

B. T. BRADFORD
DAR OSUDU

CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

BARBARA T. BRADFORD
PÁNEM SVÉHO OSUDU

B. T. BRADFORD
NEBEZPEČNÉ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

B. T. BRADFORD
HŘÍCHy panství cavendon

Ve viktoriánské Anglii jsou jasně dané hranice
mezi společenskými vrstvami. Mladý James Falconer se díky své píli a ambicím prodere mezi
špičku. Jeho štěstím však záhy otřesou skandály a intriky. James musí dokázat, že je opravdu
pánem svého osudu, a to dřív, než mu špatná
pověst zničí život.

CENA 349 Kč

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

V. S. Alexander
VZDOR

hilary green
DVAKRáT KRáLOVNOU

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?

Matyldu Anglickou již ve dvanácti letech provdali za německého císaře. S jejím druhým sňatkem
ještě vzroste touha po moci, když se po smrti otce
uprázdnil anglický trůn. Získat jej ovšem není
vůbec snadné, byť má na něj podle středověkých
zvyklostí nárok. Proti uzurpátorům a nelítostné
šlechtě Matyldě nezbývá než pozvednout zbraň.

CENA 329 Kč

V. S. Alexander
Ochutnávačka
CENA 329 Kč

CENA 329 Kč
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ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAŘOVNA

VERONIKA MOREIRA
MÁ PANÍ

CENA 329 Kč

CENA 239 Kč

VERONIKA MOREIRA
MÁ PŘÍTELKYNĚ

JEANNE KALOGRIDIS
SKANDÁLNÍ KOMTESA
CENA 349 Kč

Po skandální popravě Anny Boleynové se stává
novou Jindřichovou ženou Annina dvorní dáma
Jana Seymourová. Vrací na dvůr ctnost a pokoru
a vzbudí v Anglii novou naději na dědice tudorovského trůnu. Dokáže skromná a tichá Jana
probudit v panovníkovi lidskost i vášeň a vystoupit ze stínu „zkažené“ královny?

KVĚ

ALLISON PATAKI
SNY CÍSAŘOVNY SISI
CENA 299 Kč

TEN

Philippa Gregory
Tři královny

PHILIPPA GREGORY
ZKROCENÁ KRÁLOVNA

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

PHILIPPA GREGORY
POSLEDNÍ Z TUDOROVCŮ

BRANDY PURDY
DVĚ CÍSAŘOVNY
CENA 299 Kč

„Smiř se se smrtí,“ napsala své mladší sestře
Jane Greyová, když za otcovu touhu po moci
zaplatila životem. Jenže Katherine na smrt vůbec nepomýšlí, je přece mladá a zamilovaná. Její
těhotenství prozradí, že se tajně vdala, a skončí
uvězněná v Toweru. A pak je tu Mary, nejmladší
a opomíjená. Co se stane, bude-li vzdorovat své
sestřenici, tvrdé a neúprosné královně Alžbětě?

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮŽE
CENA 329 Kč
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JAROSLAVA ČERNÁ
perchta z rožmberka
CENA 249 Kč

jaroslava černá
valdštejn

JAROSLAVA ČERNÁ
KAT MYDLÁŘ

Ve vzduchu temné mrazivé únorové noci
léta Páně 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.

Mladý medik Jan Mydlář je rozhodnut
udělat i nemožné, aby se dostal blíže ke své
Dorotce a mohl ji vysvobodit z vězení. Osud
mu ovšem uštědří krutou ránu a on se musí
vyrovnat s její smrtí. Aby zapomněl na svůj
žal, rozhodne se vstoupit do služeb pražské
katovny, kde se jeho otupělé srdce rozechvěje při pohledu na katovu dceru. Jan se musí
rozhodnout, zda dokáže znovu začít žít.

CENA 289 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
Václav IV.
CENA 269 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOFIE
A VÁCLAV IV.

Jaroslava Černá
anežka a král

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
GUTA HABSBURSKÁ

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
S CEJCHEM ĎÁBLA

CENA 269 Kč

CENA 229 Kč

CENA 269 Kč

CENA 239 Kč

CENA 289 Kč

melita denková
Tajný deník
blanky z valois

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
LÁSKA A MAJESTÁT

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DRAHOMÍRA

JAROSLAVA ČERNÁ
VLADISLAV II.

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč
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Hana Whitton
Karel IV.
CENA 249 Kč

HANA WHITTON
PRSTEN
PRINCEZNY JUDITY
CENA 269 Kč

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ

Hana Whitton
Anna Česká

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

HANA WHITTON
KATEŘINA LUCEMBURSKÁ

Hana Whitton
Sidonie Česká

CENA 249 Kč

CENA 289 Kč

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

HANA WHITTON
eliška přemyslovna
CENA 269 Kč

Hana Whitton
královna dagmar
CENA 249 Kč

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ

CENA 279 Kč

CENA 279 Kč

HANA WHITTON
VRATISLAV
CENA 289 Kč

HANA WHITTON
BOŽENA ČESKÁ
CENA 269 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
KRÁLOVNA KUNHUTA A ZÁVIŠ
CENA 269 Kč
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Caitlin Spencer
Nechte mě odejít
CENA 249 Kč

timeA e. nagy / shannon moroney
BEZMOCNÁ

FUTURE D. FIDEL
BOJOVNÍK

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

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.

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?

SArAh FORSYTh
zotročená

Hana Hindráková
Nezlomný

CENA 299 Kč

CENA 199 Kč

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU
CENA 269 Kč

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

HANA HINDRÁKOVÁ
SMRTÍCÍ BYZNYS
CENA 249 Kč

Nora se při natáčení reportáže o Veterinářích bez hranic dostane do afrického vnitrozemí. Náhoda ji svede dohromady
s bývalým tanečním partnerem, který utekl před svými city
k Noře z Prahy a pomáhá na černém kontinentu v boji proti
vzteklině. Po marném úsilí zachránit pokousané děvčátko
oba zjišťují, že jejich zakázaná láska ještě zesílila. Ohrozit ji
může jen past, kterou na ně nastražil místní ozbrojený gang.
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OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

Otilie K. Grezlová
Hledá se Flíček

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
NATÁLKA A KNOFLÍČEK
CENA 149 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPÍK ZACHRAŇUJE
CENA 129 Kč

PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE KOCOURKA MÍŠU

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…

ANTJE SZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ

CENA 149 Kč

CENA 199 Kč

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
úplný blázen do koní

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
báječné prázdniny

CENA 199 Kč

CENA 179 Kč

Lauren Brooke
Jezdecká akademie

OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIČKA A JITŘENKA
CENA 149 Kč

CENA 179 Kč

Lauren Brooke
Jezdecká akademie
dokonalý tým

Kathy Helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
JEZDECKÁ AKADEMIE

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ
ZÁCHRANNÁ MISE

CENA 179 Kč

CENA 189 Kč

CENA 189 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL

jen calonita
léto, jak má být

CENA 179 Kč

CENA 249 Kč

Bianka Minte-KÖnig
kiki, benni a katastrofa za dveřmi
CENA 229 Kč

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE
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. Aspoň že tátova pozornost se teď upnula spíše
k bláznivým sousedům než k ní.

JEN CALONITA
NEJLEPŠÍ
PRÁZDNINY NA SVĚTĚ
CENA 229 Kč

Mandaly
pro meditaci
a vnitřní rovnováhu
EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENÍ
CENA 149 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
CENA

99 Kč

iris prey
Učíme se kreslit

h. türk / r. PradelLa
Učíme se malovat

CENA 169 Kč

Johannes Rosengarten
mandaly – energie kruhu

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

rudi moser
mandaly – magický kruh

CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

CENA 179 Kč

CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČERV
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PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM
CENA 249 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA MAXIMUM

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO V SÍTI

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.

Naty chce aspoň rok žít jako normální holka
a v klidu odmaturovat. Kvůli práci rodičů už
procestovala skoro celý svět a využila toho
aspoň k parádnímu profilu na Instagramu,
který ji proslavil. Může ale někdo jako ona vůbec vést normální život? A co teprve když se
spřátelí s Alexem, který sociální sítě a všechno
s nimi spojené přímo nesnáší?

CENA 249 Kč

petra martišková
léto na vodě
CENA 249 Kč

„Sněhem zapadaný Boston, vánoční New York, závody
ve free runningu či parkuru… Petra prostě umí psát
romanťárny, jak sama své příběhy nazývá. Člověk se
do světa -náctiletých propadne rád a nechá se jím ještě
raději pohltit. Snít o lásce totiž nemusí jen ti školou
povinní.“ – Radka Zadinová

PETRA MARTIŠKOVÁ

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU
CENA 229 Kč

Mít za otce slavného herce není žádný med. Kvůli fanatikovi, který rodině vyhrožuje, musí Emma opustit své
kamarády i školu a prchnout tisíce kilometrů daleko.
Co se zprvu jevilo jako noční můra, je to nejlepší, co
ji mohlo potkat. V Bostonu se totiž seznámí s Natem,
nejkrásnějším klukem, jakého kdy viděla.

Talentovaná autorka se věnuje kromě knižní tvorby
pro děti a mládež také psaní
do internetového magazínu
pro ženy. Počet jejích vlastních knižních titulů úspěšně narůstá. Sama o sobě
říká, že když zrovna netvoří
vlastní texty, určitě nějakou
knížku aspoň čte.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV
CENA 289 Kč

A
CEST
DO
ÁMA
NEZN
MUR LAFFERTY
MINECRAFT – ZTRACENÝ DENÍK

Tracey Baptiste
Minecraft – Brána
CENA 299 Kč

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

GRETCHEN McNEIL

CENA 299 Kč

#MURDERTRENDING
CENA 329 Kč

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.

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.

D. Jolley / R. Zucchi
world of WARCRAFT –
RYTÍŘ SMRTI
CENA 179 Kč

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – země přízraků
CENA 149 Kč

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

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – STÍNY LEDU
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 nepřátelskými silami, které na něho čekají v troskách prastarého elfského města. Přitom odhalí záhady,
jejichž působením se jim všem život úplně změní.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
zá ř
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TARAN MATHARU
UČEDNÍK

TARAN MATHARU
UČEDNÍK a pyramida orků

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

TARAN MATHARU
VYVOLENÝ

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNÝ MÁG
CENA 289 Kč

Cade se s partou teenagerů ocitá v podivném světě. Ti,
co přežili první útok, se s vypětím všech sil dostanou přes
poušť do pevnosti, kde je technologicky vysoce vyspělý dron
identifikuje jako „soutěžící“. Když zjistí, že mají svést bitvu
s armádou zubatých příšer, pokusí se o útěk. Dron je však
neodbytně pronásleduje na každém kroku a na jeho displeji
neúprosně ubývají vteřiny do zahájení kvalifikačního kola.

DUB
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Taran Matharu
Učedník – Zjevení démona
CENA 289 Kč

É
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D
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KRISTEN CICCARELLI
iskari – poslední
namsara
CENA 289 Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK – DENÍK INVOKÁTORA

NICOLE CONWAY
LETOPISY DRAČÍCH JEZDCŮ

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 zápisky o elfech, orcích a trpaslících, doplňuje je přehledná démonologie a zaklínadla válečných mágů, které tento
neurozený invokátor sepsal v průběhu studia na
Vokanské akademii, než se ztratil na území orků.

Osud si Jaevidem nešťastně pohrál. Napůl elf
a napůl člověk nezapadá do žádného světa,
dokud mu náhodné setkání s drakem nezajistí místo v Blybrigu, akademii pro bohaté
a urozené. Jaeův případ je totiž výjimečný –
už několik desetiletí si žádný drak nevybral
jezdce z vlastní vůle. Jaeova výcviku se ujme
Sile, muž s nevypočitatelnou povahou a tajemnou minulostí.

CENA 299 Kč

KRISTEN CICCARELLI
iskari – uvězněná
královna
CENA 289 Kč
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Knižní hity
bestsellery v brožované vazbě za skvělou cenu

nora roberts
nebe mé lásky

NORA ROBERTS
DŮM NA ÚTESU

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

nora roberts
kde končí řeka
CENA 129 Kč

nora roberts
veřejná tajemství
CENA 149 Kč

nora roberts
krajina světla
CENA 149 Kč

Dcera zlatého hollywoodského páru Olivia zažila jako dítě děsivou noc, kdy jí přízrak s tváří otce
připravil o matku. Na přání příbuzných pak vyrůstala ukrytá před zraky veřejnosti uprostřed přírody
na severozápadním pobřeží Pacifiku. Po letech se za
pomoci mladého spisovatele pkouší osudnou noc
rekonstruovat, ale strašný přízrak je jí opět v patách.

nora roberts
únik
CENA 129 Kč

elizabeth lowell
zmatek v srdci
CENA 129 Kč

NORA ROBERTS
rudý šál
CENA 129 Kč

elizabeth Lowell
stříbrná hladina
CENA 99 Kč

KNIŽNÍ HITY
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choga regina egbeme
za zlatými mřížemi

Choga regina egbeme
zakázaná oáza

CENA 99 Kč

CENA 129 Kč

soheir khashoggi
amira z harému
CENA 129 Kč

elizabeth haran
květy v poušti
CENA 149 Kč

Amira prožívá dětství v ženském křídle paláce. Je vychovávána
k tomu, aby v budoucnu byla za všech okolností poslušnou manželkou syna remalského krále. Záhy dívka zjistí, jak nemilosrdně si s ní
osud zahrál. Zdánlivě idylický život se změní v noční můru, ke které
patří násilí, vražda i zoufalý útěk. Příběh o kruté lásce a stejně kruté
pomstě je holdem všem trpícím ženám, které se nesmíří s osudem
a neuznávají dominantní postavení mužů v zemích, kde narození
syna je událostí, zatímco děvče, které přijde na svět, je „jen“ dcerou.

Ilona maria Hilliges
bílá čarodějka

T. Okpara / C. Guinet
CEna MÉHO ŽIVOTA
CENA 99 Kč

ULLA FröHLING
BYLA JSEM OTROKYNÍ
V SATANSKÉ SEKTĚ

CENA 99 Kč

CENA 129 Kč

Helen A. Rosburg
Vábení pouště
CENA 129 Kč

dorothy garlock
úsvit lásky
CENA 129 Kč

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

mende nazer
byla jsem otrokyní
CENA 129 Kč
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tamara McKinley
poslední valčík

ken mcclure
bezmezná ctižádost

CENA 129 Kč

CENA 99 Kč

Hana Whitton
zimní královna
CENA 129 Kč

tamara McKinley
ostrov ztracených snů
CENA 149 Kč

Krásná, vzdělaná a ohnivá Alžběta Stuartovna, dcera krále Jakuba I., hrála již od útlého věku stěžejní roli v diplomatické hře svých rodičů, kteří
ji chtěli výhodně provdat. Volba padla na Fridricha Falckého, kterému
bude brzy nabídnuta česká koruna. Nespoutaná Alžběta však touží nalézt skutečnou životní lásku. Bude jí příští manžel pevnou oporou v nesnázích, které ji čekají, stejně jako laskavým přítelem a věrným druhem?

barbara woodová
PLAMEN DUŠE

KEN McCLURE
ve vyšším zájmu
CENA 129 Kč

KEN McClure
diagnóza

CENA 129 Kč

CENA 99 Kč

barbara woodová
duhový had
CENA 149 Kč

barbara woodová
posvátné místo
CENA 129 Kč

Joana Druryová se po záhadné smrti rodičů ocitá na světě docela sama.
Matka jí kdysi prozradila, že nad její rodinou visí kletba a kořeny prokletí se skrývají v daleké Austrálii. Vyzbrojena deníkem své matky se
vypraví sama do neznámé země. Na cestě se seznámí s Hughem, jehož
ovčí farma se stane jejím novým domovem. Zde prožívá i léta šťastného
manželství. Stále ji však pronásledují zlé sny a vize mytického Duhového hada, jenž osudově zasáhl do života její matky. Vydává se do samého
srdce Austrálie, aby vyluštila tajemství rodové kletby a zlomila její moc.

Eileen DREYER
zlomená přísaha
CENA 99 Kč

KNIŽNÍ HITY

LINDA HOWARD
cizí tvář
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M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ

CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

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

LINDA HOWARD
nebezpečné vyhlídky
CENA 129 Kč

Televizní producentka Darcy připravuje film o lidech, kteří
se seznamují pomocí inzerátů. Přemluví kamarádku Erin,
aby na několik z nich odpověděla. To se však stane Erin
osudným. Na jedné ze schůzek je zavražděna a Darcy, kterou
bolestně pronásleduje pocit viny, se rozhodne po vrahovi pátrat sama. Rozhodí po internetu několik inzerátů a čeká…

tilly bagshawe
po setmění
CENA 149 Kč

sidney sheldon
odvrácená strana
půlnocI

J. D. ROBB
odplata tě nemine
CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

sidney sheldon
mistrovská hra
CENA 129 Kč

J. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSÍ
CENA 149 Kč

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

sidney sheldon
vzpomínky na půlnoc
CENA 129 Kč
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B. T. Bradford
mosty osudu
CENA 129 Kč

james patterson
JEDENÁCTÁ ROZHODNE

john steinbeck
o myších a lidech

CENA 149 Kč

CENA 99 Kč

john steinbeck
na východ od ráje
CENA 189 Kč

wilbur smith
síla meče

jackie collins
lady boss

CENA 199 Kč

CENA 149 Kč

catherine millet
sexuální život catherine m.
CENA 99 Kč

jackie collins
šance
CENA 149 Kč

jackie collins
smrtelné pokušení
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.

jackie collins
milenci & mstitelé
CENA 149 Kč

jackie collins
pomsta lucky
CENA 149 Kč

wilbur smith
zlatokopové
CENA 179 Kč

jackie collins
ŽENATÍ MILENCI
CENA 129 Kč
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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.
Bezmocná

Timea E. Nagy

Král králů

Wilbur Smith

Tajemná melodie

Laura Walden

Vyvolený

Taran Martharu

Divoká pustina

Gary Paulsen

Nesmrtelný Cheops

Valery Esperian

V přímém ohrožení

Ken McClure

Nebezpečné
známosti

J. D. Robb

Svítání nad savanou Hana Hindráková

Poslední
z Tudorovců

Philippa Gregory

Synové severu

Chris Bishop

Hitlerova zpověď

Christopher Macht

Nový začátek

Nora Roberts

Léto v síti

Petra Martišková

Vražedná hra

James Patterson

Dokonalý tah

Elizabeth Lowell

Nesmazatelné
záznamy

Edward Snowden

Osmnácté rukojmí

James Patterson

Pod karmínovým
nebem

Elizabeth Haran

Varovný výstřel

Louis L‘Amour

… a mnoho dalších titulů
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