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Jsme tu pro Vás na výše uvedených číslech – volejte!



Jak nakupovat nejvýhodněji

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 knihy 
v celkové hodnotě nad 2000 Kč, ať již prostřednictvím objednávkového 
lístku z katalogu, kupónu z knih 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 

sledUJTe sekcI „leVné knIhY, sleVY, akce“ – vybrané knižní 
tituly vám na webu www.alpress.cz nabízíme se slevou 30–90 %!

Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás nabídku elektronických knih,  

která bude každým dnem narůstat.  
E-knihy si můžete koupit na portálech:

http://www.palmknihy.cz/web/

http://www.kosmas.cz/eknihy

http://www.rajknih.cz/

E-knihy je možné koupit ve formátech PDF, ePUB, Mobi Pocket.

Agresor	 A.	McNan

Anna Česká	 H.	Whitton

Bohyně pomsty	 J.	Collins

Čas nevinnosti	 E.	A.	Šranková

Česká akta X	 V.	Liška

Desáté výročí	 J.	Patterson

Jednou pochopíš																		Ch.	Misha

Káhirský lev	 S.	Oden

Neúprosný žár	 T.	McKinley

Past na královnu	 O.	Dvořák

Půlnoc  
ve městě andělů  M.	Cameron

Prokletí zlatokopů												K.	Cubeca

Strážkyně tajemství									B.	Wood

Urozená vězenkyně										M.	Moran

Vábení pouště	 H.	A.	Rosburg

Ve zlomku vteřiny			J.	Patterson

Ve vyšším zájmu	 K.	McClure

Zatoulaná královna		O.	Ciprová

Zlato Afriky	 K.	Cubeca

Zotročená	 S.	Forsyth

Ztracené město	 A.	Palmer

... a mnoho dalších titulů
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JAN	BAuER
České PrInceznY  

na eVroPských Trůnech
cena �49,- kč

FELIX	KRuMLOWSKÝ
BĚda Ženám,  

kTerým mUŽI VládnoU 
cena �69,- kč

JAN	BAuER
ŽenY z rodU haBsBUrků

cena �49,- kč

CHARLOTTE	GREIG
neJVĚTšÍ GénIoVé zloČInU 

V dĚJInách
cena �69,- kč

J.	LENKOVá	/	V.	PAVLíK
neJdůleŽITĚJšÍ BITVY 
V Českých dĚJInách

cena �49,- kč

J.	LENKOVá	/	V.	PAVLíK
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI 

V České hIsTorII
cena �89,- kč

JOHN	MARLOWE
neJkrUTĚJšÍ PsYchoPaTI 

V dĚJInách
cena �69,- kč

ANTONIO	LuIS	MOyANO
sekTY – skrYTá hrozBa 

soUČasnosTI
cena �49,- kč

LyNN	SANTA	LuCIA	
ŽenY,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena �99,- kč

THOMAS	J.	CRAuGHWELL
neJznámĚJšÍ VĚdcI Ve 

slUŽBách VálkY
cena �99,- kč

JAMES	INGLIS	/	BARRy	STONE
UdálosTI,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena 3�9,- kč

KELLy	HART	
osUdoVé ŽenY 
JIndřIcha VIII.

cena �89,- kč

PHILIPPE	DE	MONTJOuVENT
sIssI –  

nesmrTelná cÍsařoVna
cena �69,- kč

SLáVKA	POBEROVá/		
MELITA	DENKOVá

neJmocnĚJšÍ ŽenY eVroPY
cena �69,- kč

JAN	BAuER
TaJné láskY Českých  

králů a králoVen
cena �49,- kč

JAN	BAuER
ŽenY z rodU PřemYsloVců

cena �69,- 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 defi-
lují významné představitelky české historie. 

LOTFí	BEN	CHROuDA
Ve sTÍnU králoVnY

cena ��9,- kč

Bývalá kadeřnice Ben Ali Leila, manželka tuniského 
diktátora, označovaná Královna Kartága, prakticky 
sama tvrdě řídila stát. Černá magie, svévolné žalářo-
vání, záhadná zmizení: vše jí bylo dobré, jen aby se 
zbavila lidí stojících v cestě. Svědectví o její nevzděla-
nosti, hamižnosti a bezohlednosti šokuje. Myslíte-li si, 
že revolucí se vše změnilo, budete velmi překvapeni. 

JAN	BAuER
ŽenY z rodU lUcemBUrků

Proč se musela Blanka z Valois odstěhovat z Prahy 
do Brna? Kvůli čemu si dceru Karla IV. Annu tak 
oblíbili Angličané? Opravdu zakousl pes první 
manželku Václava IV. Johannu Bavorskou? Byla 
Barbora Celská nevěrnice? Zaměřme se na osu-
dy žen z rodu Lucemburků, které se odehrávaly 
v nejslavnějším, ale i nejdramatičtějším období 
českých dějin. 

JOSEF	OREL
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI  

�. sVĚToVé VálkY
cena 349,- kč

SLáVKA	POBEROVá
láskY Českých králoVen

cena �19,- kč

PETER	DAVIDSON
řÍše sVĚTa

cena 399,- kč

MARK	P.	DONNELLy	&	DANIEL	DIEHL
neJkrUTĚJšÍ meTodY mUČenÍ V dĚJInách

cena �99,- kč

Už odnepaměti lidstvo vynalézá ďábelské prostředky 
k trestání, mučení a trýznění. Jakkoliv se nám to zdá 
odporné, tyto tortury byly celá staletí součástí práva. 
Publikace nás zavede do středověkých kobek, inkvizič-
ních mučíren, odhalí zrůdnost čarodějnických procesů 
a objasní metody i motivy mučitelů.
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BRIAN	HAuGHTON
TaJemsTVÍ  

PosVáTných m ÍsT
cena �49,- kč

REINHARD	HABECK
neJVĚTšÍ záhadY  

archeoloGIe 
cena �49,- kč

JEAN-CHARLES		
DE	FONTBRuNE
nosTradamUs 

cena �49,- kč

BRuNO	CARDEñOSA
mezI neBem a zemÍ

cena �69,- kč

VLADIMíR	LIŠKA
maGIcká mÍsTa  

České rePUBlIkY
cena ��9,- kč

PAuL	ROLAND
TaJemné úkazY

cena �69,- kč

hIsTorIe lIdsTVa –
od doBY ledoVé k cIVIlIzacI

cena 990,- kč

BARBARA	MERTZ
TaJemsTVÍ chrámů, PYramId  

a hIeroGlYFů
cena �89,- kč

JAN	A.	NOVáK
záhadné VYnálezY

cena �69,- kč

LuCy	DONCASTER	/		
ANDREW	HOLLAND

neJVĚTšÍ záhadY sVĚTa
cena �49,- kč

JAN	A.	NOVáK
okno do BUdoUcnosTI

cena �69,- kč

Lidé vždy toužili vědět, co je čeká, a hledali způ-
soby, jak to zjistit. Autor popisuje různé druhy 
věštění, astrologii i komunikaci s mrtvými. Za-
vede 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

cena �79,- kč

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

VLADIMíR	LIŠKA
záhadné archeoloGIcké nálezY  

V Čechách a Ve sVĚTĚ
cena �39,- kč

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.

MAGDALENA	ZACHARDOVá
sToPY Bohů

Archeologové po celá desetiletí odkrývají stopy dáv-
ných návštěvníků, které dokážeme rozluštit teprve 
dnes v čase moderní techniky a cest do kosmu. Na 
každém kroku narážíme na důkazy o zásazích do 
naší civilizace. Nevíme zatím, kdo oni návštěvníci 
byli, odkud přišli a jaké měli záměry. Víme jen, že 
Zemi navštívili – a možná se jednou vrátí. 

CHARLOTTE	BOOTH
kleTBa Faraonů  

a JIné záhadY sTaroVĚkého eGYPTa

Proč je egyptská civilizace stále opředena záhada-
mi, legendami a mýty? Autorka porovnává četné 
nejasnosti s archeologickými fakty a seznamuje nás 
mimo jiné s tajemstvím Sfingy, pyramidy v Gíze 
i s kontroverzními panovníky jako Hatšepsut, 
Achnatonem nebo Kleopatrou. Rozplétá i další 
záhady, které lákají milovníky starověku.

VLADIMíR	LIŠKA
Česká akTa X
cena �39,- kč

FRANK	JOSEPH
aTlanTIda

cena �49,- kč

JERZy	BESALA
UTaJené dĚJInY eVroPY

cena �99,- kč

JAVIER	SIERRA
záhadY hIsTorIe,  

kTeré řÍdÍ naše krokY
cena �89,- kč
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snář
1000 klasIckých snů

cena ��9,- kč

ANDREW	ALOIS	uRBIŠ
ŽÍT FenG šUeJ

cena �69,- kč

WENDy	HOBSON
FenG šUeJ Pro kaŽdý den

cena ��9,- kč

kámasúTra
cena �99,- kč

CHRISTINE	M.	BRADLER
FenG šUeJ –  

leXIkon od a do z
cena �89,- kč

EILI	GOLDBERG
Velký snář
cena 499,- kč

ANDREAS	BAuMGARTEN
Velká knIha snů

cena 399,- kč

ING.	ARCH.	LADA	SKuLILOVá
šťasTný domoV PomocÍ FenG šUeJ 

cena �69,- 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 �49,- kč

LuZ	AGuILAR
odhalTe sVůJ osUd

cena �69,- kč

PETRA	SONNENBERG
PrakTIcké VYUŽITÍ  

VĚšTeckého kYVadla
cena �89,- kč

KATHLEEN	McCORMACK
TaroT – Jak sI VYloŽIT 

PoselsTVÍ kareT
cena �69,- kč

ALENA	HORáKOVá
asTroloGIe láskY

cena �69,- 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. 

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 
popsat, doprovodit poznámkami a fotogra-
fiemi. A věřte, ohlédnutí za útlým dětstvím 
ocení i odrůstající potomek. Roztomilá pub-
likace s pravým plyšovým medvídkem.

PAuL	JOANNIDES
seX Je UmĚT, chTÍT a VĚdĚT

cena �89,- kč

MARy	ATKINSON
masáŽe VlasTnÍma 

rUkama 
cena 349,- kč

DALIA	PIAZZA/
ANTONIO	MAGLIO

reFleXoloGIe 
cena 349,- kč

ANDREW	ALOIS	uRBIŠ
TeraPIe TmoU

cena �89,- kč

CLARA	CHRISTIAN
PozneJTe sVoU 

BUdoUcnosT
cena �79,- kč

ALENA	HORáKOVá
modernÍ ČarodĚJka 

V éře Vodnáře
cena �89,- kč

GuILLERMO	FERRARA	
TanTra 

cena 3�9,- kč

JANE	MacDOuGALL
TĚhoTenský kalendář

cena �79,- kč

EDITA	PLICKOVá
denÍk našeho dĚťáTka

cena 149,- kč
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F.	HECKER	/	K.	HECKER	
PrůVodce PřÍrodoU

cena �89,- kč

DáJA	MRáZOVá
domácÍ Pekárna �

cena 199,- kč

DáJA	MRáZOVá
domácÍ Pekárna

cena 189,- kč

JANA	MARTINKOVá
rosTlInY – kaPesnÍ aTlas

cena �69,- kč

VLADIMíR	ANTONíN
hoUBY  

kaPesnÍ aTlas
cena �69,- kč

DáJA	MRáZOVá
domácÍ Pekárna 
snadné recePTY

cena 199,- kč

VICKI	SMALLWOOD
100 recePTů  

Pro domácÍ PekárnU
cena 3�9,- kč

EVAMARIA	WECKER	
alPY – neJkrásnĚJšÍ VYhlÍdkY 

Neumíte si představit dovolenou bez úžasných hor-
ských scenérií? Objevte nejkrásnější zákoutí našich 
nejbližších velehor. Vyberte si túry podle obtížnos-
ti, ty poskytnou opravdový zážitek z pobytu na ho-
rách vám i vašim dětem. Nechybí mapy, důležité 
orientační body, tipy na ubytování, občerstvení… 
Stačí jen nazout ty správné boty a vyrazit. 

CHARLOTTE 	BRONTË
Jana eYroVá
cena �69,- kč

Jana neznala rodičovskou lásku, krutí příbuzní ji dali do sirot-
čince. Dívka tam žila nuzně, ale získala vzdělání. Když se stane 
vychovatelkou na panství pana Rochestra, svitne jí naděje do 
budoucna. Majitel se sice chová nerudně, ale Janě se líbí učit 
malou Adélku, proto zůstane. Divný dům však skrývá mnohá 
tajemství, po nocích jím zní rány, výkřiky i strašidelný smích...

DIETER	SEIBERT
alPské TřÍTIsÍcoVkY

cena 319,- kč

HILARy	SHARP
TUrIsTIcký PrůVodce  

záPadnÍmI alPamI
cena 149,- kč

EuGEN	E.	HüSLER
TUrIsTIcký PrůVodce 

dolomITY
cena 3�9,- kč

JACquELINE	BELLEFONTAINE
100 neJlePšÍch recePTů  

Pro domácÍ PekárnU
cena 3�9,- kč

JuDITH	MILLIDGE
dŽUsY – oVocné 

a zelenInoVé šťáVY
cena 199,- kč

JOHN	BAILEy
encYkloPedIe 

modernÍho rYBáře
cena 499,- kč

P.	CHRASTINA	/	P.	REKOVá
aUToškola od a do z

cena 199,- kč

GABRIELA	KREJCAROVá
naIl arT

cena 399,- kč

H.	JäNNES/O.	ROBERTS
PTácI

cena ��9,- kč

UmĚnÍ

JOHN	STEINBECK
na Východ od ráJe

cena �89,- kč

OSCAR	WILDE
oBraz dorIana GraYe

cena �19,- kč

JOHN	STEINBECK
o mYšÍch a lIdech

cena 199,- kč

JOHN	STEINBECK	
neznámémU BohU

cena �49,- kč

CATHERINE	COOK
TenIs 

cena �89,- kč

zdraVÍ10/ 11/hoBBY
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JAMES	PATTERSON
mIsTroVský Tah

cena �89,- kč

Alexe povolají k dokonale spáchané vraždě dvou zkorum-
povaných politiků. Pátrání se rozběhne na plné obrátky, 
přesto umírají další činitelé s pošpiněnou pověstí. Veřej-
nost se začne ptát: Je střelec hrdina, anebo mstitel? Navíc 
musí Alex čelit dlouholetému nepříteli, který nehodlá 
polevit, dokud nezlikviduje celou Alexovu rodinu. 

MARK	ALLEN	SMITH	
VYmÍTaČ lŽÍ
cena �69,- kč

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 ne-
odhalí chlapcovo tajemství, sám se stane obětí. 

JAMES	PATTERSON
soUkromé hrY

cena �89,- kč

Těsně před zahájením olympiády je zabit člen 
olympijského výboru. Následují další mrtví. Ně-
kdo, kdo si říká Kronos, tvrdí, že vrátí olympij-
ským hrám jejich slávu a zničí ty, kteří je svou 
chamtivostí pošpinili. Detektiv Peter Knight zjistí, 
že narazil na geniálního zločince, a zdá se, že zabi-
ják je téměř nepolapitelný.

JAMES	PATTERSON/	LIZA	MARKLuND
PohlednIce smrTI

cena �89,- 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
JedenácTá rozhodne

cena �89,- kč

Když je nemilosrdně zavražděn milionář Chaz 
Smith, zjistí Lindsay Boxerová, že vražedná zbraň 
je totožná s tou, kterou někdo vzal ze skladu dů-
kazních materiálů na jejím oddělení. Vrahem může 
být kdokoliv – dokonce i její nejbližší přítel.

JAMES	PATTERSON
ProVInIlé manŽelkY 

Abbie a její tři kamarádky vystoupí ze soukromé-
ho vrtulníku a ubytují se v nejluxusnějším hotelu, 
v jakém kdy byly. Po čtyři dny si smí daleko od 
svých manželů užívat všeho, co okázalé a zároveň 
diskrétní Monte Carlo přináší. Jednoho rána se Ab-
bie probudí obklopená policií. Stalo se něco hrozné-
ho – všechny čtyři ženy jsou obviněny z vraždy…

JAMES	PATTERSON
osmé doznánÍ

cena �89,- kč

JAMES	PATTERSON	
deVáTý soUd
cena �89,- kč

JAMES	PATTERSON
desáTé VýroČÍ

cena �89,- kč

JAMES	PATTERSON
okamŽIk PřekVaPenÍ

cena �89,- kč

JAMES	PATTERSON
a PaVoUk PřIcházÍ

cena �69,- kč

JAMES	PATTERSON
Černý TYGr
cena �89,- kč

JAMES	PATTERSON
UVIdÍš, zemřeš

cena �89,- kč

JAMES	PATTERSON
Podraz 

cena �69,- kč

JAMES	PATTERSON
oko za oko
cena �69,- kč

JAMES	PATTERSON
BIkInY

cena 99,- kč

JAMES	PATTERSON
hra na schoVáVanoU

cena 89,- kč

WOLFGANG	KAES
na VlasTnÍ PĚsT

cena �69,- kč
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MATTHEW	REILLy
sTrašák a armáda zlodĚJů

cena �89,- kč

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

ROMAN	CíLEK
TřIkráT aleX mIller

cena �49,- kč

Alex Miller je úspěšný novinář – zakousne-li se 
do případu, jde po stopě bez ohledu na nebezpe-
čí. Podílí na stíhání sexuálního vraha, dramatic-
ky bojuje v zájmu umírajícího muže, který chce 
dokázat, že byl odsouzen neprávem, a zavede nás 
i do světa podnikání, kde zisk je králem a problé-
my se řeší pomocí nájemných vrahů.

LISA	BALLANTyNE
kdo Je Bez VInY

cena �79,- kč

Na jedenáctiletého Sebastiana padne obvinění, že 
zavraždil kamaráda. Důkazy svědčí proti němu: 
krev na oblečení i výpověď náhodného svědka. 
Seb zločin popírá, navíc mu matka poskytne alibi. 
Zdánlivě jednoduchý případ se komplikuje, porota 
ovšem musí rozhodnout – vinen, anebo nevinen. 
Vynese rozsudek, tím to však zdaleka nekončí…

SIDNEy	SHELDON
VĚř Ve sVého Boha

Čtyři ženy se před nepřátelským světem i vlastní 
minulostí skryly do kláštera, ten však surově pře-
padnou vojáci plukovníka Acoca. Podezírají církev 
z pomoci Baskům a hledají jejich vůdce. Z vypá-
leného kláštera prchnou Megan, Tereza, Graciela  
a Lucia za dramatických okolností. Jak se jim změ-
ní osudy? Vrátí se ještě do kláštera, nebo si zvolí 
mezi láskou a bohatstvím?

SIDNEy	SHELDON
hnĚV andĚlů

cena �99,- kč

Michael, mafiánský boss využil Jenifer tak, že se její 
život i slibná kariéra ocitly v troskách. Dokázala se 
však znovu postavit 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 milovaným, ale podruhé ničí sama sebe …

ROMAN	BuREŠ
leGIonář 

V Teutoburském lese padnou římské legie do pas-
ti Germánů. Jediný, kdo přežije, je legionář Titus 
a ten je jako otrok přidělen Marse, dceři náčelníka. 
Římané však naplánovali odvetu a jejich legie vy-
plení vesnici, kde Marsa žije v tajném milostném 
svazku s otrokem Titem. Karta se obrací: Marsha 
je teď válečnou kořistí a Titus se musí rozhodnout, 
koho zvolit.

SIDNEy	SHELDON
VzPomÍnkY na Půlnoc

cena �69,- kč

SIDNEy	SHELDON
hVĚzdY sVÍTÍ z VýškY 

cena �49,- kč

SIDNEy	SHELDON
PokUd PřIJde zÍTřek

cena �89,- kč

TILLy	BAGSHAWE
Po seTmĚnÍ 
cena �89,- kč

SIDNEy	SHELDON
mIsTroVská hra 

cena �89,- kč

SIDNEy	SHELDON
neBezPeČÍ PraVdY 

cena �69,- kč

DAVID	MORRELL
BlUdIČkY 

cena �89,- kč

DAVID	MORRELL	
na osTřÍ

cena �99,- kč

ANDy	McNAB	
aGresor

cena �89,- kč

SCOTT	ODEN
káhIrský leV

cena �69,- kč

VIVIEN	ARMSTRONG
TřIkráT roGer haYes

cena �69,- kč

SIDNEy	SHELDON	
odVrácená sTrana 

PůlnocI
cena �89,- kč
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WILBuR	SMITH
šelma

cena 319,- kč

WILBuR	SMITH
Posel slUnce

cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
hromoBITÍ

cena �89,- kč

WILBuR	SMITH
sÍla meČe

cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
modrý horIzonT

cena 319,- kč

WILBuR	SMITH
BĚsnĚnÍ

cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
Čas zemřÍT

cena �99,- kč

**

*

WILBuR	SMITH
PTaČÍ VodoPádY

cena �89,- kč

WILBuR	SMITH
PoBřeŽÍ V Plamenech 

cena 319,- kč

*

WILBuR	SMITH
loVcI dIamanTů

cena �49,- kč

WILBuR	SMITH
monzUn

cena 319,- kč

*

WILBuR	SMITH
TVrdšÍ neŽ dIamanT

cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
řÍše kamenného 

sokola
cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
andĚlé PláČÍ

cena 319,- kč

WILBuR	SMITH
TrIUmF slUnce

cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
leoPard loVÍ V TemnoTách

cena �99,- kč

*
**

****

**

WILBuR	SMITH
zlaTokoPoVé

cena �89,- kč

WILBuR	SMITH
BĚsnÍcÍ sPraVedlnosT

cena �99,- kč

**

WILBuR	SMITH
orel V oBlacÍch

cena �89,- kč

WILBuR	SMITH
nenasYTný Jako moře

cena �69,- kč

WILBuR	SMITH
dIamanToVá cesTa

cena �69,- kč

WILBuR	SMITH
zlaTá lIška
cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
PÍseŇ slonů
cena �89,- kč

WILBuR	SMITH
oko TYGra

cena �89,- kč

*

WILBuR	SMITH
VolánÍ na ďáBla

cena �69,- kč

WILBuR	SMITH
nářek Vlků
cena �69,- kč

WILBuR	SMITH
draVec

cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
na ŽIVoT a na smrT

cena �99,- 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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MARC	KLAPCZyNSKI
ao – medVĚdÍ mUŽ

cena ��9,- kč

KAREL	CuBECA
PraVá TVář andĚla

cena �89,- kč

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…

KAREL	CuBECA
PÍskY ČasU 

Kolem Gala Irvinga začnou jako supi kroužit 
lidé z Pentagonu, z ruských tajných služeb 
a dalších nepřátelských organizací, kteří chtě-
jí využít jeho mimořádné schopnosti. To pro 
Gala není podstatné, je posedlý jedinou touhou 
– zjistit víc o svém otci. Právě někde v Austrálii 
hluboko v písku na něho čeká cosi zvláštního, 
co i pro něho bude těžké pochopit.

LOuIS	L'	AMOuR
Železná sPraVedlnosT

cena �49,- kč

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

DOuGLAS	P.	LyLE
Posel sPraVedlnosTI

Dub Walker vyšetřoval stovky zločinů, ohledával 
zohavené ostatky obětí brutálních vražd, a proto 
se domníval, že v jeho profesi ho už nic nepřekva-
pí. Ovšem když je zavražděn jeho blízký přítel, 
vše je jinak. Vrah jako by se mu vysmíval, jeho 
brutalita roste s každou další obětí. Walker nastra-
ží na pachatele past, ale to, co v ní uvízne, mu 
doslova vyrazí dech… 

WILBuR	SMITH
řeka Bohů III.

cena 319,- kč

WILBuR	SMITH
řeka Bohů II.
cena �99,- kč

WILBuR	SMITH
řeka Bohů I.
cena 319,- kč

WILBuR	SMITH
řeka Bohů IV.

cena 319,- kč

KAREL	CuBECA
zlaTo aFrIkY
cena �49,- kč

KAREL	CuBECA
Ve sPárech osUdU

cena �49,- kč

KAREL	CuBECA
TaJemsTVÍ  

skrYTého klášTera
cena �49,- kč

KAREL	CuBECA
PoselsTVÍ V dlanI

cena �89,- kč

KAREL	CuBECA
a Bůh mlČel 
cena �89,- kč

PETER	WATT	
osedlaT VÍTr
cena �89,- kč

LOuIS	L'	AMOuR
Psanec 

cena 99,- kč

LOuIS	L'	AMOuR
neČekaný odPor

cena �49,- kč

LOuIS	L'	AMOuR
Jezdec Bez mInUlosTI 

cena ��9,- kč

LOuIS	L'	AMOuR
na mUšce

cena �49,- kč

LOREN	ZANE	GREy
dUsoT koPYT 
cena ��9,- kč

ALEC	PALMER
zTracené mĚsTo

cena �69,- kč

D.	P.	LyLE
hranIce důVĚrY

cena �69,- kč
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MARy	HIGGINS	CLARK
má rád hUdBU, rád TanČÍ

cena �69,- kč

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

DANIEL	M.	ANNECHINO
ProBUzenÍ

cena �79,- kč

McKenzie se seznámí s Julianem, ambiciózním kardi-
ochirurgem, který natolik touží po uznání, že experi-
mentuje na živých lidech. Julian ji vláká do tajné or-
dinace, tam ji omámí, přivodí srdeční kolaps a pak se 
marně pokouší o resuscitaci. V domnění, že zemřela, 
se těla zbaví. Jenže dívku najdou a ona polomrtvá opět 
skončí na operačním sále…v  Julianových rukou. 

KEN	McCLuRE	
zámĚna

cena �49,- kč

Steven Dunbar zjistil, že pacienti s beznadějnou dia-
gnózou dostávají místo léků neúčinné placebo, aby ze-
mřeli dřív a nezatížili státní rozpočet. Během vyšetřo-
vání případu dojde k teroristickému útoku islámských 
radikálů. Ti nakazí obyvatele několika domů cholerou. 
Epidemii se podaří zvládnout, pachatelé jsou zatčeni, 
ale Stevenovi je to podezřelé...

MARy	HIGGINS	CLARK
za BÍlého dne

cena �69,- kč

Zan 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 obchodního konkurenta 
se žena rozhodne vypátrat, kdo za krutým podvo-
dem stojí. Každým svým krokem, který ji přibližuje 
k pravdě, se však dostává na tenký led.

KEN	McCLuRE
dIaGnoza 
cena 99,- kč

KEN	McCLuRE	
Ve VYššÍm záJmU

cena �49,- kč

KEN	McCLuRE
BÍlá hrozBa
cena �49,- kč

EILEEN	DREyER
neohlÍŽeJ se
cena �69,- kč

EILEEN	DREyER
kdo Je na řadĚ?

cena �69,- kč

JESSIE	KEANE
šPInaVá hra
cena �79,- kč

KAy	HOOPER
mrazIVé hřÍchY

cena �49,- kč

M.	H.	CLARK
TaTÍnkoVa holČIČka

cena 99,- kč

M.	H.	CLARK
krása PřInášÍ smrT

cena �69,- kč

M.	H.	CLARK
zrYchlený TeP

cena �69,- kč

M.	H.	CLARK
kdo TĚ hlÍdá
cena �69,- kč

M.	H.	CLARK
na VIdĚnoU
cena �69,- kč

M.	H.	CLARK
V nárUČI nePřÍTele

cena �79,- kč

M.	H.	CLARK
PamaTUJ na mĚ 

cena �89,- kč

OLIVIA	DARLING
láska Je nekrYTý šek

cena �69,- kč

NICOLE	AMREIN
dokTorka kaTeřIna 

– PrVnÍ Pomoc
cena 199,- kč

KEN	McCLuRE	
Bezedná ProPasT

cena ��9,- kč

BILL	CLEM
odVrácená TVář

cena �49,- kč
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JACKIE	COLLINS	
PlaVBa za VšechnY PrachY

cena 319,- kč

Miliardář Aleksandr a jeho přítelkyně Bianca pozvou 
pět bohatých dvojic na svou luxusní jachtu. Všichni 
se tváří jako nejlepší přátelé, jenže brzy vyjdou naje-
vo skrytá nenávist i závist a odhalí se úzkostlivě stře-
žená tajemství. Když se rozhádaná smetánka ocitne 
ve skutečném nebezpečí a jde jim o život, náhle zjis-
tí, že nejsou všemocní, jak si namlouvali.

JACKIE	COLLINS	
PomsTa lUckY

cena 139,- kč

Lucky je okouzlující a láskyplná pro své přátele 
a současně nebezpečná pro všechny nepřátele. 
Tentokrát nebojuje ani o moc, ani o lásku, nýbrž 
o smysl své existence.V ohrožení je její filmové 
studio a někdo ji chce připravit o manžela. Lucky 
se odhodlaně vrhne do boje...

LINDA	HOWARD
neBezPeČné VYhlÍdkY

cena �69,- kč

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...

RONNI	COOPER
násTrahY VelkomĚsTa

cena �69,- kč

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…

BETH	HARBISON	
krásná, BohaTá, šTIhlá

cena �69,- kč

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

JACKIE	COLLINS
BohYnĚ PomsTY
cena �99,- kČ

JACKIE	COLLINS	
smrTelné PokUšenÍ

cena 99,- kč

JACKIE	COLLINS
mIláČek Žen
cena 3�9,- kč

JACKIE	COLLINS
šance

cena 1�9,- kč

JACKIE	COLLINS
neBezPeČná Žena

cena �89,- kč

JACKIE	COLLINS
lUckY

cena 1�9,- kč

JACKIE	COLLINS
naIVnÍ mrcha

cena �89,- kč

JACKIE	COLLINS
mIlencI a hazardnÍ hráČI

cena 349,- kČ

JACKIE	COLLINS
ladY Boss

cena 139,- kč

FERN	MICHAELS
manŽelská hra

cena �49,- kč

CHRISTINE	MISHA
JednoU PochoPÍš

cena �49,- kč

VICTORIA	FOX
hollYWoodšTÍ hřÍšnÍcI

cena �79,- kč

LINDA	HOWARD
anI Peklo, anI ráJ 

cena ��9,- kč

LINDA	HOWARD
sTráŽce úsVITU

cena �69,- kč

LINDA	HOWARD
neBezPeČnĚ BlÍzko 

cena ��9,- kč

ROBIN	KAyE	
doBré ráno, lásko

cena �69,- kč
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NORA	ROBERTS
sPoJenI osUdem

cena �89,- kč

Layla umí číst v mysli druhých a Fox se ji snaží 
přesvědčit, aby se tuto schopnost naučila použí-
vat. Layla si moc nevěří, ale když mají oba stejný 
sen, který dojde naplnění, pochopí, jakou sílu její 
dar má. Je tu však jeden háček: Fox se do Layly za-
miluje právě v okamžiku, kdy musí spolu s přáteli 
v Hawkinsi Hollow projít tajemným rituálem…

NORA	ROBERTS
Pohanský kámen

Gage a Cybil mají dar nahlédnout do budouc-
nosti, ale musí spojit síly i srdce, aby dokázali 
čelit tomu, co přijde. V osudný den, kdy se spo-
lu s přáteli vydají k Pohanskému kameni, Gage 
pochopí, že se musí obětovat, aby je zachránil. 
Najednou se ocitne před těžkou volbou, ve které 
proti sobě stojí osudová láska a pokrevní pouto. 

J.	D.	ROBB	
kaŽdý má moTIV

Eva a její kolegyně jsou pozvány na večírek. Skon-
čí tragédií: ve střešním bazénu je nalezena mrt-
vola mladé herečky. Rozbíhá se vyšetřování a Eva 
odhalí, že k vraždě mohl mít motiv kdokoli z pří-
tomných, protože oběť se chovala nesnesitelně 
a všichni se s ní během večera pohádali. Vzápětí 
však dojde k další vraždě – a Eva se opravdu nemá 
čeho chytit…

J.	D.	ROBB
To se TI Jen zdá

cena �89,- kč

J.	D.	ROBB	
FanTazII se meze 

nekladoU
cena �89,- kč

J.	D.	ROBB	
nePrůsTřelné alIBI

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS	
ŽhaVý led

cena �69,- kč

NORA	ROBERTS
sedmé znamenÍ 

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
neBezPeČné úToČIšTĚ

cena �99,- kč

NORA	ROBERTS	
zákon PřITaŽlIVosTI 

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS	
na růŽÍch UsTláno

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
koUzlo okamŽIkU

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
ohnIVý soUmrak

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
zaVáTé sToPY

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
mĚsÍČnÍ PerlY 

cena �69,- kč

NORA	ROBERTS
srdce oceánU

cena �69,- kč

NORA	ROBERTS
sen V BÍlém
cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
kde konČÍ řeka

cena 99,- kč

NORA	ROBERTS
PůlnoČnÍ záToka

cena 99,- kč

NORA	ROBERTS
neBe mé láskY 

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS	
VeřeJná TeJemsTVÍ

cena �89,- kč

NORA	ROBERTS
únIk

cena 99,- kč

ARTuRO	PéREZ-REVERTE
králoVna JIhU

cena �89,- kč

J.	D.	ROBB
neomYlný InsTInkT

cena �89,- kč

Eva Dallasová se dozví, že z vězení uprchl ob-
zvlášť nebezpečný psychopat. Zločinec, stejně 
inteligentní jako zvrhlý, 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...
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BEATRIX	MANNEL
VůnĚ PoUšTnÍ růŽe

Před dvaceti lety nalezli Fanny jako nemluvně 
u brány kláštera. Dospěla a nyní odhodlaně pá-
trá po svém původu, i když jako jediné vodítko 
jí slouží náramek ze skleněných perel. Různé in-
dicie ukazují na Afriku. V poušti Namib jí kou-
zelnice Zahaboo pomůže odhalit pravdu, proč 
právě perly jsou strašlivým prokletím mnoha 
generací žen z její rodiny.

ILONA	MARIA	HILLIGES
skrYTé srdce aFrIkY

cena ��9,- 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…

DOROTHy	GARLOCK
úsVIT láskY
cena �79,- kč

Leona se po sestřině smrti rozhodla zůstat se 
švagrem Andym. Pomáhá mu s výchovou dětí 
a sama se vyhne nevítané péči svého svatouškov-
ského bratra. Když však Andy skončí v nemoc-
nici, neví Leona, co řešit dřív. Bratr jí opět hází 
klacky pod nohy a Yates, záhadný cizinec, který 
jí nezištně pomáhal, představuje další hrozbu...

TAMARA	McKINLEy
osTroV zTracených snů

cena �79,- kč

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. Nečekaně tu potká i osudovou lásku. Ve 
víru dění Lorelei nedojde, v jakém je nebezpečí. 
Nenávist macechy totiž sahá příliš daleko.... 

KAyLA	FLEMING
sToPY VĚTrU
cena �69,- kč

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 

cena �69,- kč

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 
dědictví. Aby mohla starou farmu prodat, musí 
co nejdřív vyklidit všechno harampádí. Nalezené 
staré dopisy a fotografie její rozhodnutí zvrátí. 
Není to však jen tajemství, co ji nutí zůstat...

HANA	HINDRáKOVá
dĚTI nIkoho
cena �39,- kč

Když David, John a malá Susanne osiří, skončí 
v rukou krutého strýce. Chlapci utečou a sestřič-
ce slíbí, že se pro ni vrátí. V Nairobi lepší život 
nenajdou, skončí v dětském gangu, kde platí 
tvrdé zákony, drogy a násilí. John se z gangu vy-
maní díky dívce Kioni, zatímco Davida spaluje 
pocit viny za smrt malé sestry…

ILONA	MARIA	HILLIGES
dcera aFrIkY

cena ��9,- kč

ILONA	MARIA	HILLIGES
BÍlá ČarodĚJka

cena ��9,- kč

ILONA	MARIA	HILLIGES
hVĚzdY nad aFrIkoU

cena �49,- kč

ILONA	MARIA	HILLIGES
ozVĚna aFrIckých 

BUBnů
cena �69,- kč

DOROTHy	GARLOCK	
oTeVřená nárUČ

cena �49,- kč

KERSTIN	CAMERON
sTÍn aFrIckého slUnce

cena ��9,- kč

INEZ	CORBI	
VzPomÍnkY  

na aUsTrálII
cena �69,- kč

TAMARA	McKINLEy
nesPoUTané dálkY

cena �79,- kč

TAMARA	McKINLEy
neúProsný Žár

cena �69,- kč

TAMARA	McKINLEy
PoslednÍ ValČÍk

cena �89,- kč
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BarBara Taylor Bradford
MOSTY OSUDU

CENA 289,- Kč

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

CENA 269,- Kč

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.

ElIZaBETH HaraN
VEČERNÍ VÁNEK

CENA 279,- Kč

Ruby zemřel otec a zanechal jí podivné dědic-
tví – polovinu dostihového koně kdesi v nehos-
tinném 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. 

ElIZaBETH HaraN
PLANOUCÍ EUKALYPTY

CENA 279,- Kč

Ebenezer Mason touží po krásné Abby, avšak 
dívka jím pohrdá. Ebenezer se 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 tě-
hotná a že zdědila celý manželův majetek. Jenže 
Ebenezerův syn to nehodlá nechat jen tak…

laUra WaldEN
POSVÁTNÁ PŘÍSAHA

Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví za svým 
otcem na Nový Zéland. Jenže ten se k ní chová tak 
cize, že zklamaná dívka se rozhodne odjet s nevlast-
ním bratrem mezi Maory. Když Vivian v posledním 
maorském hradišti vyslechne příběh starého Matui, 
začne jí plno věcí konečně dávat smysl – a naopak 
se vynoří nové otázky. 

ElIZaBETH loWEll
LETNÍ ZÁVRAŤ
CENA 249,- Kč

B. T. Bradford
PŘÍLIŠ SILNÉ POUTO

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

ElIZaBETH HaraN
DIVOKÉ VODY
CENA 269,- Kč

ElIZaBETH HaraN
MÍSTO NA SLUNCI

CENA 269,- Kč

laUra WaldEN
PůLNOČNÍ RITUÁL

CENA 269,- Kč

laUra WaldEN 
UPROSTŘED RÁjE

CENA 289,- Kč

laUra WaldEN
OHNIVÁ LAgUNA

CENA 289,- Kč

B. T. Bradford
RODINNÝ NEPŘÍTEL

CENA 289,- Kč

ClaIrE BoUVIEr
NěŽNÝ DÉŠŤ
CENA 269,- Kč

ElIZaBETH loWEll
STŘÍbRNÁ HLADINA

CENA 249,- Kč

bELETRIE28/ 29/bELETRIE
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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. 

BarBara Wood
VYVOLENÁ

CENA 289,- Kč

Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti její-
ho otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit 
otcův národ. Proto se musí z Říma vydat na nebez-
pečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její božská 
moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a ne-
bezpečí. V Římě totiž vládne krutý císař Nero.

BarBara Wood
PANENKY Z RÁjE

CENA 289,- Kč

BarBara Wood
STRÁŽKYNě TAjEMSTVÍ

CENA 289,- 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
PLAMEN DUŠE

CENA 289,- Kč

BarBara Wood
HOŘKÉ TAjEMSTVÍ

CENA 249,- Kč

B. Wood / G. WooTToN
NOČNÍ VLAKY
CENA 269,- Kč

BarBara Wood
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 319,- Kč

BarBara Wood
SEDM DÉMONů

CENA 289,- Kč

BarBara Wood
DOKONALÁ HARMONIE

CENA 289,- Kč

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

sHErry joNEs
AIŠA

CENA 269,- Kč

HaNNaH HoWEll 
UNESENÁ NEVěSTA

CENA 249,- Kč

dEEaNNE GIsT
VZPURNÁ NEVěSTA

CENA 269,- Kč

PaTrICIa Grasso 
KOUZLO NEVINNOSTI 

CENA 269,- Kč

lIsa CooKE 
SRDCOVÉ ESO
CENA 249,- Kč

HElEN a. rosBUrG 
VÁbENÍ POUŠTě

CENA 269,- Kč

lINda laEl MIllEr
NěŽNÝ RYTÍŘ
CENA 229,- Kč

bELETRIE30/ 31/bELETRIE
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Ulla frÖHlING
UKRADENÝ ŽIVOT

Kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské 
sektě vlastní svět plný sadistického násilí. Zde 
mohl děti, ženy i muže beztrestně ponižovat, 
týrat, znásilňovat, trápit hlady, drasticky jim 
vymývat mozky a jinak je ničit. Tento pekelný 
domov, který „otec Paul“ svým ovečkám při-
pravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnější-
ho světa, dokud se některé z obětí nevzepřely.

oxaNa KalEMI 
MAMI, VRAŤ SE! 

CENA 249,- Kč

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. 

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

saraH forsyTH
ZOTROČENÁ

CENA 249,- 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

NaBIla sHarMa 
PEKLO V CHRÁMU bOŽÍM 

CENA 269,- Kč

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

fraNCEsCa  MarCIaNo
SNY UKRYTÉ V ZÁVOjI

CENA 229,- 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

H. BasHIr / d. lEWIs
SLZY POUŠTě
CENA 269,- Kč

saBaTINa jaMEs
SAbATINA

CENA 99,- Kč

CHoGa rEGINa EGBEME
ZA ZLATÝMI MŘÍŽEMI

CENA 99,- Kč

soHEIr KHasHoGGI
DěTÍ SE NEVZDÁM

CENA 99,- Kč

faTIMa
OTROKYNÍ V jEDENÁCTI 

LETECH
CENA 249,- Kč

T. oKPara / C. GUINET
CENA MÉHO ŽIVOTA

CENA 249,- Kč

N. alI / d. MINoUI
DěTSKÁ NEVěSTA

CENA 199,- Kč

MarTINE ayoTTE
OběŤ 

CENA 269,- Kč
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PaTrICIa l. o'NEIll
TRůN SLUNEČNÍHO bOHA

CENA 279,- Kč

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

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…

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 
Ferruccia prozradit tajemství všech tajemství…

ElIZaBETH PETErs 
ZÁHADA SARKOFÁgU

CENA 279,- Kč

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. Za-
čnou se objevovat a mizet vzácné sarkofágy, ná-
sledují podivná úmrtí. Amelie řeší nebezpečnou 
záhadu, ale musí si pospíšit, než bude pozdě.

M. G. sCarsBrooK
LUCREZIA bORgIA – DCERA ĎÁbLA 

Lucrezia Borgia žije v přepychu, jenže pod po-
zlátkem papežského dvora se skrývá temné ta-
jemství: její otec a bratři se nemilosrdně zbavují 
každého, kdo jim stojí v cestě. A právě teď je na 
řadě Lucreziin manžel. Tragédie se hrozivě blíží 
a její plán, jak manžela zachránit, selhává, proto-
že proti ní stojí mnohem hrozivější nepřítel, než 
si dokázala představit…

CHrIsToPHEr W. GorTNEr
ZPOVěĎ KATEŘINY MEDICEjSKÉ

CENA 289,- Kč

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. 

PaTrICIa l. o'NEIll 
FARAONKA

CENA 269,- Kč

CoNsTaNCE  o'BaNyoN
DCERA EgYPTA 

CENA 249,- Kč

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
STRÁŽKYNě PODSVěTÍ

CENA 249,- Kč

sTEPHaNIE dray 
ZNAMENÍ bOHYNě ISIS

CENA 269,- Kč

joCElyNE Godard
EgYPŤANKY –  
PŘÍZEŇ bOHů
CENA 229,- Kč

joCElyNE Godard
EgYPŤANKY –  

PALÁCOVÉ INTRIKY
CENA 229,- Kč

BoNNIE VaNaK
NÁVRAT KRÁLOVNY

CENA 249,- 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

MICHEllE MoraN
NEFERTITI –  

DCERA VěČNOSTI
CENA 269,- Kč

bELETRIE34/ 35/bELETRIE

DOPORUČUjEME

ČERVEN
DOPORUČUjEME

úNOR

DOPORUČUjEME

DOPORUČUjEME

HRDOST 

 MÁ jMÉNO 

ELEONORA
bESTSELLER  

V  PATNÁCTI 

 ZEMÍCH



bELETRIE 33/

aNNE ClINard BarNHIll
ZÁKON LÁSKY
CENA 269,- Kč

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…

PHIlIPPa GrEGory
VÉVODKYNě LUCEMbURSKÁ

CENA 299,- Kč

Jacquetta se tajně provdá a s manželem přijede 
do Anglie. Stane se blízkou důvěrnicí královny. 
Situace v království je napjatá a urozené panstvo 
má co dělat, aby se udrželo naživu, natož pak na 
výsluní. Jacquetta si není jistá, zda dokáže ochrá-
nit královnu, ale využije všechny schopnosti, aby 
zabezpečila zářnou budoucnost své dceři.

MElITa dENKoVá 
MARKÉTA PŘEMYSLOVNA

CENA 249,- Kč

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...

HaNa WHITToN
ZIMNÍ PRINCEZNA

Sophia, dcera Fridricha Falckého a Alžběty Stu-
artovny, nemohla uvěřit vlastnímu štěstí, když 
jí za manžela vybrali vévodu Williama. Jenže 
vévoda se rozhodne pro život se svou milenkou 
a veškeré pravomoci i nevěstu předá svému bra-
trovi Ernestovi, který Sophii miluje. Nad jejich 
manželstvím však visí tíživý stín – Sophia nedo-
káže na Williama zapomenout… 

HaNa WHITToN
KAREL IV.

CENA 249,- Kč

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

PHIlIPPa GrEGory
bÍLÁ KRÁLOVNA

CENA 269,- Kč

PHIlIPPa GrEGory
ČERVENÁ KRÁLOVNA

CENA 269,- Kč

Ella MarCH CHasE 
HŘÍCH PANENSKÉ 

KRÁLOVNY
CENA 269,- Kč

EVa aVa ŠraNKoVá
ČAS NEVINNOSTI

CENA 249,- Kč

sUsaN HolloWay sCoTT 
KRÁLOVSKÝ DAR

CENA 269,- Kč

roBIN MaxWEll
TAjNÝ DENÍK ANNY 

bOLEYNOVÉ
CENA 269,- Kč

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

HaNa WHITToN
ŽÁRLIVÁ CÍSAŘOVNA

CENA 229,- Kč

MElITa dENKoVá
bLUDIŠTě LÁSKY

CENA 249,- Kč

bELETRIE36/ 37/bELETRIE

KVěTEN

DAR  

NEbO PROKLETÍ 

RODU  

LUCEMbURKů
DOPORUČUjEME

DOPORUČUjEME

DOPORUČUjEME

DOPORUČUjEME



jaroslaVa ČErNá
PERLOVÁ KORUNA

CENA 249,- Kč

Mladá Kunhuta věří, že se provdá za budoucího 
krále. Když o její ruku požádá urozený pán na Po-
děbradech, zdá se, že dívka musí na sny zapome-
nout. Jiří miluje svou zem, je zdatný diplomat, jen 
pro romantické chvíle a slova lásky nemá pochope-
ní. Brzy však zjistí, že manželka pro něj znamená 
víc než jen spojení vlivných šlechtických rodů. 

jaroslaVa ČErNá
OHNIVÁ KRÁLOVNA

CENA 249,- Kč

Být královnou je přesně to, po čem Barbora Celská 
touží. Když ji král Zikmund požádá o ruku, vůbec 
jí nevadí, že on je o dvacet let starší. Sice ji jako mi-
lenec okouzlí, ale láska brzy vyprchá. Zůstane jen 
touha po moci a bohatství. Po Zikmundově smrti 
Barbora nepolevuje v boji o nadvládu, a když už se 
zdá, že získá vše, poprvé se opravdu zamiluje…

oldŘIŠKa CIProVá
PRINCEZNA VERONSKÁ

CENA 249,- Kč

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

oToMar dVoŘáK
MEČ PRO KRÁLOVNU 

CENA 249,- Kč

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 
Zikmundovi. Pomoci má Čeněk z Vanterberka, 
jenže mezi ním a královnou vzplane vášnivá láska. 
Žofie hraje vabank o českou zemi i o svou čest. 

jaroslaVa ČErNá
jOHANA Z ROŽMITÁLU

Krásná, chytrá a vzdělaná Johana se sňatku s Jiřím 
z Poděbrad dlouho nebrání. Rychle pochopí, že 
jako manželka nejmocnějšího muže v zemi získá 
postavení a vliv. Dřív než usedne na trůn, čelí 
krutému nařčení z vraždy mladého krále Ladisla-
va. Prožité těžké chvíle, plné lží a intrik, Johanu 
posílí a ona se po manželově boku stává moudrou 
a silnou královnou.

jaroslaVa ČErNá
KRÁLOVSKÉ NÁMLUVY

Už svým příchodem na svět se prvorozená dcera 
polského krále Anna stane otcovým nástrojem 
k upevnění moci. Když dívka doroste, vítězí nad 
nedostatkem ženského půvabu její moudrost 
a dobrota srdce. Než její manžel Ferdinand Habs-
burský pochopí, jak vzácnou ženu si vzal vlastně 
z donucení, musí Anna na pražském královském 
dvoře snést mnoho příkoří. 

VIola slaVíKoVá
KRÁLOVNA NA úTěKU

Smrt Václava II. a jeho syna Václava III. vynese 
Jindřicha Korutanského a Annu, nejstarší dceru 
krále Václava II., na český trůn. Anna zoufale 
sleduje, jak neschopný Jindřich uvádí království 
do chaosu. Navíc prohraje boj o královskou ko-
runu se sestrou Eliškou a jejím ženichem Janem 
Lucemburským. Nešťastná tajně v noci opouští 
Pražský hrad…

oldŘIŠKa CIProVá
HŘÍŠNÁ KRÁLOVNA

Konstancie, princezna z uherského královského 
rodu, se vdá za Přemysla Otakara I. Přestože je 
manželem oslněna, na Pražském hradě se dobře 
necítí. Přemysl pro ni nemá čas ani dost pocho-
pení. Její snaha získat královu pozornost končí 
neúspěšně. Nešťastná Konstancie se zamiluje do 
jiného muže a pro svou lásku se chce všeho vzdát. 
To ji může stát život…

jaroslaVa ČErNá
ANEŽKA A KRÁL

CENA 269,- Kč

oToMar dVoŘáK
PAST NA KRÁLOVNU

CENA 249,- Kč

oToMar dVoŘáK
KACÍŘSKÁ KRÁLOVNA 

CENA 249,- Kč

oldŘIŠKa CIProVá
NEVěSTA  

ŽELEZNÉHO KRÁLE 
CENA 239,- Kč

oldŘIŠKa  CIProVá
ZATOULANÁ KRÁLOVNA

CENA 229,- Kč

oldŘIŠKa CIProVá
úNOS UROZENÉ PANNY

CENA 249,- Kč

jaroslaVa ČErNá
ROZMARY LÁSKY

CENA 249,- Kč

jaroslaVa ČErNá
KATEŘINA

CENA 269,- Kč

bELETRIE38/ 39/bELETRIE

ČERVEN
LEDEN

DUbEN
DOPORUČUjEME

ZÁŘÍ

ČERVENEC
DOPORUČUjEME

DOPORUČUjEME
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ElIZaBETH MIlEs
POMSTA – NěKDY LÍTOST NESTAČÍ 

CENA 249,- Kč

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

NaNCy HoldEr / dEBBIE VIGUIÉ
VLČÍ PRAMEN –  ZÁKON SMEČKY

Krátce poté, co Katelyn v lese napadl vlk, dívka 
si na sobě všimne podivných změn a zanedlou-
ho pochopí, že teď v krvi ponese prokletou sto-
pu vlkodlaků. Záhadná rodina Fennerů přísa-
há, že nikdo z nich Katelyn nezranil. Existuje 
jediné vysvětlení – v hlubokých lesích přebývá 
ještě něco jiného. Navíc se díky této změně vy-
ostřuje její vztah k Trickovi a Justinovi.

ElIZaBETH MIlEs 
ZÁVIST – POMSTA bUDE SLADKÁ

Blíží se jaro, sníh taje a odhaluje skrytá ta-
jemství. Fúrie jsou zpátky a Emily to má brzy 
zjistit. Poté, co spolkla červené bobulky, díky 
nimž zachránila Judda, je s Fúriemi svázaná 
a postupně se v ní odehrává proměna. Emily 
by se chtěla svěřit Juddovi a Gabby, ale nemů-
že, bojí se ještě větší pomsty. Fúrie vědí vše 
a jejich moc den ode dne narůstá. 

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
wARCRAFT   

ZEMě PŘÍZRAKů
CENA 149,- Kč

r. a. KNaaK / j.-H. KIM
wARCRAFT  
STÍNY LEDU

CENA 149,- Kč

r. a. KNaaK / j.-H. KIM
wARCRAFT   
DRAČÍ LOV

CENA 149,- Kč

lIsI HarrIsoN
DÍVČÍ PARTA
CENA 179,- Kč

KEITH sParroW 
NAUČTE SE KRESLIT MANgA

CENA 299,- Kč

PETr KoPl
PES bASKERVILLSKÝ 

CENA 199,- Kč

PETr KoPl
NÁVRAT DO úDOLÍ STÍNů

CENA 149,- Kč

sHaNa NorrIs
bLbÁ SÁZKA O FAjN 

KLUKA
CENA 229,- Kč

IloNa EINWoHlT
Můj CUCFLEK A jÁ 

CENA 219,- Kč

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 

POMSTA bUDE SLADKÁ
CENA 189,- Kč

jAK  

SE  DO LESA  

VOLÁ…

KIMBErly PaUlEy
PIjOU MI KREV  ANEb UPÍRKOU  

NA VLASTNÍ NEbEZPEČÍ
CENA 199,- Kč

MUSÍŠ bÝT  

NEUSTÁLE  

VE STŘEHU

NINa BErry
TAK TROCHU jINÁ

Dez je obyčejná slušná holka, která poslouchá 
rodiče i učitele a snaží se zůstat nenápadná. 
Teprve až zachrání Caleba ze stříbrné klece, 
dozví se od něho, jaká opravdu je a co se v ní 
skrývá. Nyní v Dezině nitru žhne temnota 
a ani Caleb, ostatní spřízněnci či nepřátelé 
nemůžou být dost připravení na to, co roz-
poutá.

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 skamará-
dí 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. 

KVěTEN

DOPORUČUjEME
ČERVEN

POROUČÍ  

SRDCE  

ČI ZVÍŘECÍ  

INSTINKT?

ZÁŘÍ
PO TOMHLE  

NENÍ RADNO 

 PÁTRAT

OD AUTORKY  

SERIÁLU bUFFY, 

PŘEMOŽITELKA 

UPÍRů

DOPORUČUjEME
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daVId rŮŽIČKa
STRAŠIDLA,  

PŘÍZRAKY A SKŘÍTCI   
CENA 229,- Kč

HyNEK KlIMEK
VLÁDCOVÉ NAŠICH HOR

CENA 229,- Kč

             POVěSTI

sTaCy GrEGG
NA jÍZDÁRNě – CENA VÍTěZSTVÍ

Georgie si na škole vybudovala jistou pozici, 
přesto konkurence a rivalita mezi studenty 
pokračují. Pak Georgie dostane pozvání do 
rodinného sídla spolužáka Jamese, ke kterému 
od počátku chová něžné city. Netuší, čeho se 
na návštěvě během prázdnin dočká. Brzy se 
ukáže, že soupeření a touha zvítězit dokážou 
poničit i nově vzniklá přátelství. 

laUrEN BrooKE
jEZDECKÁ AKADEMIE – SRDCE ZE ZLATA

CENA 189,- Kč

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

EdITa PlICKoVá
ŠKOLA KRESLENÍ – PRO DěTI OD 4 LET

CENA 149,- Kč

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

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 34/  

TROUFALÉ PLÁNY
CENA 169,- Kč

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

BoNNIE BryaNT
DÍVKY V SEDLECH 1/

KAMARÁDKY
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

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

M. TEToUroVá / E. PlICKoVá
VELKÝ RÁDCE PRVŇÁČKA

CENA 329,- Kč

M. TEToUroVá / E. PlICKoVá
VELKÝ RÁDCE ŠKOLÁČKA

CENA 349,- Kč

CorINa BEUrENMEIsTEr
UČÍME SE KRESLIT –  

ZVÍŘÁTKA V ZOO
CENA 189,- Kč

laUrEN BrooKE
jEZDECKÁ AKADEMIE

CENA 179,- Kč

laUrEN BrooKE
jEZDECKÁ AKADEMIE

DOKONALÝ TÝM 
CENA 189,- Kč

BrIGITTE BloBEl 
ZVÍŘECÍ POHOTOVOST –

NA STOPě
CENA 169,- Kč

sTaCy GrEGG
NA jÍZDÁRNě –  

VELKÁ ZKOUŠKA
CENA 189,- Kč

j. BUrCHETT / s. VoGlEroVá
ZÁCHRANÁŘI –  
PAST NA TYgRA

CENA 179,- Kč

DOPORUČUjEME
DUbEN

úNOR
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