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sociální sítě nás provázejí na každém 
kroku. Díky nim znám autora Příběhů 
českých alchymistů a mystiků velmi zevrubně. 
Vím, kam Jan A. Novák jezdí na výle-
ty, jak pracuje a fotografuje s dronem... 
Jsem proto moc ráda, že má čas i na psa-
ní, protože každá jeho kniha je plná zá-
had, pátrání, historie a bádání.

Když máte na duši tíseň a věci se vám 
nedaří... co pomůže? Dobrá detektiv-
ka, jakou je zajisté nový díl série Vraždy 
v Cherringhamu s názvem Prokletí Mabiny farmy. 
Navzdory zločinům se u čtení takových 
knížek úplně vidím v pohodlném křesle 
u plápolajícího krbu zachumlaná v hu-
ňatém svetru. Zkrátka mám ráda napětí, 
po kterém vás nebudí noční můry, víte 
jistě, jak to myslím. 

Bohužel nás nedávno opustil světozná-
mý autor Wilbur Smith. Naštěstí toho 
ale napsal opravdu moc a bude trvat, než 
se mi podaří přečíst všechny jeho kníž-
ky. Nyní se pustím do zatím posledního 
románu Řeka bohů – Kola osudu, v němž nás 
spisovatel zavede opět do okouzlujícího 
prostředí starověkého Egypta.

Atraktivní cestopis pro ženy? Co víc si 
mé srdce může přát. Proto určitě sáhnu 
po knize Slečna Stinnesová na cestě kolem světa 
o první ženě, která objela svět autem. 

Říká se, že vztahy v rodině prověří až 
dědictví. Ale když je v sázce nejen velká 
výhra, ale i prestiž, může vášeň pro sport 
ohrozit i  pevné pouto mezi matkou 
a dcerou. Jsem tedy zvědavá, jak dopad-
ne napínavý Velký závod, který nám přináší 
nepřekonatelný James Patterson.

Útěk z domova? To mě na rozdíl od 
hlavní hrdinky románu Manželka na útěku 
nikdy nenapadlo. Ale pohár trpělivosti 
může přetéct, to chápu. Jak jste na tom vy? 

Knihu Slovní sebeobrana potřebujeme 
všichni. Já například nikdy nejdu do 
konfliktu, ale tím pádem si pak nestačím 
uhájit svá práva. Chce to trochu slovní 
ekvilibristiky, aby člověk nebyl útočný, 
ani příliš defenzivní. Už se těším, že se 
poučím jak na to.

Přeji vám krásné jarní a  letní měsíce 
plné nových knih a pamatujte, že číst se 
dá všude. 

Vaše Eva Hrušková

Vážení a milí,
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edita plickOVÁ
deník našeho děťátka

Cena 224 kč

GÉRaRd deNiZeaU
LeonaRdo da VInCI

Cena 890  kč

PRVní aLBUM našeho děťátka
Cena 489 kč

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

naše MIMInko
Cena 299  kč

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

naše SVatBa
Cena 499  kč

GÉRaRd deNiZeaU
BIBLe V oBRaZeCh 

SVětoVÝCh MaLíŘŮ
Cena 699 kč

RUM
Cena 699 kč

Ponořte se do repertoáru výjimečných rumů 
z celého světa. U každého exempláře nalez-
nete 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
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.
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VladimíR aNtONíN
hoUBy – kaPeSní atLaS

Cena 269  kč

H. JÄNNeS / O. ROBeRtS
PtáCI našICh Vod  

a MokŘadŮ
Cena 249  kč

NURia peNalVa
PŘíRodní LÉkáRna

Cena 329  kč 

H. JÄNNeS / O. ROBeRtS
PtáCI našICh LeSŮ a ZahRad

Cena 269  kč

Zeptejte se ornitologů, kolik ptačích druhů 
jsou schopni rozpoznat podle zpěvu, dřív 
než je uvidí. Určitě víc než padesát procent. 
Zkuste se to naučit také – a prvním krokem 
může být návštěva lesa či zahrady, kde vás 
brzy zrána přivítá ptačí koncert. Chce jen tro-
chu trpělivosti a času rozlišit jednotlivé ptáky 
a jejich hlasy. Právě tato kniha vám pomůže.  

na PÓLU
Cena 649  kč

dŽUnGLe
Cena 649  kč

dInoSaUŘI 
Cena 649  kč

F. HeckeR / k. HeckeR 
PRŮVodCe PŘíRodoU

Cena 289  kč

catHeRiNe delVaUX
100 ReCePtŮ PRo RoZkVetLoU ZahRadU, 

BaLkon I teRaSU
Cena 499   kč

Každé oko potěší pohled na rozkvetlý balkon, 
terasu či zahrádku. A o to víc, když si květinový 
zázrak vytvoříte vy sami. Kniha plná fotografií 
přináší vše o  pěstování rostlin, výběru nádob, 
hnojení, květinových kompozicích – ať už v kvě-
tináčích či záhonech. Nechte se vést krok za kro-
kem a vaše květinová krása bude dokonalá.

JaNa maRtiNkOVÁ
RoStLIny – kaPeSní atLaS

Cena 269  kč

H. JÄNNeS / O. ROBeRtS
PtáCI

Cena 249  kč
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JaYNe Wallace
anděLSk Ý taRot

Cena 449 kč

Znamení a proroctví pro každý den 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 moud-
rem andělů. Zodpoví vaše otázky a obohatí 
vaše výklady o nadpozemskou inspiraci.

petRa SONNeNBeRG
PRaktICkÉ VyUŽItí  

VěšteCkÉho kyVadLa
Cena 349  kč

micHel HeNNiQUe
kyVadLo od a do Z

Cena 289  kč

SnáŘ 
1000 kLaSICkÝCh SnŮ

Cena 299  kč

maRiNa del caRmeN
káMaSútRa
Cena 299  kč

liZ deaN
koUZLo taRotU

Cena 449 kč

melaNie miSSiNG / eVa GacH
kaRty anděLŮ

Cena 399  kč

Andělé nás provázejí životem, naučme se jim na-
slouchat. Laskavá poselství odvahy, útěchy a štěstí 
nám pomohou vypořádat se s těžkostmi všedního 
dne. Nabízejí citlivé odpovědi na všechny životní 
otázky a nenásilně nás přivádějí zpět na duchovní 
cestu. Jejich světlo a láska jsou tím nejkrásnějším 
darem. Stačí otevřít srdce a svěřit své nejniternější 
myšlenky do rukou nebeských pomocníků.

eili GOldBeRG
VeLkÝ SnáŘ
Cena 699  kč

MandaLy PRo MedItaCI
a VnItŘní RoVnoVáhU

Cena 199  kč

VěšteCkÉ kyVadLo – MoUdRÝ RádCe

S pomocí kyvadla dokážete věštit budoucnost, ho-
vořit s duchy, najít ztracené, určit příčinu nemocí 
a mnoho dalšího. Dostane se vám cenného prů-
vodce láskou, kariérou a starostmi o rodinu i do-
mácnost. Tato poučná sada vám nabídne cestu, 
jak díky pohybu kyvadélka nalézt odpověď téměř 
na všechno, co potřebujete vědět, a mít tak ales-
poň částečně osud ve svých rukou.
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cHRiStiNe m. BRadleR
fenG šUeJ –  

LexIkon od a do Z
Cena 299  kč

ReNÉe iSeRmaNN 
oBLIčeJoVá JÓGa

Jedinečná metoda obličejové jógy certifikované 
koučky Renée Isermann vám umožní v pouhých 
několika krocích přirozeně redukovat stopy stár-
nutí s okamžitým i dlouhodobým účinkem. Ná-
zorné fotografie cviků jsou doplněny užitečnými 
tipy, jak pracovat s  dechem a  psychikou. Tato 
praktická kniha vám přináší časově nenáročný 
a  osvědčený recept k  dosažení přirozené krásy 
a životní rovnováhy v každém věku.

Sam HORN
SLoVní SeBeoBRana

Kniha nabízí pomoc těm, kteří se díky 
svému vyjadřování ocitají v konfliktech, 
ač nechtějí. Metoda spojující asertivitu, 
harmonickou energii a duchovní eleganci 
pomáhá zvládnout vlastní nitro i nejrůz-
nější situace ve styku s jinými lidmi. Když 
ovládnete umění verbálního kung-fu, bu-
dete se umět bránit bez nutnosti agrese.

cHRiStiNe BURke
JÓGa PRo ZdRaVí

Cena 349  kč

lada SkUlilOVÁ
šťaStnÝ doMoV 

PoMoCí fenG šUeJ 
Cena 269  kč

SteVeN caRdOZa
PRaktICká CVIčení  

PodLe čínSkÉ MedICíny
Cena 299  kč

NicOle ReeSe
JÓGa – kRok Za kRokeM, 

Snadno a S RadoStí
Cena 389  kč

NicOle BaileY
tantRa 

Cena 369  kč

GUilleRmO FeRRaRa 
tantRa 

Cena 349  kč

maRiNa del caRmeN
káMaSútRa
Cena 299  kč

aNtHONY ROBBiNS
PRoBUĎte SVoU SPíCí SíLU

Cena 399  kč
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JaN a. NOVÁk
PŘíBěhy čeSkÝCh aLChyMIStŮ a MyStIkŮ

Množství předních alchymistů a mystiků své doby, kteří působili na území 
dnešního Česka, je ohromující. Právě jim vděčíme za jedinečnou atmosféru 
magična, jež naši zemi odlišuje od ostatních. České mystické odkazy zná celý 
svět: Golem, Voynichův rukopis, doktor Faust… Životy alchymistů ale nebyly 
jednoduché. Nechyběly intriky, útěky, vzestupy i pády.

ZÁHADY8/
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JaN a. NOVÁk 
taJeMStVí našICh hRadŮ, PeVnoStí a tVRZí

Cena 329  kč

Hrady, pevnosti a tvrze jsou místa se silnou ener-
gií. Právě zde se soustředila světská i  duchovní 
moc, tvořily se osudy krajů i zemí, křížily životní 
cesty mnoha mimořádných osobností, hromadil 
majetek, ale také se tu kuly pikle, mučilo a umí-
ralo násilnou smrtí. I proto mnoho sídel obestí-
rají různé záhady, nezřídka temné.

JaN a. NOVÁk 
teMPLáŘI, ZednáŘI a daLší taJnÉ SPoLečnoStI 

V čeCháCh a Ve SVětě
Cena 289  kč

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

JaN a. NOVÁk
Za taJeMStVíM PokLadŮ 
čeCh, MoRaVy a SLeZSka

Cena 289  kč

JaN a. NOVÁk 
taJeMStVí našICh ChRáMŮ

Cena 299  kč

JaN a. NOVÁk
ZáhadnÉ VynáLeZy

Cena 269  kč

JaN a. NOVÁk
PRVní RePUBLIka

Cena 299  kč

JaN a. NOVÁk
hoRy a koPCe  

oPŘedenÉ taJeMStVíM
Cena 279  kč

JaN a. NOVÁk
Záhady BIBLe

Cena 279  kč

JaN a. NOVÁk
UtaJenÉ VynáLeZy

Cena 289  kč

JaN a. NOVÁk
UtaJenÉ oSoBnoStI

čeSkÝCh děJIn
Cena 279  kč

ZÁHADY 9/ZÁHADY



matt lamY 
100 taJUPLnÝCh Záhad SVěta

Cena 329  kč

Co tkví za tajemstvím jezera Loch Ness? Co 
prožívají lidé, jichž se dotkla smrt či byli ozna-
čeni za posedlé ďáblem? V čem spočívá Tutan-
chamonova kletba a existují zombie? Fascinu-
jící průvodce stovkou největších záhad vám 
představí neobvyklá, bizarní až hrůzostrašná 
fakta, která po staletí berou lidem dech.

VladimíR liŠka
MaGICká MíSta   

čeSkÉ RePUBLIky
Cena 269  kč

VladimíR liŠka
neJVětší Záhady  

dáVnÝCh čeCh
Cena 269  kč

micHael FitZGeRald 
neoBJaSněnÉ Záhady 2. SVětoVÉ VáLky

Cena 329  kč

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

ReiNHaRd HaBeck 
PohŘBená taJeMStVí

Cena 299  kč

Prozkoumejte nepoznaná zákoutí historie a za-
čtěte se do tajů naší minulosti, jež ještě dnes 
zůstávají záhadami. Objevte tajemství těl, 
která se ani po stovky let nerozložila, skrytý 
svět Alexandrie či podzemní města mrtvých. 
Seznamte se s  nepochopitelným dědictvím 
Etrusků a jejich pyramidami, ale i s temnými 
předpověďmi smrti, které se skutečně vyplnily.

maGdaleNa ZacHaRdOVÁ
VZkaZy od PRaStaRÉ 

CIVILIZaCe
Cena 279  kč

Jitka leNkOVÁ
Záhady koLeM náS

Cena 249  kč

l. dONcaSteR / a. HOllaNd
neJVětší Záhady SVěta

Cena 299  kč

Některé jevy vzdorují jednoznačnému výkla-
du, ačkoli se je snažily rozluštit nejlepší mozky 
světa. Jak vysvětlit  věštecké schopnosti médií, 
dokonalost mayského kalendáře a  „moder-
ních“ vynálezů dávných kultur, mocné síly ta-
jemných monumentů? Překvapivé informace 
se opírají o nejnovější vědecké výzkumy. 

ZÁHADY10/

doPoRUčUJeMe



JaN BaUeR
PŘeVRatnÉ UdáLoStI  
V čeSkÝCh děJInáCh

Cena 289 kč

JaN BaUeR
Ženy Z RodU 

PŘeMySLoVCŮ
Cena 319 kč

mikkel BORcH–JacOBSeN 
PaCIentI SIGMUnda fReUda

Cena 399 kč

Seznamte se s pacienty věhlasného Sigmunda 
Freuda, česko-rakouského neurologa a psycho-
loga. Naleznete mezi nimi řadu prominentních 
umělců, filozofů, lékařů či vědců, kteří nebyli su-
žováni pouze duševními poruchami, ale také zá-
vislostí na opiu a kokainu. Jejich pohnuté osudy 
jsou svědectvím doby na přelomu 19. a 20. století 
a zároveň těžkých počátků moderní psychiatrie.

JaN BaUeR
Ženy Z RodU haBSBURkŮ

Cena 319 kč

Během staletí si páni z rodu Habsburků doká-
zali diplomacií a válkami zajistit v Evropě ta-
kové postavení, že se jejich území rozprostíralo 
od hranic Polska až po africké pobřeží. Jakou 
roli v jejich bojích a intrikánství sehrálo něžné 
pohlaví? Nemáme náhodou za každým velkým 
činem hledat ženu?

SłaWOmiR kOpeR
taJnoStI a SkandáLy 

StaRoVěkU
Cena 349 kč

JOHN WitHiNGtON
neJZnáMěJší atentáty V děJInáCh

Cena 349 kč

Už nejméně tři tisíciletí páchají lidé ze msty, 
touhy, zloby nebo zoufalství atentáty. Vrahové 
se neštítili vztáhnout ruku ani na svou rodinu, 
jako třeba turecký sultán, který nechal pobít 
svých devatenáct bratrů. Atentátů se dopouš-
tějí dokonce i vlády. Kniha odhaluje fascinu-
jící detaily o pachatelích, promyšlené metody 
zabíjení, ale i nečekané důsledky.

Slávka Poberová
oSUdy čeSkÝCh šLeChtIčen

Cena 289 kč

Jsou každá jiná. Perchta přímo vybízí, aby se 
stala obětí, Eliška Kateřina zase marně touží 
po lásce, Zuzana se spokojí s málem, ale pro 
syna chce jen to nejlepší… A přece mají něco 
společné: zůstanou-li samy, umí se skvěle 
postarat nejen o  sebe, ale i o  rodinu a celé 
panství, a nikdo se neptá, jestli to zvládnou.

iWONa kieNZleR
eVRoPa Je RodU ŽenSkÉho

Cena 269 kč

ZÁHADY 11/LITERATURA FAKTU
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cHRiStOpHeR macHt
ZPoVěĎ doktoRa MenGeLeho

Rozhodoval o  životě a  smrti vězňů v  koncen-
tračním táboře Auschwitz-Birkenau. Pro své 
zvrácené experimenty si vybíral zejména ženy 
a  děti, obzvláště ho zajímala dvojčata. Nikdy 
nebyl dopaden a potrestán, dokonce ani po útě-
ku do Jižní Ameriky, kde ho po letech poznala 
bývalá vězeňkyně. Své rozhovory s Mengelem si 
zapisovala, tato kniha je jejich výsledkem.

dOUGlaS BOYd
1000 Let RUSkÉ RoZPínaVoStI

Cena 349 kč

Ruská říše vždy ráda dávala na odiv svou sílu. V za-
hraniční politice neváhala použít výhrůžky i  pří-
mé násilí. Autor popisuje rozmach impéria, velké 
postavy ruských dějin i  rozšiřování moci Kremlu 
prostřednictvím satelitních států. Přiblíží studenou 
válku, vývoj vztahů s Ukrajinou i to, jak putinovské 
Rusko před válkou razantně posilovalo svůj vliv.

caROl aNNe daViS
ZRŮdy S LIdSkoU tVáŘí 

Cena 329  kč

cHRiStOpHeR macHt 
hItLeRoVa ZPoVěĎ 

Cena 329  kč

BeRNaRd lecOmte
taJeMStVí kReMLU

Cena 329 kč

JOHN maRlOWe
neJkRUtěJší PSyChoPatI V děJInáCh

Cena 319  kč

V  dějinách se vždy našli lidé, kteří se vyžíva-
li v  krutém násilí, mučení a  týrání svých obě-
tí. Známí jsou 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.

StepHaN HaRBORt
kdyŽ VRaŽdí dětI

Cena 299  kč

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

JeNNiFeR WRiGHt
VRaŽedkyně

Ženy S kRVí na RUkoU
Cena 269 kč

LITERATURA FAKTU 12/

čeRVen Ve  JMÉnU

 Vědy?



Marat Gabidullin

bOJOVal JSEM V ŘadÁCH WaGnErOVCŮ

Jmenuji se Marat a doznávám se k tomu, že jsem dobrovolně odešel z ruské 
armády. Svého činu jsem ale vzápětí litoval. Po mnoha letech bloudění jsem 
ale nenašel nic, co by uživilo mou rodinu, proto jsem se zapletl s mafií, zabíjel 
a nakonec i propadl alkoholu. Život se se mnou nemazlil, a když jsem si sáhl 
na dno, rozhodl jsem se, že ani já se s ním mazlit nebudu. 

LITERATURA FAKTU 13/LITERATURA FAKTU
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Uli pReUNkeRt / aNNa RiNk 
aLPy na eLektRokoLe 

Cena 349 kč

Elektrokola se stala běžnou součástí našich měst a cest. 
Co takhle vzít je na výlet do hor? Na rozdíl od těžké dři-
ny na obyčejném 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, sou-
částí jsou praktické informace a přehledné mapy s  vy-
značením dobíjecích stanic.

JaSON SUmNeR
CykLIStIka 
Cena 269  kč

eUGeN e. HüSleR
tURIStICkÝ PRŮVodCe 

doLoMIty
Cena 329 kč

mike HORN
dotknoUt Se neBeS

Cena 319 kč

diNa ŠtĚRBOVÁ
tyRkySoVá hoRa

Cena 329  kč

Jim daVidSON
MŮJ eVeReSt

Cena 389 kč

Když jsem se v roce 2015 vypravil se skupinkou horolezců na 
Mount Everest, netušil jsem, jaké katastrofě šplháme vstříc. 
Při výstupu na horu zasáhlo oblast velmi silné zemětřesení. 
Jen zázrakem jsem přežil. Nepál je ovšem neustále v ohrože-
ní a je jen otázkou času, kdy se podobná tragédie zopakuje. 
Jmenuji se Jim Davidson a toto jsem zažil na vlastní kůži.

GaRY paUlSeN
dIVoká PUStIna

Cena 249  kč

JaN eSkYmO WelZl
tŘICet Let na ZLatÉM SeVeRU

Cena 329  kč

maRek NOVOtNý 
tRŮny BohŮ 

Cena 329 kč

eVa maRia WeckeR
aLPy–

neJkRáSněJší VyhLídky
Cena 329 kč

LITERATURA FAKTU / ZÁHADY14/ SPORT / PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY
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ZUZaNa eRdöSOVÁ
LISty Z MexIka 

Cena 329  kč

Když jsem se před patnácti lety přistěhovala 
do Mexika, vdala se za Mexičana a porodila 
dceru, netušila jsem, do jak pestré a  pra-
zvláštní země mě osud zavál. Celé roky se 
dennodenně snažím v  té krásné zemi plné 
podivných kulturních rozdílů, chaosu i bez-
starostnosti plavat a narážím přitom na srdeč-
nost i nepochopení v té nejryzejší podobě. 

VladimíRa čeRNaJOVÁ
ŽIVot Je PeS 
Cena 269  kč

JUliaN NORtON
ZVěRoLÉkaŘ V akCI

Cena 289  kč

JUliaN NORtON 
ZVěRoLÉkaŘ Z yoRkShIRU

Cena 289  kč

aNNa taRNeke 
teĎ to tRoChU štíPne

Cena 269 kč

maX Skittle
daLší PRoSíM

Cena 329  kč

i. NitOBÉ / S. m. WilSON
BUšIdÓ

Cena 249  kč

SHaUN mOReY 
neUVěŘIteLnÉ a PRaVdIVÉ  

RyBáŘSkÉ hIStoRky
Cena 299  kč

VladaNa GOmeS adOlFO
na afRIkU ZaPoMeŇ

Cena 289  kč

Vladana od malička toužila žít v Africe. Aby se 
svému snu přiblížila, otevřela v  Ostravě Afro 
kavárnu. A když jí do života vstoupil sympatic-
ký Angolan Eurico, mohla se konečně přestěho-
vat na černý kontinent. Stala se součástí africké 
rodiny, začala podnikat a dočkala se vysněných 
dobrodružství. Jaké to je být Evropankou v af-
rické rodině? Splněný sen, nebo africké peklo?

edWaRd SNOWdeN
neSMaZateLnÉ ZáZnaMy

Cena 389 kč

pHilipp ScHOtt 
ZVěRoLÉkaŘ ZaSahUJe

Cena 279  kč

VladimíRa čeRNaJOVÁ 
SeJdeMe Se V Pět

Cena 269  kč

LITERATURA FAKTU / ZÁHADY 15/PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY
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aleXaNdRe dUmaS St.
kRáLoVna MaRGot

Královna Margot je katolička, za manžela jí 
však byl pro politicky výhodný sňatek vybrán 
protestant Jindřich Navarrský. Zvláště Kate-
řina Medicejská, Margotina matka, Jindřicha 
hluboce nenávidí. Přetvářkou, falší a krutostí 
všemožné intriky ale zdaleka nekončí.

Jack lONdON
dÉMon aLkohoL

Cena 229 kč

Jack lONdON
MaRtIn eden

Cena 299 kč

F. m. dOStOJeVSkiJ
URaŽení a PoníŽení 

Cena 299 kč

F. m. dOStOJeVSkiJ
BíLÉ noCI

Cena 199  kč

JOHN SteiNBeck
na VÝChod od RáJe

Cena 329  kč

JOHN SteiNBeck
o MyšíCh a LIdeCh

Cena 229  kč

JOHN SteiNBeck
hRoZny hněVU

Cena 329  kč

JOHN SteiNBeck
na PLeCháRně

Cena 269  kč

F. m. dOStOJeVSkiJ
ZLočIn a tReSt

Cena 329  kč

cHaRlOtte  BRONtË
Jana eyRoVá

Cena 299  kč

OScaR Wilde
oBRaZ doRIana GRaye

Cena 229  kč

Jack lONdON
tULák Po hVěZdáCh

Cena 269  kč

SVĚTOVÁ ČETBA16/

dUBen



kaRel kOStka–cUBeca
who aRe we?

Cena 369 kč

karel CubeCa 
ohnIVá StoPa

Cena 329  kč

V roce 1927 se Francií šíří nevysvětlitelné požá-
ry. Podle policie je zakládá Eva Hájková, uprchlá 
chovankyně ústavu pro duševně choré, původem 
z  Rakouska-Uherska. Nemělo by být složité ji 
najít a zatknout. Policejní komisař přizve k vy-
šetřování  lékaře, který Evu léčil. Jak je možné, 
že se žhářka z místa činu vždy vypaří jako dým?

kaRel cUBeca 
MUŽ,  

kteRÝ neVRhá Stín
Cena 299 kč

kaRel cUBeca
MUŽ, kteRÝ našeL  

SVŮJ Stín
Cena 299 kč

kaRel cUBeca
VyMěŘenÝ  

čaS
Cena 319  kč

kaRel cUBeca
kawa 9

Cena 329 kč

kaRel kOStka
toMáš Baťa  

a BaťoVSkÉ škoLStVí
Cena 329  kč

kaRel kOStka–cUBeca
kdo JSMe?
Cena 339 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? 
V knize plné ohromujících tvrzení a argumentů 
autor uvádí čtenáře do tajemství existence, do-
týkajícího se samé hranice lidské představivosti.

KAREL KOSTKA 
CUBECA

SVĚTOVÁ ČETBA 17/BELETRIE



Wilbur Smith
dIVokÝ PŘíLIV 

Cena 399  kč

Píše se rok 1774. Rob Courtney žije svůj život v po-
klidné obchodní stanici na východoafrickém pobře-
ží a  sní o  dobrodružství. Po smrti dědečka využije 
příležitost a odplouvá jako černý pasažér do Anglie. 
Brzy ovšem přijde téměř o všechno a nezbývá mu než 
nastoupit na britskou válečnou loď, která míří přes 
Atlantik zkrotit vzbouřené americké kolonisty…

WilBUR SmitH
PRedátoR

Cena 349  kč

WilBUR SmitH
na LeoPaRdí SkáLe

Cena 329  kč

WilBUR SmitH 
nad PRoPaStí

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
teMnÉ dědICtVí

Cena 399  kč

WilBUR SmitH
Ptačí VodoPády

Cena 389  kč

WilBUR SmitH 
taJeMnÝ oheŇ

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
VoLání haVRana

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
koŘISt

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
koBaLtoVÉ neBe 

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
kRáL kRáLŮ
Cena 369  kč

WilBUR SmitH
SíLa Meče

Cena 199  kč

WilBUR SmitH
ZLatokoPoVÉ

Cena 179  kč

BELETRIE18/



WilBUR SmitH
Řeka BohŮ  – noVÉ kRáLoVStVí

Cena 399  kč

Hui má brzy vystřídat svého otce na trůnu města 
Láhún. V nádherných palácích se však rodí špinavé 
spiknutí, které Huiho přivede až do zajetí uprostřed ne-
přátel Egypta. Od nich se mladý vyhnanec naučí důmy-
slnému umění boje, aby mohl stanout po boku moc-
ného egyptského generála Tana a  v kruté bitvě, v níž 
bojují samotní bohové, získat slávu jako nový hrdina.

nový román  
ze série řeka bohů

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ II

SedMÝ PeRGaMen
Cena 379  kč

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ III

čaRoděJ
Cena 369  kč

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ

RoMán Ze StaRÉho eGyPta
Cena 399  kč

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ IV
VnItŘní oko

Cena 399  kč

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ – BŮh PoUště

Cena 349 kč

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ – faRaon

Cena 349  kč

WilBUR SmitH
Řeka BohŮ – koLa oSUdU

Již dlouhá léta nezná Egypt nic jiného než válku a zká-
zu z rukou Hyksósů, krvežíznivých barbarů, kteří ničí 
vše, co jim stojí v cestě. Do čela odporu se postaví ne-
ohrožený otrok Taita a vyšle svého nejlepšího špeha do 
Mykén hledat spojence. Ten však musí projít územím 
ovládaným obávanými Hyksósy.

BELETRIE 19/BELETRIE
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lOUiS l' amOUR
Zákon PRÉRIe

Cena 169  kč

lOUiS l' amOUR
odPLata

Cena 299  kč

lOUiS l' amOUR
MRtVÝ CIZIneC

Cena 299  kč

lOUiS l' amOUR
VaRoVnÝ VÝStŘeL 

Cena 269  kč

KLASICKÉ PŘÍBĚHY 
DIVOKÉHO ZÁPADU

lOUiS l' amOUR
oSaMěLá SkáLa

Considine a Runyon jezdili jako honáci a bývali dobrými kama-
rády. Pak se Runyon stal šerifem, zatímco Considine skončil na 
šikmé ploše. Nyní Considine plánuje vykrást banku v Obaru, 
aby se Runyonovi pomstil. Jeho plány ale změní setkání s krás-
nou dívkou a jejím otcem, mířícími do území nepřátelských 
Apačů. Společně se vydávají na cestu za přežitím, i když tuší, že 
jsou jejich šance mizivé.

BELETRIE20/
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k. kUBíčkOVÁ,  m. kUBíčkOVÁ 
Stíny VIChRoVSkÉho kLášteRa 

Cena 289  kč

mattHeW ReillY
ZtRaCená MěSta

Vítězstvím ve Velkých hrách uvedl Jack všech-
na čtyři legendární království v  neslýchaný 
zmatek. Aby odvrátil nebezpečí enormních 
rozměrů, musí Jack splnit téměř nemožný 
úkol: objevit tři ztracená města opředená le-
gendami, a  to dříve, než se sám stane kořistí 
nelítostných nepřátel. 

daVid Bell 
RUkoPIS ZLočInU

Cena 349 kč

emma HaUGHtON 
neŽ Padne tMa

Cena 349  kč

a. k. tURNeR
MRtVí UMí MLUVIt

Cena 329 kč

ROSe caRlYle
díVka V ZRCadLe

Cena 329 kč

a. J. BaNNeR
dRUhá díVka

Cena 299 kč

catHeRiNe cOOpeR
Co odhaLí BoUŘe

Cena 299  kč

Bratři Adam a Will vyrazili lyžovat a vůbec je nenapadlo, 
že z husté vánice, která je zaskočila, se jeden z nich nevrá-
tí. Po dvaceti letech se na horské chatě blízko osudného 
místa sejdou čtyři lidé a je jisté, že někdo ví, co se tenkrát 
doopravdy stalo. Když se po sněhové bouři objeví Wil-
lovo tělo, začne drsná hra odhalující propletené příběhy.

ROBeRt GOld
dVanáCt taJeMStVí

Cena 349  kč

Novinář Ben Harper píše o kriminálních pří-
padech. Nyní nastal čas, aby vynesl na světlo 
ten nejotřesnější, svůj vlastní. Když mu bylo 
osm, všemi otřásla brutální vražda jeho bratra 
a kamaráda, ubodaných dívkami v jejich věku. 
Hrůzný čin ještě umocnila následná sebevraž-
da matky obou bratrů. Nyní ale v Benovi klíčí 
podezření, že se vše odehrálo jinak…

BELETRIE 21/BELETRIE
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JameS patteRSON
21. naRoZenIny

Když zmizí mladá žena i s malou dcerkou, oči 
všech se upřou na jejího manžela Lucase. Ten 
tvrdí, že pouze odešla z domova, ale děsivý dů-
kaz změní pátrání po pohřešovaných ve vyšet-
řování zločinu. Reportérka Cindy Thomasová 
zjistí znepokojivé věci, a pokud je na tom, co 
policie tvrdí o Lucasovi, alespoň špetka pravdy, 
není žádná žena v Kalifornii v bezpečí. 

JameS patteRSON
VeLkÝ ZáVod

Cena 389  kč

Matka a dcera, obě skvělé parkurové jezdkyně, 
se zapřísáhly, že nikdy nebudou soupeřit mezi 
sebou. Slib dodržely až do kvalifikace na olym-
piádu v Paříži. Velký závod se blíží a hrozí, že 
souboj o  vítězství a  snaha zapsat se do dějin 
sportu nenávratně naruší vztah obou žen. Situ-
aci navíc komplikují pletichy bohatého inves-
tora a spolumajitele jednoho z koní.

JameS patteRSON 
JaSnÝ CíL

Cena 329  kč

JameS patteRSON 
na šPatnÉ StRaně

Cena 329  kč

JameS patteRSON
SkRytÝ ZáMěR

Cena 369  kč

Po hrůzných útocích na několik významných 
představitelů vlády se americká společnost 
otřásá v  základech. Vychází najevo, že vraždy 
mají na svědomí atentátníci, kteří se při plnění 
úkolů z vyšších míst neštítí ničeho. Alex Cross 
stojí před nejzapeklitějším případem své karié-
ry. Musí vyřešit, kdo stojí za snahou o převrat, 
a odvrátit tak nebezpečí třetí světové války.

JameS patteRSON 
18. RUkoJMí 
Cena 329  kč

JameS patteRSON 
VRaŽedná hRa

Cena 329  kč

JameS patteRSON
20. oBěť

Cena 349  kč

JameS patteRSON 
19. VánoCe 
Cena 329  kč

BELETRIE22/
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liNda HOWaRd
Po ZáPadU SLUnCe

Cena 349  kč

Veškeré moderní vymoženosti ve městě Wears Val-
ley vyřadí z  provozu sluneční bouře. Nefunguje 
elektřina, lidem dochází jídlo a sílící zima mění dny 
v boj o život. Plachá Sela vždy utíkala do samoty, 
ani  bývalý voják Ben nikdy nestál o  společnost. 
Nyní oba musí vystoupit ze své ulity a čelit možná 
ještě něčemu ničivějšímu, než je přírodní katastrofa.

SidNeY SHeldON
ZítŘek nedoŽeneš

Cena 349  kč

m. H. claRk
do PoSLedního deChU

Cena 329 kč

Televizní producentka Laurie si pro svůj 
pořad vybrala další neobjasněný případ. 
Za podivných okolností spadla ze střechy 
Metropolitního muzea bohatá mecenáš-
ka. Podezřelým je mladý milenec zesnulé, 
rozhodně však není jediný, kdo měl motiv. 
Případ se řeší před kamerou a Laurii se ča-
sem zdají podezřelí úplně všichni.

m. H. claRk
na JednÉ LodI

Cena 319  kč

m. H. claRk
PŘede MnoU 

Se neSChoVáš 
Cena 319 kč

m. H. claRk
nePatŘíM tI
Cena 299  kč

Laurie Moranová se zasnoubila s  bývalým 
moderátorem své investigativní televizní show 
a nyní radostně plánují budoucnost. Když se na 
ni ale obrátí rodiče zastřeleného doktora Bella, 
nová kauza producentku zaujme. Navíc se uka-
zuje, že doktor Bell možná nebyl tak dokonalý, 
jak se zdálo. A jak tohle souvisí s nebezpečným 
mužem, který Laurii vytrvale pronásleduje?

JameS patteRSON 
ZačnI Se Ptát

Cena 349  kč

Po vyhazovu od policie provozuje Bill Ro-
binson penzion na pobřeží a o svět se moc 
nezajímá. Když se ale v městečku objeví 
nová droga, uvědomí si bývalý detektiv roz-
sah nebezpečí a začne pátrat po zdroji. Ne-
tuší, že stojí proti drogovému bossovi, který 
své plány kvůli vysloužilci měnit nehodlá.

SidNeY SHeldON
nekLId

Cena 369  kč
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m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VraŽdY V CHErrinGHaMu –  

SMrt Za ÚPlŇKu
CEna 199  Kč

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VraŽdY V CHErrinGHaMu –  
ZÁHada PanStVí MOGdOn

CEna 199  Kč

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VraŽdY V CHErrinGHaMu –  

MrtVÁ V tEMŽi
 CEna 199  Kč

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VraŽdY V CHErrinGHaMu –  

taJEMStVí PrÁZdnÉHO trEZOru
CEna 199  Kč

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VraŽdY V CHErrinGHaMu –  

POSlEdní VlaK dO lOndÝna

Oblíbený starý loutkář Otto těsně před začátkem 
představení nečekaně umírá na srdeční infarkt. Býva-
lý policista Jack při poskytování první pomoci objeví 
na jeho těle zvláštní tetování, které se mu zdá velmi 
povědomé. Jack pojme vážné podezření, že loutkářova 
smrt nebyla pouhou nešťastnou náhodou. Spolu se Sa-
rah se vydává po stopách zákeřného vraha.

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VraŽdY V CHErrinGHaMu –  

PrOKlEtí MabinY FarMY
CEna 199  Kč

Temná historie Mabiny farmy sahá až do 17. století, kdy 
lidé žili ve strachu z  ďábelských sil a  čarodějnic. Podle 
legendy jsou statek a  jeho obyvatelé stiženi prokletím. 
Možná proto dodnes na farmě skomírá úroda a  dějí se 
podivné nehody. Jack a Sarah jsou ale přesvědčeni, že za 
zlovolnými událostmi nestojí nadpřirozené síly. 

Oblíbená série 
detektivních příběhů 

z malebného 
anglického venkova

BELETRIE24/
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J. d. ROBB
doStIhne tě MInULoSt

Cena 369  kč

Eva Dallasová začíná řešit vraždu neznámé 
ženy, jejíž tělo ověšené šperky bylo na-
lezeno při stavebních pracích. Nemilým 
překvapením je, že místo činu patří Evinu 
manželovi. Musí se ponořit do kompliko-
vaného světa nemovitostí, zneklidňující 
rodinné historie a šokujících tajemství.

J. d. ROBB
neŽ UdeŘí Stín

Cena 329  kč

Eva Dallasová je pod tlakem. Musí vyřešit 
šokující vraždu bohaté matky, ale starosti jí 
dělá také manžel Roarke, který v davu okolo 
mrtvoly zahlédne ke svému velkému znepo-
kojení stín z  minulosti. Eva si rychle uvě-
domí, že tento případ bude úplně jiný než 
ostatní a že její role lovce se může v mžiku 
obrátit a zvrhnout v nebezpečnou hru.

J. d. ROBB
náS Se neZBaVíš

Cena 349  kč

Zdá se, že nový případ Evy Dallasové je zločinem 
z vášně. Když však vyslechne ženu, která zavolala 
policii, její výpověď prostě nesedí. Navíc vraždu 
ohlásila více než hodinu po nalezení těla. Na jed-
nu lež se nabalují další a Eva se dostává do víru 
událostí, v jejichž centru stojí fanatická skupina 
a na povrch vyplývá děsivé zločinné spiknutí.

J. d. ROBB
neBeZPečnÉ ZnáMoStI 

Cena 329  kč

J. d. ROBB
ZeMŘeš V daLší kaPItoLe

Cena 329  kč

J.d. ROBB 
ZnáM tVoU MInULoSt 

Cena  329  kč

J.d. ROBB
 MáM tě V hRStI

Cena 169  kč

J.d. ROBB
ZáVan SMRtI

Cena 329  kč

Pediatr Kent Abner obdrží nezvyklý dárek – 
zlaté vejce. Plný očekávání ho otevře a uvolní 
tak do vzduchu prudký jed, který ho 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.

BELETRIE 25/BELETRIE



Nora roberts
PROCITNUTÍ
CENA 399  Kč

Když byla Breen Kellyová ještě dítě, otec jí vyprávěl o kouzel-
ných místech. Teď vězí až po uši v dluzích a pracuje v zaměst-
nání, které z duše nenávidí. Nutně potřebuje změnu. Vyrazí na 
výlet do Irska, odkud pocházel otec. Nic ji nemohlo připravit 
na svět, kde se ocitla. Breen se odhodlaně vydává vstříc dobro-
družství i poznání vlastního osudu.

Nora roberts
PROMĚNA

Breen Kellyová dokáže procházet mezi svě-
tem magie a světem lidí. To ona je potomkem 
zavrženého boha Odrana, který se chystá vše 
zničit. Je třeba spojit síly, aby temnota nezvítě-
zila. Ztráta a žal, zrada a krveprolití. Navzdory 
všemu Breen učiní další krok, aby se stala tím, 
k čemu byla zrozena.

Nora roberts
HvĚzdy OsUdU

CENA 349  Kč

Výtvarnici Sashu pronásledují noční můry 
a nutí ji tvořit mimořádná díla. Zoufale se 
snaží pochopit ony vize, v nichž se zjevuje 
záhadný cizinec. Podivná síla ji zavede na 
ostrov Korfu, kde se 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.

Nora roberts 
sKLENĚNÝ OsTROv

CENA 349  Kč

Nora roberts
čAROvNÁ zÁTOKA

CENA 349  Kč

ÚCHVATNÉ 
FANTASY ROMÁNY 

OD HVĚZDNÉ 
NORY RObeRTS

beLeTRIe26/

čERvENEC

břEzEN



Nora roberts
ÚdOLÍ TICHA
CENA 329 Kč

Nora roberts
TANEC bOHŮ
CENA 329  Kč

Nora roberts
Když PřIjdE sOUMRAK

CENA 369  Kč

Nora roberts
ÚKRyT

CENA 369  Kč

Nora roberts 
sPOdNÍ PROUdy

CENA 369  Kč

Nora roberts
POvOLENé zTRÁTy

CENA 369  Kč

Nora roberts 
PRAMEN MOCI

CENA 349  Kč

Nora roberts 
POsELsTvÍ KRvE 

CENA 349  Kč

Nora roberts 
NOvÝ zAčÁTEK

CENA 349  Kč

Nora roberts
KdE KONčÍ řEKA

CENA 129   Kč

Nora roberts
NA jMéNU NEzÁLEžÍ

CENA 399  Kč

Harry se v devíti letech stane zlodějem, aby pomohl 
své nemocné matce udržet střechu nad hlavou. Po její 
smrti se přestěhuje do Chicaga, kde pokračuje v loupe-
žích. Neustálé střídání identit mu vyhovuje, protože se 
nechce na nikoho vázat. Dokud ale nepotká Mirandu. 
Co bude muset podstoupit, aby získal něco cennějšího 
než vše, co kdy ukradl?

Nora roberts
NEbE Mé LÁsKy

CENA 369 Kč

Nora roberts 
sTEjNÁ jAKO ONA

CENA 389  Kč
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Kate batemaN
OdvÁžNÁ vOLbA

CENA 299   Kč

suzaNNe allaiN
dOPIs sLEčNy sOPHIE

CENA 289   Kč

bethaNy beNNett
LORd sE ŠPATNOU POvĚsTÍ

CENA 299   Kč

Škodolibé pomluvy lorda Amesburyho 
zcela zničily pověst lady Charlotte v očích 
londýnské smetánky a zmařily její šance na 
dobrý sňatek. Ovšem provdat se za muže, 
jehož jí vybral otec, opravdu nehodlá. Jak 
uniknout ponižujícímu svazku? Charlotte 
dostane šílený nápad, čiré bláznovství, ale 
nevidí jiné východisko.

may mcGolDriCK 
REbELKA z vysOčINy

CENA 289   Kč

lyNsay saNDs
NEvĚsTA LORdA MACKAyE 

Annabel žije jako poslušná druhorozená 
dcera v klášteře. Ve chvíli, kdy má složit ře-
holní slib, vytrhnou ji z  chráněného světa 
rodiče, aby ji provdali za skotského šlechti-
ce, jemuž byla zaslíbena její sestra. Ta utekla 
s podkoním a způsobila tak rodičům han-
bu. Annabel vezme svůj úděl s pokorou, ale 
v pozadí rádoby klidných vod číhá hrozba.

alexa astoN
jAK OdRAdIT vévOdU

Miles Notley se vrací na rodinné sídlo jako 
vévoda z Winslow a nemá ponětí, jak panství 
vést. Naštěstí se o chod rozlehlého sídla dokáže 
postarat správcova dcera Emery. Svým elánem 
ihned vévodu očaruje, takže se Miles bez ohledu 
na konvence rozhodne pro sňatek s dívkou niž-
šího společenského postavení. Podaří se Emery 
vévodu odradit, nebo jeho kouzlu podlehne?

KathryN le Veque
ObÁvANÝ RyTÍř

Obávaný Jax de Velt přepadne hrad Pelinom, 
který spravuje Sir Coleby. Všichni muži mají 
být zabiti, ale Colebyho dospělá dcera Kelli 
Jaxe uprosí, aby jejího otce a ženy na zámku 
ušetřil. Jindy nelítostný Jax souhlasí a  brzy 
zjistí, že Kelli je nejen krásná, ale i  chytrá. 
Kelli zase pod slupkou krutého bojovníka 
objeví lidskost. Všichni však sledují své zá-
jmy a nikdo se nemůže cítit v bezpečí. 

maNuela 
sChörGhofer 

NEvĚsTA z KLÁŠTERA
CENA 349   Kč

beLeTRIe28/

dUbEN
čERvENEC
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ViCtoria CorNwall
PRO čEsT A LÁsKU

CENA 329   Kč

Grace je nejstarší dcera váženého majitele 
mlékárny a  žije poklidný a  pohodlný život 
v malebném Cornwallu. Jednoho dne se zde 
objeví pohledný Talek a s ním přicházejí i po-
chybnosti o Graceině identitě. Nezbývá než je 
rozptýlit. Jak se ale ukazuje, kamkoliv se Gra-
ce vydá, její tajemství ji bude následovat…

GeorGie  blaloCK 
vzPURNÁ PRINCEzNA

CENA 369   Kč

Pro princeznu Louisu, dceru puritánské královny 
Viktorie, je život u dvora pozlaceným vězením. 
Obdařena krásou a  uměleckým talentem touží 
po svobodném rozletu. Rozhodne se navštěvo-
vat lekce na výtvarné škole, v nichž tvoří podle 
nahých mužských modelů. Navíc se zamiluje do 
svého učitele. Brzy však pochopí, že ani královští 
rebelové se svým povinnostem nevyhnou…

barbara t. braDforD 
PÁNEM svéHO OsUdU

CENA 349   Kč

barbara taylor 
braDforD 

NÁsTRAHy MINULOsTI
CENA 369   Kč

PhiliPPa GreGory 
POsLEdNÍ z TUdOROvCŮ

CENA 369   Kč

reNé aNour 
vÍdEŇsKÁ KREv

CENA 329   Kč

Vídeň 1908. Ačkoli Fanny Goldmannová 
vystudovala medicínu, pouze pomáhá při 
pitvách v ústavu soudního lékařství. Jednoho 
dne asistuje ohledání mrtvého bezdomovce 
a všimne si, že není všechno tak, jak policie 
uvádí. Rozhodne se tělo tajně pitvat. Pátrání 
ji přivede na stopu zločinů, jež sahají až ke 
smetánce z nádherných vídeňských paláců.

roxaNe DhaND 
vsTřÍC dObRé NAdĚjI

CENA 369   Kč

Johanna vyrůstá v  roce 1683 v  amsterodamském 
sirotčinci. V  něm se sblíží s  Fransem, který však 
musí odjet do nové africké kolonie Dobrá naděje. 
Johanna by ho ráda následovala. Podmínkou je zá-
vazek, že se v osadě provdá za některého ze starších 
boháčů. Na lodi pozná svéráznou Floriane, se kte-
rou spřádají plány, jak zvítězit nad nepřízní osudu.

allisoN PataKi
sIsI, OsAMĚLÁ CÍsAřOvNA

CENA 329   Kč

beLeTRIe 29/beLeTRIe



V. s. alexaNDer
zRAdA bÍLé RŮžE

CENA 329   Kč

aNtoN Du beKe 
HOTEL bUCKINGHAM

CENA 389 Kč

Londýn 1936. V exkluzivním hotelu Bucking-
ham se setkává smetánka – mocní politici, pod-
nikatelé i hvězdní herci. Úkolem Raymonda de 
Guise a jeho souboru tanečníků je jediné – získat 
pozornost vzácných diváků a odvést ji od kaž-
dodenních starostí. Za leskem tanečního sálu se 
však skrývá neřestný svět skandálů a tajemství.

V. s. alexaNDer
OCHUTNÁvAčKA

CENA 329   Kč

oliVia horrox
bLÁHOvÍ sNÍLCI

Anglie, třicátá léta 20. století. Elizabeth 
má talent a  sní o  studiu na umělecké ško-
le. Rodiče si ale její budoucnost představují 
po boku bohatého Charlese Bonhama v roli 
oddané manželky. Elizabeth proto rodičům 
slíbí, že když jí dovolí strávit rok na akade-
mii, pak jejich přání poslušně splní. Ocitá se 
tak mezi bohémskými umělci, kde poznává, 
jak opojná i plná nástrah může být svoboda.

amaNDa GearD 
NÁvRAT NA PANsTvÍ 

CENA 369   Kč

V roce 1940 na panství Blackwater Hall zá-
hadně zmizí lady Charlotte. Ve stejnou dobu 
obdrží její švagrová podivný dopis vypoví-
dající o  tajemství, které musí zůstat navždy 
ukryto. Dnes, po letech, se reportérka Ellie 
vrací do rodné vísky, kde vybledlý dopis 
najde. Pochopí, že může být klíčem nejen 
k Charlottinu dávnému zmizení…

louise feiN 
dCERA řÍŠE
CENA 329   Kč

NiNa De GramoNt 
vRAždA MANžELŮ 
MARsTONOvÝCH

CENA 369   Kč

raChel GiVNey
TAjEMsTvÍ MéHO OTCE

CENA 349   Kč

V. s. alexaNDer
dÍvKy  

Od svATé MAGdALéNy
CENA 329   Kč

beLeTRIe30/
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NAMALUj  sI
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rebeCCa miChéle
TAjEMsTvÍ MOdRéHO sKARAbEA

Píše se rok 1921. Mladá Cleopatra Vansonová žije u své tety, zatímco její ovdo-
vělý otec tráví čas v Egyptě hledáním faraonovy hrobky. Když Cleo dostane 
zprávu, že otec zmizel, rozhodne se ho najít. Vezme si jako talisman modrého 
skarabea, dárek od otce, a vydá se na dobrodružnou cestu, aniž by tušila, do 
jakého nebezpečí se pouští. Modrý skarabeus totiž skrývá temné tajemství.

beLeTRIe 31/beLeTRIe

vychází

v červnu



liNa JaNseN
sLEčNA sTINNEsOvÁ NA CEsTĚ KOLEM svĚTA

Když se Clärenore Stinnesová vydala 25. května 1927 ve svém automobilu na cestu kolem 
světa, netušila, co ji čeká. Byla ale odhodlaná dokázat světu, že i žena může prožít nevídaná 
dobrodružství. Na nebezpečné cestě přes Sýrii, zamrzlé jezero Bajkal, poušť Gobi, Andy a dal-
ší exotická místa čelí největší výzvě svého života, která jí přinese ohromující zážitky stejně jako 
setkání s osudovým mužem.

beLeTRIe32/

vychází

v červenci



 lioba albus
NA sTÁRNUTÍ NEMÁM čAs

CENA  329  Kč

Mila se chystá oslavit šedesátku v naprosté spo-
kojenosti. Má spoustu přátel, prosperující firmu, 
je singl a má dvě dospělé děti. I když o jejich do-
spělosti začne mít vážné pochyby. Znenadání se 
k  ní totiž nastěhuje syn s  nevychovaným psem 
a zanedlouho i ubrečená těhotná dcera. Když se 
ke všemu vynoří z  minulosti i  bývalí partneři, 
Mile nezbude nic jiného než stárnutí ještě odložit.

marie laVal
bEzPEčNÝ PřÍsTAv

CENA  369  Kč

S  mobilní knihovnou uloženou v  roztomilém 
žlutém autíčku brázdí Jenna cesty malebné-
ho ostrova a  vydává se vstříc novým nadějím 
a snům. S občasnou mlhou a legendami o moř-
ských pannách se vypořádá, horší bude vyjít 
s protivným šéfem Danielem. I další obyvatelé 
mají postranní úmysly. Jenže všechno není ta-
kové, jak se na první pohled zdá.

Dee maCDoNalD
MANžELKA NA ÚTĚKU

Connie už má nudného života plné zuby. Pe-
čuje o  domácnost, hlídá vnoučata, dělá taxi-
kářku manželovi, ale cítí se nenaplněná a pře-
hlížená. Pohár její trpělivosti jednou přeteče, 
Connie se sbalí a v otlučeném Fordu vyrazí až 
do Skotska. Nečekaná dobrodružství jí pomo-
hou objevit, po čem skutečně touží, a Connie 
stojí před rozhodnutím, zda se vůbec vrátit.

CathriN moeller
MANžEL MUsÍ zMIzET

CENA 279  Kč

CatheriNe ryaN hyDe
KAM UKRÝT ŠTĚsTÍ

CENA 299  Kč

robyN Neeley
bLÁzzzNIvé NÁMLUvy

CENA 289  Kč

marie laVal
TAjEMsTvÍ sÍdLA 
bELLEFONTAINE

CENA  329  Kč

CatheriNe ryaN hyDe 
zATOULANé ŠTĚsTÍ

CENA 329  Kč

Virginie doufá, že bude šťastná v novém vztahu 
s mladým vdovcem a jeho synkem. V jediném tra-
gickém okamžiku se však štěstí rozplyne. Virginie 
ani po dvaceti letech nedokáže zapomenout. Jed-
noho dne jejího zatoulaného psa dovede zpátky 
mladý muž a Virginie je jako u vytržení – je jistá, 
že se jejich cesty kdysi dávno zkřížily.

beLeTRIe 33/beLeTRIe
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liaNe mars 
CHLAP NA ROzTRHNUTÍ

CENA 349  Kč

GilliaN harVey
ŠŤAsTNÝ OMyL

Clare má úspěšnou kariéru, milující rodinu 
a krásný domov. Ve skutečnosti se však cítí ne-
doceněná a zbytečná. Když se jí jednoho dne 
naskytne šance uniknout šedému stereotypu, 
rozhodne se projednou udělat něco blázni-
vého. Kdo mohl tušit, že jí ten okamžik svo-
bodného vzdoru změní život více, než si kdy 
dokázala představit…

marie aDams
dŮM NOvéHO žIvOTA

Píše se rok 1989. Tři porodní asistentky, Susan-
ne, Carola a Ella, se rozhodnou v opuštěné bu-
dově založit porodní dům s péčí, jakou si rodič-
ky zaslouží. Jednoho dne se k Susanne dostane 
žena, jejíž jizvy prozrazují, že vše není tak, jak 
rodička tvrdí. Susanne si vzpomene na vlastní 
staré rány. V mládí porodila dceru, jíž se musela 
vzdát. Nyní by ráda zjistila, jak se dceři daří. 

holly James
čIsTÁ PRAvdA

CENA 299  Kč

Lucy má dojem, že jí v práci i v osobním životě vše 
vychází. Když ale den před narozeninami čeká na pří-
tele, který se jako obvykle zpozdil, přátelský barman 
jí namíchá speciální koktejl. Netuší, jak moc nápoj 
změní její život. Lucy totiž ztratí schopnost lhát, což 
může mít v rámci její rodiny, přátel a kolegů fatální 
následky. A co hůř, nedokáže lhát ani sama sobě.

Valerie Korte 
NEčEKEj, Až vyjdE sLUNCE 

CENA 349  Kč

elizabeth lowell 
dOKONALÝ TAH 

CENA 319  Kč

elizabeth lowell
zRÁdNé vOdy

CENA  169  Kč

beth miller 
žENA, KTERÁ zAčALA žÍT

CENA 349  Kč

Pearl tráví poklidný život s manželem v na fran-
couzském venkově. Matka jí zemřela a s otcem 
ztratila kontakt již dávno. Když se jí ozve bratr 
Greg s  tím, že otec umírá, chce ho jet navští-
vit, ale přijede pozdě. Po pohřbu se dozví, že 
jí odkázal deníky psané těsnopisem, které Pearl 
postaví tváří tvář vlastním dávným tajemstvím.

beLeTRIe34/
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barbara haNNay
ŠTĚsTÍ sI TĚ NAjdE

Kate se těší, že konečně začne cestovat. Nečekaně se 
však musí postarat o  třináctiletou Tilly, dceru svého 
ex-manžela. Tilly zase není nadšená, že skončila v něja-
kém zapadákově. Obě se snaží smířit s osudem, stejně 
jako Olivia, stárnoucí celebrita, které připadá, že nad 
životem ztrácí kontrolu. Když všechny tři svede osud 
dohromady, vznikne přátelství plné zvratů a  nečeka-
ných situací. 

elizabeth haraN 
NAvždy sPOLU

CENA 329   Kč

Jackson Hastings se stejně jako jeho předkové věnuje 
farmaření, ale stále ho to táhne do města. Z dědictví po 
babičce si proto ve městě zřídí obchod a začne podnikat. 
Zásnuby s Loise, dcerou bohatého obchodníka s uměním, 
jeho venkovskou minulost nadobro uzavřou. Pak se ovšem 
do jeho života vrátí Melody, která Jacksona bláznivě milo-
vala už od dětství, a všechno se začne komplikovat.

elizabeth haraN 
POd KARMÍNOvÝM NEbEM 

CENA 349  Kč

elizabeth haraN
OHEŇ v sRdCI

CENA 349   Kč

mereDith aPPleyarD
zPřETRHANé POUTO

CENA 319   Kč

elizabeth haraN
ÚdOLÍ NAdĚjE

CENA 319  Kč

elizabeth haraN 
zA jAsNé NOCI

CENA 329   Kč

laura walDeN
NEFRITOvé sLzy

CENA 349  Kč

laura walDeN 
zAKÁzANÁ PÍsEŇ 

CENA 349   Kč

JaCKie ColliNs
sMRTELNé POKUŠENÍ

CENA 129   Kč

beLeTRIe 35/beLeTRIe
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barbara wooDoVá
dOKONALÁ HARMONIE

CENA 329  Kč

Firma  Harmonie  vyrábí bylinné přípravky dle 
rodinných receptur. Nyní však po požití výrobků 
zemřeli tři lidé. Je zřejmé, že jed byl do produktů 
přidán dříve, než opustily továrnu. Majitelce fir-
my Charlottě nezbývá než se společně s bývalým 
přítelem, bezpečnostním expertem, ponořit do 
hlubin virtuálního světa i vlastní minulosti.

barbara wooDoVá
vzdÁLENÁ řEKA

CENA 369   Kč

Schallerovi a  Newmanovi jsou odvěkými 
nepřáteli. Když se na pozemku Schallero-
vých najde lidská kostra, je zřejmé, že se 
jedná o oběť odporného zločinu. Nenávist 
mezi rodinami vzplane mohutným plame-
nem a na denní světlo se vynoří děsivá ta-
jemství, kterým by bylo lépe ve věčné tmě.  

barbara wooDoVá
PLAMEN dUŠE

CENA 349  Kč

Krásná léčitelka Selené jde za svým osudem do sta-
rověkého Babylónu, Jeruzaléma a Alexandrie, do ta-
jemného pouštního města Magny s němými otroky 
i do exotického paláce radostí v Persii. Poznává učení 
bohyně Isis, zaříkávání beduínů, pavilon hindských 
lékařů. Její sen o místě, kde se lidem dostane pomoci 
a léčení, i její pouť za životní láskou – řeckým lékařem 
Andreasem – vrcholí v Římě za vlády císaře Claudia.

barbara  wooDoVá
POd AFRICKÝM sLUNCEM

CENA 389  Kč

Debora se vrací na kávové plantáže v Keni, 
kde prožila dětství. Dozví se o dávném, peč-
livě střeženém tajemství, které poznamenalo 
její předky. Při vzrušujícím pátrání odhaluje 
příběh zapovězené lásky, vražednou nenávist 
a sílu místních kouzel. Debora najde odvahu 
navštívit umírající šamanku, ale co všechno 
musí udělat, aby zrušila starou kletbu?

barbara wooDoVá
dUHOvÝ HAd

CENA 149   Kč

barbara wooDoVá
dOKTORKA sAMANTHA

CENA 349   Kč

barbara  wooDoVá
PANENKy z RÁjE

CENA 349  Kč

barbara wooDoVá
POsvÁTNé MÍsTO

CENA 129  Kč

beLeTRIe36/



a. Nasif / C. obber
MAMI, sLITUj sE!

CENA 199   Kč

lisa bröNNimaNN, ulriKe reNK
UKRAdENé dĚTsTvÍ

CENA 289  Kč

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

hera liND
TIsÍC A jEdEN dEN

CENA 329   Kč

Po nešťastném manželství se starším pilotem Falkem 
se Katharina bezhlavě zamiluje do Bernda. Oddaně ho 
následuje do Íránu, kam Bernd odchází za prací. Nová 
kultura však nevítá Katharinu s otevřenou náručí, Cho-
mejního strážcům víry je brzy trnem v oku. A když se 
odvážně zastane třináctileté dívky, která má být donu-
cena ke sňatku, postihnou Kathi vážné následky.

sarah forsyth
zOTROčENÁ
CENA 249   Kč

hera liND 
sTANEŠ sE MOU dALŠÍ 

žENOU
CENA 319   Kč

abiGail DeaN
dÍvKA A

CENA 369  Kč

t. e. NaGy / s. moroNey
bEzMOCNÁ
CENA 299   Kč

CaitliN sPeNCer
NECHTE MĚ OdEjÍT

CENA 249   Kč

b. KouDelKoVá  /  m. bárta
ÚTĚK z AFRICKéHO PEKLA

CENA 249   Kč

haNa hiNDráKoVá
bOUřE NAd sAvANOU

CENA 269  Kč

beLeTRIe 37/beLeTRIe



ChristiaN JaCq
RAMsEs –   

syN svĚTLA
CENA 319  Kč

Valery esPeriaN 
ACHNATON 
CENA 349  Kč

ChristiaN JaCq
RAMsEs –  

CHRÁM MILIONŮ LET
CENA 319 Kč

ChristiaN JaCq
RAMsEs –  

PANÍ z AbÚ sIMbELU 
CENA 319  Kč

ChristiaN JaCq
RAMsEs –  

bITvA U KAdEŠE 
CENA 319  Kč

eDisoN marshall
vIKING

CENA 289 Kč

matthew harffy
čAs MEčŮ

CENA 389  Kč

PaVla PešaVoVá
KELTsKÁ KNĚžNA

CENA 329   Kč

marie JaNÍČKoVá
žELEzNÝ KLÍč

CENA 279   Kč

Valery esPeriaN
TUTANCHAMON

CENA 369  Kč

Tutanchamona již od prvního nádechu obklo-
povala aura zlověstné předtuchy. Přesto za svůj 
velmi krátký život dosáhl vysokých cílů. Aby 
ho kněží přijali, přesunul hlavní město zpět do 
Théb, zavrhl kacířství a  obnovil Amonův kult, 
čímž započal éru slavného Egypta. Jeho posed-
lost po odpuštění, které hledal u  bohů, ho ale 
zavedla na cestu plnou nebezpečí a zrady.

Jarmila stráNÍKoVá
vE sTÍNU vÁLKy

CENA 329  Kč

Píše se rok 1631 a celá Evropa se zmítá ve vál-
kách a neštěstí. Do Českého království vtrhla 
švédská vojska a mnoho lidí je nuceno opustit 
svůj domov. Mezi nimi i sedláci Borek a Ris-
cher, kteří se snaží chránit své rodiny. Švédové 
jsou nelítostní a neberou ohled ani na děti. 
Krutým nepřátelům je třeba postavit se čelem, 
než si vezmou i to poslední, co lidem zbylo.

Valery esPeriaN
NEsMRTELNÝ CHEOPs

CENA 369  Kč

beLeTRIe38/



melita DeNKoVá
POsLEdNÍ PřEMysLOvNA

Letmé setkání s  polským knížetem Javor-
ským je pro mladinkou Anežku Přemyslov-
nu osudné, i když to v té chvíli neví. Zatím 
jen plná vzdoru odmítá sňatek, který pro ni 
domluvila  matka Alžběta Rejčka a  matčin 
milenec, mocný pán z  Lipé. Dívčí vzdor 
však může  být špatný rádce a  hra o  lásku 
nečekaně ošidná...

melita DeNKoVá 
PRvNÍ LÁsKA ELIŠKy PřEMysLOvNy

CENA 299   Kč

Na dvorské slavnosti se princezna Eliška 
Přemyslovna tajně zasnoubí s  bratrancem 
Janem Habsburským. Dětinské gesto... Ale 
když je zavražděn Václav III. a Čechy hleda-
jí nového krále, Eliška věří, že se jím stane 
právě Jan. Ve hře o trůn však hrají roli jiné 
zájmy než dívčí sny.

olDřišKa CiProVá 
KATEřINA z POdĚbRAd

CENA 289   Kč

Mladičká Kateřina z  Poděbrad je provdána za 
uherského krále Matyáše Korvína. Její dvojče, sas-
ká vévodkyně Sidonie, jí závidí postavení králov-
ny, dokonce ji v hádce zraní. Když jede do Uher 
sestřino zranění vysvětlit, tváří v  tvář krásnému 
Matyášovi ztratí odvahu i  chuť přiznat, kdo je. 
Zastoupí sestru po jeho boku... i v jeho loži.

olDřišKa CiProVá
vLÁdKyNĚ vIKINGŮ

CENA 269   Kč

Princezna Sigrid byla vedena ke křesťanství, přesto 
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 ná-
padníky, nechá kolovat zvěsti o své krvežíznivosti. 
Ale jak dlouho se dokáže přetvařovat?

melita DeNKoVá
TAjNÝ dENÍK bLANKy 

z vALOIs
CENA 169   Kč

melita DeNKoVá 
KRÁLOvNA REjčKA

CENA 299   Kč

olDřišKa CiProVá
s CEjCHEM ĎÁbLA

CENA 239   Kč

olDřišKa CiProVá
dRAHOMÍRA
CENA 269   Kč

beLeTRIe 39/beLeTRIe
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haNa whittoN
ANNA čEsKÁ
CENA  289   Kč

Císař Karel IV. získal pro svou dceru Annu vý-
hodnou partii – anglického krále! Česká princez-
na se provdá za Richarda II. a přicestuje do svého 
nového domova. Královský dvůr cizinku přijme 
zprvu chladně, ale mírná a laskavá Anna Česká 
prokáže, že je dcerou mistra diplomacie. Obrat-
ným jednáním si získá anglickou šlechtu. Doká-
že získat i lásku temperamentního Richarda?

haNa whittoN
ANNA LUCEMbURsKÁ

CENA 279 Kč

haNa whittoN
sIdONIE čEsKÁ

CENA 289   Kč

haNa whittoN
KNĚžNA LUdMILA

CENA 279   Kč

haNa whittoN 
zdIsLAvA z LEMbERKA

CENA 289   Kč

haNa whittoN
KAREL Iv.

CENA 289   Kč

haNa whittoN
LUdMILA z POdĚbRAd

CENA 289   Kč

Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z  Po-
děbrad, se stala loutkou v  otcově sňatkové 
politice. Král ji hodlá provdat za Vladislava 
Jagellonského, aniž by bral v  potaz její lásku 
ke knížeti z Lehnice. Za toho chtěl král totiž 
provdat druhou dceru Sidonii. Jiří ani netušil, 
jak tímto bezohledným rozhodnutím naruší 
už tak křehké vztahy mezi Ludmilou a Sidonií.

haNa whittoN
ELIŠKA PřEMysLOvNA

CENA 289   Kč

Urozená, půvabná a  chytrá Eliška představuje 
velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha Ko-
rutanského, který se náhle zmocnil trůnu. Když 
si mladá Přemyslovna naplno uvědomí, že je její 
povinností zachránit odkaz svého otce krále Vác-
lava II., první útok na její život na sebe nenechá 
dlouho čekat…

haNa whittoN
ANEžKA čEsKÁ

CENA 299   Kč

beLeTRIe40/
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JaroslaVa ČerNá
vALdŠTEjN
CENA 289   Kč

JaroslaVa ČerNá
PERCHTA z ROžMbERKA

CENA 269   Kč

JaroslaVa ČerNá
KRÁLOvNA žOFIE A vÁCLAv Iv.

CENA 269   Kč

JaroslaVa ČerNá
vLAdIsLAv II.

CENA 289   Kč

JaroslaVa ČerNá
ANEžKA A KRÁL

CENA 299   Kč

Mladičká Anežka je oblíbenou dvorní dámou 
manželky českého krále Přemysla Otakara. Těž-
ko si přiznává, že se zamilovala do manžela své 
ochránkyně, a prudkému citu se ze všech sil brá-
ní. Pak se s Otakarem náhodou setká a podlehne 
jeho mocnému kouzlu. Jenže král ví příliš dobře, 
že dědic trůnu musí vzejít z manželského lože.

JaroslaVa ČerNá
KAT MydLÁř 
CENA 289   Kč

Mladý medik Jan Mydlář je rozhodnut udělat 
i nemožné, aby se dostal blíže ke své Dorotce. 
Osud mu ale uštědří krutou ránu – musí se vyrov-
nat s její smrtí. Aby zapomněl na svůj žal, vstoupí 
do služeb pražské katovny, kde se jeho otupělé 
srdce rozechvěje při pohledu na katovu dceru. Jan 
se musí rozhodnout, zda dokáže znovu začít žít.

JaroslaVa ČerNá
dvĚ MARKéTy

CENA 279   Kč

Jan Jindřich Lucemburský je poslušným 
synem svých královských rodičů. Do-
mluvený sňatek s  tyrolskou vévodkyní 
Markétou, která zrovna neoplývá krásou, 
je ovšem předem odsouzený k nezdaru. 
Nepřízeň osudu se rázem mění, když 
šlechtic najde útěchu a  hlubokou lásku 
u Markéty Opavské.

JaroslaVa ČerNá
sOUdCE čAROdĚjNIC

CENA 289  Kč

Mladý ministrant sobotínského kostela ani 
netuší, co rozpoutá, když udal žebračku, že 
zneuctila hostii. Vše se musí prošetřit, a proto 
se věc dostane do rukou chamtivého, krutého 
a obávaného inkvizitora Bobliga. Na jeho stra-
ně navíc stojí pověry a strach lidí z ďábla. Není 
jiné cesty než kraj zbavit ďáblovy moci a všech 
čarodějnic, které se mu zaprodaly.

beLeTRIe 41/beLeTRIe
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JaNa hoCh
KRÁLOvsKÁ NOC

Greta se nikdy nechtěla stát princeznou. 
Když se však její vztah s  Edwardem stane 
veřejně známým, dostane se jí nevítané po-
zornosti. Život uprostřed královské rodiny 
navíc mění jejich vztah i ji samotnou. Upro-
střed skandálů a  intrik může Greta najít 
útočiště pouze u koní. Je opravdu ochotná se 
kvůli lásce vzdát svých vlastních snů?

aNtJe szillat
KAMARÁdKy Od KONÍ – NOvÁ HvĚzdA v sEdLE

Nelly, Katy a Mila jsou v  sedmém nebi. Přes ví-
kend doprovází filmový štáb na natáčení a mají na 
starosti filmové koně. Na place je ale dusno kvůli 
rivalitě dvou hlavních hereček. Když jednu z nich 
vážně zraní kůň, musí štáb rychle najít náhradu, 
kterou se stane Katy. Kamarádky však mají pode-
zření, že hereččino zranění nebyla nehoda.

aNtJe szillat
KAMARÁdKy Od KONÍ

CENA 199  Kč

aNtJe szillat 
KAMARÁdKy Od KONÍ – 

CHyŤTE zLOdĚjE
CENA 199  Kč

JaNa hoCh
KRÁLOvsKé sRdCE

CENA 279  Kč

JaNa hoCh 
KRÁLOvsKÝ sEN

CENA 299  Kč

Julie walD
TAjEMsTvÍ sTřÍbRNé KLIsNy

CENA 249  Kč

Julie  walD 
TAjEMsTvÍ sTřÍbRNé KLIsNy –  

s vĚTREM O zÁvOd
CENA 269  Kč

Ava se těší na prázdniny, až bude moci s ka-
marády docházet na ranč. Soraya, slepá klisna, 
ke které Ava silně přilnula, se má účastnit fil-
mového natáčení. Sorayin zdravotní stav se ale 
zhorší a Ava rozhodně nechce koně ztratit. Aby 
starostí nebylo málo, spolu s kamarády zjistí, 
že se okolo ranče ochomýtá někdo podezřelý.

Kathy heliDoNiotis
bLÁzEN dO KONÍ 

 ÚPLNÝ bLÁzEN dO KONÍ
CENA 199  Kč

KvĚTEN

KvĚTEN



otilie K. GrezloVá
LUMPÍK zACHRAŇUjE

CENA 169  Kč

otilie K. GrezloVá
NATÁLKA A KNOFLÍčEK

CENA 149   Kč

otilie K. GrezloVá
HLEdÁ sE FLÍčEK 

CENA 149   Kč

otilie K. GrezloVá 
KÁŤA A bENÍK  

MUsÍ dO PsÍ ŠKOLy
CENA 149   Kč

otilie K. GrezloVá 
ŠTĚŇÁTKO čIKO HLEdÁ dOMOv

CENA 189  Kč

Čika, pejska z útulku, si konečně vybere vy-
sněná rodina s  malou Simonkou.  Dívenka 
však pejskovi nedokáže projevit lásku. A Čiko 
by si s ní chtěl tolik hrát! Vydá se proto na 
dobrodružnou výpravu zpět do útulku. Když 
je nalezen a vrácen majitelům, ani tehdy není 
Simonka nadšená. Co se ještě musí stát, aby 
si Čiko získal její náklonnost?

otilie K. GrezloVá
ŠTĚŇÁTKO A TEREzKA

CENA 149  Kč

Petra VerNeroVá
zACHRAŇTE  

KOCOURKA MÍŠU 
CENA 169  Kč

Dori hillestaD butler
MILÝ PEjsKU
CENA 229  Kč

Milý  pejsku? Kdepak, škrtám! Tohle drzé štěně 
totiž kocour Simon nemá ani trochu rád. A udě-
lá cokoli, aby se ho páníček zbavil. Rozhodne se 
napsat psisku důrazný dopis. Rozvine se vtipná 
korespondence, jejímž výsledkem je vypuzení 
psa z domu. Pak ale Simon zjistí, že to bez psiska 
vlastně není ono. Má ho najít a přimět k návratu?

CoNChita maDueño
NA CO sE sTydÍM zEPTAT

CENA 299  Kč

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.

eDita PliCKoVá
ŠKOLA KREsLENÍ

CENA 169 Kč

GiNa mayer 
zAřÍKÁvAčKA KONÍ

CENA 199  Kč

43/PRO DĚTI A MLÁDeŽ
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Petra  martišKoVá
LETNÍ vzPLANUTÍ

CENA 299   Kč 
Sedmnáctiletá Val právě končí druhý ročník gym-
názia a před ní jsou dva nejkrásnější měsíce v roce. 
Jenže s rodiči za zády nehrozí, že by si mohla užít ně-
jakou zábavu nebo snad dokonce prožít letní lásku. 
Tohle léto bude zaručeně ztracené. Netuší, že odjezd 
na tábor jí obrátí život vzhůru nohama, a zjistí, že 
někdy má člověk to, co hledá, přímo před nosem…

Petra martišKoVá
LéTO NA MAXIMUM

CENA 249  Kč

Petra martišKoVá 
LéTO NA vOdĚ

CENA 249  Kč

Petra martišKoVá
LéTO s FRAjEREM

CENA 249  Kč

Petra martišKoVá
ÚTĚK zA LÁsKOU

CENA 249  Kč

Petra martišKoVá 
vŮNĚ LéTA
CENA 279  Kč

Nesmělá Letty a  svérázný Dam jsou nejlepší ka-
marádi. Tedy přesněji řečeno byli. Teď už je spojují 
jen tréninky  a  vzájemná nevraživost, takže společné 
prázdniny na chalupě jsou pro oba noční můrou. 
Když před sebou nemohou utéct, alespoň si navzá-
jem dělají ze života peklo. Jenže od nenávisti bývá jen 
krůček k lásce a tahle má nezaměnitelnou vůni léta...

Petra martišKoVá 
TANEC v sRdCI

CENA 269   Kč

Petra martišKoVá 
LéTO v sÍTI 

CENA 259   Kč

bärbel KörzDörfer 
HOLKy NA WHATsAPPU

CENA 269  Kč

bärbel KörzDörfer 
HOLKy NA WHATsAPPU – 

sTÁLE ONLINE
CENA 289  Kč
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Petra laNGoVá
PÍsNIčKA PRO KLAUdII

Klaudii je čerstvých osmnáct a  má život jako 
v pohádce. Alespoň tak to připadá Vítkovi, její-
mu novému sousedovi, kterému se právě zhrou-
til celý svět. Po náhlé smrti strýce musel opustit 
všechno, na čem mu dosud záleželo. Starost 
o babičku a dva koně mu nedovolí pomýšlet na 
lásku, dokud nepozná Klaudii. Jak ale upoutat 
její pozornost, když ona o něj nejeví zájem?

šárKa hieKoVá
jAK CHUTNÁ NAdĚjE

Adéla, Sandra a Edita jsou každá jiná, přesto 
jsou si v mnohém podobné. Adéla se musí sta-
rat o sourozence, protože její matka pije. Sand-
ra žila v Austrálii, a proto vyčnívá z davu. Edita 
se pere s  nízkým sebevědomím a  nešťastnou 
láskou. Pomůže jim přátelství zachránit to, co 
nedokážou dát do pořádku ani dospělí?

JeN CaloNita
LéTO, jAK MÁ bÝT

CENA 249  Kč

JeN CaloNita
NEjLEPŠÍ PRÁzdNINy  

NA svĚTĚ
CENA 229  Kč

JeN CaloNita 
LETNÍ RIvALOvé

CENA 249  Kč

JeN CaloNita
LéTO NA TÁbOřE

CENA 249  Kč

t. PolášKoVá, N. lázNiČKoVá 
NEjKRÁsNĚjŠÍ POvĚsTI –  

PřÍbĚHy z bEsKyd A vALAŠsKA
CENA 289  Kč

JiřÍ sVoboDa
NEjKRÁsNĚjŠÍ POvĚsTI

z MORAvsKéHO KRAsU A OKOLÍ
CENA 289  Kč

hyNeK KlimeK
NEjKRÁsNĚjŠÍ POvĚsTI –  
vLÁdCOvé NAŠICH HOR 

CENA 289  Kč

Petra laNGoVá 
PRÁzdNINy zA TREsT

CENA 229  Kč

KvĚTEN

KvĚTEN
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MINECRAFT

mur lafferty
MINECRAFT –  

zTRACENÝ dENÍK
CENA 299   Kč

C. b. lee
MINECRAFT – 

zAPOMENUTÝ svĚT
CENA 349  Kč

max brooKs
MINECRAFT – HORA

CENA 329  Kč

JasoN fry
MINECRAFT –  vÝPRAvA

CENA 329  Kč

traCey baPtiste 
MINECRAFT – bRÁNA

CENA 299   Kč

matt forbeCK
MINECRAFT – vÁLEčNÍCI

CENA 319  Kč

max brooKs
MINECRAFT – OsTROv

CENA 319  Kč

PŘeS 200 MILIONŮ 

KNIH PRODANÝCH  

PO CeLÉM SVĚTĚ

NiCKy DrayDeN
MINECRAFT – zROzENÍ dRAKA

Jediná Zetta dokáže ve vesnici ohrožované hordou lou-
peživých illagerů vyrábět magické lektvary, ale ani její 
vědomosti nestačí. Vypraví se proto do tetiny alchymis-
tické dílny, kde spatří, jak se z podivného vejce vylíhne 
šupinatý tvor s křídly. Může to být mládě mytického 
draka z Endu? Snad by ho Zetta mohla vycvičit, aby se 
stal ochráncem, jakého vesnice potřebuje.

CatheryNNe m. ValeNte 
MINECRAFT – vETřELCI

CENA 299   Kč

čERvEN
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taraN matharu 
vyvOLENÝ

CENA 299   Kč

NiCole CoNway 
LETOPIsy dRAčÍCH jEzdCŮ 

CENA 269   Kč

taraN matharu
UčEdNÍK

CENA 289 Kč

Než mu schopnost přivolávat démony ob-
rátila život naruby, byl Fletcher jen kovář-
ským učedníkem. Nyní se má stát válečným 
mágem a bojovat s divokými orky, ohrožu-
jícími jeho vlast. Jenže po moci touží i  fa-
lešní šlechticové a  připravují zradu. Osud 
císařství leží ve Fletcherových rukou a jeho 
jediným pomocníkem je démon Ignatio…

taraN matharu
UčEdNÍK A PyRAMIdA ORKŮ

CENA 289   Kč

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

taraN matharu
UčEdNÍK A vÁLEčNÝ MÁG

CENA 289   Kč

taraN matharu
UčEdNÍK – zjEvENÍ déMONA

CENA 289   Kč

Gabriela houstoN
sTRIGA

CENA  289  Kč

KristeN CiCCarelli 
IsKARI – dCERA NOCI

CENA 319  Kč

taraN matharu
UčEdNÍK – dENÍK INvOKÁTORA

CENA 299  Kč

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

dOPORUčUjEME
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