
Jak nakupovat nejvýhodněji

SLEVY – při nákupu z našeho e-shopu navštivte sekci, kterou pravidelně 
obměňujeme – nabízíme Vám několik desítek titulů se slevou až 80 %. 

20% SLEVoVý kupón – využijte nabídkový lístek na poslední straně 
většiny našich knih. Stačí jen vyplnit  a poslat na adresu nakladatelství.

dárEk a  poštoVné zdarma – když si jednorázově objednáte kni-
hy v celkové hodnotě nad 1500 Kč, ať již prostřednictvím objednávko-
vého lístku z katalogu nebo našich internetových stránek, obdržíte od 
nás milý dárek a ještě za Vás uhradíme poštovné.

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

20% SLEVa na nákup všech titulů na www.alpress.cz



tilly Bagshawe

podLE noVýCH 
praVIdEL

Mistrovská hra (najdete na str. 14)  
nepochybně patří k Sheldonovým 
nejúspěšnějším románům. Už sa-
motný název dokonale vystihuje 
mimořádné mistrovství slova, jímž 
byl autor pověstný. Nezapomenu-
telná rodinná sága ctižádostivých 
McGregorů a Blackwellů, která 
si podmanila miliony čtenářů na 
celém světě, se nyní dočkala po-
kračování v podobě poutavého ro-
mánu Podle nových pravidel z pera 

zkušené spisovatelky Tilly Bagshawe. Knize rozhodně nechybí prvky vlastní 
osobitému stylu S. Sheldona – svérázní hrdinové (včetně padouchů), přitaž-
livé prostředí, propracovaná zápletka a všudypřítomné napětí.

Děj se posouvá o několik generací dál, rodinné vztahy však stále překypují 
tajnostmi a řídí se zvráceným smyslem pro čest. V téhle hře je možná vítěz-
stvím už jen zůstat naživu.

Neváhejte zjistit, jak se hraje PODLE NOVÝCH PRAVIDEL!

Šárka Tulcová

tip šéfredaktorky

VYCHází 15. LIStopadu 2010, podroBnoStI na Straně 14



NIGEL CAWTHORNE
nEJVětší VoJEVŮdCI  

V děJInáCH

CHAD DENTON
nEJVětší krutoVLádCI

V děJInáCH EVropY

JOHN MARLOWE
nEJkrutěJší pSYCHopatI 

V děJInáCH

CLIVE fOss
nEJkrutěJší tYranI 

V děJInáCH

CHARLOTTE GREIG
nEJVětší GénIoVé zLoČInu 

V děJInáCH

J. LENkOVá / V. pAVLík
nEJdŮLEžItěJší BItVY 
V ČESkýCH děJInáCH

NIGEL CAWTHORNE
nEJVětší BItVY 

V děJInáCH

JITkA LENkOVá/VáCLAV pAVLík
nEJVětší VoJEVŮdCI V ČESké HIStorII

České dějiny jsou plné bojů a válek. Úspěchy 
či nezdary nezávisely jen na síle vojska a kva-
litě výzbroje, ale i na schopnostech našich vo-
jevůdců, na jejich taktikách a rozhodnutích, 
která často museli udělat ve zlomku vteřiny. 
Poznejte životy českých vojenských velitelů, 
jejich vítězství i prohry od nejranějších dějin 
až po druhou světovou válku.

J. ANDERsON / A. WILLIAMs / V. HEAD
nEJkrutěJší VáLEČné zLoČInY 

V děJInáCH

NIGEL CAWTHORNE
nEJznáměJší VEřEJné popraVY 

V děJInáCH

RAy bLACk
nEJkrutěJší kanIBaLoVé  

V děJInáCH

bEN MACINTyRE
dVoJItý aGEnt 

JOsEf OREL
nEJVětší VoJEVŮdCI  

2. SVětoVé VáLkY

LItEratura Faktu4/ ss

září



RODNEy CAsTLEDEN
atEntátY, ktEré 

změnILY SVět

HANs-CHRIsTIAN Huf
VzEStup a pád 
 moCnýCH říší   

JAN bAuER
žEnY z rodu HaBSBurkŮ

fELIX kRuMLOWskÝ
Běda žEnám,  

ktErým mužI VLádnou 

sLáVkA pObEROVá
IntrIkY  

na ČESkém trŮnu

sLáVkA pObEROVá
LáSkY ČESkýCH 

kráLoVEn

sLáVkA pObEROVá/ MELITA DENkOVá
nEJmoCněJší žEnY EVropY

Jak charakterizovat nejmocnější panovnice, 
které kdy svět nosil? Právě ony vládly celým 
národům, tvořily dějiny, vyhrávaly války 
i pokořovaly muže. Dokázaly si ale vydobýt 
i trochu štěstí a lásky pro sebe? Odpovědi na 
podobné otázky najdeme v osudech Eleono-
ry Akvitánské, Kristiny Švédské, Isabely Kas-
tilské a mnoha dalších výjimečných žen.

JAN bAuER
ČESké prInCEznY  

na EVropSkýCH  trŮnECH

VLADIMíR fEDOROVskI
CarEVnY šIré ruSI

Ženy v blízkosti panovníků velkého Ruska, 
měly nezanedbatelný vliv na jejich myšlení 
a rozhodování, díky tomu usměrňovaly chod 
dějin. S manželkami, matkami a milenkami 
– od Kateřiny Veliké po Nainu Jelcinovou 
– prožijeme pompézní obřady, politické in-
triky a zločiny u honosného carského dvora 
i v sídlech novodobých ruských prezidentů.

WILLIAM WEIR
zBraně,  

ktEré změnILY SVět

LItEratura Faktu 5/LItEratura Faktuss

oVLádLY  

mužSká SrdCE  

I CELé  

národY

září

říJEn
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sILVIA MIGuENs
katEřIna VELIká

RENé GuERDAN
marIE StuartoVna

Svého času nejkrásnější panovnice Evropy 
Marie Stuartovna je dějinami líčena jako 
nebezpečná a zkažená žena, kterou na příkaz 
její sestřenice královny Alžběty popravili.  
V této knize se seznámíme se skutečnou Ma-
rií Stuartovnou – mučednicí i rebelkou, kte-
rá vzdorovala mocným protivníkům, aby na-
konec prohrála to nejcennější – svůj život.

pHILIppE DE MONTJOuVENT
SISSI – nESmrtELná CíSařoVna

NANCy GOLDsTONE
ČtYřI kráLoVnY 

pHILIpp VANDENbERG
troJSký pokLad

pHILIpp VANDENbERG
po StopáCH  tutanCHamona

pHILIpp VANDENbERG
ÚdoLí FaraonŮ

sHIRLEy ANDREWs
atLantIda a LEmurIE

MICHEL DE DECkER
kráLoVna marGot

JERZy bEsALA
utaJEné děJInY EVropY 

Dějiny, které známe ze školy, nejsou přesným 
popisem událostí – jedná se o manipulaci 
s realitou. Skutečná historie byla na přání 
mocných utajována. Jak dnešní svět ovlivnila 
tajná bratrstva, co způsobili Johanka z Arku, 
Nostradamus, epidemie moru a pohlavních 
chorob, církevní politika a revoluce?

LItEratura Faktu�/ ss

LEdEn

doporuČuJEmE
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MANfRED böCkL
taJEmná proroCtVí 

MANfRED böCkL
proroCtVí  pro  třEtí  tISíCILEtí

JEAN-CHARLEs DE fONTbRuNE
noStradamuS 

Nostradamus předpověděl i události, které 
se zdály nemožné, a přesto se splnily. Tajupl-
nost jeho proroctví údajně vyplývá z toho, že 
žil v nebezpečné době, kdy bylo třeba mít se 
na pozoru. Autor dešifruje proroctví pro ob-
dobí 2008 až 2025. Co přinese budoucnost? 
Přijde zlatý věk, anebo bude vše jinak?

ROMuALD ROMANskI
nEJVětší  záHadY  SVětoVýCH děJIn

JAN A. NOVák
záHadné VYnáLEzY

DAVID H. HILDREss
atLantIda

Nezávislý badatel D. H. Childress procesto-
val Evropu i Středomoří, aby našel odpovědi 
na otázky týkající se tajemné Atlantidy. Uči-
nil nadmíru pozoruhodné nálezy a objevil 
dávné stopy. Ve své knize, opatřené bohatým 
obrazovým materiálem a podrobnými mapa-
mi, předkládá překvapivé důkazy.

M. JEsENskÝ / R. k. LEŚNIAkIEWICZ
taJEmStVí měSíČní JESkYně

REINHARD HAbECk
nEJVětší záHadY arCHEoLoGIE 

bRIAN HAuGHTON
taJEmStVí  

poSVátnýCH m íSt

LuCy DONCAsTER /  
ANDREW HOLLAND

nEJVětší záHadY SVěta

LItEratura Faktu �/záHadY / SCI-FIss

LIStopad

říJEn



pHyLLIs VEGA
kELtSká aStroLoGIE

HELENA pATERsON
VELká knIHa 

kELtSké aStroLoGIE 

Snář
1000 kLaSICkýCH SnŮ

LINDA DOMIN
ČtEní z rukY

EILI GOLDbERG
VELký Snář

ANDREAs bAuMGARTEN
VELká knIHa SnŮ

pETRA sONNENbERG
praktICké VYužItí   

VěštECkéHo kYVadLa

LuZ AGuILAR
odHaLtE SVŮJ oSud

pETA bEE
každodEnní FItnESS

MARy ATkINsON
maSážE  

VLaStníma rukama

kámaSÚtra

pAuLINE WILLsOVá
rEFLExoLoGIE

DENEbOLA  ACHARNAR
modErní ČaroděJka V éřE VodnářE

Vláda Ryb na planetě Zemi končí a nastá-
vá éra Vodnáře. Je to doba velmi specifická 
a nabízí zvláštní možnosti, jak získat lásku, 
bohatství a úspěch. Denebola Acharnar, 
která si získala uznání znalostí prastarých 
rituálů, nás zasvěceně provádí četnými ma-
gickými praktikami. Milé čtenářky, pusťte 
se do přípravy na novou právě začínající éru 
a uchopte osud do vlastních rukou!

ESotErIka / dušEVní HarmonIE�/ ss

Únor



CHRIsTINE M. bRADLER
FEnG šuEJ –  

LExIkon od a do z

JuDITH MILLIDGE
džuSY

VICkI sMALLWOOD
100 rECEptŮ  

pro domáCí pEkárnu

DáJA MRáZOVá
domáCí pEkárna

DáJA MRáZOVá
domáCí pEkárna 2

JANE  MacDOuGALL
těHotEnSký  kaLEndář

MuDR. kATEřINA ORLOVá 
těHotEnSký dEník 

EDITA pLICkOVá
dEník našEHo děťátka

WENDy HObsON
FEnG šuEJ  

pro každý dEn

RICHARD bERTINET
domáCí pEČIVo

DáJA MRáZOVá
domáCí pEkárna –

Snadné rECEptY

ANDREW ALOIs uRbIš
žít FEnG šuEJ

Feng-šuej čerpá z tisíciletých tradic a zku-
šeností čínských učenců. Klade důraz na 
prostředí, uspořádání interiéru, napomáhá 
odstraňovat škodlivé jevy, nepříznivě půso-
bící na zdraví a harmonii života. Všem, kdo 
se o feng šuej zajímají, nabízí autor snadno 
využitelné rady a postupy, jak pozitivního 
cíle dosáhnout. Novelizované vydání reaguje 
na neobyčejně velký zájem čtenářů.

ESotErIka / dušEVní HarmonIE �/zdraVíss

ČESkéHo  

odBorníka  

na FEnG -šuEJ  

znátE z tELEVIzní  

oBrazoVkY

září



HILARy sHARp
turIStICký prŮVodCE  

západnímI aLpamI

sIEGfRIED GARNWEIDNER
turIStICký prŮVodCE
rakouSkýmI aLpamI

DIETER sEIbERT
aLpSké  třítISíCoVkY

f. HECkER / k. HECkER 
 prŮVodCE přírodou

JANA MARTINkOVá
roStLInY – kapESní atLaS

VLADIMíR ANTONíN
HouBY – kapESní atLaS 

ANNE bALLARD
aranžuJEmE SušEné

kVětInY 

ROsEMARy WILkINsON 
patCHwork  

pro modErní žEnu

LEIGH TOsELLI
makE-up a péČE o pLEť

GAbRIELA kREJCAROVá
naIL art –  

škoLa nEHtoVéHo zdoBEní

susANNE HELMOND / 
ANDREA sCHusTER
roztomILé HraČkY

CATHERINE COOk
tEnIS 

pETER MuRRAy
F1 

TIM HANkEy
FotBaL 

MARIA COsTANTINO
koktEJLY dE LuxE

ExkLuzIVní  dárkoVé  puBLIkaCE

zdraVí / HoBBY / dárkoVé puBLIkaCE10/ ss



CLaudE monEt

pIErrE-auGuStE rEnoIr

pauL CEzannE

marC CHaGaLL

paBLo pICaSSoFrIda kaHLo SaLVador daLí

HEnrI matISSE

auGuStE rodIn

GuStaV kLImt

M. CATTANEO / J. TRIfONI
SVětoVé pokLadY unESCo –  

StaroVěké CIVILIzaCE
100 nejzajímavějších míst na světě, jež jsou zapsána 
na Seznamu světového dědictví UNESCA, okouzluje 
a přitahuje stále více a více návštěvníků. Jsme ohromeni 
tím, čeho všeho dosáhly starověké civilizace, jak ovlivnily 
dějiny lidstva a jak dokážeme v naší době jejich odkazy 
využít. Nádherné unikátní fotografie, mapy a obsáhlý 
výklad činí z této knihy exkluzivní publikaci.

HIStorIE LIdStVa –  
od doBY LEdoVé k CIVILIzaCI

Cesta člověka od jeho afrických prvopočátků k civ-
ilizaci byla dlouhá a trnitá. Už první lovci doby ka-
menné otvírali svými poznatky dveře k rychlému 
vývoji lidské mysli a činnosti. Z jakého důvodu začali 
neandrtálci vymírat a proč zrovna v mladším paleolitu 
došlo k rozvoji nového způsobu života, s nimiž přišly 
i první umělecké projevy? Poutavé líčení, doprovázené 
přehlednými mapami a barevnými fotografiemi, 
vás dovede až ke vzniku civilizací starých Sumerů, 
Babyloňanů a Asyřanů i k jejich dramatickému zániku.

zdraVí / HoBBY / dárkoVé puBLIkaCE 11/uměníss

doporuČuJEmE

doporuČuJEmE



kAREL CubECA
VE SpárECH oSudu

Než se stal Sebastianem von Kaunitz, prošel 
těžkým dětstvím. Narodil se pražské prosti-
tutce a jeho nejmilejší hračkou byla láhev 
od ginu. Ovšem usmálo se na něho štěstí – 
adoptovala ho šlechtická rodina. Ze dna spo-
lečnosti vystoupal až k vrcholu. Pak vypukla 
druhá světová válka a vojenská mašinerie ho 
zase nekompromisně srazila mezi ubožáky, 
dokonce až na samou hranici přežití.

pETER WATT 
dotknout SE oBLakŮ 

V předvečer války se Patrick dozví o plánech 
Němců, jak využít Austrálii a Nový Zéland 
a oslabit tak anglické jednotky v Atlantiku. 
Společně s Matthewem se zapojí do špionáž-
ní mise na Nové Guineji. Netuší, že někdo 
blízký vyzradil plán celé operace a že Němci 
jsou na ně připraveni. 

kAREL CubECA
zLatá Skrýš

kAREL CubECA 
prokLEtí zLatokopŮ

kAREL CubECA
taJEmStVí SkrYtéHo kLáštEra

pETER WATT
zdánLIVý kLId

pETER  WATT
kamEnná pěSt 

kAREL CubECA
a BŮH mLČEL 

DAVID MORRELL
nEznámá praVIdLa

DAVID  MORRELL
V paStI 

BELEtrIE12/

LIStopad

LIStopad

karEL  

CuBECa – 

záruka  

doBréHo  

ČtEní



MATTHEW REILLy
pátý BoJoVník

Na obloze se jednoho dne objeví druhé slun-
ce. Neúprosně se blíží k Zemi: hrozí ji zničit 
a s ní i veškerý život. Rozhodný Australan 
Jack vytvoří tým, který má zjistit, jak střetu 
dvou sluncí zabránit. Musí vypátrat pět hrdi-
nů v dějinách lidstva, kteří dokážou naši pla-
netu zachránit. Čtyři jména znají, ale kdo je 
pátý bojovník? Zápas o přežití se brzy mění 
v boj o nadvládu nad Zemí…

MATTHEW REILLy 
Strašák

MATTHEW REILLy
zLatý kámEn

MATTHEW REILLy
poSVátné kamEnY

DAVID MORRELL
nEBEzpEČná mInuLoSt

DAVID MORRELL
BLudIČkY 

bOuRbON kID
měSíČní kámEn

bOuRbON kID
prokLEtí  

modréHo draHokamu

JERRy COTTON 
třIkrát  JErrY Cotton –  

štVanICE

VIVIEN ARMsTRONG
třIkrát roGEr HaYES 

JERRy COTTON
třIkrát JErrY Cotton – paSt

fRANk THOMpsON
ztraCEnI –  

známkY žIVota 

CATHy HApkA
ztraCEnI –  

FaLEšná IdEntIta

BELEtrIE 13/BELEtrIE

LIStopad



sIDNEy sHELDON
mIStroVSká Hra 

Jamie McGregor otevřel v jižní Africe dia-
mantové doly. Jen za cenu obrovských obětí 
a s nasazením života se mu podařilo dosáh-
nout úspěchu. Jeho dcera Kate po něm zdě-
dila jak bohatství, tak povahu – stala se z ní 
bojovnice. Díky píli vybudovala mezinárod-
ní společnost. Aby ji zachránila, bude muset 
hrát podle nejtvrdších pravidel. 

TILLy bAGsHAWE 
podLE noVýCH praVIdEL

Lexi netouží po ničem víc než stát se ná-
slednicí své prababičky Kate, a tak v boji 
o dědictví rozvíjí svou vlastní mistrovskou 
hru. Podobné ambice však nemá jen ona. 
Její pohledný, ale zkažený bratranec Max se 
nezastaví před ničím. Na cestě za svým cí-
lem je ochoten svádět, zrazovat, a dokonce 
i vraždit.

LOREN ZANE GREy
dIVoká SpraVEdLnoSt

Na přítelovo volání o pomoc dorazí Lassiter 
pozdě. Josh je mrtvý a Lassiterův úhlavní 
nepřítel Kane Farrell se chystá převzít Jo-
shův podnik. Smysl pro čest velí Lassiterovi 
ochránit zájmy Joshovy neteře. Ale jedna 
věc je postavit se čelem odvěkému rivalovi 
– a druhá dostat kulku do zad.

LOuIs L' AMOuR
nEČEkaný odpor

Trent nechal za zády divokou minulost, za-
bral si kus půdy v horském údolí a vedl po-
klidný život. Brzy si však nárok na pozemky 
okolo blízkého městečka začal dělat rozpína-
vý statkář Bill Hale. Když Haleovi synové za-
vraždí jednoho ze sousedů, nezbude Trentovi 
nic jiného než dát v sázku vlastní život.

sIDNEy sHELDON
BoJíš SE tmY?

sIDNEy sHELDON
HVězdY SVítí z VýškY 

sIDNEy sHELDON
nEBEzpEČí praVdY 

LOREN ZANE GREy
duSot kopYt 

BELEtrIE14/

září
LIStopad

LIStopad
říJEn



sIDNEy sHELDON
pokud přIJdE zítřEk

Tracy má krátce před svatbou, rýsuje se před 
ní slibná budoucnost. Stačí však málo a její 
osud se zvrátí. Jak s tím souvisí smrt její mat-
ky, obestřená tajemstvím? Tracy pátrá po vi-
níkovi a neváhá vzít do ruky zbraň. Dokonce 
se ocitne ve vězení, ale plánu na pomstu se 
nevzdá. Podpoří ji snoubenec? Jakou roli  
sehraje přitažlivý Jeff, který jí zkřížil cestu?

sIDNEy sHELDON
CIzInEC V zrCadLE

CRAIG sMITH
kořISt

pHILIp sHELby
StrážCE

LOuIs L' AMOuR
tEmný kaŇon 

LOuIs L‘ AMOuR
oSaměLý VLk 

LOuIs L' AMOuR
pSanEC 

LOuIs L‘ AMOuR
JEzdEC BEz mInuLoStI 

WILbuR sMITH
nářEk VLkŮ

WILbuR sMITH
zLatokopoVé

WILbuR sMITH
VoLání na ďáBLa

SIdnEY SHELdon 
– nESmrtELné příBěHY –  

přEČtEtE JEdním dECHEm
sIDNEy sHELDON
dokonaLé pLánY

BELEtrIE 15/BELEtrIE

LEdEn



WILbuR sMITH
kopí oSudu

Bývalý voják Leon Courtney se stane profe-
sionálním lovcem v Africe. Když divočinou 
provází německého velkoprůmyslníka, jehož 
továrny vyrábějí letouny pro armádu, odhalí 
nekalé plány na oslabení britských sil. Leon 
udělá vše, aby uhasil jiskru doutnajícího 
konfliktu, ale neohrozí ho skrytá tajemství 
nepřítelovy svůdné milenky?

WILbuR sMITH
poSEL SLunCE

*
**

WILbuR sMITH
draVEC

WILbuR sMITH
na žIVot a na Smrt

WILbuR sMITH
HromoBItí

*

WILbuR sMITH
ptaČí   VodopádY

*

WILbuR sMITH
SíLa mEČE

*

WILbuR sMITH
BěSnění

*

WILbuR sMITH
ČaS zEmřít

WILbuR sMITH
modrý HorIzont

*

* *  sága rodu balantyneů        * sága rodu Courtneyů

*

WILbuR sMITH
zLatá LIška

*

*

WILbuR sMITH
poBřEží V pLamEnECH 

**

*

WILbuR sMITH
monzun

*

BELEtrIE1�/
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WILbuR sMITH
LoVCI dIamantŮ

WILbuR sMITH
oko tYGra

WILbuR sMITH
BěSníCí  SpraVEdLnoSt

WILbuR sMITH
píSEŇ SLonŮ

WILbuR sMITH
dIamantoVá CESta

WILbuR sMITH
nEnaSYtný Jako mořE

WILbuR sMITH
orEL V oBLaCíCH

WILbuR sMITH
poSEL SLunCE

*
**

WILbuR sMITH
říšE kamEnnéHo 

SokoLa

**

WILbuR sMITH
tVrdší nEž dIamant

**

WILbuR sMITH
anděLé pLáČí

**

WILbuR sMITH
LEopard LoVí V tEmnotáCH

**

WILbuR sMITH
poBřEží V pLamEnECH 

*

WILbuR sMITH
trIumF SLunCE

*
**

*

WILbuR sMITH
monzun

*

WILbuR sMITH
řEka BoHŮ IV.

WILbuR sMITH
řEka BoHŮ I.

WILbuR sMITH
řEka BoHŮ II.

WILbuR sMITH
řEka BoHŮ III.

BELEtrIE 1�/BELEtrIE



JAMEs pATTERsON
oko za oko

JAMEs pATTERsON
VE zLomku VtEřInY

JAMEs pATTERsON
dŮm na pLážI

JAMEs pATTERsON
ČtVrtý V pořadí

JAMEs pATTERsON
šEStý CíL

JAMEs pATTERsON
Hra na SCHoVáVanou

JAMEs pATTERsON
ČErný tYGr

Brutální vražda bývalé lásky Ellie přivede 
Alexe na stopu vůdce gangu nezletilých za-
bijáků, jemuž se přezdívá Tygr. Tygr je lidská 
zrůda s vazbami na nigerijské podsvětí. Ma-
sakr Ellie a její rodiny je jen první v řadě…

JAMEs pATTERsON
SEdmé nEBE

JAMEs pATTERsON
podraz 

JAMEs pATTERsON
nEdoStatEk dŮkazŮ

JAMEs pATTERsON
mIStr zLoČInu

JAMEs pATTERsON
a paVouk přICHází

JAMEs pATTERsON 
pátý JEzdEC

BELEtrIE1�/
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bILL fLOyD
SBěratEL oČí

JAMEs pATTERsON
oSmé doznání

JAMEs pATTERsON
záLudné VLnY

JAMEs pATTERsON
LíBánkY

JAMEs pATTERsON
VýStraHa

JAMEs pATTERsON
BIkInY

kEN McCLuRE
BíLá HrozBa

Steven Dunbar má nenápadně prošetřit 
podivnou smrt lékaře, který údajně spáchal 
sebevraždu. Při pátrání vyplouvá na povrch 
mnoho nejasností: podivné infekční one-
mocnění u dětí, zmizelí pacienti, ztracené 
chorobopisy... Jak se Steven blíží k pravdě, 
někdo se cítí velmi ohrožen.

kEN McCLuRE 
VzkříšEní

kEN McCLuRE
ÚSkok

kEN McCLuRE
BEzmEzná CtIžádoSt 

kEN McCLuRE
SpLEtItá Síť

kEN McCLuRE
BEzEdná propaSt

kEN McCLuRE 
nEVIdItELný nEpřítEL

BELEtrIE 1�/BELEtrIE
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ALLEN WyLER
nEpatrná šanCE

GILbERT sCHLOGEL 
doktorka VaLérIE

EILEEN DREyER
nEBEr SI to oSoBně

ECHO HERON
nEmoCnICE 

bILL CLEM
dokonaLá paSt

EILEEN DREyER
kdo JE na řadě?

Anděl smrti s injekcí digoxinu se objevoval 
za úsvitu. Pokaždé věřil, že svou práci od-
vedl dobře a že si nikdo ničeho nevšimne. 
Obezřetná zdravotní sestra Timmie přes-
to postřehne, že v nemocnici se něco děje. 
S pomocí reportéra Daniela se snaží zjistit, 
kdo stojí za všemi tragédiemi, ale silného 
protivníka oba podcenili…

ANDREW NEIDERMAN
žIVá Voda

NICOLE AMREIN
doktorka katEřIna –

rISkantní záSaH

NICOLE AMREIN
doktorka katEřIna –  

prVní pomoC

NICOLE AMREIN
doktorka katEřIna –  

SVérázný paCIEnt

bILL CLEM
odVráCEná tVář

bARbARA WOOD
dokonaLá HarmonIE

bARbARA WOOD
doktorka SamantHa

BELEtrIE20/
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bARbARA WOOD
HVězda BaBYLonu

bARbARA WOOD
pLamEn dušE

bARbARA WOOD
pod aFrICkým  

SLunCEm

bARbARA WOOD
SEdm démonŮ

bARbARA WOOD
Hořké taJEmStVí

bARbARA WOOD
poSVátné míSto

bARbARA WOOD
duHoVý Had

b. WOOD / G. WOOTTON
noČní VLakY

bARbARA WOOD
StrážkYně taJEmStVí

bARbARA WOOD
panEnkY z ráJE

sTANLEy sTRubLE
taJEmná LEGEnda maYŮ

Archeoložce Karen se podařilo rozluštit nápi-
sy na kamenné stéle. Zanedlouho zjistí, že ně-
kdo usiluje o výsledky její práce. Rozhodne se 
okamžitě odcestovat do neprostupné mexické 
džungle. V dobrodružném pátrání po pokladu 
Mayů ji nezastaví nic: krvežízniví konkurenti, 
ozbrojení povstalci ani nečekaná láska. 

RAy MÜLLER
nELítoStné SLunCE

kATHINkA  WANTuLA
proroCtVí

BELEtrIE 21/BELEtrIE
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TAMARA MckINLEy
nEÚproSný žár

Půvaby sluncem rozzářené Austrálie pro 
Eloise pohasnou, protože krátce po domlu-
vené svatbě zjistí, jak krutý a podlý její muž 
je. Jemná Evropanka pookřeje, až když po-
zná laskavého George. Mladý námořník je 
jí také okouzlen a v jejich srdcích vzplane 
neuhasitelná láska. V cestě společnému štěstí 
však stojí Eloisin manžel.

TAMAR MyERs
šamanoVY žEnY

Amanda přijme nabídku vést penzion v af-
rickém Kongu, kam v době diamantové ho-
rečky denně míří stovky prospektorů. K zá-
visti všech najde největší drahý kámen místní 
šaman. Prodejem by provždy vyřešil stupňu-
jící se existenční problémy, avšak šamanovy 
ženy pochopily, že diamant nepřinese rodině 
nic dobrého, a proto musí zmizet... 

LAuRA WALDEN
oHnIVá LaGuna

Annabell a Gordon přišli při výbuchu vulká-
nu o jedinou dceru Elizabeth. Annabellina 
matka od té doby svou dceru jen šikanuje 
a vyčítá jí, že Elizabethinu smrt zavinila. 
Po matčině těžkém zranění se Annabell po 
letech setká se svými sestrami – a najevo za-
čnou vycházet podivná rodinná tajemství...

EMILIE RICHARDs
kdE Stoupá dým

Paige přijede na Nový Zéland prodat po-
zemky, které tu zdědila. Exotický ostrov plný 
domorodých kouzel a pověstí jí učaruje –  
a ještě víc maorský průvodce Adam, který  
chce zabránit zneuctění půdy. Posvátné území 
s horkými gejzíry skrývá poklad, ale i něco po-
divného, co před ní rodiče úzkostlivě tajili.

TAMARA MckINLEy
LEtní Bouřka

TAMARA MckINLEy
zaSLíBEná zEmě

TAMARA MckINLEy
kraJIna SnŮ

LAuRA WALDEN
pŮLnoČní rItuáL

BELEtrIE22/
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DOROTHy GARLOCk
rozmarná řEka

DOROTHy GARLOCk
SrdCE BouřE

DOROTHy GARLOCk
křEHké Souznění 

Adrianna má na rozmyšlenou jediný týden 
– buďto zdědí veškerý rodinný majetek, ale 
zároveň se vdá za hamižného Richarda, ane-
bo tajně zmizí bez koruny. Na útěku se střet-
ne s autem hospodského Quinna. Aby spla-
tila škodu z nehody, nabídne mu, že v jeho 
podniku bude hrát na klavír. Richard se však 
Adrianny a jejího majetku nehodlá vzdát. 

CATHERINE kING
SkrYté touHY

DOROTHy GARLOCk
JEzEro naděJE

ELIZAbETH HARAN
dIVoké VodY

ILONA MARIA HILLIGEs
HVězdY nad aFrIkou

ILONA MARIA HILLIGEs
BíLá ČaroděJka

ILONA MARIA HILLIGEs
VoLání aFrIkY

ILONA MARIA HILLIGEs
dCEra aFrIkY

ELIZAbETH ADLER
Hořká VŮně LáSkY

ELIZAbETH HARAN
VYpraHLé SrdCE

CATHERINE kING
Skromné přání
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CANDICE pROCTOR
šEpot nEBES

CANDICE pROCTOR
ozVěna noCI 

CANDICE pROCTOR
zpěV SIrénY 

Život vikomta Sebastiana opět naplňují ta-
jemství. Při vyšetřování se nechá strhnout 
magickou atmosférou starého Londýna a ne-
chybí mnoho, aby uvízl v síti intrik. I luxusní 
salony aristokratů jsou totiž plné neřádu stej-
ně jako špinavé londýnské doky! Nejlákavěj-
ší záhadou zůstává srdce Sebastianovy lásky 
Kate, které skrývá netušené překvapení.

JOAN JOHNsTON
pLamEn LáSkY

Bay unesli Komančové, protože věří, že dívka 
ovládá mocné kouzlo, které má kmen ochrá-
nit. Poloviční indián Dlouhý klid, který Bay 
už dlouho miluje, se ji pokusí zachránit, 
jenže při lovu dojde k nehodě a vina padne 
právě na Bay. Dlouhý klid musí neodkladně 
jednat, neboť Komančové usilují o její život.

sOpHIA NAsH
SkandáLní poLIBEk 

REXANE bECNEL
něžné IntrIkY

REXANNE bECNEL
GaLantní protIVník

JOAN JOHNsTON
SVérázná nEVěSta

JOAN JOHNsTON
JISkra naděJE

JuDITH McNAuGHT
ztráCím tě, LáSko 

BELEtrIE24/
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ELIZAbETH LOWELL
SamEtoVá paSt 

Kayla se ve vile svého klienta Bertoneho 
seznámí s přitažlivým Randem. Hned to 
mezi nimi zajiskří. Její nadšení z nové zná-
mosti kalí fakt, že Bertone ji vydírá. Kayla 
nemá zdání, že ji dokonce plánuje zabít, až 
pro něho dokončí nelegální převody peněz. 
Hrozbu vážného nebezpečí vytuší Rand, kte-
rý své poslání v sídle Bertoneových tají.

fERN MICHAELs
manžELSká Hra

Novomanželka Samantha se vrátí z líbánek 
s Douglasem a doma ji čeká šok: na stole leží 
rozvodová smlouva. Zklamaná Sam vypátrá, 
že se stala obětí Douglasových sňatkových 
intrik. V touze po odplatě nastoupí speciální 
výcvik pod vedením sympaťáka Pappyho, 
zoceluje si tělo i mysl. Ale co srdce?

ELIZAbETH LOWELL
StříBrná HLadIna

ELIZAbETH LOWELL
zLatá kLEC

fERN MICHAELs
dŮVěrné taJnoStI

REXANNE bECNEL
na prVní poHLEd

ELIZAbETH LOWELL
pErLEťoVý taLISman

ELIZAbETH LOWELL
křIšťáLoVý pramEn 

susAN OuDOTOVá
opraVdoVé žEnY 

kATE  LACE
VE Stínu HVězd
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b. T. bRADfORD
nEČEkané požEHnání

b. T. bRADfORD
uCHoVEJ SI SVŮJ SEn

JACkIE COLLINs
nEBEzpEČná žEna

JACkIE COLLINs 
mILEnCI a mStItELé

MELIssA CAMERON
pŮLnoC VE měStě anděLŮ

JACkIE COLLINs
žEnatí mILEnCI

MELIssA CAMERON
muž SE StříBrnýma oČIma

JACkIE COLLINs
HřEBEC  

JACkIE COLLINs
naIVní mrCHa

Annabel je dcera slavného hereckého páru. 
Už v dětství pro rodiče představovala jen 
módní doplněk, v pubertě se z ní stala nežá-
doucí přítěž. Aby měla klid, odstěhuje se do 
New Yorku. Jenže její rozmařilý život a přítel 
Frankie, závislý na kokainu, něco stojí. Když 
je její matka zavražděna, vyjdou najevo fak-
ta, na nichž si bulvár obzvlášť smlsne...

bARbARA TAyLOR bRADfORD
rodInný nEpřítEL

Po traumatickém zážitku prchá Marie z do-
mova a jako modelka dobývá přehlídková 
mola. Po boku okouzlujícího herce Larrryho 
jí dřívější útrapy připadají jen jako mlhavá 
vzpomínka. Ale sled zákeřných útoků na její 
rodinu jí nedovolí před minulostí utéct.

BELEtrIE2�/

říJEn

září



JACkIE COLLINs
HoLLYwoodSké  

rozVodY

CHRIsTINE MIsHA
JEdnou poCHopíš

Když Monika podvede manžela s Michalem, 
nenapadne ji, jak vážné důsledky to přinese. 
Trápí ji sice výčitky svědomí, ale pak jí dojde, 
že pro svého muže už nic neznamená. Navíc 
zjistí, že osudná noc nezůstala bez následků. 
Třebaže k Michalovi cítí přímo magickou 
přitažlivost, chce mu své těhotenství zatajit 
a navždy na něho zapomenout…

CATHERINE COuLTER
VEČErní HVězda

CATHERINE COuLTER
SíLa oSudu

CATHERINE COuLTER
SíLa něHY

CATHERINE COuLTER
nEzkrotná nEVěSta 

CATHERINE COuLTER
kLEtBa zELEnýCH oČí

CATHERINE COuLTER
nEBEzpEČná VášEŇ

JACkIE COLLINs 
SmrtELné pokušEní

bONNIE VANAk
náVrat kráLoVnY

Archeoložka Elizabeth doufá, že se jí v Egyp-
tě podaří najít štít královny pouště. Narazí 
však na tajemné bojovníky v čele s šejkem 
Jabarim, kteří památku střeží a popravují 
každého, kdo se k úkrytu přiblíží. Jenže Eli-
zabeth Jabarimu natolik učarovala, že jí ne-
dokáže ublížit. Odveze ji do svého harému, 
aby si rozmyslel, co podnikne dál.

proSInEC
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LIsA COOkE
SrdCoVé ESo

Charlotte živoří s nemocným otcem na zu-
božené farmě a její černou můrou je vydě-
rač, který žádá tisíce dolarů. Mladá žena se 
doslechne o lodi, kde se hraje poker o veliké 
peníze. Proto vyhledá Dyera, nejlepšího hrá-
če, aby ji hru naučil. Ten souhlasí, platit však 
nechce penězi, ale polibky. Z vášně se rodí 
láska, jenže i Dyer má své noční můry…

HANNAH  HOWELL
dIVoká HraBěnka 

ELIZAbETH HOyT
HaVraní prInC

CANDICE pROCTOR
ČErný rYtíř

ELIZAbETH HOyT
tYGří prInC 

bARbARA pIERCE
Hříšné mYšLEnkY

CHERyL HOLT
pEČEť HříCHu

HANNAH HOWELL
náStraHY Vášně

pAMELA CLARE
SLadké mámEní

ALIssA JOHNsON
Sázka na LáSku

CONNIE MAsON
SuLtánoVa otrokYně

HANNAH  HOWELL
kráSná VězEŇkYně

ELIZAbETH bOyLE
nEVInný poLIBEk

BELEtrIE2�/
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DEEANNE GIsT
Vzpurná nEVěSta

Krásná anglická lady Constance je unesena 
a prodána do zámoří za pouhou špetku ta-
báku. Když ji jako služku vyhraje v kartách 
mrzutý plantážník Drew a poté je přinucen 
si ji vzít za manželku, sebevědomou ženu to 
rozhodně nezlomí. Pustí se do boje s domác-
ností, drsnou přírodou, ale také s vlastním 
srdcem.

září

bIRGIT fIOLkA
kamara – Hrdá amazonka

Kamara, dcera Amazonky Seliny, odmítá vést 
život poslušné dívky. Když je unesena a pro-
dána do otroctví, vezme osud do vlastních 
rukou, využívá své chytrosti i umění zacházet 
se zbraněmi. Na cestě za svobodou potřebuje 
pomoc přítele Horiho a brzy si uvědomí, že 
její city k němu rozkvétají v lásku.

pATRICIA GRAssO
poHanSká prInCEzna 

LINDA LAEL MILLER
něžný rYtíř

MADELINE HuNTER
Hříšník

MADELINE HuNTER
romantIk

pAuLA  QuINN
Hrdá otrokYně

pAuLA QuINN
Hradní paní

JINA bACARR
GEJša SE SmaraGdoVýma 

oČIma

EDITH fELbER
kráLoVna StínŮ 
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ELLA MARCH CHAsE 
HříCH panEnSké kráLoVnY

Sotva se rusovlasá Nell objeví u dvora, její 
nápadná podoba s královnou Alžbětou vy-
volá vlnu podezření. Zpočátku tajné šušká-
ní zesílí, nyní hrozí smést Alžbětu z trůnu. 
Rázná královna se nedá zastrašit. Obávané 
vězení Toweru bude zřejmě hostit urozenou 
„návštěvu“. Čí hlava padne tentokrát? 

pHILIppA GREGORy
BíLá kráLoVna

Ve válce, kdy se bratr obracel proti bratrovi, 
aby zvítězil v krvavém boji o anglický trůn, 
přišla Alžběta nejen o manžela, ale i o vše-
chen majetek a postavení. Neobyčejně krásná 
a ctižádostivá vdova však získá mnohem víc: 
srdce samotného krále Eduarda. Po utajeném 
sňatku její boj o štěstí neskončí: u dvora číhá 
mnoho nepřátel…

pHILIppA GREGORy
kráLoVa přízEŇ

pHILIppA GREGORy
kráLoVSká HrdoSt

pHILIppA GREGORy
kráLoVnIn VězEŇ

pHILIppA GREGORy
kráLoVSký SLIB

JEANNE kALOGRIDIs
nEVěSta BorGIŮ

JEANNE kALOGRIDIs
krVaVá kráLoVna 

RObERT fRIpp
kráLoVna dVou kráLŮ

CH. W. GORTNER
poSLEdní kráLoVna

BELEtrIE30/
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CONsTANCE O'bANyON
VLádCE pouště

Princ Julian vždy viděl v Sabině dítě – a ná-
hle je z ní neobyčejně krásná žena. Protože 
Sabina zná tajemství, která mohou pomoci 
osvobodit Egypt, unese ji Julian do pouště. 
Když císař zruší příkaz pronásledování, vrátí 
se Julian do Egypta hledat spravedlnost a ta-
ké cestu k Sabininu srdci. 

MICHELLE MORAN
urozEná VězEnkYně

Po smrti královny Kleopatry jsou její tři děti, 
mezi nimi i chytrá a krásná Sélené, odvedeny 
v řetězech na dvůr sestry císaře Augusta. Mají 
z nich být vychováni řádní občané Říma. Ale 
důvtip, který Sélené zdědila po matce, a tou-
ha právem usednout na egyptský trůn nedo-
volí dívce trpně se smířit s osudem. 

TRACI HARDING
darY draČí kráLoVnY

MICHELLE MORAN
nEFErtItI – dCEra VěČnoStI

MICHELLE MORAN
nEFErtarI – dědICtVí kaCířSké 

kráLoVnY

VIOLAINE VANOyEkE
Hádanka z domu žIVota

ALAIN  GERMAIN
kráLoVSká nEVěSta 

VIOLAINE VANOyEkE  
krutý Faraon  – 

nEpřítEL nILu

CONsTANCE  O'bANyON
dCEra EGYpta 

JOCELyNE GODARD
EGYpťankY II –  

paLáCoVé IntrIkY
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JOCELyNE GODARD
EGYpťankY IV –  

BoJ o trŮn 

JOCELyNE GODARD
EGYpťankY V –  

nEVěSta pro Faraona

JOCELyNE GODARD
EGYpťankY III –  

přízEŇ BoHŮ

JOCELyNE GODARD
EGYpťankY  VI – 

pomSta amonoVa

JOCELyNE GODARD
EGYpťankY VII –

taJEmStVí prInCEzEn

OTOMAR DVOřák
paSt na kráLoVnu

OLDřIškA  CIpROVá
zatouLaná kráLoVna

OTOMAR DVOřák
kaCířSká kráLoVna 

ELIZAbETH pETERs
VLádCE HromŮ

ELIZAbETH pETERs
StrážkYně podSVětí

ELIZAbETH pETERs
knIHa mrtVýCH

ELIZAbETH pETERs
znESVěCEná HroBka

ELIZAbETH pETERs
nEBESká řEka

Emersonovi si užívají léto. Nevyruší je ani 
amatérský archeolog Morley, který má důka-
zy o pokladu v jeruzalémském chrámu. Vlá-
da je však požádá, aby na Morleyho dohlédli. 
Amélie chce uvědomit syna Ramsese, který 
ve stejné oblasti hledá starohebrejské památ-
ky, ale jako by se po něm slehla zem...

BELEtrIE32/

LIStopad



HANA WHITTON
anna ČESká

HANA WHITTON
zImní kráLoVna 

HANA  WHITTON
ELIška přEmYSLoVna

HANA WHITTON
kráLoVnIn nápadník 

JAROsLAVA čERNá
romarY LáSkY

OLDřIškA CIpROVá
nEVěSta žELEznéHo kráLE 

Po bezdětném manželství se zestárlou Mar-
kétou pomýšlí král Přemysl Otakar na dědice 
českého trůnu. Zamiluje se do dcery uher-
ského krále a vyrazí se slavnostním průvo-
dem na hrad Děvín žádat o její ruku. Od-
měřená kráska ho stejně jako jiné nápadníky 
odmítne a králi nezbude než hledat jinde. 
Z Děvína však s prázdnou přece neodjede…

HANA WHITTON
LEVanduLoVá prInCEzna 

Blanka z Valois o lásce jen sní – její sňatek 
vyplyne z diplomatické dohody. Když však 
pozná svého budoucího muže, do českého 
kralevice se zamiluje. Ten se ale u dvora ne-
zdrží, spěchá domů bojovat za práva koruny. 
Po letech se pro nevěstu vrátí už jako mocný 
král. Co se změnilo během odloučení?

JAROsLAVA čERNá
anEžka a kráL

Anežka je oblíbenou dvorní dámou manžel-
ky českého krále Přemysla Otakara. Těžko 
si přiznává, že se zamilovala do manžela své 
ochránkyně, a prudkému citu se ze všech sil 
brání. Pak se s Otakarem náhodou potká 
v noci na hradní chodbě a podlehne jeho 
mocnému kouzlu. Jenže král dobře ví, že dě-
dic trůnu musí vzejít z manželského lože.

HANA WHITTON
HrdoSt do Vínku

BELEtrIE 33/BELEtrIE

říJEn

LIStopad

LIStopad



MARy HIGGINs CLARk
kráSa přInáší Smrt

Desetiletá dcera státní zástupkyně Kelly 
McGrantové se po autonehodě ocitne v pé-
či vynikajícího plastického chirurga. Jaké je 
Kellyino překvapení, když se při kontrole 
setká v ordinaci s cizí krásnou ženou, která 
má povědomou tvář. Proč si chirurg vypůjčil 
Kellyinu podobu? 

MARy HIGGINs CLARk
kdo tě HLídá

Mladá doktorka Monica se zabývá zvláštním 
případem: má přezkoumat, zda modlitby 
sestry Catherine mohly vyléčit chlapce ne-
mocného rakovinou. Čím víc se noří do 
případu, tím zřetelněji se ukazuje, že ji s Ca-
therine spojuje úplně jiné tajemství. A někdo 
si dává obzvlášť záležet na tom, aby se pravdu 
nikdy nikdo nedozvěděl!

M. H. CLARk
tVrdoHLaVá SEStřIČka 

M. H. CLARk
pamatuJ na mě 

M. H. CLARk
zrYCHLEný tEp

kAy HOOpER
mrazIVé SnY

MARIA bARRETT
utaJEné touHY

M. H. CLARk
tEntokrát napoSLEdY

M. H. CLARk
na VIděnou

MILLENIA bLACk
zŮStaŇ SE mnou 

DEbRA WEbb 
BEzE Jména 

ROsIE  GOODWIN
příStaV naděJE

BELEtrIE34/

říJEn Únor



BELEtrIE 33/

LINDA HOWARD
anI pEkLo, anI ráJ

Drea je oddanou milenkou krále podsvětí 
Salinase. Nechá se rozmazlovat a bez výčitek 
si užívá peněz, které pocházejí z obchodu 
s drogami. Konec idylky nastane dřív, než 
by čekala. Aby se Salinas zbavil konkurence, 
najme nebezpečného zabijáka a ten si přeje 
zvláštní honorář – strávit noc s Dreou. 

kAy HOOpER
mrazIVá pouta

U městečka se najdou dvě mrtvoly zohavené 
tak brutálně, že je povolána zvláštní jednotka 
FBI ze specialistů s výjimečnými psychický-
mi schopnostmi. Brzy jsou však napadáni 
samotní agenti. Byly snad vraždy pouhou 
návnadou? Poslední nadějí na záchranu 
týmu je nezkušená Hollis. Právě s ní počítá 
záludný vrah ve svém ďábelském plánu…

LINDA HOWARD
dokonaLý muž

LINDA HOWARD
BLudný kruH

LINDA HOWARD
V SítI LáSkY 

kAy HOOpER
LoVEC StraCHu

LINDA HOWARD
nEBEzpEČně BLízko 

kAy HOOpER
mrazIVé HříCHY

LINDA HOWARD
StínY ÚSVItu

LINDA HOWARD
LíBEJ mě, kdYž Spím

BELEtrIE 35/BELEtrIE

říJEn

říJEn



NORA RObERTs
V praVou CHVíLI

NORA RObERTs
SLunEČní draHokamY

NORA RObERTs
zaVáté StopY

NORA RObERTs
kouzLa oSudu

NORA RObERTs 
tanEC Větru

NORA RObERTs
zkouška dŮVěrY

NORA RObERTs
SEn V BíLém

Kamarádky Mac, Laurel, Parker a Emma 
společně vlastní svatební agenturu. I když 
se stále pohybují v prostředí svateb, samy 
štěstí v lásce zrovna nemají. Ani Mac nemá 
o manželství valné mínění. Ví, že by měla 
něco změnit, zahnat démony minulosti 
a hledat lásku. Nicméně osud pro ni chystá 
něco úplně jiného.

J. D. RObb
to SE tI JEn zdá

Eva vyšetřuje smrt šestnáctileté Deeny, dce-
ry policejního kolegy. Mimořádně brutální 
vražda má podle všeho kořeny v minulosti: 
vrah nechal na místě činu video, podle něhož 
je za všechno odpovědný její otec. Eva musí 
začít pátrat nejen v životě svého kolegy, ale  
i ve složkách jeho minulých případů.

NORA RObERTs
oHnIVý Soumrak

NORA RObERTs
kdE konČí řEka

BELEtrIE3�/

LIStopad

LIStopad



sOHEIR kHAsHOGGI
amIra z Harému

Amira dospívá v ženském křídle paláce. Idy-
lický život se mění v noční můru, ke které 
patří násilí, vražda i zoufalý útěk. Příběh 
o kruté lásce a pomstě vzdává hold trpícím 
ženám, které neuznávají dominantní posta-
vení mužů v zemích, kde narození syna je 
událostí, zatímco děvče je „jen“ dcerou.

NORA RObERTs
měSíČní pErLY 

NORA RObERTs
SrdCE oCEánu

NORA RObERTs
SíLa oHně

NORA RObERTs 
zakLEtá zEmě

NORA RObERTs
nEBE mé LáSkY 

éLOÏsE CARON
zrada nEJEn zaBoLí

MARIyAH  sAALIH 
SaFIra

CHOGA R. EGbEME
zakázaná oáza

sHERRy JONEs
aIša – pErLa Harému 

sAbATINA JAMEs
SaBatIna 

NORA RObERTs
třI oSudY

NORA RObERTs
pŮLnoČní zátoka

BELEtrIE 3�/BELEtrIE

doporuČuJEmE



sILVIA k. 
otrokYně SadIStŮ

Devítiletá Silvia byla znásilněna a děsivý zá-
žitek ji tak poznamenal, že si s její výchovou 
nikdo nevěděl rady. Po propuštění z dětské-
ho domova našla místo v domě bohatého 
manželského páru. Sen o štěstí se však opět 
rozplynul… 

JOE pETERs
tICHý pLáČ

Pan Peters si sice vzal Lesley za ženu poté, 
co ji přivedl do jiného stavu, jeho srdce však 
patřilo jiné. Lesley na sokyni ukrutně žárlila 
a zlost si vybíjela na malém synkovi. Tatín-
kova tragická smrt Joeův život zpečetila. Sa-
distická matka alkoholička chlapce vězní ve 
sklepení, její nový přítel vnese do týrání další 
prvky: znásilňování a dětskou pornografii.

sARAH fORsyTH
zotroČEná

fAbIENNE bRIN 
moJE maLá Sára

JuDy WEsTWATER
nIkdo tě nEmá rád

uLLA fRöHLING
BYLa JSEm otrokYní 

V SatanSké SEktě

bARbARA NAuGHTON
tatI, proSím nE!

b. MAHMOODy / W. HOffER
BEz dCErkY nEodEJdu

N. ALI / D. MINOuI
dětSká nEVěSta

sOHEIR kHAsHOGGI
dětí SE nEVzdám

BELEtrIE3�/

říJEn

LIStopad



bARbORA kOuDELkOVá / MILAN báRTA
na rozCEStí

Kdo si myslel, že se Bára konečně usadí, je 
na omylu. Utekla z Ghany od despotického 
partnera, bojovala s úřady o své děti, prožila 
měsíce na psychiatrii po pokusu o sebevraž-
du. Až konečně našla přítele. Bára jako by 
však byla magnetem na problémy. Příběh 
navazuje na knihy Útěk z afrického pekla 
a Návrat do českého pekla. 

M. J. bRuNEL / D. OLLIéRIC
oČIStné pLamEnY

AysE  ONAL
zLoČInY VE Jménu CtI  

JACky TREVANE
Fatwa

JACky TREVANE 
nEVIdItELné žEnY

MENDE NAZER 
SLzY tICHa

fRANCEsCA  MARCIANO
SnY ukrYté V záVoJI

b. MOAALI / M. RuNGE
roztrHnout záVoJ BEzmoCI

H. bAsHIR / D. LEWIs
SLzY pouště

b. kOuDELkOVá / M. báRTA
Útěk z aFrICkéHo pEkLa

b. kOuDELkOVá / M. báRTA
náVrat  do ČESkéHo pEkLa

M. NAZER / D. LEWIs
BYLa JSEm otrokYní

söNkE C. WEIss
poSLouCHEJ,  

zaBíJEJ nEBo zEmřI

BELEtrIE 3�/BELEtrIE

LEdEn



fEDERICO GARCíA LORCA
dŮm BErnardY aLBY

Dcery doňi Bernardy jsou na vdávání a nej-
raději by se nechaly unášet vírem horečných 
rytmů flamenka a topily se ve vlnách vášnivé 
lásky. Jenže matka dcery přísně hlídá, ne-
pouští je z domu na krok a zdá se, že dívky 
místo manželství čeká spíš osud jeptišek. Až 
příchod tajemného Pepeho Romana zamíchá 
kartami osudu a rozpoutá nečekanou bouři.

CHARLOTTE  bRONTË
Jana EYroVá

JOHN sTEINbECk
na VýCHod od ráJE

JOHN sTEINbECk
měSíC zapadá

JOHN sTEINbECk
o mYšíCH a LIdECH

CHARLEs DICkENs
naděJné VYHLídkY

JOHN sTEINbECk
poHár zLata

JOHN sTEINbECk
BYLa kdYSI VáLka

JOHN sTEINbECk
ČIStý pLamEn

OsCAR WILDE
oBraz dorIana GraYE

LOuIs bROMfIELD
kdYž naStaLY dEště

HERMAN MELVILLE
ráJ kanIBaLŮ

JOHN sTEINbECk
nEznámému BoHu

JIří sVObODA
nEJkráSněJší poVěStI  

z moraVSkéHo kraSu a okoLí

SVětoVá LItEratura40/

doporuČuJEmE



41/pro dětI a mLádEž

RICHARD A. kNAAk / J.-H. kIM
warCraFt – HodIna StínŮ: draČí zEmě

Jorad s Tyrygosou uniknou jen o vlásek smr-
ti v Zemi přízraků. Temná brána, kterou při 
útěku překročili, je přivede na území plné 
krvelačných draků. Jorad ví, že ho jejich 
energie může uzdravit. Aby zjistil jak, musí se 
s jedním z nich setkat a získat si jeho přízeň. 
Pokud ho však předtím nerozsápou nebo ho 
nezajme rytíř smrti, který jim vládne.

J. pOLáškOVá / N. LáZNIčkOVá
nEJkráSněJší poVěStI  
z BESkYd a VaLašSka

T. pOLáškOVá / N. LáZNIčkOVá
nEJkráSněJší poVěStI 

z oStraVSka a karVInSka

JIří sVObODA
nEJkráSněJší poVěStI  

z moraVSkéHo kraSu a okoLí

DAVID RŮŽIčkA
StrašIdLa, přízrakY a SkřítCI   

našICH HradŮ a zámkŮ

HyNEk kLIMEk
VLádCoVé našICH Hor

VLADIMíRA čERNAJOVá
žIVot JE pES – příBěHY z kotCŮ a pELíškŮ

VážEní ČtEnářI,  
koupí této knIHY přISpěJEtE 10 kČ  
na pomoC týraným a opuštěným 

zVířatŮm. pEnízE Budou pod 
záštItou  autorkY puBLIkaCE 

přEdánY ÚtuLku zmIŇoVanému 
V této knIzE.  z CELéHo SrdCE Vám 

děkuJEmE.

R. A. kNAAk / J.-H. kIM
warCraFt 1 –  

draČí LoV

R. A. kNAAk / J.-H. kIM
warCraFt 2 –  

StínY LEdu

R. A. kNAAk / J.-H. kIM
warCraFt 3 –  

zEmě přízrakŮ

D.JOLLEy/ R. ZuCCHI
warCraFt –  
rYtíř SmrtI

SVětoVá LItEratura

LIStopad



42/ pro dětI a mLádEž

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 3�/

záCHranná Síť
Carol vždy toužila mít sestru, teď se jí sen 
splní – otcova přítelkyně má dceru Marii. 
Jenže místo pocitu štěstí ji zaplaví žárlivost. 
Má pocit, že všichni včetně Stefi i Lisy dávají 
Marii přednost. Carol se k ní chová velmi 
nerudně a po jedné prudké hádce Marie 
zmizí. 

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 1/

kamarádkY

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 2/
LáSka kE koním

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 4/

šampIonka

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 5/
nEBEzpEČný tErén

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH �/

ranČ

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 13/

VánoČní přEkVapEní

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 14/

zImní prázdnInY

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 15/

SoupEřkY

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 1�/

VýpraVa do Hor

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 1�/

ÚnoS koní

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 1�/

FILmoVá HVězda

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH �/

JEzdECká přEHLídka

září



pro dětI a mLádEž 43/pro dětI a mLádEž

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 22/

Hon na LIšku

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 31/ 
oSLaVa narozEnIn

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 32/ 

dVoJČata

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 2�/
nároČná zkouška

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 2�/ 

přEkVapEní

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 2�/

koVBoJSké prázdnInY

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 30/

doBrý SkutEk

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 34/  

trouFaLé pLánY

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 33/  
na VáLEČné StEzCE

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 23/

zmatEk VE StáJI

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 21/

doStIHoVý kŮŇ

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 24/

přízrak

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 25/

VELký záVod

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH  2�/

prázdnInY u mořE

bONNIE bRyANT
díVkY V SEdLECH 35/

dIVoký kŮŇ

škoLní dIář 2010-2011
díVkY V SEdLECH



kATHy HELIDONIOTIs
BLázEn do koní 2 – 

 BáJEČné prázdnInY

kATHy HELIDONIOTIs
BLázEn do koní 1 –  

ÚpLný BLázEn do koní

kATHy HELIDONIOTIs
BLázEn do koní 3 – JEzdECká akadEmIE

Alice s klisnou Zlatkou vyhraje závod a získá 
čtyřtýdenní pobyt na prestižní jezdecké aka-
demii. Při drezúře se ale ve Zlatce probudí 
nepříjemné vzpomínky na minulého majite-
le a trénink se značně zkomplikuje. Navíc se 
někdo snaží rozpoutat nenávist mezi dívkami 
na pokoji a Alice čelí křivému obvinění.

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY 5/

záHada zLaté mEdaILE

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY �/

nErozLuČní kamarádI

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY 4/

LákaVá Výměna

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY 2/

noČní táBor

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY 1/

modré StuHY

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY �/

tVrdá LEkCE

ALLIsON EsTEs
StříBrné pokoVY �/ 
kouzELný taLISman

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY 3/  

VELké VítězStVí

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY �/

maškarní prŮVod

ALLIsON EsTEs
StříBrné podkoVY 10/

BáJEČný nápad

říJEn

pro dětI a mLádEž44/



LIsI HARRIsON
díVČí parta � 

poVEdEný VEČírEk anEB paSt na kLukY
Dívkám z Módní policie se podařilo rozluštit 
záhadné indicie a na vlastní oči spatřit tajnou 
místnost. Jak ale zařídit, aby klíč k ní získaly 
již před prázdninami? Současná držitelka klí-
če Skye pořádá večírek na téma „slavné dvo-
jice“.  Aby se ho holky mohly zúčastnit, musí 
si nejprve ulovit nějaký pánský doprovod.

kIMbERLy pAuLEy
pIJou mI krEV  

anEB upírkou na VLaStní nEBEzpEČí
Mina vyrůstá v normální rodině. Ale přece je 
na jejích rodičích něco zvláštního – přejí si, 
aby byla Mina mrtvá, tedy spíš neživá. Jsou 
totiž upíři a Mina dostane měsíc na rozmyš-
lenou, jestli chce opustit kamarádky z nudné 
střední školy a přejít na upírskou akademii.

LIsI HARRIsON
díVČí parta 1

LIsI HARRIsON
díVČí parta 3

LIsI HARRIsON
díVČí parta 4

LIsI HARRIsON
díVČí parta 5

LIsI HARRIsON
díVČí parta �  

LIsI HARRIsON
díVČí parta � 

LIsI HARRIsON
díVČí parta �

LIsI HARRIsON
díVČí parta 10

doporuČuJEmE

LIStopad
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MELODy MAyER
HoLkY na HLídání

Hollywood je město splněných snů. Kiley tu 
usiluje o místo chůvy v rodině popové hvězdy. 
Lydia je šťastná, že může opustit amazonskou 
pustinu a pomoci své tetě s výchovou dětí. 
Mexičanka Esme vděčně přijímá práci au-pair 
v rodině filmového producenta. Z dívek se 
stanou věrné kamarádky, které v hollywood- 
ské tlačenici podrží jedna druhou.

MELODy MAyER
HoLkY na HLídání

LuC bEssON
artHur

V zákazáném měStě

LuC bEssON
artHur

a maLtazardoVa pomSta

LuC bEssON
artHur   

a mInImoJoVé

bRIGITTE bLObEL
zVířECí poHotoVoSt – na Útěku

Bimbo a Molle jsou dcery zvěrolékaře, a jak 
už to u sester bývá, občas si i vjedou do vlasů. 
Jednoho dne se vydají na poníku do ptačí re-
zervace. Setkají se s klukem, který tu bydlí ve 
stanu. Z večerních zpráv se dozví, že Bastien 
utekl z domova kvůli špatným známkám  
a rozhodnou se mu pomoci.

M. TETOuROVá / E. pLICkOVá
VELký rádCE prVŇáČka

IRIs pREy
uČímE SE krESLIt

H. TÜRk / R. pRADELLA
uČímE SE maLoVat

M. TETOuROVá / E. pLICkOVá
VELký rádCE škoLáČka

LIStopad

doporuČuJEmE

pro dětI a mLádEž4�/

SpráVné  

HoLkY uměJí  

pomáHat  

zVířátkŮm  

I LIdEm


