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Jsme tu pro Vás na výše uvedených číslech – volejte!



Lisa Ballantyne

KDO JE BEZ VINY

Tentokrát vám s nesmírným potěše-
ním představuji fenomenální debut 
Lisy Ballantyne Kdo je bez viny. Přes-
tože se jedná o autorčinu prvotinu, 
rukopis vyvolal mezinárodní senzaci 
a ještě před prvním vydáním si práva 
rozebrala prestižní nakladatelství z více 
než dvaceti zemí. 

Ptáte se, co může být na jediné kni-
ze tak výjimečného? Odpovědět vůbec 
není snadné. Je to totiž právě něco ne-
postižitelného, co způsobí, že ve vás 
příběh nadlouho utkví. Že si ještě i po 

letech zřetelně vybavíte nezapomenutelné postavy, jejich počínání i svoje pocity, 
které vás při čtení provázely. Máte dojem, že se s hrdiny denně setkáváte v reál-
ném životě. Toužíte zjistit, jak to s nimi pokračovalo dál, co prožívají právě teď, 
protože odmítáte připustit, že jsou pouhými výplody autorčiny fantazie a jejich 
existence skončila přečtením posledního řádku. 

Román zpracovává téma v naší společnosti velmi aktuální, nadchne nádher-
ným svěžím stylem a každý dějový zvrat nás nutí přehodnocovat sympatie k jed-
notlivým postavám i zažité představy o tom, co je správné.

Nechte se pohltit zdařilou směsicí řezavého thrilleru, živelného vyprávění, pře-
pychového jazyka a vyhrocených emocí.

Šárka Tulcová

Jak nakupovat nejvýhodněji Tip šéfredaktorky

VYCHÁZÍ 29. řÍJNa 2012, NaJDETE Na sTraNě 15

PřEs NÁš E-sHOP – nejlevněji naše knihy seženete vždy na webu 
www.alpress.cz

VYUŽIJTE sLEVOVý KUPóN – 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 2000 Kč, ať již prostřednictvím objednávko-
vého lístku z katalogu, kupónu z knih nebo našich internetových strá-
nek, obdržíte od nás milý dárek a ještě za Vás uhradíme poštovné.

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

sLEDUJTE sEKCI „sLEVY“ – vybrané knižní tituly vám na webu 
www.alpress.cz nabízíme se slevou 30–90 %!
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Jan Bauer
ČEsKé PrINCEZNY  

Na EVrOPsKýCH  TrůNECH
CENa 249,- Kč

FeLIX KruMLOWSKÝ
BěDa ŽENÁm,  

KTErým mUŽI VLÁDNOU 
CENa 269,- Kč

Jan Bauer
ŽENY Z rODU HaBsBUrKů

CENa 249,- Kč

CHarLOTTe GreIG
NEJVěTšÍ GéNIOVé ZLOČINU 

V DěJINÁCH
CENa 269,- Kč

J. LenKOvá / v. pavLíK
NEJDůLEŽITěJšÍ BITVY 
V ČEsKýCH DěJINÁCH

CENa 249,- Kč

J. LenKOvá / v. pavLíK
NEJVěTšÍ VOJEVůDCI 

V ČEsKé HIsTOrII
CENa 289,- Kč

JOHn MarLOWe
NEJKrUTěJšÍ PsYCHOPaTI 

V DěJINÁCH
CENa 269,- Kč

anTOnIO LuIS MOyanO
sEKTY – sKrYTÁ HrOZBa 

sOUČasNOsTI
CENa 249,- Kč

Lynn SanTa LuCIa 
ŽENY,  

KTEré ZměNILY sVěT
CENa 299,- Kč

MarK p. DOnneLLy & DanIeL DIeHL
NEJKrUTěJšÍ mETODY  

mUČENÍ V DěJINÁCH

Už odnepaměti lidstvo vynalézá ďábelské prostřed-
ky k trestání, mučení a trýznění. Jakkoliv se nám 
to zdá odporné, tyto tortury byly celá staletí sou-
částí práva. Publikace nás zavede do středověkých 
kobek, inkvizičních mučíren, odhalí zrůdnost ča-
rodějnických procesů a objasní metody i motivy 
mučitelů.

THOMaS J. CrauGHWeLL
NEJZNÁměJšÍ VěDCI VE 

sLUŽBÁCH VÁLKY
CENa 299,- Kč

JaMeS InGLIS / Barry STOne
UDÁLOsTI,  

KTEré ZměNILY sVěT
CENa 329,- Kč

vLaDIMír FeDOrOvSKI
CarEVNY šIré rUsI

CENa 269,- Kč

KeLLy HarT 
OsUDOVé ŽENY 
JINDřICHa VIII.

CENa 289,- Kč

JOHn Guy
marIE sTUarTOVNa 

CENa 289,- Kč

pHILIppe De MOnTJOuvenT
sIssI –  

NEsmrTELNÁ CÍsařOVNa
CENa 269,- Kč

MICHeL De DeCKer
KrÁLOVNa marGOT

CENa 249,- Kč

SLávKa pOBerOvá/  
MeLITa DenKOvá

NEJmOCNěJšÍ ŽENY EVrOPY
CENa 269,- Kč

Jan Bauer
TaJNé LÁsKY ČEsKýCH KrÁLů 

a KrÁLOVEN
CENa 249,- Kč

Jan Bauer
ŽENY Z rODU PřEmYsLOVCů

CENa 269,- Kč

Ženy z dynastie Přemyslovců se trpně nesmířily 
s údělem a významně zasáhly do dějin. Poznejte 
osud svaté Ludmily, Mlady, Doubravy, která při-
nesla Polsku křesťanství, Markéty, královny dán-
ské, i naší Anežky České, která prozářila temný 
středověk milosrdenstvím. Před očima nám defilu-
jí významné představitelky české historie. 

LOTFI Ben CHrOuDa
VE sTÍNU KrÁLOVNY

Bývalá kadeřnice Ben Ali Leila, manželka tuniské-
ho diktátora, označovaná Královna Kartága, prak-
ticky sama tvrdě řídila stát. Černá magie, svévolné 
žalářování, záhadná zmizení: vše jí bylo dobré, jen 
aby se zbavila lidí stojících v cestě. Svědectví o její 
nevzdělanosti, hamižnosti a bezohlednosti šokuje. 
Myslíte-li si, že revolucí se vše změnilo, budete vel-
mi překvapeni. 

JOSeF OreL
NEJVěTšÍ VOJEVůDCI  2. sVěTOVé VÁLKY

CENa 349,- Kč

Jak barvité jsou osudy mužů, kteří se museli rozho-
dovat někdy v jediné minutě, přestože to mělo kru-
té následky pro vojáky v bitvách i pro osudy celých 
národů! Fotografie doplňují vyčerpávající údaje 
o činech vojevůdců a odkrývají fakta o taktikách, 
jimiž se zapsali do dějin Druhé světové války.

LITEraTUra FaKTU4/ 5/LITEraTUra FaKTU

řÍJEN
ČErVENEC

DOPOrUČUJEmE

řÍJEN TEmNÁ  

sTraNa  

sVěTOVýCH  

DěJIN

JaK  

CHUTNÁ  mOC  

PO araBsKU



www

BrIan HauGHTOn
TaJEmsTVÍ  

POsVÁTNýCH m ÍsT
CENa 249,- Kč

reInHarD HaBeCK
NEJVěTšÍ ZÁHaDY  

arCHEOLOGIE 
CENa 249,- Kč

Jean-CHarLeS  
De FOnTBrune
NOsTraDamUs 

CENa 249,- Kč

BrunO CarDeñOSa
mEZI NEBEm a ZEmÍ

CENa 269,- Kč

vLaDIMír LIŠKa
maGICKÁ mÍsTa  

ČEsKé rEPUBLIKY
CENa 229,- Kč

pauL rOLanD
TaJEmNé úKaZY

CENa 269,- Kč

vLaDIMír LIŠKa
ČEsKÁ aKTa X
CENa 239,- Kč

Navštěvují nás opravdu mimozemské bytosti a uná-
šejí lidi do svých vesmírných lodí, nebo jde jen 
o chiméru a mediální humbuk? Proběhly i v čes-
kých zemích případy pozorování neidentifikovatel-
ných létajících objektů? Mnohá tajemství poodhalí 
přední český záhadolog, ufolog a spoluzakladatel 
československé archeoastronautické asociace.

JavIer SIerra
ZÁHaDY HIsTOrIE, KTEré řÍDÍ NašE KrOKY

CENa 289,- Kč

V čem spočívá tajemství Sluneční pyramidy? Jaké 
záhady skrývaly ztracené civilizace Sumerů a Cheti-
tů? Jakou moc mají kultovní předměty? Předvídali 
Egypťané příchod Ježíše? Odhalte hádanky, tajem-
ství a proroctví, které se skrývají za oficiální verzí 
historických faktů.

FranK JOSepH
aTLaNTIDa a rOK 2012

CENa 289,- Kč

Říká se, že chamtivost vedla k zániku Atlantidy a že 
ti, kdo přežili, se stali zakladateli mayské civilizace. 
Mayský kalendář vychází z jejich geniálních zna-
lostí. Předpověděli cyklus stvoření, zkázu i obnovu 
světa. Nepřipadá vám současný svět až nápadně po-
dobný Atlantidě? Dokážeme se poučit, nebo náš čas 
skutečně vyprší v prosinci 2012? 

HIsTOrIE LIDsTVa –
OD DOBY LEDOVé K CIVILIZaCI

CENa 990,- Kč

rOMuaLD rOManSKI
NEJVěTšÍ  ZÁHaDY  
sVěTOVýCH DěJIN

CENa 269,- Kč

BarBara MerTZ
TaJEmsTVÍ CHrÁmů, PYramID  

a HIErOGLYFů
CENa 289,- Kč

peTer DavIDSOn
řÍšE sVěTa

CENa 399,- Kč

Jan a. nOváK
ZÁHaDNé VYNÁLEZY

CENa 269,- Kč

LuCy DOnCaSTer /  
anDreW HOLLanD

NEJVěTšÍ ZÁHaDY sVěTa
CENa 249,- Kč

Jan a. nOváK
OKNO DO BUDOUCNOsTI

Lidé vždy toužili vědět, co je čeká, a hledali způso-
by, jak to zjistit. Autor popisuje různé druhy věště-
ní, astrologii i komunikaci s mrtvými. Zavede nás 
do delfské věštírny, seznámí nás s rituály keltských 
druidů, proroctvím Sibyly, předloží také věštby, 
které se s neuvěřitelnou přesností splnily.

Jan a. nOváK
ZÁHaDY BIBLE

Bible je nejčtenější kniha všech dob. Obsahuje 
také řadu záhad, protichůdných tvrzení nebo líčení 
událostí, které se dosud nedaří uspokojivě vysvětlit. 
Ať už jde o stvoření světa, existenci božích synů či 
detailní popis složitých – nám neznámých – tech-
nologií a jevů, je podivné, že se objevily i v mýtech 
jiných kultur. Skrývají tajné církevní archivy pra-
vou podstatu biblického poselství?

vLaDIMír LIŠKa
ZÁHaDNé arCHEOLOGICKé NÁLEZY  

V ČECHÁCH a VE sVěTě

Bojí se historici přiznat, jak dějiny Země skutečně 
proběhly? Ve světě se nacházejí záhadné předměty, 
jako mumie trpasličích či obřích bytostí nebo po-
zůstatky neznámých civilizací. U nás máme napří-
klad tajemnou Měsíční šachtu či podivnou sekerku 
z Liberce.
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sNÁř
1000 KLasICKýCH sNů

CENa 229,- Kč

HeLena paTerSOn
VELKÁ KNIHa KELTsKé asTrOLOGIE 

CENa 269,- Kč

anDreW aLOIS urBIŠ
ŽÍT FENG šUEJ

CENa 269,- Kč

WenDy HOBSOn
FENG šUEJ PrO KaŽDý DEN

CENa 229,- Kč

KÁmasúTra
CENa 299,- Kč

CHrISTIne M. BraDLer
FENG šUEJ –  

LEXIKON OD a DO Z
CENa 289,- Kč

eILI GOLDBerG
VELKý sNÁř
CENa 499,- Kč

anDreaS BauMGarTen
VELKÁ KNIHa sNů

CENa 399,- Kč

anDreW aLOIS urBIŠ
TEraPIE TmOU

CENa 289,- Kč

Zhoršené životní prostředí, agresivita, špatné 
mezilidské vztahy, to vše negativně ovlivňuje 
naše zdraví. Terapie tmou se jeví jako účinná 
metoda vedoucí k nápravě. Vychází z původní 
tradice yangtik v Tibetu. Ukonejší mysl, přispěje 
k řešení osobních problémů, zpomalí stárnutí, 
zlepší imunitu i fyzickou kondici. 

InG. arCH. LaDa SKuLILOvá
šťasTNý DOmOV POmOCÍ FENG sHUI 

CENa 269,- Kč

Svět energií, design prostoru i jeho podvědomé 
působení – to vše v sobě slučuje umění feng šuej. 
Česká architektka doporučí zásahy vhodné pro 
naše podmínky, jimiž ovlivníme nálady, spokoje-
nost i úspěch. Využijme řeči barev, tvarů, prosto-
rové znalosti, přidejme špetku hravosti a vytvoř-
me harmonii kolem sebe i ve svém nitru.

SaLLy CraGIn
sOUBOJ ZNamENÍ a ŽIVLů

CENa 249,- Kč

LuZ aGuILar
ODHaLTE sVůJ OsUD

CENa 269,- Kč

peTra SOnnenBerG
PraKTICKé VYUŽITÍ   

VěšTECKéHO KYVaDLa
CENa 289,- Kč

KaTHLeen McCOrMaCK
TarOT –  JaK sI VYLOŽIT 

POsELsTVÍ KarET
CENa 269,- Kč

aLena HOráKOvá
mODErNÍ ČarODěJKa V éřE VODNÁřE

CENa 289,- Kč

Na planetě Zemi nastala dvoutisíciletá éra Vod-
náře. Je to doba velmi specifická a nabízí možnos-
ti, jak získat v životě lásku, bohatství a úspěch. 
Přináší však také mnohá úskalí, a proto by každá 
moderní čarodějka měla ctít morální kodex. 
V opačném případě není schopná nikomu po-
máhat a kouzla se mohou obrátit proti ní. 

aLena HOráKOvá
asTrOLOGIE LÁsKY

CENa 269,- Kč

Vstupují vám do života stále tatáž znamení? 
Oslovují vás stejné typy lidí, jak vzhledově, tak 
i povahově? Dá se to změnit? Vodnářský věk při-
náší nový pohled na to, jak znamení zvěrokruhu 
ovlivňují naše vztahy. Umožňuje pochopit, jak 
nás vidí partner a co od něj očekáváme. Hledejte 
recept na lásku pomocí nového výkladu. 

CLara CHrISTIan
POZNEJTE sVOU BUDOUCNOsT

CENa 2�9,- Kč

Pomocí výkladu karet, numerologie, čtení z ruky, 
kyvadélka, automatické kresby a dalších metod zjis-
tíme, kterým směrem se máme vydat. Máme-li po-
tkat osudového partnera, musíme mu vykročit na-
proti. A to platí u všeho. Štěstí je třeba vyjít vstříc, 
aby vědělo, do které náruče má spadnout…

GuILLerMO Ferrara 
TaNTra 

CENa 329,- Kč

Tantra učí člověka žít naplno, těšit se z každého 
doteku. V dnešní uspěchané době, kdy je člověk 
zvyklý řídit se nastavenými pravidly a předsudky, 
nabízí možnost najít vnitřní sílu a prožít oprav-
dovou slast. V milování a v sexu ukáže cestu 
k dokonalému souznění. Barevné fotografie vás 
krok za krokem tomuto umění naučí.
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F. HeCKer / K. HeCKer 
PrůVODCE PřÍrODOU

CENa 289,- Kč

DáJa MráZOvá
DOmÁCÍ PEKÁrNa 2

CENa 199,- Kč

DáJa MráZOvá
DOmÁCÍ PEKÁrNa

CENa 189,- Kč

Jana MarTInKOvá
rOsTLINY – KaPEsNÍ aTLas

CENa 269,- Kč

vLaDIMír anTOnín
HOUBY  

KaPEsNÍ aTLas
CENa 269,- Kč

DáJa MráZOvá
DOmÁCÍ PEKÁrNa 
sNaDNé rECEPTY

CENa 199,- Kč

vICKI SMaLLWOOD
100 rECEPTů  

PrO DOmÁCÍ PEKÁrNU
CENa 329,- Kč

MuDr. KaTeřIna OrLOvá 
TěHOTENsKý DENÍK 

CENa 249,- Kč

Jane MacDOuGaLL
TěHOTENsKý KaLENDÁř

CENa 2�9,- Kč

eDITa pLICKOvá
DENÍK NašEHO DěťÁTKa

CENa 199,- Kč

rICHarD BerTIneT
DOmÁCÍ PEČIVO

CENa 229,- Kč

PrVNÍ aLBUm NašEHO DěťÁTKa
CENa 399,- Kč

Čas se nedá zastavit – ani se nenadějeme 
a děti vyletí z hnízda. Díky této mimořádné 
knize si hezké vzpomínky a pozoruhodné 
zlomové momenty v životě ratolestí můžeme 
uchovat, podrobně je popsat, doprovodit 
poznámkami a fotografiemi. A věřte, ohléd-
nutí za útlým dětstvím ocení i odrůstající 
potomek. Roztomilá publikace s pravým 
plyšovým medvídkem.

SuSanne HeLMOnD / anDrea SCHuSTer
rOZTOmILé HraČKY

CENa 249,- Kč

Odrazují vás nehorázně vysoké ceny hra-
ček? Díky této knize dokážete levně vyrobit 
úžasné hračky a dětské doplňky, které jistě 
vykouzlí úsměv na tváři vašich ratolestí. Po-
stupy jsou popsány podrobně a jednoduše – 
zvládne je i začátečník. A kterou babičku by 
nepotěšilo, že právě její výrobek se stane nej-
oblíbenější hračkou jejích vnoučat?

JuDITH MILLIDGe
DŽUsY – OVOCNé a ZELENINOVé šťÁVY

CENa 199,- Kč

Publikace zahrnuje přes dvě stovky receptů na chut-
né, zdravé a výživné nápoje z ovocných a zelenino-
vých šťáv. Některé mají léčivé účinky, jiné působí 
protistresově či doplňují chybějící energii, napomá-
hají vylučování toxických látek a tím celkově ozdra-
vují. Nechybí ani nápoje vhodné pro děti.

pauL JOannIDeS
sEX JE UměT, CHTÍT a VěDěT

CENa 289,- Kč

Mary aTKInSOn
masÁŽE VLasTNÍma 

rUKama 
CENa 349,- Kč

DaLIa pIaZZa/
anTOnIO MaGLIO

rEFLEXOLOGIE 
CENa 349,- Kč

JaCqueLIne BeLLeFOnTaIne
100 NEJLEPšÍCH rECEPTů PrO DOmÁCÍ PEKÁrNU

CENa 329,- Kč

Koupený chleba není to pravé? Rádi byste ochut-
nali netradiční pečivo? Upečte si ho! Pomocí této 
knihy se vám to zaručeně povede! Najdete v ní 
stovku vynikajících receptů na chleby, slané i slad-
ké pečivo. V pečicí troubě  je snadné vykouzlit 
opravdové delikatesy. Nechte se inspirovat a uvi-
díte, že i pečení může být zábava.

Málokterý rodič se nevrací ke dnům, kdy se 
narodily jeho děti, kdy začaly vnímat svět a 
rozhlížet se po něm, kdy udělaly první ne-
smělé krůčky. Překrásně ilustrovaný deníček 
umožní všem rodičům uchovat si tyto pří-
jemné vzpomínky jako živé. Žádaná a neoce-
nitelná publikace dárkového charakteru.

Týden po týdnu informace o průběhu těho-
tenství i porodu od početí až po šestinedělí. 
Vývoj plodu, životospráva, těhotenské potí-
že, přípravy na porod, různé formy porodu, 
péče o matku a dítě. 
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GaBrIeLa KreJCarOvá
NaIL arT

CENa 399,- Kč

Která žena by nechtěla mít pěstěné a upravené 
ruce? Právě v této publikaci najdete inspira-
ci i praktické návody, jak dovést půvab rukou 
k dokonalosti. Mezi bezmála dvěma stovkami 
perfektních vzorů si určitě vyberete. Kniha oslo-
ví i profesionály, neboť její autorkou je mistryně 
Evropy v nehtovém zdobení. 

UměNÍ

peTer Murray
F1 

CENa 289,- Kč

CaTHerIne COOK
TENIs 

CENa 289,- Kč

Hannu JänneS/OWen rOBerTS
PTÁCI

CENa 229,- Kč

S ptačím zpěvem se setkáme na venkově i ve měs-
tě. Ale jak podle hlasu poznáme, o který druh 
jde? Přiložené CD obsahuje 96 hlasů běžných 
ptáků. Dále nám pomohou barevné fotografie 
jednotlivých druhů a informace o jejich zvycích, 
nárocích na potravu a hnízdění, s jejichž pomocí 
vstoupíme do tajuplného světa opeřenců. 

DIeTer SeIBerT
aLPsKé  TřÍTIsÍCOVKY

CENa 319,- Kč

rOGer HyDer
GOLF

CENa 229,- Kč

HILary SHarp
TUrIsTICKý PrůVODCE  

ZÁPaDNÍmI aLPamI
CENa 149,- Kč

p. CHraSTIna / p. reKOvá
aUTOšKOLa OD a DO Z

CENa 199,- Kč

JOHn BaILey
ENCYKLOPEDIE  

mODErNÍHO rYBÁřE
CENa 199,- Kč

GaBrIeLa KreJCarOvá
NaIL arT   

šKOLa NEHTOVéHO ZDOBENÍ
CENa 269,- Kč

euGen e. HüSLer
TUrIsTICKý PrůVODCE DOLOmITY

CENa 329,- Kč

Průvodce oblastí Dolomit obsahuje čtyřicet pě-
ších túr. Můžete si zvolit trasu vysoké obtížnosti, 
nebo naopak trasu zcela nenáročnou, která vede 
převážně údolími. Ke každé z nich jsou připoje-
ny mapky, podrobný popis, důležité informace 
i upozornění na zajímavosti, vyhlídky, možnosti 
ubytování a občerstvení.

PaUL  
CEZaNNE

CENa 149,- 
Kč

aUGUsTE  
rODIN

CENa 149,- Kč

HENrI  
maTIssE

CENa 149,- Kč

JOHn STeInBeCK 
NEZNÁmémU BOHU

CENa 249,- Kč

S požehnáním od umírajícího otce se Josef vydá na 
cestu do Kalifornie. Věří, že otcova duše ho nikdy 
neopustila a že je vtělena do statného dubu, vedle 
něhož si vybudoval farmu. Vše se daří dobře až do 
chvíle, než jeden z jeho bratrů dub setne.

JOHn STeInBeCK
Na VýCHOD OD rÁJE

CENa 289,- Kč

OSCar WILDe
OBraZ DOrIaNa GraYE

CENa 219,- Kč

CHarLOTTe  BrOnTË
JaNa EYrOVÁ
CENa 269,- Kč

JOHn STeInBeCK
O mYšÍCH a LIDECH

CENa 199,- Kč
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anDy McnaB 
aGrEsOr

CENa 289,- Kč

Přestože agent Charlie trpí nevyléčitelnou choro-
bou, nechá se najmout na zdánlivě prostý úkol – 
ukrást dokumenty z trezoru vlivného politika. Na 
pomoc mu přispěchá dávný přítel Nick. Netuší, 
do jak nebezpečné hry se pustili. Čelí obvinění 
z vraždy, ale hlavně musí bojovat o holý život.

MaTTHeW reILLy
sTrašÁK a armÁDa ZLODěJů

Na Dračím ostrově se kdysi vyvíjely tajné zbraně. 
Nyní ho obsadila organizace, která si říká Armáda 
zlodějů. Má v úmyslu uvést do chodu zařízení, 
které je schopné zapálit atmosféru. Zabránit jim 
v tom má jednotka kapitána Shanea Schofielda 
zvaného Strašák. Jenže lovec lidí Renard, který 
má Schofielda zabít, na něj číhá právě tam…

KareL CuBeCa
PraVÁ TVÁř aNDěLa

Kapitán Henry Dixon padl do zajetí Portugalců, 
kteří tvrdě hájí svůj obchod s kořením. K útěku 
zpět na loď mu pomůže jeptiška Isabela. Situace se 
dramatizuje ve chvíli kdy je přepadnou domorodci 
a část posádky zabijí. Henry se do krásné Isabely 
zamiluje, nemá však ani zdání, kdo vlastně Isabela 
je, jakou má minulost a jaká je její skutečná tvář…

MarK aLLen SMITH 
VYmÍTaČ LŽÍ

Aniž by Geiger prolil krev, dokáže zjistit pravdu 
i od nevzdornějších jedinců. Přivede je do stavu, 
kdy se bolest pojí se strachem, a oni přestanou 
zapírat. Nikdy nepracuje s dětmi. Když klient 
požaduje, aby vyslechl malého chlapce, po jehož 
otci pátrá, ukryje dítě, aby mu nikdo neublížil. 
Ovšem pokud Geiger rychle neodhalí chlapcovo 
tajemství, sám se stane obětí. 

rOMan CíLeK
TřIKrÁT aLEX mILLEr

Alex Miller je úspěšný pátrací novinář, který za-
kousne-li se do případu, jde po stopě jako ohař 
bez ohledu na nebezpečí. Podílí na stíhání sexu-
álního vraha, dramaticky bojuje v zájmu umíra-
jícího muže, který chce dokázat, že byl odsouzen 
neprávem, a zavede nás i do světa podnikání, kde 
zisk je králem a problémy se řeší pomocí nájem-
ných vrahů.

LISa BaLLanTyne
KDO JE BEZ VINY

Na jedenáctiletého Sebastiana padne obvinění, 
že zavraždil osmiletého kamaráda. Důkazy svědčí 
proti němu: krev na oblečení i výpověď náhodného 
svědka. Seb zločin popírá, navíc mu matka poskyt-
ne alibi. Zdánlivě jednoduchý případ se kompliku-
je, porota se ovšem musí shodnout – buď vinen, 
anebo nevinen. Nakonec vynese rozsudek, tím to 
však zdaleka nekončí…

MaTTHeW reILLy
PÁTý BOJOVNÍK

CENa 269,- Kč

DavID MOrreLL
BLUDIČKY 

CENa 289,- Kč

DavID MOrreLL
V PasTI 

CENa CENa 269,- Kč

DavID MOrreLL 
Na OsTřÍ

CENa 299,- Kč

KareL CuBeCa
ZLaTO aFrIKY
CENa 249,- Kč

KareL CuBeCa
VE sPÁrECH OsUDU

CENa 249,- Kč

KareL CuBeCa
TaJEmsTVÍ  

sKrYTéHO KLÁšTEra
CENa 249,- Kč

KareL CuBeCa
POsELsTVÍ V DLaNI

CENa 289,- Kč

KareL CuBeCa
a BůH mLČEL 
CENa 289,- Kč

peTer WaTT 
OsEDLaT VÍTr
CENa 289,- Kč

peTer WaTT 
DOTKNOUT sE OBLaKů 

CENa 289,- Kč

KareL CuBeCa 
PrOKLETÍ ZLaTOKOPů

CENa 249,- Kč
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WILBur SMITH
řEKa BOHů III.

CENa 319,- Kč

WILBur SMITH
řEKa BOHů II.
CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
řEKa BOHů I.
CENa 319,- Kč

WILBur SMITH
řEKa BOHů IV.

CENa 319,- Kč

MarC KLapCZynSKI
aO – mEDVěDÍ mUŽ

CENa 259,- Kč

JaMeS paTTerSOn/ LIZa MarKLunD
POHLEDNICE smrTI

CENa 289,- Kč

 Detektiv Jacob Kannon pátrá po vrazích své dcery 
a jejího přítele. Zabijáci si vybírají milenecké páry 
po celé Evropě a pak pohlednice se snímkem obětí 
pošlou do médií. A právě novinářka Dessie Lars-
sonová takový pohled dostala. Jacob ji kontaktuje 
a začnou pátrat společně, protože policie je ne-
schopná a odmítá řídit se Jacobovým tušením.

JaMeS paTTerSOn
mIsTrOVsKý TaH

Alexe povolají k dokonale spáchané vraždě dvou 
zkorumpovaných politiků. Je zřejmé, že je to práce 
profesionála. Pátrání se rozběhne na plné obrátky, 
přesto umírají další činitelé s pošpiněnou pověstí. 
Veřejnost se začne ptát: Je střelec hrdina, anebo 
mstitel? Navíc musí Alex čelit dlouholetému ne-
příteli, který nehodlá polevit, dokud nezlikviduje 
celou Alexovu rodinu. 

JaMeS paTTerSOn
a PaVOUK PřICHÁZÍ

CENa 269,- Kč

JaMeS paTTerSOn
NEDOsTaTEK DůKaZů

CENa 269,- Kč

JaMeS paTTerSOn
ČErNý TYGr
CENa 289,- Kč

JaMeS paTTerSOn
UVIDÍš, ZEmřEš

CENa 289,- Kč

JaMeS paTTerSOn
VýsTraHa

CENa 269,- Kč

JaMeS paTTerSOn
PODraZ 

CENa 269,- Kč

JaMeS paTTerSOn
OKO Za OKO
CENa 269,- Kč

JaMeS paTTerSOn
OKamŽIK PřEKVaPENÍ

CENa 289,- Kč

JaMeS paTTerSOn
Osmé DOZNÁNÍ

CENa 289,- Kč

JaMeS paTTerSOn 
DEVÁTý sOUD
CENa 289,- Kč

JaMeS paTTerSOn
BIKINY

CENa 99,- Kč

SCOTT ODen
KÁHIrsKý LEV

CENa 269,- Kč

JaMeS paTTerSOn
Hra Na sCHOVÁVaNOU

CENa 89,- Kč

JaMeS paTTerSOn
DEsÁTé VýrOČÍ

CENa 289,- Kč

Svatba detektivky Lindsay se promění v prchavou 
vzpomínku, když ji povolají k vyšetřování hrůzné-
ho zločinu: zdrogovaná dívka je po porodu pone-
chána svému osudu, zatímco její právě narozené 
dítě zmizelo. Po pachatelích nezůstaly žádné stopy 
a Lindsay neví, čeho se má chytit. Zjistí jedině to, 
že zmatená dívka tají něco velmi závažného. 

JaMeS paTTerSOn
sOUKrOmé HrY

CENa 289,- Kč

Těsně před zahájením olympiády v Londýně je 
zabit člen olympijského výboru. Následují další 
mrtví. Někdo, kdo si říká Kronos, tvrdí, že vrátí 
olympijským hrám jejich slávu a zničí ty, kteří je 
svou chamtivostí pošpinili. Detektiv Nigel Steel 
zjistí, že narazil na geniálního zločince, a zdá se, že 
zabiják je téměř nepolapitelný.
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WILBur SMITH
šELma

CENa 319,- Kč

WILBur SMITH
POsEL sLUNCE

CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
HrOmOBITÍ

CENa 289,- Kč

WILBur SMITH
sÍLa mEČE

CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
mODrý HOrIZONT

CENa 319,- Kč

WILBur SMITH
BěsNěNÍ

CENa 289,- Kč

WILBur SMITH
Čas ZEmřÍT

CENa 299,- Kč

**

*

WILBur SMITH
PTaČÍ   VODOPÁDY

CENa 289,- Kč

WILBur SMITH
POBřEŽÍ V PLamENECH 

CENa 319,- Kč

*

WILBur SMITH
LOVCI DIamaNTů

CENa 249,- Kč

WILBur SMITH
mONZUN

CENa 319,- Kč

*

WILBur SMITH
TVrDšÍ NEŽ DIamaNT

CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
řÍšE KamENNéHO 

sOKOLa
CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
aNDěLé PLÁČÍ

CENa 319,- Kč

WILBur SMITH
TrIUmF sLUNCE

CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
LEOParD LOVÍ V TEmNOTÁCH

CENa 299,- Kč

*
**

****

**

WILBur SMITH
ZLaTOKOPOVé

CENa 289,- Kč

WILBur SMITH
BěsNÍCÍ  sPraVEDLNOsT

CENa 299,- Kč

**

WILBur SMITH
OrEL V OBLaCÍCH

CENa 269,- Kč

WILBur SMITH
NENasYTNý JaKO mOřE

CENa 269,- Kč

WILBur SMITH
DIamaNTOVÁ CEsTa

CENa 269,- Kč

WILBur SMITH
ZLaTÁ LIšKa
CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
PÍsEŇ sLONů
CENa 289,- Kč

WILBur SMITH
OKO TYGra

CENa 289,- Kč

*

WILBur SMITH
VOLÁNÍ Na ďÁBLa

CENa 269,- Kč

WILBur SMITH
NÁřEK VLKů
CENa 269,- Kč

WILBur SMITH
DraVEC

CENa 299,- Kč

WILBur SMITH
Na ŽIVOT a Na smrT

CENa 299,- Kč

*

*

*  sága rodu Courtneyů        * *  sága rodu Balantyneů        

* *

WILBur SMITH 
KOPÍ OsUDU
CENa 319,- Kč

Leon Courtney je profesionálním lovcem divoké zvěře 
v Africe. Když divočinou provází německého velkoprů-
myslníka, jehož továrny vyrábějí letouny pro armádu 
německého císaře, odhalí nekalé plány na oslabení brit-
ských sil. Leon dělá všechno, aby uhasil jiskru doutnající-
ho konfliktu, ale neohrozí ho skrytá tajemství nepřítelovy 
svůdné milenky?

*

*
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SIDney SHeLDOn
HNěV aNDěLů

Michael, mafiánský boss využil Jenifer přímo 
v soudní síni tak, že se její život i slibná kariéra 
ocitly v troskách. Dokázala se však znovu posta-
vit na nohy, a stala se z ní obávaná obhájkyně, 
která nadevše ctí spravedlnost. Jenže osud si sní 
opět pohrál a ona musí Michaela žádat o pomoc. 
Jennifer ví, že tímto krokem pomůže svým milo-
vaným, ale podruhé ničí sama sebe …

WOLFGanG KaeS
Na VLasTNÍ PěsT

CENa 269,- Kč

Davida a Zorana pojilo v dětství velké přátelství. 
O dvacet let později má bývalý policista David 
starého kamaráda vypátrat. Zoran, kterého pro-
pustili z vězení, kde si nespravedlivě odseděl dva-
náct let, před novináři přísahal pomstu. Zmizel 
beze stop, a pak skutečně začali umírat viníci jeho 
odsouzení.

LOren Zane Grey
DUsOT KOPYT 
CENa 229,- Kč

Lassiter a jeho přítel Borling byli nespravedlivě 
odsouzeni k pětadvaceti letům v jednom z nej-
horších žalářů na Západě. Při pokusu o útěk je 
podvede jejich spojenec a Borlinga zasáhne kulka 
do zad. Když se Lassiterovi konečně podaří dostat 
na svobodu, má už jen jediný cíl: musí vypátrat 
zrádce a pomstít všechna příkoří i přítelovu smrt.

LOuIS L’ aMOur
ŽELEZNÁ sPraVEDLNOsT

Tom Shanaghy býval drsný zabiják. Nadělal si pří-
liš mnoho nepřátel a uprchl do kansaského měs-
tečka, kde právě potřebují neúplatného ochránce 
zákona. Tom si myslí, že je pro tuto práci jako 
dělaný. Nemá ani zdání, že do městečka míří po-
mstychtivý rančer, odhodlaný vyrovnat si s ním 
staré účty, i kdyby měl celé město zničit. 

SIDney SHeLDOn
mIsTrOVsKÁ Hra 

CENa 289,- Kč

SIDney SHeLDOn
NEBEZPEČÍ PraVDY 

CENa 269,- Kč

SIDney SHeLDOn
HVěZDY sVÍTÍ Z VýšKY 

CENa 249,- Kč

SIDney SHeLDOn
POKUD PřIJDE ZÍTřEK

CENa 289,- Kč

aLeC paLMer
ZTraCENé měsTO

CENa 269,- Kč

TILLy BaGSHaWe 
PODLE NOVýCH PraVIDEL

CENa 289,- Kč

LOuIS L' aMOur
PsaNEC 

CENa 99,- Kč

LOuIS L' aMOur
NEČEKaNý ODPOr

CENa 249,- Kč

LOuIS L' aMOur
JEZDEC BEZ mINULOsTI 

CENa 229,- Kč

LOuIS L' aMOur
Na mUšCE

CENa 249,- Kč

TILLy BaGSHaWe
PO sETměNÍ 
CENa 289,- Kč

Manželé Grace a Lenny patří k newyorské sme-
tánce. Lenny je majitelem úspěšného fondu Quo-
rum. Jednoho dne však zmizí on i miliardy dolarů 
z fondu. Záhy moře vyplaví Lennyho tělo a pode-
zření padne na Grace. K tomu, aby dokázala, že je 
nevinná, jí nestačí pouhý útěk z vězení. 

SIDney SHeLDOn 
ODVrÁCENÁ sTraNa PůLNOCI

CENa 289,- Kč

Noelle je vynikající herečka a pečlivě si vybírá 
muže, kteří by ji mohli přivést na stopu bývalého 
milence, pilota Larryho, s nímž prožila bouřlivý 
milostný vztah. Slíbil jí manželství, ale nakonec 
ji opustil. Díky náhodě se po letech setkávají a je 
jasné, že žár neuhasl. Jenže nyní pravidla určuje 
úplně něco jiného…

SIDney SHeLDOn
VZPOmÍNKY Na PůLNOC

CENa 269,- Kč

Noc co noc se Catherine probouzí s křikem 
z drastického snu. Uprostřed jezera jí nějaký muž 
se ženou drží hlavu pod vodou a snaží se ji utopit. 
Cítí, že by to mohla být její skutečná minulost. 
Jak ubíhá čas, dostavují se záblesky paměti, které 
se vytrácejí i vracejí, aby nakonec vyústily v hroz-
nou pravdu.
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DanIeL M. anneCHInO
PrOBUZENÍ

McKenzie se seznámí s Julianem, ambiciózním 
kardiochirurgem, který natolik touží po uzná-
ní, že experimentuje na živých lidech. Julian ji 
vláká do tajné ordinace, tam ji omámí, přivodí 
srdeční kolaps a pak se marně pokouší o resus-
citaci. V domnění, že zemřela, se těla zbaví. Jen-
že dívku najdou a ona polomrtvá opět skončí na 
operačním sále…v  Julianových rukou. 

D. p. LyLe
HraNICE DůVěrY

CENa 269,- Kč

Walkera požádá přítelkyně o pomoc při hledá-
ní dcery Noel, která sice po otcově smrti ne-
vedla zrovna příkladný život, ale pak se změni-
la a začala studovat na univerzitě. Zanedlouho 
Noel najdou spolu s další dívkou – v mělkém 
hrobě. Obě těla nesou stopy mikrochirurgic-
kých zákroků... 

LInDa HOWarD
NEBEZPEČNé VYHLÍDKY

Jenner a Sydney si užívají plavbu na luxusní lodi 
až do doby, než skupina násilníků unese Sydney 
a Jenner se jim musí podřídit, aby její přítelkyni 
neublížili. Neví, co se děje a kdo za činem stojí. Iro-
nií osudu se její jedinou oporou stane Cael Traylor, 
muž, který ji drží jako rukojmí...

Ken McCLure 
ZÁměNa

Steven Dunbar zjistil, že pacienti s beznadějnou 
diagnózou dostávají místo léků neúčinné placebo, 
aby zemřeli dřív a nezatížili státní rozpočet. Během 
vyšetřování případu dojde k teroristickému útoku 
islámských radikálů. Ti nakazí obyvatele několika 
domů cholerou. Epidemii se podaří zvládnout, pa-
chatelé jsou zatčeni, ale Stevenovi je to podezřelé...

Ken McCLure
DIaGNOZa 
CENa 99,- Kč

Ken McCLure 
VE VYššÍm ZÁJmU

CENa 249,- Kč

Ken McCLure
BÍLÁ HrOZBa
CENa 249,- Kč

anDreW neIDerMan
ŽIVÁ VODa

CENa 229,- Kč

eILeen Dreyer
NEOHLÍŽEJ sE
CENa 269,- Kč

eILeen Dreyer
KDO JE Na řaDě?

CENa 269,- Kč

JeSSIe Keane
šPINaVÁ Hra
CENa 2�9,- Kč

Kay HOOper
mraZIVé HřÍCHY

CENa 249,- Kč

BILL CLeM
ODVrÁCENÁ TVÁř

CENa 249,- Kč

nICOLe aMreIn
DOKTOrKa KaTEřINa   

sVérÁZNý PaCIENT
CENa 229,- Kč

LInDa HOWarD
aNI PEKLO, aNI rÁJ 

CENa 259,- Kč

LInDa HOWarD
sTrÁŽCE úsVITU

CENa 269,- Kč

LInDa HOWarD
NEBEZPEČNě BLÍZKO 

CENa 229,- Kč

LInDa HOWarD
DOKONaLý mUŽ

CENa 249,- Kč

rOnnI COOper
NÁsTraHY VELKOměsTa

Raine zavinila smrt muže, jehož tajně milovala. 
Mai-Lin byla prodána do nevěstince a Stevii se 
rozplynul sen o kariéře zpěvačky, poté co ji někdo 
zneužil a natočil na video. To jsou tři ženy s tajem-
stvím. Osud je spojil proti mocnému Tangovi, kte-
rý jejich životy negativně ovlivnil. Všechny vědí, co 
musí udělat, aby byly opět šťastné…
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Mary HIGGInS CLarK
Za BÍLéHO DNE

Zan Morelandovou trápí noční můry. Už téměř 
před dvěma roky jí unesli syna. A teď se začínají 
objevovat „důkazy“, které ji ze zločinu usvědčují. 
Pod tlakem médií, policie, exmanžela i útoků ob-
chodního konkurenta se žena rozhodne vypátrat, 
kdo za krutým podvodem stojí. Každým svým kro-
kem, který ji přibližuje k pravdě, se však dostává 
na tenký led.

BarBara TayLOr BraDFOrD
mOsTY OsUDU

Justine Nolanové se dostal do rukou tajemný dopis 
bez zpáteční adresy. Ten obsahuje šokující odhalení 
týkající se její babičky, která je už deset let mrtvá. 
Jedinou stopou zůstává razítko na obálce – Istan-
bul. Justine se vydá do Turecka, avšak pátrání po 
tragické minulosti její rodiny nevede nikam. Pak 
zasáhne nejen šťastná náhoda, ale i osudový muž… 

eLIZaBeTH LOWeLL
ZmaTEK V srDCI

Grace se porvala s chudobou a násilím, které prová-
zelo její dětství, a stala se váženou soudkyní. Pevně 
věří zákonům a v souladu se svým přesvědčením je 
ctí. Až když jí unesou syna, pochopí, že zákon ne-
vinné neochrání. Odhodlá se požádat o pomoc Joea 
Faroa, odpadlíka a specialistu na únosy. Jejich cesty 
se totiž kdysi dávno krátce protnuly.

M. H. CLarK
Na VIDěNOU
CENa 269,- Kč

M. H. CLarK
PamaTUJ Na mě 

CENa 289,- Kč

M. H. CLarK
V NÁrUČI NEPřÍTELE

CENa 2�9,- Kč

Fern MICHaeLS
maNŽELsKÁ Hra

CENa 249,- Kč

M. H. CLarK
TVrDOHLaVÁ sEsTřIČKa 

CENa 269,- Kč

M. H. CLarK
TaTÍNKOVa HOLČIČKa

CENa 99,- Kč

M. H. CLarK
KrÁsa PřINÁšÍ smrT

CENa 269,- Kč

M. H. CLarK
KDO Tě HLÍDÁ
CENa 269,- Kč

eLIZaBeTH LOWeLL
LETNÍ ZÁVrať
CENa 249,- Kč

M. H. CLarK
ZrYCHLENý TEP

CENa 269,- Kč

JO reeS
LÁsKa, ČEsT a  PraCHY

CENa 269,- Kč

CHrISTIne MISHa
JEDNOU POCHOPÍš

CENa 249,- Kč

B. T. BraDFOrD
PřÍLIš sILNé POUTO

CENa 289,- Kč

B. T. BraDFOrD
rODINNý NEPřÍTEL

CENa 289,- Kč

B. T. BraDFOrD
NEČEKaNé POŽEHNÁNÍ

CENa 269,- Kč

eLIZaBeTH LOWeLL
ZLaTÁ KLEC

CENa 249,- Kč

eLIZaBeTH LOWeLL
KrOK DO NEZNÁma

CENa 289,- Kč

eLIZaBeTH LOWeLL
smaraGDOVÁ JEsKYNě

CENa 99,- Kč

CLaIre BOuvIer
NěŽNý Déšť
CENa 269,- Kč

eMILIe rICHarDS
KDE sTOUPÁ Dým

CENa 249,- Kč
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nOra rOBerTS
sEDmé ZNamENÍ 

Obyvatele malého města stihne každých sedm 
let týden plný katastrof. Je možné, aby je měly 
na svědomí tajemné síly, které svou přísahou 
uvolnili tři chlapci? Tuto legendu chce využít 
spisovatelka Quinn jako téma pro svou knihu. 
Dorazí sem právě včas, jenže netuší, že se sama 
stane součástí záhady.

nOra rOBerTS
NEBEZPEČNé úTOČIšTě

CENa 299,- Kč

Lil uskutečnila svůj sen – zřídit záchrannou 
stanici pro divoká zvířata. Když najde brutálně 
ubitou pumu, bojovně naladěná Lil by útoční-
kovi nejraději vyškrábala oči. Nakonec zdráhavě 
přijme pomoc od přítele z dětství. Ani jeden si 
nedokáže představit, co všechno bude v sázce.

J. D. rOBB
NEOmYLNý IsTINKT

Eva Dallasová se dozví, že z vězení uprchl ob-
zvlášť nebezpečný psychopat Izák McQueen. 
Zločinec, který je stejně inteligentní jako zvrh-
lý, se okamžitě vrhá do víru řádění, které mu 
předtím znemožnila právě Eva. Opět za sebou 
nechává šňůru znásilněných a zmučených dívek. 
Má ovšem v plánu udělat ve svých nezletilých 
obětech jednu výjimku...

J. D. rOBB
Téměř BEZ šaNCE

CENa 289,- Kč

Eva Dallasová vyšetřuje zdánlivě nesmyslnou 
brutální vraždu starého muže. Případ vede její 
kolegyně Peabodyová, která náhodně vyslechne 
rozhovor dvou policistů z jiného oddělení. Svěří 
se Evě – a obě pochopí, že zkorumpovaní muži 
zákona mají na rukou krev a jsou schopní všeho, 
aby tajemství i své postavení uchránili…

J. D. rOBB
TO sE TI JEN ZDÁ

CENa 289,- Kč

J. D. rOBB 
FaNTaZII sE mEZE 

NEKLaDOU
CENa 289,- Kč

J. D. rOBB 
NEPrůsTřELNé aLIBI

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS 
ŽHaVý LED

CENa 269,- Kč

nOra rOBerTS
měsÍČNÍ PErLY 

CENa 269,- Kč

nOra rOBerTS
srDCE OCEÁNU

CENa 269,- Kč

nOra rOBerTS
sLUNEČNÍ DraHOKamY

CENa 269,- Kč

nOra rOBerTS 
ZÁKON PřITaŽLIVOsTI 

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS 
Na růŽÍCH UsTLÁNO

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
KOUZLO OKamŽIKU

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
sEN V BÍLém
CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
KDE KONČÍ řEKa

CENa 99,- Kč

nOra rOBerTS
OHNIVý sOUmraK

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
PůLNOČNÍ ZÁTOKa

CENa 99,- Kč

nOra rOBerTS
KOUZLa OsUDU

CENa 269,- Kč

nOra rOBerTS
V PraVOU CHVÍLI

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
NEBE mé LÁsKY 

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
ZaVÁTé sTOPY

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS 
VEřEJNÁ TEJEmsTVÍ

CENa 289,- Kč

nOra rOBerTS
úNIK

CENa 99,- Kč
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Dorothy Garlock 
OTEVŘENÁ NÁRUČ

CENA 249,- Kč

Dorothy Garlock
KŘEHKÉ SOUZNĚNÍ 

CENA 259,- Kč

Jackie collins
MilENCi A HAZARdNÍ HRÁČi

Nevšední kráska Dallas a rockový zpěvák Al King 
tají svou minulost. Oba žijí životem, v němž není 
místo pro lásku. Peníze, lesk, sláva, erotika, vášně, 
drogy – to vytváří pomyslnou startovací čáru nejen 
pro ještě větší úspěch, ale také pro naprostý pád. 
Dokud se osud nerozhodne rozdat karty jinak…

Beth harBison 
KRÁSNÁ, bOHATÁ, šTiHlÁ

Holly a Nicol byly na táboře s krásnou, ale roz-
mazlenou Lexi, které se za povýšené jednání 
pomstily. Nikdy by je nenapadlo, že jejich čin 
bude mít dohru. Po dvaceti letech je osud svede 
zase dohromady. Holly věří, že štěstí je nosit šaty 
o pár čísel menší, Lexi ho vidí v bohatství a  Ni-
col v obdivných pohledech mužů. Co všechno 
jsou ochotny udělat, aby byly spokojené? 

Dorothy Garlock
ÚSViT lÁSKY

Leona se po sestřině smrti rozhodla zůstat se 
švagrem Andym. Jemu pomůže s výchovou dětí 
a sama se vyhne nevítané péči svého svatouškov-
ského bratra. Když však Andy skončí na několik 
týdnů v nemocnici, neví Leona, co řešit dřív. 
Bratr jí opět hází klacky pod nohy a Yates, zá-
hadný cizinec, který jí nezištně pomáhal, před-
stavuje úplně jinou hrozbu...

Jackie collins
bOHYNĚ pOMSTY
CENA 299,- KČ

Jackie collins 
SMRTElNÉ pOKUšENÍ

CENA 99,- Kč

Jackie collins
MilÁČEK ŽEN
CENA 329,- Kč

Jackie collins
šANCE

CENA 129,- Kč

Jackie collins
NEbEZpEČNÁ ŽENA

CENA 289,- Kč

Jackie collins
lUCKY

CENA 129,- Kč

Jackie collins
NAiVNÍ MRCHA

CENA 289,- Kč

Jackie collins
ŽENATÍ MilENCi

CENA 289,- Kč

Victoria Fox
HOllYWOOdšTÍ HŘÍšNÍCi

CENA 279,- Kč

oliVia DarlinG
lÁSKA JE NEKRYTý šEK

CENA 269,- Kč

roBin kaye 
dObRÉ RÁNO, lÁSKO

CENA 269,- Kč

Rebeka a Rich se nesnášejí, přesto jsou nuceni žít 
v jednom bytě. Když Riche opustí snoubenka, 
arogantní Rich si umane, že ji získá zpět. Jediný, 
kdo může pomoci, je Rebeka. Ta by ho nejraději 
poslala do háje, ale vyhoví. Naučí ho zvládat do-
mácí práce tak brilantně, že ať ji vezme čert, jestli 
mu dovolí vařit v kuchyni jiné ženy.

Jackie collins
lAdY bOSS

CENA 139,- Kč

Lucky, dcera známého gangstera Gina Santangela, 
je nebezpečná i neodolatelně krásná. Vášnivě se za-
miluje do herce Lennieho. Ten právě natáčí film, 
ale scénář mu nesedí, režisér ani štáb mu nejdou 
na ruku. Lucky se rozhodne koupit celé studio 
Panther, aby měla vše pod kontrolou – a Lennieho 
navíc překvapila... 

arturo Pérez-reVerte
KRÁlOVNA JiHU

CENA 289,- Kč

Teresa se vypracovala na šéfku zločinecké orga-
nizace. Je trnem v oku mezinárodní mafii. Ko-
lem Teresy zůstávají mrtví, navíc se o ni zajímá 
zvláštní agent Rangel. Výměnou za beztrestnost 
chce, aby vypovídala proti mafiánovi Epifaniovi. 
Právě on jí ale kdysi zachránil život – a Teresa ví, 
že teď o něj může přijít…
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tamara mckinley
OSTROV ZTRACENýCH SNů

Když Lorelei obdrží zprávu o dědictví, vypraví se 
do Tasmánie zjistit, po kom vlastně dědí. Ví, že zde 
žije její nevlastní matka, která ji vždycky nesnášela, 
ale hlavně chce znát pravdu o svém otci. Nečeka-
ně tu potká i osudovou lásku. Ve víru dění Lorelei 
nedojde, v jakém je nebezpečí. Nenávist macechy 
totiž sahá příliš daleko.... 

tamara mckinley
pOSlEdNÍ VAlČÍK

CENA 289,- Kč

Jenny dostane ovčí farmu v pustém australském 
vnitrozemí. Farma je opředena tajemstvím, které 
se váže k bývalé majitelce Matyldě Thomasové, 
která jakoby zde stále žila. Jenny objeví Matyldi-
ny deníky a odhalí šokující pravdou. Noří se do 
minulosti a začíná se ptát, zda je vlastnictví farmy 
Churinga požehnáním, či kletbou?

elizaBeth haran
VEČERNÍ VÁNEK

Ruby zemřel otec a zanechal jí podivné dě-
dictví – polovinu dostihového koně kdesi 
v nehostinném australském vnitrozemí. 
Ona netuší, že ji tam čekají bezohlední 
bookmakři, podivní obyvatelé městečka, ale 
hlavně Jeff, s nímž se o drahocenného koně 
dělí a který bude mít plno důvodů nenechat 
Ruby odjet zpět do Sydney. 

kayla FleminG
STOpY VĚTRU

I když si Nora Hendriksenová žila jako v bavlnce, 
rozhodne se uprchnout s milencem Rainerem do 
Afriky, aby tam na farmě začali nový život. Rainer 
nezvládne drsné podmínky a romantika z jejich 
vztahu vymizí. Zcela nečekaně potká Nora dů-
stojníka Wilhelma. Znovu vzplane a prožívá s ním 
vášnivou lásku, jenže ta přináší i velké nebezpečí...

kimBerley Freeman
lUČNÍ KVÍTÍ 

Dokud se Emma nezraní, neuvědomuje si, jak ji 
kariéra zcela pohltila. Zhroutí se jí svět. Nezbude 
jí než vrátit se do Austrálie a převzít nečekané dě-
dictví po babičce. Aby mohla starou farmu prodat, 
musí co nejdřív vyklidit všechno harampádí. Nale-
zené staré dopisy a fotografie její rozhodnutí zvrátí. 
Není to však jen tajemství, co ji nutí zůstat...

laura walDen
OHNiVÁ lAgUNA

CENA 289,- Kč

elizaBeth haran
diVOKÉ VOdY
CENA 269,- Kč

elizaBeth haran
MÍSTO NA SlUNCi

CENA 269,- Kč

laura walDen
půlNOČNÍ RiTUÁl

CENA 269,- Kč

kerstin cameron
STÍN AfRiCKÉHO SlUNCE

CENA 229,- Kč

inez corBi 
VZpOMÍNKY NA AUSTRÁlii

CENA 269,- Kč

elizaBeth haran
plANOUCÍ EUKAlYpTY

Ebenezer Mason chorobně touží po krás-
né Abby, avšak dívka jím pohrdá, a tak se 
Ebenezer uchýlí k úskoku – dívku nadroguje 
a nechá se s ní oddat. Ráno po svatební noci 
je mrtvý. Když je Abby obviněna z vraždy, 
zpanikaří a uteče. Po čase zjistí, že je těhotná 
a že zdědila veškerý manželův majetek. Jenže 
Ebenezerův syn to nehodlá nechat jen tak…

tamar myers
šAMANOVY ŽENY

CENA 269,- Kč

tamara mckinley
NESpOUTANÉ dÁlKY

CENA 279,- Kč

tamara mckinley
NEÚpROSNý ŽÁR

CENA 269,- Kč

tamara mckinley
KRAJiNA SNů
CENA 249,- Kč

laura walDen 
UpROSTŘEd RÁJE

CENA 289,- Kč

Grace cestuje na Nový Zéland za svou láskou 
a také proto, aby se setkala s bioložkou Su-
zan. Ta jí vypráví tragický příběh své rodiny, 
líčí nešťastnou událost, po níž má zjizvený 
obličej. Také Grace skrývá svá tajemství, je-
jichž odhalení na sebe nenechají čekat.
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hana hinDrákoVá
dĚTi NiKOHO

Když David, John a malá Susanne osiří, skončí 
v rukou krutého strýce. Chlapci se rozhodnou, 
že utečou. Sestřičce slíbí, že se pro ni vrátí. Teh-
dy netuší, co dívenku u strýce čeká. V Nairobi 
lepší život nenajdou, skončí v dětském gangu, 
kde platí tvrdé zákony, drogy a násilí. John se 
z gangu vymaní díky dívce Kioni, zatímco Davi-
da spaluje pocit viny za smrt malé sestry…

ilona maria hilliGes
dCERA AfRiKY

CENA 259,- Kč

choGa reGina eGBeme
ZA ZlATýMi MŘÍŽEMi

CENA 99,- Kč

ilona maria hilliGes
bÍlÁ ČAROdĚJKA

CENA 229,- Kč

ilona maria hilliGes
HVĚZdY NAd AfRiKOU

CENA 249,- Kč

BarBara wooD
pANENKY Z RÁJE

CENA 289,- Kč

BarBara wooD
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ

CENA 289,- Kč

B. wooD / G. wootton
NOČNÍ VlAKY
CENA 269,- Kč

BarBara wooD
pOd AfRiCKýM  

SlUNCEM
CENA 319,- Kč

BarBara wooD
dUHOVý HAd
CENA 299,- Kč

BarBara wooD
HVĚZdA bAbYlONU

CENA 269,- Kč

BarBara wooD
pOSVÁTNÉ MÍSTO

CENA 289,- Kč

BarBara wooD
dOKTORKA SAMANTHA

CENA 319,- Kč

BarBara wooD
SEdM dÉMONů

CENA 289,- Kč

BarBara wooD
plAMEN dUšE

CENA 289,- Kč

BarBara wooD
dOKONAlÁ HARMONiE

CENA 289,- Kč

BarBara wooD
VYVOlENÁ

CENA 289,- Kč

Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti 
jejího otce hrozí zkáza a že jejím posláním je za-
chránit otcův národ. Proto se musí z Říma vydat 
na nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje 
a její božská moc i pozemská láska k Sebastia-
novi čelí zradě a nebezpečí. V Římě totiž vládne 
krutý císař Nero.

BarBara wooD
HOŘKÉ TAJEMSTVÍ

CENA 249,- Kč

laura esquiVel
MAliNAlli – OTROKYNĚ bÍlÉHO pÁNA

CENA 249,- Kč

Indiánku Malinalli vychovala laskavá babička, 
která jí předala moudré rady. Po její smrti pro-
dala matka dívku do otroctví. Když u pobřeží 
přistanou španělští dobyvatelé v čele s Hernánem 
Cortésem, netuší Malinalli, že se její život opět 
zásadně změní a že se stane milovanou ženou 
i nenáviděnou zrádkyní.

ilona maria hilliGes
SKRYTÉ SRdCE AfRiKY

CENA 259,- Kč

V Nigérii pozná Ilona osudového muže. Před 
svatbou odjedou do vesnice, kde stařešina se 
sňatkem souhlasí s podmínkou, že bílá žena 
projde magickým obřadem africké bohyně lásky. 
Ilona svolí a vydá se do pralesa ponořit se do svě-
ta starobylých rituálů a kouzel. S úžasem zjistí, že 
staré orákulum určilo Viktorovi jinou ženu…

ilona maria hilliGes
OZVĚNA AfRiCKýCH bUbNů

CENA 269,- Kč

Když Elenin manžel po návratu z reportáže v Af-
rice zemře, Elena se s tím nehodlá smířit. Odjede 
do Afriky a pátrá po příčině manželovy smrti. 
Netuší, do jaké hry vstoupila. Kouzla vúdú, 
zombie, tajemné rituály a především korupce, 
s tím vším se Elena setká. Ani neví, zda Daniel, 
který jí pomáhá, je přítel, či nepřítel.
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oxana kalemi 
MAMi, VRAŤ SE! 

S Oxanou se život nemazlil. Ve čtrnácti byla 
znásilněna, pak měla manžela, který jí ze ži-
vota udělal peklo, zůstaly jí tři děti, které musí 
uživit. S vidinou bohatého výdělku je s těžkým 
srdcem opouští a míří do Turecka. Zde padne 
do rukou obchodníků se ženami, skončí jako 
prostitutka zbavená veškeré důstojnosti a ocit-
ne se na samém dně lidské existence. 

naBila sharma 
pEKlO V CHRÁMU bOŽÍM 

Nabila marně prosí rodiče, aby ji nenutili 
chodit na studium koránu. Učitel je starý 
odporný imán, který ji začne zneužívat. Pět 
let dívka trpí, nikomu se nesvěří a těší se na 
konec studia, že bude normálně žít. Když se 
to rodiče dozvědí, dávají vinu jí. Nenabídnou 
dceři útěchu ani pomoc, naopak se k ní obrátí 
zády, a matka dokonce slíbí známým za smrt 
své dcery odměnu.

Francesca  marciano
SNY UKRYTÉ V ZÁVOJi

CENA 229,- Kč

t. okPara / c. Guinet
CENA MÉHO ŽiVOTA

CENA 249,- Kč

Doris Glück
UMlČENÁ

CENA 249,- Kč

Jacky treVane
fATWA

CENA 229,- Kč

mariyah  saalih 
SAfiRA

CENA 229,- Kč

m. nazer / D. lewis
bYlA JSEM OTROKYNÍ

CENA 99,- Kč

B. kouDelkoVá / m. Bárta
NA ROZCESTÍ
CENA 249,- Kč

B. kouDelkoVá / m. Bárta
NÁVRAT  dO ČESKÉHO pEKlA

CENA 229,- Kč

n. ali / D. minoui
dĚTSKÁ NEVĚSTA

CENA 199,- Kč

h. Bashir / D. lewis
SlZY pOUšTĚ
CENA 269,- Kč

Fatima
OTROKYNÍ V JEdENÁCTi lETECH

CENA 249,- Kč

Malou Fatimu otec zaslíbil své sestře, majitelce 
nevěstince. Ta si vše dobře spočítala: až bude 
dívence jedenáct let, prodá ji. Předtím se musí 
Fatima v nevěstinci zaučit. Koupí si ji Ahmed, 
aby ji mohl po libosti znásilňovat. Narodí se 
jí tři děti, avšak útěk se jí mohl podařit jen 
bez nich. Když Fatima zjistí, že její dcerku by 
čekal stejný osud, musí se vrátit...

Joe Peters
TiCHý plÁČ

CENA 249,- Kč

ulla FrÖhlinG
bYlA JSEM OTROKYNÍ 

V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 249,- Kč

silVia k. 
OTROKYNĚ SAdiSTů

CENA 249,- Kč

soheir khashoGGi
dĚTÍ SE NEVZdÁM

CENA 99,- Kč

sarah Forsyth
ZOTROČENÁ

CENA 249,- Kč

martine ayotte
ObĚŤ 

CENA 269,- Kč

BarBara nauGhton
TATi, pROSÍM NE!

CENA 249,- Kč

B. kouDelkoVá / m. Bárta
ÚTĚK  Z AfRiCKÉHO pEKlA

CENA 219,- Kč

JuDy westwater
NiKdO TĚ NEMÁ RÁd

CENA 229,- Kč

B. mahmooDyoVá / w. hoFFe
bEZ dCERKY NEOdEJdU

CENA 99,- Kč

menDe nazer
SlZY TiCHA
CENA 99,- Kč

saBatina James
SAbATiNA

CENA 99,- Kč

bElETRiE34/ 35/bElETRiE

dOpORUČUJEME
ŘÍJEN ÚNOR

dRAMA 

pSANÉ 

ŽiVOTEM



bElETRiE 33/

Patricia l. o'neill
TRůN SlUNEČNÍHO bOHA

Hatšepsut nastupuje na egyptský trůn a musí 
všechny přesvědčit, že i žena dokáže spravovat 
zemi a vládnout jí. Přes intriky nepřátel, sabotáže 
na stavbě paláce a vzpouru v jižních oblastech se jí 
to podaří. Jen lásku k neurozenému Senenmutovi 
musí Hatšepsut tajit. A právě ta může být příčinou 
jejího pádu.

Patricia Grasso 
KOUZlO NEViNNOSTi 

CENA 299,- Kč

Samanta, dcera zchudlého hraběte, navštíví svůj 
první bál, aby vstoupila do vznešené londýnské 
společnosti. Ten večer se jí stane osudným a zcela 
změní plány do budoucna. Učaruje jí totiž úsměv 
jednoho z hostů – prince Rudolfa. Dívka je skrom-
ná, přesto ji okamžik, kdy je představena skutečné-
mu princi, rozruší a rozvíří její fantazii.

rexanne Becnel
gAlANTNÍ pROTiVNÍK

CENA 249,- Kč

catherine coulter
NEZKROTNÁ NEVĚSTA 

CENA 99,- Kč

catherine coulter
KlETbA ZElENýCH OČÍ

CENA 249,- Kč

elizaBeth hoyt
HAdÍ pRiNC

CENA 269,- Kč

catherine kean 
RYTÍŘSKÁ ČEST

CENA 269,- Kč

Deeanne Gist
VZpURNÁ NEVĚSTA

CENA 269,- Kč

lisa cooke
SRdCOVÉ ESO
CENA 249,- Kč

hannah howell
NÁSTRAHY VÁšNĚ

CENA 249,- Kč

rexanne Becnel 
pRO KRÁSNÉ OČi

CENA 269,- Kč

hannah howell 
UNESENÁ NEVĚSTA

CENA 249,- Kč

BirGit Fiolka
KAMARA –  

HRdÁ AMAZONKA
CENA 269,- Kč

Patricia l. o'neill 
fARAONKA

CENA 269,- Kč

helen a. rosBurG 
VÁbENÍ pOUšTĚ

CENA 269,- Kč

Bonnie Vanak
NÁVRAT KRÁlOVNY

CENA 249,- Kč

constance  o'Banyon
dCERA EgYpTA 

CENA 249,- Kč

constance o'Banyon
VlÁdCE pOUšTĚ

CENA 249,- Kč

linDa lael miller
NĚŽNý RYTÍŘ
CENA 229,- Kč

sherry Jones
AišA

CENA 269,- Kč

Jocelyne GoDarD
EgYpŤANKY –

TAJEMSTVÍ pRiNCEZEN
CENA 249,- Kč

Jocelyne GoDarD
EgYpŤANKY –  
pŘÍZEŇ bOHů
CENA 229,- Kč

Jocelyne GoDarD
EgYpŤANKY –  

pAlÁCOVÉ iNTRiKY
CENA 229,- Kč

Jocelyne GoDarD
EgYpŤANKY –  

bOJ O TRůN 
CENA 229,- Kč

catherine coulter 
HlUbOKO V SRdCi

CENA 289,- Kč

Julian není smířen s vraždou své manželky Lily. 
Proto ho nemile překvapí, že mu matka vybrala 
nevěstu. Julian nemá o Sophii zájem, ale když ji 
potká, je okouzlen. Navzdory vzrušujícímu jiskře-
ní – nebo možná právě proto, aby nechal minulost 
provždy za zády – Julian dál pátrá po Lilyině vra-
hovi. A odhaluje úzkostlivě střežené tajemství. 

bElETRiE36/ 37/bElETRiE

SRpEN ŘÍJEN
dOpORUČUJEME



elizaBeth Peters 
ZÁHAdA SARKOfÁgU

Manželé Emersonovi provádějí průzkum v Maz-
gúně. Když Amelie obdrží od známého záhadný 
papyrus, někdo ho zavraždí. Mezi překupníky 
a vykradači pyramid se dějí zvláštní věci. Začnou 
se objevovat a mizet vzácné egyptské sarkofágy, 
následují i další podivná úmrtí. Amelie má opět 
šanci vyřešit nebezpečnou záhadu, ale musí si 
pospíšit, než bude pozdě.

anne clinarD Barnhill
ZÁKON lÁSKY

Protože vášeň Jindřicha VIII. k Anně Boleynové 
chladne, dostane královna zoufalý nápad – snaží 
se dohodit králi za milenku svou mladinkou se-
střenici Margaret. Dívka miluje Artura Brando-
na a král je jí odporný. Jenže je natolik zapletená 
do nebezpečné pavučiny královniných ambicí, 
že nemá na vybranou…

christoPher w. Gortner
dAR KATEŘiNY MEdiCEJSKÉ

Kateřinu Medicejskou provdali za francouzského 
krále Jindřicha, kterému se vůbec nelíbila. Radě-
ji svou přízeň věnoval milenkám než královně. 
Když Kateřina ovdoví a zůstane s šesti malými 
dětmi sama v království plném zrádných šlech-
ticů, musí zajistit trůn pro své syny. Jenže za to 
zaplatí svými ideály i tajemstvím svého srdce. 

elizaBeth Peters 
V HlUbiNÁCH SKAlNÍ ŘÍšE

CENA 289,- Kč

elizaBeth Peters 
ZTRACENÁ OÁZA

CENA 289,- Kč

elizaBeth Peters
NEbESKÁ ŘEKA

CENA 269,- Kč

elizaBeth Peters
ZNESVĚCENÁ HRObKA

CENA 249,- Kč

elizaBeth Peters
STRÁŽKYNĚ pOdSVĚTÍ

CENA 249,- Kč

elizaBeth Peters
VlÁdCE HROMů

CENA 269,- Kč

michelle moran
NEfERTARi – dĚdiCTVÍ  
KACÍŘSKÉ KRÁlOVNY

CENA 269,- Kč

ch. w. Gortner
pOSlEdNÍ KRÁlOVNA

CENA 269,- Kč

michelle moran
UROZENÁ VĚZENKYNĚ

CENA 269,- Kč

PhiliPPa GreGory
bÍlÁ KRÁlOVNA

CENA 269,- Kč

PhiliPPa GreGory
ČERVENÁ KRÁlOVNA

CENA 269,- Kč

PhiliPPa GreGory
KRÁlOVSKÁ HRdOST

CENA 269,- Kč

PhiliPPa GreGory
KRÁlOVSKý Slib

CENA 249,- Kč

michelle moran
NEfERTiTi – dCERA VĚČNOSTi

CENA 269,- Kč

stePhanie Dray 
ZNAMENÍ bOHYNĚ iSiS

CENA 269,- Kč

Po smrti Kleopatry a Marka Antonia je jejich 
dcera Selene převezena do Říma jako válečná 
kořist. Před smrtí ji sice zachrání císařova sestra, 
přesto princezna i dál bojuje o přežití. Tajně uctí-
vá bohyni Isis a nevzdává se naděje, že uskuteční 
matčin sen. Jenže proti sobě má nejen císaře, ale 
především kruté pravidlo: Zvítězit, nebo zemřít. 

anne o’Brien
JEJÍ VýSOST 

CENA 289,- Kč

Krásnou Eleonoru Akvitánskou provdají za po-
božného Ludvíka VII. Král považuje lásku za 
hřích a hrdá Eleonora trpí. Přesto mu v nešťast-
ném manželství porodí dvě dcery. Při křížové vý-
pravě se rozkol mezi nimi prohloubí a Eleonora 
usiluje o zrušení sňatku. Setkání s Jindřichem 
Plantagenetem její osud změní navždy…

PhiliPPa GreGory
VÉVOdKYNĚ lUCEMbURSKÁ

Jacquetta se tajně provdá a s manželem přijede 
do Anglie. Tam se z ní brzy stane blízká důvěrni-
ce královny. Situace v království je napjatá a uro-
zené panstvo má co dělat, aby se udrželo naživu, 
natož pak na výsluní. Jacquetta si není jistá, zda 
dokáže ochránit královnu, ale využije všechny 
schopnosti, aby zabezpečila zářnou budoucnost 
své dceři.

bElETRiE38/ 39/bElETRiE
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roBin maxwell
TAJNý dENÍK ANNY bOlEYNOVÉ

CENA 269,- Kč

Bláznivě zamilovaný Jindřich VIII. propadl 
kouzlu Anny Boleynové a přes silný odpor církve 
se s Annou oženil. Jenže když mu porodila místo 
syna dceru, bez milosti ji dal popravit. Deník, 
který si tajně vedla, se dostal do rukou mladé 
královně Alžbětě. Až z jeho stránek se dozví o své 
ostouzené matce pravdu… 

melita DenkoVá 
MARKÉTA pŘEMYSlOVNA

Když princezna Markéta na korunovační slav-
nosti své sestry Elišky, nevěsty Jana Lucembur-
ského, potká polského knížete Boleslava III., je 
jím oslněná. Mladík se jí ohnivě dvoří – je to 
rytíř z pohádek – a naivní Markéta se bláznivě 
zamiluje. Jenže přání jejího otce na smrtelném 
loži jí určilo zcela jiný osud...

JaroslaVa Černá
pERlOVÁ KORUNA

Mladinká Kunhuta věří, že se provdá za budou-
cího krále. Když o její ruku požádá urozený pán 
na Poděbradech, zdá se zprvu, že dívka musí na 
dětské sny zapomenout. Jiří miluje svou zem, 
je zdatný diplomat, jen pro romantické chvíle 
a slova lásky nemá pochopení. Brzy však zjistí, že 
manželka pro něj znamená víc než pouhé spojení 
významných šlechtických rodů. 

olDŘiŠka ciProVá
pRiNCEZNA VERONSKÁ

Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si 
pro ni přijede do Verony i s družinou. Vinou 
mocenských zájmů však z chystaného sňatku 
sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Bo-
leslava. Až v jeho sídle si princezna uvědomí, 
jak těžké bude probít se skrz masku lhostejnosti 
a tvrdou slupku bojovníka k jeho srdci. 

JaroslaVa Černá
OHNiVÁ KRÁlOVNA

Být královnou je přesně to, po čem Barbora Cel-
ská touží. Když ji král Zikmund požádá o ruku, 
vůbec jí nevadí, že on je o dvacet let starší. Sice 
ji jako milenec okouzlí, ale láska brzy vyprchá. 
Zůstane jen touha po moci a bohatství. Po Zik-
mundově smrti Barbora nepolevuje v boji o nad-
vládu, a když už se zdá, že získá všechno, poprvé 
v životě se opravdu zamiluje…

Jeanne kaloGriDis
NEVĚSTA bORgiů

CENA 249,- Kč

ella march chase 
HŘÍCH pANENSKÉ 

KRÁlOVNY
CENA 269,- Kč

Jeanne kaloGriDis
KRVAVÁ KRÁlOVNA 

CENA 269,- Kč

eVa aVa ŠrankoVá
ČAS NEViNNOSTi

CENA 249,- Kč

susan holloway scott 
KRÁlOVSKý dAR

CENA 269,- Kč

melita DenkoVá
blUdišTĚ lÁSKY

CENA 249,- Kč

olDŘiŠka ciProVá
NEVĚSTA  

ŽElEZNÉHO KRÁlE 
CENA 239,- Kč

olDŘiŠka  ciProVá
ZATOUlANÁ KRÁlOVNA

CENA 229,- Kč

olDŘiŠka ciProVá
ÚNOS UROZENÉ pANNY 

– bŘETiSlAV A JiTKA 
CENA 249,- Kč

JaroslaVa Černá
ROZMARY lÁSKY

CENA 249,- Kč

JaroslaVa Černá
ANEŽKA A KRÁl

CENA 269,- Kč

JaroslaVa Černá
KATEŘiNA

CENA 269,- Kč

carlo aDolFo martiGli
KACÍŘ

CENA 289,- Kč

Na konci 15. století, kdy Řím ovládá nevyzpyta-
telná rodina Borgiů, doufají Ferruccio de Mola 
a jeho manželka Leonora v klidný život na svém 
statku. Avšak nové zákony ve Florencii, neshody 
papeže s Medicejskými a jeden tajný spis je ná-
silně rozdělí. Únos těhotné Leonory má přinutit 
Ferrucia prozradit tajemství všech tajemství…

bElETRiE40/ 41/bElETRiE
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hana whitton
KAREl iV.

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

otomar DVoŘák
MEČ pRO KRÁlOVNU 

Po smrti krále Václava IV. se nástupcem stane cí-
sař Zikmund. Bojuje však s Turky, a tak vladařkou 
ustanoví královnu vdovu – Žofii. V Čechách to vře, 
husitské hnutí sílí, to se nelíbí ani církvi, ani Zik-
mundovi. Pomoci má Čeněk z Vanterberka, jenže 
mezi ním a královnou vzplane vášnivá láska. Žofie 
hraje vabank o českou zemi i o svou čest. 

hana whitton
HRdOST dO VÍNKU

CENA 249,- Kč

hana whitton
KRÁlOVNiN NÁpAdNÍK 

CENA 229,- Kč

hana  whitton
ElišKA pŘEMYSlOVNA

CENA 229,- Kč

hana whitton
ZiMNÍ KRÁlOVNA 

CENA 249,- Kč

hana whitton
ANNA ČESKÁ
CENA 229,- Kč

hana whitton
KRÁSNÁ ANNA 

CENA 249,- Kč

hana whitton
ANNA fAlCKÁ 
CENA 249,- Kč

hana whitton
lEVANdUlOVÁ 

pRiNCEZNA 
CENA 249,- Kč

otomar DVoŘák
pAST NA KRÁlOVNU

CENA 249,- Kč

otomar DVoŘák
KACÍŘSKÁ KRÁlOVNA 

CENA 249,- Kč

DaViD rŮŽiČka
STRAšidlA, pŘÍZRAKY A SKŘÍTCi   

CENA 229,- Kč

hynek klimek
VlÁdCOVÉ NAšiCH HOR

CENA 229,- Kč

hana whitton
ŽÁRliVÁ CÍSAŘOVNA

CENA 229,- Kč

Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císař-
ský choť. Obává se, že k ní manžel pociťuje pou-
hou vášeň, a ne hlubokou lásku, po jaké touží ona. 
Její obavy nerozptýlí ani narození syna Zikmunda. 
Naopak ji hluboce raní korunovace syna Václava 
z předchozího manželství. Navíc se Karel IV. chystá 
na cestu do Francie a Alžběty se zmocní žárlivost…

             pOVĚSTi

nancy holDer / DeBBie ViGuié
VlČÍ pRAMEN – pROMĚNA

CENA 249,- Kč

Kat se přestěhuje k dědovi do městečka skryté-
ho hluboko v lesích. Ve škole se brzy skamarádí 
s Trickem a Cordelií, do Justina se dokonce 
zamiluje. Jenže když ji jednou napadne vlk, 
začnou se kamarádi chovat divně. Neskrývají 
nějaké tajemství? Kat se bojí, že uvízla ve světě 
přízraků, a neví, komu má uvěřit. 

elizaBeth miles
pOMSTA – NĚKdY lÍTOST NESTAČÍ 

Nic není, jak by se mohlo zdát. Tři dívky, krásné 
a tajemné, přijdou do malého městečka vybrat 
ty, kdo musí zaplatit za svou podlost. Volba 
padne na Emily, která krutě zradila kamarádku, 
a na Chase, kvůli němuž jedna dívka zemřela. 
Nikdo netuší, že tři tajemné krásky jsou Fúrie – 
bohyně pomsty…

JAK  

SE  dO lESA  

VOlÁ…

ZÁŘÍŘÍJEN
Od AUTORKY  

bUffY, 

pŘEMOŽiTElKY 

UpÍRů

kimBerly Pauley
pOŘÁd Mi piJOU KREV

CENA 249,- Kč

kimBerly Pauley
piJOU Mi KREV   
ANEb UpÍRKOU  

NA VlASTNÍ NEbEZpEČÍ
CENA 199,- Kč

bElETRiE42/ 43/bElETRiE

dOpORUČUJEME

liSTOpAd
liSTOpAd



44/ KOMiKSY 45/pRO dĚTi A MlÁdEŽ

keith sParrow 
NAUČTE SE KRESliT MANgA

CENA 299,- Kč

Mimořádná kniha pro nadšence tohoto popu-
lárního žánru. S její pomocí se naučíte kreslit 
řadu lidských i fantastických stvoření. Díky 
názorným postupům dokážete vyjádřit širo-
kou škálu výrazů a gest, jiskru v oku i zdání 
pohybu a takto vytvořit přesvědčivé příběhy ve 
stylu manga.

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA 

dYlAN – VĚČNÁ pOTÍŽiSTKA
CENA 189,- Kč

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA 

MASSiE – MódNÍ pOliCiE
CENA 179,- Kč

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA – pOVEdENý VEČÍREK  

ANEb pAST NA KlUKY
CENA 199,- Kč

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA

ŽÁRliVOST ANEb TO Si VYpiJEš
CENA 199,- Kč

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA 

pOMSTA bUdE SlAdKÁ
CENA 189,- Kč

D. Jolley/ r. zucchi
WORld Of  WARCRAfT   

dRAČÍ ZEMĚ
CENA 179,- Kč

D. Jolley/ r. zucchi
WORld Of  WARCRAfT   

RYTÍŘ SMRTi
CENA 179,- Kč

r. a. knaak / J.-h. kim
WORld Of  WARCRAfT   

ZEMĚ pŘÍZRAKů
CENA 149,- Kč

Petr koPl
pES bASKERVillSKý 

CENA 199,- Kč

r. a. knaak / J.-h. kim
WORld Of  WARCRAfT  

STÍNY lEdU
CENA 149,- Kč

r. a. knaak / J.-h. kim
WORld Of  WARCRAfT   

dRAČÍ lOV
CENA 149,- Kč

Petr koPl
NÁVRAT dO ÚdOlÍ STÍNů

CENA 149,- Kč

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA
CENA 179,- Kč

Claire se s rodiči přestěhovala do New Yorku 
a bydlí v domě otcova přítele. Jeho dcera Mas-
sie je stejně stará jako Claire a všichni očeká-
vají, že se z nich stanou kamarádky. Nemohou 
se víc mýlit. Narozdíl od domýšlivé Massie je 
Claire hodná dívka a Massie dělá vše, aby zma-
řila Claiřiny šance zapadnout do party. 

lisi harrison
dÍVČÍ pARTA – VĚČNÉ 

SOUpEŘKY
CENA 189,- KČ

meloDy mayer
HOlKY NA HlÍdÁNÍ 

KAMARÁdKY dO dEšTĚ
CENA 189,- Kč

meloDy mayer
HOlKY NA HlÍdÁNÍ

CENA 189,- Kč

J. Burchett / s. VoGleroVá
ZÁCHRANÁŘi –  
pAST NA TYgRA

CENA 179,- Kč

stacy GreGG
NA JÍZdÁRNĚ – VElKÁ ZKOUšKA

Georgie se snaží uspět v překážkovém dostihu, 
který je podmínkou přijetí na elitní meziná-
rodní jezdeckou školu. Po nešťastném pádu 
propadne zoufalství, ale pak jako zázrakem 
dostane druhou šanci. Tu už nesmí promar-
nit. Zápisem na akademii však zdaleka nemá 
vyhráno...

ŘÍJEN

shana norris
blbÁ SÁZKA O fAJN KlUKA

CENA 229,- Kč

Avery šetří, aby si splnila sen a mohla studovat 
medicínu. Proto souhlasí s podivnou sázkou 
– má své kamarádce přebrat kluka. Pokud se jí 
to podaří, dostane od ní šek na pět set dolarů. 
Zac je ovšem úplně jiný, je až příliš bezpro-
střední, nadto takový zmatkař, že vnese Avery 
do života nejen chaos, ale i něco víc…

dOpORUČUJEME

kathy heliDoniotis
blÁZEN dO KONÍ 1  

ÚplNý blÁZEN dO KONÍ
CENA 179,- Kč

kathy heliDoniotis
blÁZEN dO KONÍ 2 

 bÁJEČNÉ pRÁZdNiNY
CENA 179,- Kč

kathy heliDoniotis
blÁZEN dO KONÍ 3   

JEZdECKÁ AKAdEMiE
CENA 179,- Kč

ilona einwohlt
MůJ CUCflEK A JÁ 

CENA 219,- Kč

dOpORUČUJEME

dOpORUČUJEME

VšE , CO

CHCETE VĚdĚT,

A NEdOKÁŽETE

VYgOOglOVAT
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lauren Brooke
JEZdECKÁ AKAdEMiE – dOKONAlý TýM

CENA 189,- Kč

Při nákupu koní pro akademii objeví Malory 
bázlivého, ustrašeného hřebečka Tybalta. Je to 
láska na první pohled a Malory uprosí instruk-
torku, aby ho koupila. Jenže nikdo si s Tybaltem 
neví rady. Malory se rozhodne, že mu pomůže 
a tím dokáže ostatním spolužačkám, že na aka-
demii jednoznačně patří.

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 2/
lÁSKA KE KONÍM

CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 1/

KAMARÁdKY
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 21/

dOSTiHOVý KůŇ
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 29/

KOVbOJSKÉ pRÁZdNiNY
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 14/

ZiMNÍ pRÁZdNiNY
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 13/

VÁNOČNÍ pŘEKVApENÍ
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 4/

šAMpiONKA
CENA 169,- Kč

lauren Brooke
JEZdECKÁ AKAdEMiE

CENA 179,- Kč

lauren Brooke
JEZdECKÁ AKAdEMiE – SRdCE ZE ZlATA

Honey utíká ke koním, kde alespoň chvílemi za-
pomíná na trable doma. Před kamarádkami však 
existenci vážně nemocného bratra tají. Proto 
žádná nechápe, kolik času a péče věnuje zraně-
nému poníkovi, který patří nafoukané Patience. 
Jenže Honey neví, jak se podělit o své tajemství.

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 36/

ZÁCHRANNÁ SÍŤ
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 35/

diVOKý KůŇ
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 33/  
NA VÁlEČNÉ STEZCE

CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 34/  

TROUfAlÉ plÁNY
CENA 169,- Kč

Bonnie Bryant
dÍVKY V SEdlECH 32/ 

dVOJČATA
CENA 169,- Kč

VlaDimíra ČernaJoVá
ŽiVOT JE pES
CENA 249,- Kč

dOpORUČUJEME
liSTOpAd

corina Beurenmeister
UČÍME SE KRESliT – ZVÍŘÁTKA V ZOO

CENA 189,- Kč

Chodíte rádi s dětmi do zoologické zahrady? 
Se zalíbením a hrdostí si prohlížíte jejich první 
neumělé pokusy nakreslit žirafu, slona nebo hro-
šíka, které tam viděly? Děti se pomocí této knihy 
naučí jednoduše zvládat kresby jednotlivých zví-
řátek tak, aby samy děti měly radost, jak se jim 
kreslení daří a jak jsou šikovné. 

iris Prey
UČÍME SE KRESliT

CENA 129,- Kč

h. türk / r. PraDella
UČÍME SE MAlOVAT

CENA 179,- Kč

alex BernFels
KOUZElNÉ pASTElKY

CENA 189,- Kč

eDita PlickoVá
šKOlA KRESlENÍ – pRO dĚTi Od 4 lET

Každé dítě rádo kreslí, jenže někdy neví, jak na 
to. A přitom stačí tak málo! Známá česká ilustrá-
torka ukáže dětem, jak jednoduše nakreslit krás-
né panáčky, zvířátka, květiny, domečky i autíčka. 
Postup je rozpracován krok za krokem, vychází 
ze základních tvarů a výsledkem snažení budou 
zdařilé obrázky, které potěší děti i rodiče.

ŘÍJEN
dOpORUČUJEME

keith sParrow 
NAUČTE SE KRESliT MANgA

CENA 299,- Kč

m. tetouroVá / e. PlickoVá
VElKý RÁdCE pRVŇÁČKA

CENA 329,- Kč

m. tetouroVá / e. PlickoVá
VElKý RÁdCE šKOlÁČKA

CENA 349,- Kč
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