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AKCE
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SLEVY

vybrané tituly nabízíme se slevou 30–90 %

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1 000 Kč
poštovné zdarma

KNIŽNÍ DÁREK
za symbolickou 1 Kč při objednávce nad 1 000 Kč

NEÚČTUJEME BALNÉ

OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA ►

Všeobecné podmínky naleznete na www.alpress.cz
Vážení čtenáři,
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.
Naše 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
Dostupné jsou ve formátech PDF, ePUB, Mobi Pocket.

Milé čtenářky a vážení čtenáři,
ano, je to zvlášní doba. Někteří máme
plné ruce práce, někteří hledáme, jak
bychom zaplnili volný čas, jiní z nás si
dělají starosti, co bude dál. Ale věřme, že
všechno dopadne dobře a my z této doby
vyjdeme moudřejší a silnější.
My si s manželem Janem Přeučilem
doma pořádáme soukromé filmové večery. Našli jsme totiž stará DVD s filmovými klenoty. A je to úžasné! Ano, je dobré
si i na této době vybrat to lepší.
Také jste našli více prostoru na čtení?
Rádi bychom vás tedy pozvali k četbě
Bouře nad savanou od Hanky Hindrákové.
Najdeme v ní napětí, tragédii i lásku.
Tenhle román se čte jedním dechem!
Jak jsme začali víc chodit, začali jsme
se i lépe cítit. A co teprve ti, kteří jezdí na
kole. Dobrá, i na elektrokole. Takže jistě
přijde vhod kniha Alpy na elektrokole, šikovný rádce pro všechny, kdo plánují poznat
krásy Alp ze zcela nového úhlu pohledu.
O knížku 100 tajuplných záhad světa se
budeme přetahovat s mými syny, možná

i s vnukem Matyášem. Ale co, však si ji
budeme půjčovat a netrpělivě na ni čekat.
Moje maminka říkávala: „Neboj se knihy
půjčovat, ty se musí číst. Proč by měly
jen stát v knihovně?“ A čím napínavější
příběh, tím lépe. Výborným příkladem je
Dcera Říše, dojemný příběh zakázané lásky
z období 2. světové války.
Ukradené dětství je pravdivý, ačkoliv velmi mrazivý příběh o dětském utrpení,
který se odehrává ve vyspělém Švýcarsku.
Tedy jak tohle dopadne?
Knihu Manžel musí zmizet by si měla přečíst každá z nás. Nicméně, dámy, tohle
není inspirace, jen upozornění, že váš život je pořád ještě šťastný a spokojený.
Doktorské historky Další prosím nám
dávájí nahlédnout do života praktického
lékaře z jeho perspektivy.
Milé a milí, přeji vám, ať lékaře potřebujete jen na očkování, případně na potvrzení k řidičskému průkazu. A pamatujte, že den bez čtení je jako… dělám si
legraci, nic takového neexistuje :-)
Vaše Eva Hrušková
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GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI
CENA 890 Kč
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CENA 699 Kč

Ponořte se do repertoáru výjimečných rumů
z celého světa. U každého exempláře naleznete
fotografii a informace o původu, barvě, chuti,
výrobě a o tom, jak se pije. Zasvětíme vás i do
vaření s rumem a objevíte recepty na skvělé
koktejly. Nechybí zvláštní historky o pirátech
a původních majitelích palíren. Jedno je jisté –
kvalitní rum už před vámi nebude mít žádné
tajemství!

Historie
architektury

CATHERINE DELVAUX
100 RECEPTŮ PRO ROZKVETLOU ZAHRADU, BALKON
I TERASU

CENA 399 Kč

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

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH
SVĚTOVÝCH MALÍŘŮ

PRVNÍ ALBUM
NAŠEHO DĚŤÁTKA

CENA 299 Kč

CENA 249 Kč

CENA 499 Kč

CENA 699 Kč

NAŠE MIMINKO

H. JÄNNES / O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH VOD A MOKŘADŮ

CENA 469 Kč

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

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

H. JÄNNES / O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH LESŮ
A ZAHRAD

Nuria Penalva
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

H. JÄNNES / O. ROBERTS
Ptáci

Vladimír antonín
HOUBY – kapesní atlas

JANA MARTINKOVÁ
ROSTLINY – KAPESNÍ ATLAS

paul benhaim
KONOPÍ – ZDRAVÍ NA DOSAH

CENA 249 Kč

CENA 329 Kč

CENA 229 Kč

DENÍK NAŠEHO MIMINKA
CENA 449 Kč

edita plickOVÁ
deník našeho děťátka
CENA 224 Kč

Když miminko roste, mají z toho největší radost jeho
rodiče. První krůčky, zoubky, slova. Proč si tyto jedinečné okamžiky navždy neuchovat? Nádherně ilustrovaná kniha nabízí stránky pro vaše fotografie a další
jedinečné okamžiky prvního roku života vaší ratolesti.
Jednou nastane čas se o své zážitky podělit s človíčkem,
kterému tyto milé vzpomínky budou patřit.

NAŠE SVATBA
CENA 499 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

CENA 399 Kč
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CENA 269 Kč

Co tkví za tajemstvím jezera Loch Ness? Co
prožívají lidé, kterých se dotkla smrt či byli
označeni za posedlé ďáblem? V čem spočívá
Tutanchamonova kletba a existují skutečně
zombie? Fascinující průvodce stovkou největších záhad v dějinách lidstva vám představí
neobvyklá, bizarní až hrůzostrašná fakta, která
po staletí berou lidem dech.

Reinhard Habeck
Pohřbená tajemství

Jan A. Novák
ZÁHADY BIBLE
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMSTVÍ NAŠICH CHRÁMŮ
CENA 299 Kč

CENA 249 Kč

Ponořte se do toho nejzajímavějšího ze světa
záhad. Tajemné artefakty, podivuhodné technologie, ztracené vědomosti a pozoruhodná stavitelská díla se tu střídají s mystikou templářů,
posvátnou architekturou i s exorcismem. Skutečně byla nalezena lebka zřejmě patřící dítěti
pozemské matky a mimozemského otce? Co
všechno o našem světě ještě nevíme?

JAN A. NOVÁK
PRVNÍ REPUBLIKA
CENA 299 Kč

JAN A. NOVÁK
HORY A KOPCE
OPŘEDENÉ TAJEMSTVÍM
CENA 279 Kč

MICHAEL FITZGERALD
NEOBJASNĚNÉ ZÁHADY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

VLADIMÍR LIŠKA
MAGICKÁ MÍSTA ČESKÉ REPUBLIKY

JAN A. NOVÁK
za tajemstvím POKLADů ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Během 2. 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 či záhada Timurovy krypty byly před veřejností ukryty, doslova ututlány. Teprve zpřístupnění
tajných archívů vrhlo na mnohé záhady světlo.

Víte, že na území Čech a Moravy žila civilizace starší než Sumerové? Jaká tajemství skrývají
Plešivec nebo Blaník? Přinášejí kruhy v obilí poselství z minulosti? A je na hradě Houska vchod
do říše démonů? Kde jsou u nás místa, kterým je
lepší se vyhnout? Známý autor uvádí překvapivá
fakta i hypotézy opřené o vědecké poznatky.

Poklad! Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokamy a šustí tajnými dokumenty. Současně z něj
ale běhá mráz po zádech, protože připomíná krev,
která byla prolita při jeho shromažďování, ukrývání
i hledání. Neexistuje hrad, zámek, zřícenina nebo
nápadná skála, kde by se neukrývaly drahocennosti,
často hlídané silami, které nejsou z tohoto světa.

CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

Jitka Lenková
Záhady kolem nás

CENA 299 Kč

Přeneste se do nepoznaných zákoutí historie
a začtěte se do tajů naší minulosti, jež dodnes
zůstávají záhadou. Objevte tajemství těl, která
se ani po stovkách let nerozložila, a seznamte
se s nepochopitelným dědictvím Etrusků a jejich pyramidami, skrytým světem Alexandrie
či podzemním městem mrtvých a temnými
znameními smrti, která se skutečně vyplnila.

VLADIMÍR LIŠKA
Největší záhady
dávných Čech

JAN A. NOVÁK
ZÁHADNÉ VYNÁLEZY

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ VYNÁLEZY

CENA 289 Kč

Matt Lamy
100 tajuplných záhad světa

VLADIMÍR LIŠKA
posvátná MÍSTA
české republiky

í

JAN A. NOVÁK
TEMPLÁŘI, ZEDNÁŘI a další
tajné společnosti

L. doncaster /
a. holland
největší záhady světa
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CENA 249 Kč

CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
tajemný hrad karlštejn
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
KAREL IV.
CENA 279 Kč
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IWONA KIENZLER
EVROPA JE RODU ŽENSKÉHO
CENA 269 Kč

Přes 50 tras
napříč
Alpami!

jerzy besala
utajené dějiny evropy
CENA 299 Kč

CHRISTOPHER MACHT
HITLEROVA ZPOVĚĎ

ULI PREUNKERT / ANNA RINK
ALPY NA ELEKTROKOLE

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.

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 a klesání do sluncem zalitých údolí je téměř bez námahy. Průvodce nabízí celkem
52 tras různých obtížností, součástí jsou praktické informace a přehledné mapy s vyznačením dobíjecích stanic.

CENA 329 Kč

SłAWOMIR KOPER
TAJnosti a skandály
starověku
CENA 349 Kč
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BERNARD LECOMTE
TAJEMSTVÍ KREMLU
CENA 329 Kč
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JASON SUMNER
CYKLISTIKA
CENA 269 Kč

Eugen E. Hüsler
Turistický průvodce
Dolomity
CENA 329 Kč

CAROL ANNE DAVIS
ZRŮDY S LIDSKOU TVÁŘÍ
CENA 329 Kč

John Marlowe
NEJKRUTĚJŠÍ PSYCHOPATI V DĚJINÁCH

STEPHAN HARBORT
KDYŽ VRAŽDÍ DĚTI

Marek Novotný
Trůny bohů

V dějinách se vždy našli jedinci, kteří se vyžívali v krutém násilí, nelítostném mučení a týrání náhodných nebo
pečlivě volených obětí. Z dávných dob jsou známí Alžběta Báthoryová a Vlad III., viktoriánské éře vévodí Jack
Rozparovač. Ve 20. století se množí sexuálně motivovaní
psychopati a sérioví vrazi. Z jejich příběhů mrazí v zádech stejně jako z vědomí, že naprostá většina z těchto
zločinců působí jako příjemný soused odvedle.

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.

„Marka jsem poznal před léty. Prý jede na hory a chce vylézt na jeden kopec. Když jsem ho potkal znovu, zjistil jsem,
že ty hory jsou Himálaje a ten kopec je Mount Everest.“
Úžasné a osobité vyprávění jednoho z předních českých horolezců o kráse velehor, úspěších a síle přátelství v mezních
situacích, ale především o pudu sebezáchovy v boji o přežití
na expedicích na nejvyšší hory světa. Ačkoli se řadí mezi světovou špičku, svá dobrodružství líčí očima užaslého dítěte.

CENA 269 Kč

CENA 299 Kč

CENA 329 Kč

DINA ŠTĚRBOVÁ
TYRKYSOVÁ HORA
CENA 329 Kč

MIKE HORN
DOTKNOUT SE NEBES
CENA 319 Kč
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ZDRAVÍ
a DUŠEVNÍ
ROZVOJ
ESOTERIKA
/ zdraví

ESOTERIKA

marina del carmen
Kámasútra
CENA 299 Kč

Nicole Bailey
tantra
CENA 369 Kč

JAYNE WALLACE
ANDĚLSK Ý TAROT

LIZ DEAN
KOUZLO TAROTU

CENA 449 Kč

CENA 449 Kč

Conchita Madueño
Na co se stydím zeptat

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.

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.

Tohle je kniha přesně pro tebe! Dozvíš se vše
o opačném pohlaví i o fungování vlastního
těla a naučíš se o něj správně pečovat. Zjistíš, jak zacházet s pocity první zamilovanosti
a jak si najít a udržet kamarády. Průvodce
plný odpovědí na palčivé otázky, které si klade snad každý kluk i holka.

Kathleen McCormack
TAROT
CENA 269 Kč

eili goldberg
Velký snář
CENA 499 Kč

CENA 299 Kč

mandaly pro meditaci
a vnitřní rovnováhu

CHRISTINE BURKE
JÓGA PRO ZDRAVÍ

ANTHONY ROBBINS
PROBUĎTE SVOU SPÍCÍ SÍLU

steven cardoza
praktická cvičení
podle čínské medicíny

GUILLERMO FERRARA
TANTRA

Alois ANDREW URBIŠ
ŽÍT FENG šuej

lada SKULILOVÁ
Šťastný domov
pomocí FENG šuej

CENA 169 Kč

CENA 399 Kč

CENA 349 Kč

CENA 299 Kč

CENA 329 Kč

snář
1000 klasických snů
CENA 269 Kč

Petra Sonnenberg
Praktické využití
věšteckého kyvadla
CENA 329 Kč

MICHEL HENNIQUE
KYVADLO OD A DO Z
CENA 289 Kč

Říká se, že sny nám umožňují porozumět sobě samým
a pomáhají odhalit naše utajované obavy. Dokonce se
má zato, že sny mohou i předjímat budoucí události.
Věříme, že sny obsahují skrytá poselství. V tomto klasickém výběru najdete jejich výklady společně s názory uznávaných odborníků v daném oboru. Svět snů se
před vámi otevírá, listujte v něm, zamýšlejte se nad ním,
zkoumejte záhady spánku a nechte si zdát sladké sny.

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

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč
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kráva na stromě

13/

t en

vladimíra černajová
ŽIVOT JE PES

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

ANNA TARNEKE
TEĎ TO TROCHU ŠTÍPNE
CENA 269 Kč

SHAUN MOREY
NEUVĚŘITELNÉ A PRAVDIVÉ
RYBÁŘSKÉ HISTORKY
CENA 299 Kč

Vášnivý rybář přináší 80 nejnepředvídatelnějších
a úžasných příběhů z vod oceánů, jezer a divokých
řek celého světa. 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.

Lysa Walder
O život – Napínavé příběhy
ze záchranné služby

Max Skittle
Další prosím
Pravdivé příběhy z lékařské praxe

JULIAN NORTON
ZVĚROLÉKAŘ V akci

GARY PAULSEN
DIVOKÁ PUSTINA

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

Také doktor je jen člověk a má své oblíbené i neoblíbené pacienty. Autor s lehkostí
a nadhledem líčí veselé i méně zábavné
stránky práce obvodního lékaře, od rozlité
moči až po trapné ticho.

Během silvestrovské noci se před rozjetý vlak vrhne mladý muž. Na podlaze leží chlapec a silně
krvácí z bodné rány. Matka paralyzovaná šokem
zase přihlíží silnému astmatickému záchvatu své
dcery… Autorka během své praxe na záchranné
službě už zažila opravdu leccos. Všechno jsou to
příběhy, které píše sám život.

CENA 249 Kč

DENIS MUKWEGE
LÉKAŘEM
v AFRICKéM PEKLE
CENA 319 Kč

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
HOTELSTORY
CENA 229 Kč
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Janice Ryan
Spřízněné duše

julian Norton
Zvěrolékař z Yorkshiru

vladimíra Černajová
sejdeme se v pět

Fascinující, dojemné i humorné; takové jsou
příběhy zvířat a lidí, kteří si mezi sebou vytvořili mimořádně silné pouto. O tom by
mohl vyprávět surfař Todd, kterého před
bílým žralokem zachránili stateční delfíni,
zraněná etiopská dívka, kterou před útočníky ubránili tři lvi a opatrovali ji, dokud si
pro ni nepřišla její rodina, a mnoho dalších.

Že je práce veterináře opravdová dřina, ale
i radost, o tom Julian Norton nikdy nepochyboval. Vypořádat se s telící se krávou je
oproti ošetření velkého hada, když má Julian
z plazů tak trochu fobii, ještě dobré. Hlavní
je ničemu se nedivit, třeba vypranému kotěti
nebo labradorovi, který sežral páníčkovi celý
umělý chrup.

Žít single má své nesporné výhody. Děláte si, co
chcete, nikdo nenechává oholené vousy v umyvadle a netrousí špinavé ponožky na trase obývák–ložnice. Přesto každý občas pocítí potřebu
s někým život sdílet. A pokud se zrovna ve vašem
okolí nevyskytuje vhodný adept, vrhnete se na
seznamky! Barvité a humorné příběhy z prostředí
internetového seznamování vás rozhodně pobaví.

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

EDWARD SNOWDEN
NESMAZATELNÉ ZÁZNAMY

CENA 269 Kč

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

CENA 389 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
TÝDEN BLÁZNA
CENA 279 Kč

V roce 2013 Edward Snowden šokoval svět,
když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají
buduje systém ke shromažďování dat. Výsledkem měl být bezprecedentní způsob masového
sledování, který se dokáže vetřít do soukromí
každého člověka na zemi. Snowden popisuje, jak
sám tento systém pomáhal vytvářet a proč porušením mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.
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· šokující silný příběh o odpuštění, strachu a lásce
· úspěšný ve 29 zemích světa · napětí do poslední stránky

březen

březen

F. M. DOSTOJEVSKIJ
ZLOČIN A TREST

F. M. DOSTOJEVSKIJ
Uražení a ponížení

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

F. M. Dostojevskij
Bílé noci
CENA 199 Kč

Osamělý mladík narazí jednoho dne na břehu
řeky na půvabnou dívku, k níž vzplane touhou. Dívka ale čeká na svého nastávajícího,
který by měl každým dnem dorazit do města.
Čas ovšem běží, snoubenec o sobě nedává vědět a zamilovaný mladík se rozhodne jednat.

John Steinbeck
Na Plechárně

JOHN STEiNBECK
NA VÝCHOD OD RÁJE

CENA 269 Kč

CENA 329 Kč

John Steinbeck
Hrozny hněvu

JACK LONDON
DÉMON ALKOHOL

john steinbeck
o myších a lidech
CENA 229 Kč

s rpen

CENA 329 Kč

CENA 229 Kč

JACK LONDON
TULÁK PO HVĚZDÁCH
CENA 269 Kč

Jack London
Martin Eden

Mladý námořník Martin se zamiluje do Ruth,
dívky z vyšších kruhů. Aby se k ní dostal blíže, začne chodit do knihovny a ponoří se do
světa vědění a psaní. Jeho sen se po čase splní
a osud ho skutečně se sličnou Ruth svede dohromady. Mladík ale bohužel záhy pocítí faleš
a pokrytectví místní smetánky, která mu jasně
dává najevo, že jeho místo je někde jinde.

Abigail Dean
Dívka A – Podle skutečné události
CENA 369 Kč

EMILY BRONTË
NA VĚTRNÉ HŮRCE
CENA 249 Kč

charlotte brontË
jana eyrová
CENA 279 Kč

15/

JAN ESKYMO WELZL
třicet let
na zlatém severu
CENA 329 Kč

Nechci myslet na svou rodinu. Na hrůzy, které jsme se sourozenci museli kvůli rodičům prožít.
Chci zapomenout na hororový dům i zvěrstva, která s námi dělali. Teď je ale matka po smrti a dům
je náš. Musíme se tam vrátit a postavit se minulosti čelem, protože jiná cesta neexistuje. Stejně jako
už nesmí existovat jméno, které mi dali – A. Jmenuji se Alexandra a toto je můj příběh.

16/
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KAREL kostka
Tomáš baťa a baťovské školství
CENA 329 Kč

17/

· doporučujeme
skvělý dialog
Karla Kostky
a herce
Jaroslava Duška,
ke zhlédnutí
na www.youtube

KAREL CUBECA
FARAONŮV SOUD
CENA 289 Kč

KAREL KOSTKA–Cubeca
KDO JSME?
CENA 319 Kč

KAREL CUBECA
FARAONŮV NÁSLEDNÍK
CENA 279 Kč

KARel kostka
CUBECA
· jeden
z nejlepších
spisovatelů dneška

KAREL CUBECA
KAWA 9
CENA 329 Kč

KAREL CUBECA
Vyměřený čas
CENA 319 Kč

KAREL CUBECA
VE STÍNU FARAONA
CENA 299 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.

· český
bestseller
nyní také
v anglickém
překladu

· sledujte autora
na facebooku
d u ben

NAVÉ
NAPÍ A
DR AM Y
IK
Z AFR

KAREL CUBECA
who are we?
CENA 369 Kč

· světově
uznávaný malíř
· vynikající
pedagog

Karel Cubeca
Muž, který nevrhá stín

Fayola, dcera krále domorodého afrického kmene, je slavnostně vypravena ke svému ženichovi.
Svatební průvod je ovšem napaden a zajatci se
ocitnou v rukou lovců otroků, kteří je zavlečou
na svou loď. Fayole se podaří ze zajetí uniknout,
ovšem na návrat na pevninu už je příliš pozdě.
Stejně tak je pozdě i pro Camerona, krutého syna
otrokáře, kterého omylem zanechali v Africe.
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LOUIS L' AMOUR
LÉČKA
CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
VAROVNÝ VÝSTŘEL
CENA 269 Kč

Louis L' Amour
Odplata

VALERY ESPERIAN
ACHNATON

VALERY ESPERIAN
NESMRTELNÝ CHEOPS

Celé roky hledal Milo Talon muže, který zradil
jeho rodinu. Když se mu ho konečně povede vypátrat, zjistí, že je z něj jen slepá troska, žijící na ranči
s dcerou Barby. Když se Talon ocitne uprostřed
ostrého sporu mezi rančery, nehledě na minulost
se rozhodne přidat na stranu muže, který mu tolik
ublížil. Rozlišit ovšem, kdo je přítel a kdo ne, nebude vůbec snadné.

CENA 349 Kč

CENA 369 Kč

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.

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

LOUIS L' AMOUR
v zajetí zlaté řeky
CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
ZÁKON PRÉRIE
CENA 269 Kč

LOUIS L' AMOUR
SMRT PŘIJDE S ÚSVITEM
CENA 269 Kč

Christian Jacq
ramses – syn světla

LOUIS L' AMOUR
POUŠŤ NEZNÁ SLITOVÁNÍ

CENA 279 Kč

CENA 229 Kč

FRANCO FORTE / GUIDO ANSELMI
ROMULUS

Christian Jacq
RAMSES – bitva u kadeše

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.

Egypt zažívá pod vládou 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.

CENA 349 Kč

EDISON MARSHALL
VIKING
CENA 289 Kč

CHRIS BISHOP
SYNOVÉ SEVERU
CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

Christian Jacq
Ramses – Chrám milionů let
CENA 319 Kč

Elizabeth Peters
zmizení nefertiti
CENA 329 Kč

Příběhy
ze starého Egypta,
které vás
přenesou
v čase.
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WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ II
sedmý pergamen

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ
román ze starého egypta

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

Wilbur Smith
Kořist

WILBUR SMITH
PREDÁTOR

CENA 369 Kč

A
utoR
od A
sellerů
best

*

CENA 349 Kč

*

Wilbur Smith
Volání havrana

WILBUR SMITH
KOBALTOVÉ NEBE

Když se Mungo, syn bohatého majitele plantáže, vrátí ze studií domů, čeká ho nemilé překvapení. Rodina je na mizině a láska z dětství
Camilla se provdala za nenáviděného Chestera, který se k ní navíc chová velmi zle. Mungo
je zaslepen touhou po pomstě, ale musí se rozhodnout, kam až je ochoten zajít, aby si vzal
zpátky vše, co mu patří.

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 369 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ III
čaroděj

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ IV
vnitřní oko

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

Wilbur Smith
SÍLA MEČE

Wilbur Smith
ZLATOKOPOVÉ

CENA 199 Kč

CENA 179 Kč

*

*
**

*

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – bůh pouště

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – FARAON

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

*

Wilbur Smith
Tajemný oheň

WILBUR SMITH
KRÁL KRÁLŮ

Wilbur Smith
nad propastí

Sourozence Thea a Connie Courtneyovy rozdělí
v raném dětství smrt rodičů. Theo, který chce utéct
před svým svědomím, se přidá k Britům v boji proti
francouzské a indické armádě a Connie odjíždí do
Francie vypořádat se s vlastními démony. Oba ale
záhy poznávají, že dali všanc vlastní životy.

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.

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

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

WILBUR SMITH
ZLATÝ LEV
CENA 349 Kč

* sága Courtneyů ** sága Balantyneů

WILBUR SMITH
NA LeopardÍ SKÁLE
CENA 329 Kč

CENA 369 Kč
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Nová detektivní řada
Vraždy v Cherringhamu

NIC
O
BNÉH
D
PO O JEŠTĚ
JSTE TLI
NEČE

r

L. A. Larkin
Žízeň

K. KUBÍČKOVÁ,
M. KUBÍČKOVÁ
STÍNY VICHROVSKÉHO
KLÁŠTERA
CENA 289 Kč

CENA 349 Kč

Will Carver
Takový normální den

Jedné noci se na mostě setká devět lidí. Nikdy v životě se neviděli. Společně se rozběhnou a skočí.
Svědky sebevraždy jsou cestující z kolemjedoucího
vlaku. Dva z nich také brzy skoncují se životem…
jen o tom ještě neví. Policie se usilovně snaží odhalit toho, kdo sebevrahy vybírá. Jak ale zastavit kult,
když člověk ani neví, že je jeho členem?

CENA 329 Kč

MICHAEL LEDWIDGE
PŘED NIČÍM SE NEZASTAVÍ

DANIEL KALLA
NÁKAZA

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

DAVID MORRELL
BRATRSTVO KAMENE
CENA 349 Kč

březen
Matthew Costello, Neil Richards
Vraždy v Cherringhamu – Mrtvá v Temži
CENA 199 Kč

Cherringham je klidné městečko, kde čas
plyne pomalu a nic zvláštního se neděje. Dokud se jednoho dne neobjeví v řece nad jezem tělo mrtvé ženy. Sarah nevydrží nečinně
přihlížet bezradné policii, které se nedaří vypátrat vraha její přítelkyně. Spolu s bývalým
policistou Jackem, který bydlí na hausbótu
nedaleko místa tragédie, se vrhá do případu,
kde každý z podezřelých má co skrývat.

DAVID MORRELL
BRATRSTVO RŮŽE

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…

· pro fanoušky sérií
„Vraždy v Midsomeru“,
„Slečna Marplová“
a „To je vražda, napsala“

CENA 319 Kč

Stěny australské základny na Antarktidě šlehá
mrazivý vítr a výzkumný tým je krajně nervózní. Pohřešují se totiž dva muži a bílý kontinent
je pod útokem nebezpečných vrahů. Vedoucí
základny Mad posílá kolegu Luka, aby zmapoval situaci. Čas ovšem běží a kromě krvelačných
zabijáků ohrožuje výzkumný tým i katastrofa
globálních rozměrů.

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.

23/

· nic není
vražednější
než anglický
venkov

Matthew Costello, Neil Richards
Vraždy v Cherringhamu
– Záhada panství Mogdon
CENA 199 Kč

Majitel panství Mogdon umírá v plamenech
za velmi podezřelých okolností. Sarah s bývalým policistou Jackem nevěří, že by šlo o pouhou nehodu a že oheň vzplál sám od sebe.
V přilehlé ospalé vesnici totiž žijí tři potomci
mrtvého muže, kteří pravděpodobně zdědí po
otci obrovské jmění. Co když mu ale někdo
z nich na onen svět dopomohl?

· napínavé čtení pro dlouhé večery
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JAMES PATTERSON
· autor světových
bestsellerů
· jeho romány a série
se dočkaly i filmového
zpracování

· od oblíbených sérií
Alex Cross
a Ženský vyšetřovací klub
se nelze odtrhnout
d u ben

JAMES PATTERSON
SEDMNÁCTÉ ZNAMENÍ
CENA 319 Kč

JAMES PATTERSON
18. RUKOJMÍ

JAMES PATTERSON
VRAŽEDNÁ HRA

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.

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 zanechal vrah na místě také
kartu. Reinhart začíná tušit, že se nejedná o podpis pachatele, ale o vodítko k příští oběti. Zdá se,
jako by vrah vyzýval na souboj přímo Reinharta,
a rozhodně se nechystá jen tak složit karty.

CENA 329 Kč

s rpen

CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
ŠESTNÁCTÁ LEŽ
CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
HODINA PRAVDY
CENA 329 Kč

James Patterson
JASNÝ CÍL

James Patterson
Na špatné straně

JAMES PATTERSON
NA TENKÉM LEDĚ

Když se Jack Morgan staví v pařížské pobočce,
netuší, že místo památek, které chtěl v městě
umění navštívit, dostane nový případ. Zmizela totiž vnučka významného klienta. Brzy se
objeví několik brutálně zohavených vlivných
osobností, jejichž vraždy spojuje záhadné graffiti. Jack ví, že je potřeba složit všechny dílky
skládačky dřív, než bude pozdě.

Alex Cross se dostane do přestřelky a neprávem
je obviněn z úmyslného zabití. Postavení mimo
službu mu ale nezabrání ve vyšetřování brutálních zločinů, které mají líheň v nejtemnějších
zákoutích internetu. Spolu s parťákem Sampsonem se pokouší zločiny rozplést, ovšem když
o Alexově nevinně začne pochybovat i jeho
vlastní rodina, situace se zkomplikuje.

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.

CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
VOLAVKA
CENA 329 Kč

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?
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M. H. CLARK
NEZAVÍREJ OČI

sr p e
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n

Tilly BAGSHAWE
ZÍTŘEK NEDOŽENEŠ

M. H. CLARK
NA JEDNÉ LODI

CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč

M. H. CLARK
Do posledního dechu

Cathrin Moeller
Manžel musí zmizet!

Tilly Bagshawe
Neklid

Televizní producentka Laurie si pro svůj pořad
vybrala další neobjasněný případ. Za podivných okolností spadla ze střechy Metropolitního muzea bohatá mecenáška. Hlavním podezřelým je o hodně mladší milenec zesnulé,
rozhodně však není jediný, kdo měl motiv.
Případ se tentokrát řeší před kamerou a Laurii
se časem zdají podezřelí úplně všichni.

Skvělé! Sice mi Wolfgang poslední dobou dost
lezl na nervy, ale že bych si ještě před minutou
dokázala představit, že se ho zbavím takovým
způsobem… No, stalo se. Hlavně teď musím
jako správná žena kriminalisty všechno vzorně
očistit. Ostatně literatury ohledně úklidu místa činu má Wolfgang plnou polici. Jak to ale
sakra vysvětlím jeho matce a kolegům v práci?

Bývalá zlodějka Tracy seká po narození syna
dobrotu. Touží žít v anonymitě, v klidu vychovávat svého potomka a zapomenout na
minulost. Jak to ale bývá, ta o sobě dá vědět
v té nejnevhodnější chvíli a Tracy musí čelit své
největší noční můře. Je nucena vrátit se do hry,
nebezpečnější a bezohlednější než kdy dřív.

M. H. CLARK
Přede mnou se
neschováš

M. H. CLARK
CELÁ V BÍLÉM
CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

září

KEN McClure
V PŘÍMÉM OHROŽENÍ
CENA 319 Kč

Ken McClure
Lovec myšlenek
CENA 319 Kč

Ken McClure
VE VYŠŠÍM ZÁJMU
CENA 129 Kč

kv ě

SIDNEY SHELDON
BOJÍŠ SE TMY?
CENA 329 Kč

ten

SIDNEY SHELDON
ŘEKNI MI SVŮJ SEN
CENA 289 Kč

JOHANA KRAL
TVÁŘ

Sara O’Leary
Cizí žena v mém domě

Maria Langner
léčitel

Uprostřed lesů objeví běžkař tělo brutálně
zavražděné dívky s odříznutým obličejem.
Vyšetřování se ujímají mladí kriminalisté –
ambiciózní Simon a sympatická Camilla.
Zavražděná dívka ale nezůstane jedinou
obětí a Camillu sevře tušení, že se její lehkovážná sestra může stát dalším terčem vraha.

Když se Fay probudí uprostřed noci na pianu ve svém domě, je zmatená. Dům vypadá
úplně jinak, než jak ho s manželem Alecem
zařizovali. Poté, co narazí na -náctiletou dívku, domnívá se, že potkala ducha dítěte, které
v domě kdysi zemřelo. Jakmile ale spatří Aleca
v přítomnosti cizí ženy, začne v ní klíčit hrozné
podezření…

Amy dělá i nemožné, aby utajila svou pravou identitu. Poté, co se objeví několik
zavražděných žen, které jsou spojovány
s nebezpečnou sektou, propadá panice. Její
fotku totiž otiskli v novinách. Když jí jednoho dne kurýr doručí růže, Amy pozná,
že vrah je opět nablízku.

CENA 299 Kč

ALEC PALMER
POSLEDNÍ KLÍČ
CENA 329 Kč

jackie collins
ZPOVĚĎ DIVOŠKY
CENA 289 Kč

jackie collins
smrtelné pokušení
CENA 129 Kč

Linda Howard
Nezvěstná
CENA 329 Kč
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J.D. Robb
MÁM TĚ V HRSTI

ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNÉ VODY

CENA 329 Kč

CENA

J.D. Robb
Závan smrti

J.D. Robb
Znám tvou minulost

Pediatr Kent Abner obdrží jednoho dne nezvyklý dárek – zlaté vejce. Poté, co ho plný
očekávání otevře, uvolní se do vzduchu prudký
jed, který ho okamžitě zabije. Případ dostane
na starost Eva Dallasová, ale za žádnou cenu
nemůže přijít na to, kdo by chtěl doktorovi
ublížit. Zanedlouho zemře další člověk a Eva
začíná tušit, že jde o něco mnohem horšího
než obyčejnou vraždu.

Zaměstnanci zavražděného podnikatele McEnroye netuší, že má na svědomí horší zločiny než
jen sexuální obtěžování na pracovišti. Paní Spravedlnost v podobě vysoké blondýny to ale ví a během jediné noci ho přinutí za své hříchy zaplatit.
Jak počet podobných obětí narůstá – a žádné nejsou nevinné – rozšiřuje se i okruh podezřelých.
Totožnost vraha však policii stále uniká.

J.D. Robb
se mnou si nezačínej
CENA 329 Kč

CENA

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

329 Kč

CENA 299 Kč

299 Kč

ELIZABETH LOWELL
DOKONALÝ TAH

Ivana Andrews
Deník marie K.

Sara je 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 obrazy 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.

Petru už unavuje poslouchat věčné snoubencovy žárlivé scény, navíc se jí nelíbí ani nátlak na
založení rodiny, protože se jí slibně rozbíhá kariéra novinářky. Když dostane nabídku napsat
reportáž o lidech, kteří museli pracovat za války
pro říši, je nadšená. Během pátrání ovšem zjistí,
že totálně nasazení byli i její prarodiče. Její babička Christina se přitom navíc dozví šokující
informaci, která všechny hluboce zasáhne.

CENA 319 Kč

TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYBLEDNOU
CENA

329 Kč

J.D. ROBB
schůzka s ďáblem

ivana andrews
ZEPTEJ SE MOŘE

CENA 319 Kč

CENA 289 Kč

J.D. ROBB
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI

Renáta Navrátilová
setkání v soumraku

KELLY MORAN
osudové setkání

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.

Po rozchodu s nevěrným přítelem se Rebecca
rozhodne začít nový život na anglickém venkově. Od prvního dne má pocit, že v pronajatém domě není sama. Je možné, aby byl ve
starobylých zdech uvězněný duch bývalého
majitele? Dívka se pouští do nebezpečného
pátrání po zapomenuté tragédii, ve které jde
kromě citů i o holý život.

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?

CENA 329 Kč

J.D. ROBB
tiše a přesně

ten

J.D. ROBB
ruka ruku myje
CENA 299 Kč

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

Romantika,
napětí,
a dramata
osudových
lásek.
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NORA ROBERTS
Povolené ztráty

CENA 369 Kč

en

NORA ROBERTS
CO PŘETRVÁ VĚKY

CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
SPODNÍ PROUDY

31/
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nora roberts
kde končí řeka

CENA 329 Kč

CENA 129 Kč

Nora Roberts
Hvězdy osudu

NORA ROBERTS
když přijde soumrak

Nora Roberts
Úkryt

Samotářskou výtvarnici Sashu pronásledují noční
můry a nutí ji tvořit mimořádná díla. Zoufale se
snaží pochopit ony vize a hlavně, proč se jí neustále zjevuje záhadný cizinec. Podivná síla ji zavede na
ostrov Korfu, kde se ke svému velkému údivu seznámí s Branem, mužem ze svých snů. Ten na ostrově jako mnozí další hledá tajemný šperk a musí
jej nalézt dřív, než padne do špatných rukou.

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.

Caitlyn, dítě holywoodských hvězd, se
stane obětí únosu, ale jako zázrakem se
jí podaří uniknout. Vyděšenou a zraněnou ji objeví na svém ranči Dillon, který ji opět spojí s rodinou. Návrat domů
ovšem znamená velmi znepokojivé zjištění a temné následky na sebe nenechají
dlouho čekat.

CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
BLÍZKO PLAMENE
CENA 329 Kč

Nora Roberts
Ohnivé pouto
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
KRUH VĚRNÝCH
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
CIZINEC
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
TAJUPLNÁ ŽENA
CENA 329 Kč

Nora Roberts
Pramen moci

NORA ROBERTS
POSELSTVÍ KRVE

NORA ROBERTS
STÁLE V TVÉM STÍNU

Poté, co záhadný virus zničil celou lidskou civilizaci a na světě zbylo jen pár jedinců, využívá Fallon svou moc, aby osvobodila zajatce ze svých řad.
Zemí táhnou vojska fanatiků Temných vyvolených a brutálním způsobem mučí a vraždí, koho
vypátrají. Fallon má jedinečný úkol – vybudovat
úkryt, který ochrání její lid. Sama na něj ale nestačí, na pomoc bude potřebovat celou armádu.

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.

Jedné horké letní noci odhalí Naomi otřesné
tajemství svého otce, které ji léta pronásleduje
na každém kroku. Přestože se snaží vše pečlivě
skrývat, nikdy se jí nepodaří stopy za sebou zamést úplně a minulost ji dohání nejen v nočních můrách. Kruh kolem Naomi se začíná
uzavírat…

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
NOVÝ ZAČÁTEK
CENA 349 Kč

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
ÚDOLÍ TICHA
CENA 329 Kč
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BARBARA woodová
PANENKY z ráje
CENA 329 Kč

EN

BARBARA woodová
posvátné místo

Meredith Appleyard
Zpřetrhané pouto

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

Grace, nejstarší ze čtyř sourozenců, se chopí
příležitosti a přijme pracovní nabídku v Londýně. Opouští rodnou Austrálii a zanechává
za sebou rozhádanou rodinu. V Graceině nepřítomnosti se vrací její matka Sarah, což jitří staré rány. A když už se začínají zacelovat,
na světlo vypluje dlouho pohřbené tajemství,
které může změnit život celé rodiny.

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč

Barbara woodová
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

MEREDITH APPLEYARD
naděje v oblacích

ELIZABETH HARAN
POD KARMÍNOVÝM NEBEM

ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE

MEREDITH APPLEYARD
ordinace V DIVOČINĚ

ELIZABETH HARAN
ZA JASNÉ NOCI

LAURA WALDEN
NEFRITOVÉ SLZY

CENA 319 Kč

CENA 129 Kč

BARBARA WOODová
VZDÁLENÁ ŘEKA

BARBARA woodová
POD AFRICKÝM SLUNCEM
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CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

LAURA WALDEN
dědictví MAORSKÉHO
NÁČELNÍKA

CENA 249 Kč

CENA 329 Kč

BARBARA woodová
VYVOLENÁ

BARBARA WOODová
doktorka samantha

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.

V roce 1881 získává Samantha Hargraveová jako
jedna z prvních žen diplom na lékařské fakultě.
Odjíždí Samantha z Londýna do Ameriky, avšak
i zde je představa ženy jako lékařky nepředstavitelná. Svádí boj nejen za možnost provozovat vlastní
lékařskou praxi a zachraňovat lidské životy, ale
i za nástup modernějších medicínských metod
a v neposlední řadě také za své osobní štěstí.

CENA 349 Kč

barbara woodová
DUHOVÝ HAD
CENA 149 Kč

CENA 349 Kč

n

BARBARA woodová
hořké tajemství

CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

Elizabeth Haran
Oheň v srdci

Kate, exotická kráska a úspěšná filmová
hvězda, se skrývá před majetnickým manželem a zlomyslnými fámami. Rozhodne se
odjet do Austrálie a konečně také něco zjistit
o svých rodičích. Otec ji ale nevítá s otevřenou náručí a ona má sto chutí se vrátit. Až
náhodné setkání jí dodá odvahu zůstat.

LAURA WALDEN
Zakázaná píseň
CENA 349 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.

laura walden
půlnoční rituál
CENA 299 Kč
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hilary green
DVAKRáT KRáLOVNOU
CENA 329 Kč

R

BRANDY PURDY
DVĚ CÍSAŘOVNY
CENA 299 Kč

BARBARA T. BRADFORD
PÁNEM SVÉHO OSUDU
CENA 349 Kč

MAY McGOLDRICK
REBELKA Z VYSOČINY

Louise Fein
dcera říše

CENA 289 Kč

Hetty je dokonalá německá dívka. Její
otec vyzdvihuje nacistickou ideologii,
bratr nadšeně vstoupí do Hitlerjugend.
Hetty bezmezně věří ve svou zemi i lidi,
kteří jí vládnou. Dokud ji jednoho dne
nezachrání před smrtí utonutím Walter,
židovský chlapec. A to změní úplně vše.

Skotsko, 19. století: Skotové jsou u Cullodenu poraženi a mladá lékařka Isabella hodlá s manželem
prchnout do Ameriky. Její muž je zabit a ona je obviněna, že se paktovala s rebely. Když její loď cestou ztroskotá, setká se s kapitánem pašerácké lodi,
který je také na útěku. Spolu se vydávají na cestu
za svobodou, ale smrt je jim neustále v patách.
sr p e

VERONIKA MOREIRA
MÁ PŘÍTELKYNĚ
CENA 249 Kč

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAŘOVNA
CENA 329 Kč

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?

n

B. T. BRADFORD
HŘÍCHy panství cavendon
CENA 349 Kč

Philippa Gregory
Tři královny
CENA 369 Kč

Pavla Pešavová
Keltská kněžna

Páté století př. n. l.: keltská kněžna Aislin se rozhodne odvést svůj lid na bájemi opředený úrodný
ostrov Eriu. Zde plánuje podrobit si místního krále a získat alespoň část jeho území. V převlečení
za muže se dostane do královy blízkosti, stane se
jeho důvěrníkem, ale vlastní narůstající city jí brání v provedení původního plánu. Aislin je nucena
vybrat si mezi svým lidem a králem.

V. S. ALEXANDER
DÍVKY OD SVATÉ MAGDALÉNY

PHILIPPA GREGORY
POSLEDNÍ Z TUDOROVCŮ

VERONIKA MOREIRA
MÁ PANí

Otroctví v Evropě až do roku 1996. Šestnáctiletou
Teagan pošle rodina do azylového domu pro padlé
ženy – údajně se pokusila svést kněze. Je zbavena
vlasů, důstojnosti a kontaktu se světem. Její představené se sice ohání láskou boží, ale podrobují své
svěřenkyně krutým trestům a dřině. Dívka plánuje
útěk. Netuší, co čeká na ženy s poskvrněnou minulostí… Román podle skutečných událostí.

„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?

Jindřich a Anna tvořili dokonalý pár. On – nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický.
Ona – urozená kráska, bystrá a ctižádostivá. Spolu vstoupili do dějin vášní, která rozvrátila zavedené pořádky. Síla jejich lásky překonala výsměch
monarchů i pohrdání prostého lidu. Že šokovali
svým vztahem? Ale co to bylo proti ohromení,
když tato bouřlivá romance dospěla ke krvavému
konci, kterému se i po staletích zdráháme uvěřit.

CENA 329 Kč

V. S. Alexander
Ochutnávačka
CENA 329 Kč

CENA 369 Kč

CENA 239 Kč

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮŽE
CENA 329 Kč
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HANA WHITTON

bř e

zen

HANA WHITTON
eliška přemyslovna

JAROSLAVA ČERNÁ
Václav IV.

CENA 269 Kč

autorka oblíbených
historických románů,
plná optimismu a moudrosti,
s výjimečným citem
pro krásu jazyka

CENA 279 Kč

Hana Whitton
Zdislava z Lemberka

JAROSLAVA ČERNÁ
KAT MYDLÁŘ

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá hluboký vztah
založený na opravdové lásce. Cestu jí
zkříží Havel z Lemberka, který její city
opětuje, ovšem jednoho dne bez vysvětlení zmizí. Zdrcená Zdislava nechce
věřit, že by Havel zradil její důvěru, ale
nejistota ji sžírá jako jed.

Mladý medik Jan Mydlář je rozhodnut udělat vše, aby získal ruku své Dorotky. 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

HANA WHITTON
BOŽENA ČESKÁ
CENA 269 Kč

jaroslava černá
valdštejn

CENA 279 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
perchta z rožmberka

CENA 289 Kč

eNE

CENA 249 Kč

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
S CEJCHEM ĎÁBLA
CENA 239 Kč

CENA 269 Kč

Hana Whitton
Sidonie Česká

Jaroslava Černá
anežka a král

C

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ

Hana Whitton
Karel IV.

Melita Denková
Královna Rejčka

Oldřiška Ciprová
Vládkyně Vikingů

Karel IV. dovedl země Koruny české k nebývalému
rozkvětu, jen v soukromí jako by se mu štěstí vyhýbalo. Nebylo mu přáno, aby ho životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzavíral politické
sňatky, manželky měl upřímně rád. Netušil, že
jediná Isabella z Valois ho celý život hluboce milovala a tajně doufala, že si ji ovdovělý král vezme.

Po smrti manželky Guty se Václav II. ožení s osiřelou
princeznou Richenzou. Dvanáctiletá dědička polské
koruny se těší na nový život po boku českého krále,
Václav ji ale po svatbě pošle na osamělý hrad Budín,
aby mohl pokračovat v nevázaném životě. Po letech
se do odstrčené manželky zamiluje, osud si však pro
krutě zkoušenou královnu připravil úplně jinou cestu.

Královská dcera Sigrid byla vedena ke křesťanství. Kvůli politickým vlivům je však provdána do pohanského Švédska. Láskou k manželovi a Vikingům si Sigrid rychle vydobude své
místo. Po manželově smrti se zapřisáhne, že říši
udrží sama stůj co stůj. Aby odradila možné
nápadníky, nechá kolovat zvěsti o své krvežíznivosti. Ale jak dlouho se dokáže přetvařovat?

CENA 249 Kč

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

č e rv

HANA WHITTON
VRATISLAV

JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOFIE
A VÁCLAV IV.

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

37/

BELETRIE

CENA 299 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DRAHOMÍRA
CENA 269 Kč
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BELETRIE
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A. NASIF / C. OBBER
MAMI, SLITUJ SE!
CENA 199 Kč

Hana Hindráková
Bouře nad savanou

Hera Lind
Staneš se mou další ženou

Novinářka Nora se při záchraně keňského chlapce dostane na stopu vraždící sekty Mungiki. Její
činnost nezůstane bez povšimnutí a Nora brzy
nachází výhružné vzkazy. Spolu s kolegou Paolem se přesto vydává neohroženě po stopách
keňských zločinců a riskuje vše pro ty, o nichž
netuší, jestli jsou ještě naživu.

Rozvedená Nadia si užívá svobodu. Do života
jí ale vstoupí Karim, muslim, který se do ní
zamiluje a chce si ji vzít. To, že má už manželku a děti, zamilovaná Nadia neřeší. Když se
ale odstěhují do Ománu, přijímá jen s velkými obtížemi nároky, které se na ženu muslima
kladou. Navíc také tvrdě pocítí Karimovy závazky a záhy zjistí, že dvě ženy jsou mu málo.

CENA 269 Kč

HANA
HINDRÁKOVÁ
· upozorňuje na palčivé
problémy černého kontinentu

ČE R V

Abigail Dean
Dívka A – Podle skutečné události
CENA 369 Kč

Nechci myslet na svou rodinu. Na hrůzy, které jsme
se sourozenci museli kvůli rodičům prožít. Chci zapomenout na hororový dům i zvěrstva, která s námi
dělali. Teď je ale matka po smrti a dům je náš. Musíme t. e. nagy / s. moroney
BEZMOCNÁ
se tam vrátit a postavit se minulosti čelem. Jiná cesta
neexistuje. Stejně jako už nesmí existovat jméno, které
CENA 299 Kč
mi dali – A. Jmenuji se Alexandra a toto je můj příběh.

EN

· její příběhy oslovují
tisíce lidí
· věnuje se také
charitatitvní činnosti

SArAh FORSYTh
zotročená

jaroslava černá
neplakej,
vrátím se pro tebe

B. Koudelková / M. Bárta
útěk z africKÉHO PEKLA

CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

ivý
mraz ivý
pravd h
příbě
Lisa Brönnimann, Ulrike Renk
Ukradené dětství

HANA HINDRÁKOVÁ
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU
CENA 269 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.

Caitlin Spencer
Nechte mě odejít

Hana Hindráková
Nezlomný
CENA 269 Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
SMRTÍCÍ BYZNYS
CENA 249 Kč

Do svých pěti let jsem žila relativně normálním
životem. Sice u cizích lidí, ale byli na mě docela
hodní. Pak se všechno změnilo a já poznala pravé
peklo na zemi. Málokdo si umí představit, jaké
to je, když vás někdo bije, týrá hlady, nutí dřít
jako koně a dokonce sexuálně zneužívá. Někdy
jsem už nechtěla ani být. Mohla jsem buď něco
udělat, nebo zemřít.

CENA 289 Kč

CENA 249 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Dinosauři

CENA 649 Kč

Vydejte se na nezapomenutelnou
cestu v čase o několik milionů let
nazpět, kdy po sluncem vyprahlých
pláních táhla stáda majestátních sauroposeidonů, v mořích se proháněly
dravé ryby a ještěři neuvěřitelných
rozměrů a z oblak na svou kořist
útočila hejna pterodaktylů. Dnes
jsou jejich kostry k vidění v muzeích, ale jedinečná technologie
Photicularu dokáže mnohem více.
Dokáže dávno vyhynulým tvorům
zpátky vdechnout život. Přesvědčte
se sami.

HYNEK KLIMEK
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –
VLÁDCOVÉ NAŠICH HOR

Taťána Polášková, Naděžda Lázničková
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –
PŘÍBĚHY Z BESKYD A VALAŠSKA

Krakonoš, který je bájným vládcem Krkonoš, není zdaleka jediným pánem našich pohoří. Svého strážce mají
snad všechny české, moravské a slezské hory, ba leckdy
i nižší kopečky. Nechte se očarovat lesními žínkami,
vyhýbejte se obávaným zbojníkům, prozkoumejte podzemní říše permoníků…

Začarovaná místa, tajemné postavy a kouzla nás stále
přitahují a příběhy o nich se vyprávějí již po mnoho
generací. Koho by nezajímal osud bájného rytíře Ondřeje, zazděného preclíkáře či pána Lysé hory zbojníka
Ondráše? Vydáme se i za Radegastem na Radhošť, do
nitra Čantoryje za spícím vojskem a své tajemství nám
poodhalí Pulčínské skály nebo místecký vrch Štandl.

CENA 289 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
CENA

DŽUNGLE

99 Kč

CENA 289 Kč

mandaly
pro meditaci a vnitřní rovnováhu
CENA 169 Kč

NA PÓLU

CENA 649 Kč

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.

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!

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129 Kč

EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENÍ
CENA 169 Kč

iris prey
Učíme se kreslit
CENA 129 Kč

Jakou barvou se rozzáří šaty Šípkové Růženky? Je
Žabí král opravdu zelený a Červená Karkulka skutečně červená? Jak vybarvíš neposlušná kůzlátka?
Tyto a všechny ostatní pohádkové příběhy můžeš
dotvořit podle vlastních představ tak, aby byly nejkrásnější. Nejoblíbenější pohádky bratří Grimmů,
převyprávěné v obrázcích určených k vymalování.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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ANTJE SZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ
CENA 199 Kč

PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE KOCOURKA MÍŠU
Otilie K. Grezlová
Káťa a Beník musí do psí školy

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

Otilie K. Grezlová
Hledá se Flíček

Antje Szillat
Kamarádky od koní – Chyťte zloděje

Julie Wald
Tajemství stříbrné klisny

Proč Flíček všechny Barborčiny kamarády tak
nadšeně vítá a má je tolik rád? Bára žárlí a s kamarády se málem rozkmotří. Jednoho dne si
Flíček usmyslí, že se za svou paničkou a jejími kamarády vydá do školy autobusem. Jenže
Barborku nenašel a domů také netrefí…

Z filmového ranče se ztratí drahá jezdecká sedla. Katy, Mila a Nelly mají okamžitě podezření,
ovšem brzy zjistí, že jde o falešnou stopu. Holky
ale nenechají nic náhodě a rozhodnou se krádežím přijít na kloub stůj co stůj. Aby problémů
nebylo málo, musí se Katy vypořádat se svou
tajnou láskou k Leovi, synovi místního trenéra,
který zbožňuje koně stejně jako ona.

Kvůli stěhování se Ava musí vzdát milovaného ponyho, proto už nechce o koních
ani slyšet. V nové škole se s nikým nebaví.
Protože musí vypracovat úkol o koních, vydává se Ava se spolužačkou Lou na nedaleký
ranč. Když se splaší stádo a slepé kobylce
hrozí vážný úraz, Ava se zachová statečně –
podle jiných hloupě. Každopádně to zcela
změní její osud.

CENA 149 Kč

Káťa se cítí smutná. Děti ji ve škole mezi sebe
moc neberou, protože má pár kilo navíc. A tak
po škole raději vysedává doma a z okna pozoruje
sousední cvičák, kam lidi chodí s pejsky. Když jí
rodiče pořídí štěňátko, Kátin život se obrátí naruby. Beník, jak ho pojmenuje, je neřízená střela,
ale kde ho lépe naučí poslouchat než v psí škole?
A třeba tam oba získají nové kamarády…

CENA 199 Kč

bř e

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
úplný blázen do koní
CENA 199 Kč

zen
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OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIČKA A JITŘENKA
CENA 149 Kč

KRISTEN CICCARELLI
iskari – poslední
namsara
CENA 289 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
NATÁLKA A KNOFLÍČEK

OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

Heather L. Reid
Dřív, než tě uspí démoni

Kristen Ciccarelli
Iskari – Dcera Noci

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…

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

Každou noc budí Quinn ze spánku démoni. Pronásledují ji a šeptají jí o smrti.
Že se s dívkou děje něco zlého, si všimne
až spolužák Aaron, který má schopnost
jejím ošklivým snům zabránit. Stane se
jejím ochráncem, ale démoni se je snaží
rozdělit. A taky zničit.

Může mít někdo, kdo se neustále toulá mezi dvěma světy, skutečný domov? Může opravdu milovat
a být věrný jedné straně? Safiru, ochránkyni sužovaného národa, a její zapřisáhlou nepřítelkyni, nebezpečnou pirátku Eris, svede dohromady podobný osud. Čeká je stejný úkol. Najít Ashu, poslední
Namsaru. V tomto světě, i v tom příštím.

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPÍK ZACHRAŇUJE
CENA 129 Kč

CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

KRISTEN CICCARELLI
iskari – uvězněná
královna
CENA 289 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL
CENA 179 Kč

Bärbel Körzdörfer
Holky na WhatsAppu

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA MAXIMUM

Jen Calonita
Letní rivaLOVÉ

Marie-Lin a Manou jsou nerozlučné kámošky,
které si prostě sedly jako vanilková zmrzlina
s horkými malinami. Ještě že je tady WhatsApp,
díky němu mohou být ve spojení kdykoliv. Však
toho také neváhají využít. Jednoho dne se ale
Marie-Lin zamiluje do kluka, který je tak trochu
nedostupný. Má o tom Manou říct? Jen kdyby
láska a všechno to kolem nebylo tak složité.

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 netuší, jak nezapomenutelné pro ni bude,
když do jejího života vstoupí záhadný Nik.

Kapela Perfect Storm se vydává na letní turné společně s novou chlapeckou skupinou. Ta se proslavila hitem nápadně připomínajícím píseň, kterou
kytarista Perfect Storm složil pro Mac. Někdo ji
musel ukrást z toho nejsoukromějšího místa na
světě, jejího deníku. Nezbývá než odhalit, jak se
tajné informace dostávají ven, a zabránit konkurenční kapele, aby zničila Perfect Storm.

CENA 269 Kč

kv ě

CENA 249 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU
CENA 229 Kč

· naprosto skvělé

ten

Co
o knihách
říkají
čtenáři?

· stejná pecka
jako autorčiny další knihy

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM
CENA 249 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO V SÍTI
CENA 259 Kč

Petra Martišková
Tanec v srdci

Petra Martišková
LÉTO NA VODĚ

Lucie je pohybově nadaná, a když proslulá
taneční skupina Magika vyhlásí konkurz, neváhá a okamžitě se přihlásí. Shodou šťastných
okolností Lucka konkurz vyhraje a to jí zajistí
místo po boku Roba, skvělého tanečníka a lamače dívčích srdcí. Je tu ale problém, protože
Lucie ho nemůže ani vystát, a tak netrvá dlouho a mezi oběma to začne pořádně jiskřit.

„Konečně prázdniny!“ těší se Aneta na nejsladší dva
měsíce v roce s kámoškami. Jenže doma to mezi
rodiči skřípe a místo na vandr se jede na vodu.
A k tomu jí hodí na krk i ségru, která jí dělá ze života peklo. Tři týdny bez mobilu a internetu s protivnou Beátou za zády a klukem, kterého by nejraději
vystřelila na Měsíc? Tohle léto bude za trest…

CENA 249 Kč

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE
CENA 249 Kč

jen calonita
léto, jak má být
CENA 249 Kč

JEN CALONITA
NEJLEPŠÍ
PRÁZDNINY NA SVĚTĚ
CENA 229 Kč

· tak tomu říkám
bezva čtení na léto

„Štípněte mě, jestli se mi to nezdá!“ Perfect Storm
je ta nejsuprovější klučičí kapela na světě a já, jejich fanynka č. 1, s nimi jedu na koncertní turné
na celé dva měsíce! Budu si poctivě vést deník,
takže u všeho budete se mnou. I u té totální katastrofy, co jsem způsobila hned první ráno.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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· napínavé příběhy
zasazené do světa
jedné z nejpopulárnějších
PC her

TARAN MATHARU
UČEDNÍK

TARAN MATHARU
UČEDNÍK a pyramida orků

CENA 289 Kč

Jason Fry
Minecraft – Výprava

Vydej se na dobrodružnou výpravu do nových
končin Overworldu! Stax Kameník vede poklidný, poněkud obyčejný život do dne, kdy ke břehu
připluje neznámý cizinec s bandou nájezdníků. Ti
ho připraví úplně o vše, unesou ho a zanechají na
pustém ostrově. Touha vrátit se domů žene Staxe
vstříc největšímu dobrodružství jeho života.

TARAN MATHARU
VYVOLENÝ

· přes 200 milionů knih
prodaných po celém světě
· světový fenomén

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

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.

Taran Matharu
Učedník – Zjevení démona
CENA 289 Kč
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MUR LAFFERTY
MINECRAFT – ZTRACENÝ
DENÍK
CENA 299 Kč

Zatřídění: primáti
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Catherynne M. Valente
Minecraft – Vetřelci

TRACEY BAPTISTE
Minecraft – BRÁNA

NICOLE CONWAY
LETOPISY DRAČÍCH JEZDCŮ

TARAN MATHARU
UČEDNÍK – DENÍK INVOKÁTORA

Osiřelá dvojčata Fin a Mo bydlí od narození v záhadné krajině End. Když portálem
z Overworldu proniknou do Endu vetřelci, Mo s Finem nedokážou sami vzdorovat
smrtícímu nebezpečí. Moc je v rukou jádroploditele Kraje a do boje se vrhá i samotný
drak Endu.

Bianca s Lonniem skončí po autonehodě v nemocnici. Když se dívka probere, Lonnie s ní na
pokoji není. Díky speciálním brýlím se Bianca
spolu s ostatními pacienty ocitne ve virtuálním
světě hry Minecraft. Pronásledovaní nepřátelskými moby se ze všech sil snaží najít cestu
ven. Narazí na avatara a Bianca si myslí, že je
to Lonnie. Co když se ale mýlí?

Osud si s 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.

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.

CENA 299 Kč

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV
CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

CENA 269 Kč

CENA 299 Kč
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