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Jak nakupovat nejvýhodněji

Přes náš e-shoP – nejlevněji naše knihy seženete vždy na webu 
www.alpress.cz

dárek a Poštovné zdarma – když si jednorázově objednáte knihy 
v celkové hodnotě nad 1000 Kč, 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 %!
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s  novým  podzimem  nastává  spousta 
radostí  –  návrat  dětí  do  škol  (dámy 
vědí, o čem mluvím) a také delší večery, 
které nás pozvou ke knížkám.

Z edičního plánu Nakladatelství Al-
press  jsme  si  na  první  pohled  vybra-
li  rychle:  pánům  bychom  doporučili 
mrazivý thriller Host s výstižným podti-
tulkem ‚Co přijde, až nebudete doma‘ 
a  dlouho  očekávanou  novinku  Kena 
McClura  Lovec myšlenek,  kde  se  opět 
setkáváme  s  lékařem  Stevenem  Dun-
barem,  který  musí  odhalit,  co  stojí  za 
výzkumem  na  doživotně  odsouzených 
vězních.  Dámy  určitě  osloví  napínavý 
příběh  na  pozadí  skutečných  historic-
kých událostí nazvaný Ochutnávačka nebo 
dobrodružný  román  z  Austrálie  Dokud 
nás láska nerozdělí od Mirji Hein. 

S podzimem přichází i první starosti 
s vánočními dárky. Měli bychom jeden 
skvělý  tip – knihy  (nejenom pro děti) 
Džungle a Na pólu, jsou vytvořené jedineč-
nou  technikou  Photicular  a  dokážou 
zachytit svět zvířat v pohybu. 

Nakonec  bych  ještě  přidala  novou 
knihu Hany Hindrákové Nezlomný, prav-
divý příběh keňského chlapce, který od 
šesti  let  musel  vyrůstat  na  ulici.  Jsme 
velmi potěšeni, že nás autorka ustavila 
kmotry této knihy. Můžu vás uklidnit – 
je to příběh silný a krutý, ale s dobrým 
koncem.

A  pokud  nebyl  tento  rok  přesně 
podle vašich představ, zkuste si vyložit 
krásně ilustrované Tarotové karty, věříme, 
že pod vedením andělů vám plány ten-
tokrát vyjdou.

Vážení a milí,

S úctou Eva Hrušková a Jan  Přeučil 
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cena �99  kč

JAN A. NOVÁK
za taJemstvím Pokladů  
Čech, moravy a slezska

cena �89  kč

Poklad! Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se 
drahokamy a šustí tajnými dokumenty. Také z něj 
však běhá mráz po zádech – připomíná krev pro-
litou při jeho shromažďování, ukrývání i hledání. 
Neexistuje  hrad,  zámek,  zřícenina  či  nápadná 
skála, kde by se neukrývaly drahocennosti, často 
hlídané silami, které nejsou z tohoto světa.

JAN A. NOVÁK
utaJené vynálezy

cena �89  kč

JAN A. NOVÁK
hory a koPce  

oPředené taJemstvím
cena �79  kč

JAN A. NOVÁK
záhady BiBle

cena �79  kč

JAN A. NOVÁK
utaJené osoBnosti 

ČeskÝch děJin
cena �79  kč

JAN A. NOVÁK
taJemné Podzemí  
na našem Území

cena �79  kč

JAN A. NOVÁK
záhadné vynálezy

cena �69  kč

JAN A. NOVÁK
karel iv. – 

 mystik a ČaroděJ
cena �79  kč

JAN A. NOVÁK
taJemnÝ hrad karlšteJn

cena �79  kč

JAN A. NOVÁK
První rePuBlika – zamlČená historie

cena �99  kč

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala prv-
ní republika, je stále dost. Dodnes se spekuluje 
o úloze tajných spolků při jejím vzniku, o půvo-
du prvního prezidenta či o jeho společenských, 
korupčních i špionážních aférách. Ale jsou také 
nerozluštěné kriminální záhady a hypotézy plné 
tajemství,  které  s politikou nesouvisí,  a přitom 
nemají o nic menší význam.

JAN A. NOVÁK
temPláři, zednáři a další 

taJné sPoleČnosti 
v Čechách a ve světě

cena �89  kč

JAN A. NOVÁK
Po stoPách Černé 

Bohyně
cena �79  kč
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cena �99  kč

VLADIMÍR LIŠKA
zloČiny a traGédie  
v ČeskÝch děJinách

cena �69  kč

L. DONcAsteR /  
A. hOLLAND

neJvětší  záhady světa
cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
Posvátná místa  
České rePuBliky

cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
maGická místa  

České rePuBliky
cena ��9  kč

VLADIMÍR LIŠKA
České, moravské a slezské zámky – 

ve Faktech, mÝtech a leGendách
cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
nePohodlní FilozoFové

cena �89  kč

VLADIMÍR LIŠKA
hrůzné události ii. světové 

války v ČeskÝch zemích
cena �69  kč

JOhN MARLOwe
neJkrutěJší PsychoPati 

v děJinách
cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
neJvětší doByvatelé 

a voJevůdci
cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
neJvětší záhady  

dávnÝch Čech
cena ��9  kč

VLADIMÍR LIŠKA
neJvětší skandály  

a aFéry v ČeskÝch děJinách
cena �79  kč

JAVIeR MARtÍNeZ-PINNA
neJvětší Poklady světa

Vydejte  se  s  námi  objevit  hroby  Alexandra  Velikého, 
Attily  nebo  Čingischána.  Podlehněte  honbě  za  zlatem 
uloupeným piráty. Pokuste se rozluštit  indicie k pokladu 
v Rennes-le-Château, které zanechal opat Saunière. Kni-
ha španělského historika živě líčí příběhy nejhledanějších 
pokladů od předkolumbovského El Dorada, národu Inků, 
bohatství templářů až k utajeným skvostům třetí říše. 

VIKtOR ČeRNOch
Jak dlouho PřežiJe lidstvo

cena �89  kč

literatura Faktu / záhady �/literatura Faktu / záhadyss
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KAReL KOstKA
kdo Jsme

cena 319  kč

eDwARD hOLLIs
historie architektury

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

KAReL KOstKA
tomáš BaŤa a BaŤovské školství

cena 3�9  kč

Tomáš Baťa  je  chápán  jako  světový  feno-
mén  a  příklad  podnikatelského  úspěchu. 
Méně se ovšem ví, že pod jeho přímým vli-
vem se rozvíjelo ve Zlíně i školství, ve kte-
rém  byly  uplatňovány  principy  americké 
pragmatické pedagogiky, a toto odvětví se 
tak stalo přímou součástí budování „ame-
rického snu v moravské kotlině“.

GÉRARD DeNIZeAU
leonardo da vinci

cena 890  kč

Leonardo da Vinci, vynikající malíř a nedostižný 
vynálezce, se geniálně projevoval jak v umění, tak 
ve světě  strojů a  techniky. Tato nádherně  ilustro-
vaná kniha vyzdvihuje jeho výjimečný talent i vi-
zionářský rozměr jeho tvorby a vynálezů. Pomocí 
četných umělcových kreseb zkoumá, jak se snažil 
objevit zákonitosti světa. Představuje jeho sny, dílo 
i osobnost, které dodnes nepřestávají fascinovat…

DAVID GARDNeR
nezaPomenutelné leGendy

cena �99  kč

GÉRARD DeNIZeAU
BiBle v oBrazech světovÝch malířů

cena 699  kč

Výtvarná zpracování biblických epizod od Noemovy 
archy až po Apokalypsu pro vás od nynějška už nebu-
dou skrývat žádná tajemství! Nechte se unést nejkrás-
nějšími malbami dějin umění. Naučte se číst obrazy 
a rozumět jim pomocí zvýrazněných detailů. Unikát-
ní publikace pro všechny, kdo chtějí poznat, jak Bible 
inspirovala největší díla světového malířství.

DOUGLAs BOYD
1000 let ruské 
rozPínavosti

cena 3�9  kč

BeRNARD LecOMte
taJemství kremlu

cena 3�9 kč

literatura Faktu / záhady6/ ss
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sLÁVKA POBeROVÁ
První Po Bohu

cena �79  kč

sLÁVKA POBeROVÁ
lásky  

ČeskÝch královen
cena �19  kč

PeteR DAVIDsON
říše světa
cena 399  kč

JAN BAUeR
ženy z rodu Přemyslovců

cena �69  kč

JAN BAUeR
ženy  z rodu lucemBurků

cena ��9  kč

JAN BAUeR
ženy z rodu haBsBurků

cena ��9  kč

słAwOMIR KOPeR
taJnosti a skandály starověku

Díky  fascinujícímu vyprávění  získávají  slavné 
postavy starověku lidskou podobu. Kniha líčí, 
jak  trpěli,  bojovali  a  milovali,  představí  nám 
jejich  všední  zvyky  i  pikantní  aféry.  Autor 
vykresluje obraz velkých mužů  i žen ze staré-
ho Egypta, Persie,  starověkého Řecka a Říma 
i  počátků křesťanství,  který  je  často  vzdálený 
tomu, co známe z učebnic dějepisu.

JAN BAUeR
Převratné události 
v ČeskÝch děJinách

cena �89  kč

JAN BAUeR
České Princezny  

na evroPskÝch trůnech
cena ��9  kč

JeRZY BesALA
utaJené  

děJiny evroPy
cena �99  kč

JAN BAUeR
Převratné události 
v děJinách lidstva

cena �89  kč

IwONA KIeNZLeR
evroPa Je rodu ženského

cena �69  kč

Ženy, přestože měly omezená práva a byly odkáza-
né na muže, v dějinách Evropy zanechaly výraznou 
stopu. Ať přímo, či nepřímo měnily historii toho-
to kontinentu. Doubravka Přemyslovna, Eleonora 
Akvitánská, Isabela Kastilská, Kateřina Veliká, krá-
lovna Viktorie a další panovnice, manželky, sestry 
i milenky králů zformovaly i náš dnešní život.

literatura Faktu / záhady 7/literatura Faktu / záhadyss
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eILI GOLDBeRG
velkÝ snář
cena �99  kč

snář 
1000 klasickÝch snů

cena ��9  kč

steVeN cARDOZA
Praktická cviČení Podle 

Čínské medicíny
cena �89  kč

MIcheL heNNIQUe
kyvadlo od a do z

cena �89  kč

Ztratili jste klíče od auta či hledáte nejvhodnější místo 
pro psí boudu na zahradě? Nepotřebujete k tomu žád-
ná kouzla,  stačí  se naučit pracovat  s kyvadlem podle 
praktických  návodů  v  této  knize.  Její  autor  pochází 
z rodu proutkařů a sám má vysokou úspěšnost v pátrá-
ní po pohřešovaných osobách či přírodních zdrojích. 

JAYNe wALLAce
andělskÝ tarot

Objevte znamení a proroctví pro každý den, která vám odhalí 
andělské karty. Ať už hledáte naději, duševní sílu, lásku či po-
mocnou ruku pro důležitá životní rozhodnutí, tyto jedinečné 
tarotové karty vás intuitivně spojí s moudrem andělů, které 
zodpoví vaše otázky. Přiložená příručka seznámí s nejdůleži-
tějšími způsoby vyložení karet, objasní význam jednotlivých 
symbolů a obohatí vaše výklady o nadpozemskou inspiraci.

RIchARD weBsteR
maGické kyvadlo

cena ��9  kč

KAthLeeN MccORMAcK
tarot 

cena �69  kč

RIchARD weBsteR
Čtení z ruky Pro 

zaČáteČníky
cena �69  kč

PetRA sONNeNBeRG
Praktické využití  

věšteckého kyvadla
cena �89  kč

mandaly  
Pro  meditaci a vnitřní 

rovnováhu
cena 169  kč

esoterika / zdraví8/ ss
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chRIstINe M. BRADLeR
FenG šueJ –  

lexikon od a do z
cena �89  kč

LADA sKULILOVÁ
šŤastnÝ domov 

Pomocí FenG šueJ 
cena �69  kč

ALOIs ANDRew URBIŠ
žít FenG šueJ 

cena �89  kč

GUILLeRMO FeRRARA 
tantra 

cena 3�9  kč

PAUL JOANNIDes
sex Je umět,  chtít a vědět

cena �89  kč

chRIstINe BURKe
JÓGa Pro zdraví

cena 3�9  kč

Máte  pocit,  že  jste  často  vyčerpaní?  Že 
trpíte  bolestmi  hlavy  a  šíje,  které  ne  a  ne 
ustat? Toužíte po dokonalejší lásce, pocho-
pení a vyrovnanosti? Tato kniha vkládá do 
vašich rukou moc uzdravovat a léčit – vaši 
duši, tělo i mysl! Najdete v ní účinné léčivé 
cviky na čtyřicet nejčastějších potíží. Každá 
sestava trvá nanejvýš patnáct minut. Všech-
ny  cviky  a  pozice  doprovázejí  názorné  fo-
tografie. Získáte pružné a vytvarované tělo, 
odbouráte  každodenní  potíže,  předejdete 
nemocem a vnesete do svého života i okolí 
pohodu.

NIcOLe BAILeY
tantra 

 milování tělem i duší
cena 369  kč

Tantra a sex k sobě patří jako muž a žena, tantrický 
sex svým duchovním rozměrem povyšuje milování 
na vrcholně vědomý, radostný a obohacující záži-
tek. Kniha otevírá bránu k extázi milostnými pře-
dehrami,  intimními  masážemi,  pozicemi  a  tech-
nikami,  jimiž  se  zbavujeme  jakýchkoli  zábran 
a prohlubujeme spojení s milovaným partnerem.

VLADIMÍRA ČeRNAJOVÁ
motivaČní diář  – každÝ den s Úsměvem

cena ��9  kč

Další rok je před námi. Jaký bude? Pohodový, chao- 
tický,  šťastný,  zajímavý,  nudný  nebo  snad  dokonce 
přelomový?  Diář  bude  vaším  průvodcem  a  pomoc-
níkem,  svědkem  naplánovaných  i  naopak  nečeka-
ných událostí a strážcem vzpomínek. Tak házejte své 
myšlenky na papír, pobavte se každý měsíc krátkým 
příběhem, který napsal sám život, vybarvujte antistre-
sové omalovánky a hlavně – prožijte skvělý rok! 

MARINA DeL cARMeN
kámasÚtra
cena �99  kč

esoterika / zdraví 9/esoterika / zdravíss
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JAsON sUMNeR
cyklistika – 1100 
neJlePších rad

cena �69  kč

cAtheRINe DeLVAUX
100 recePtů Pro rozkvetlou zahradu, Balkon i terasu

cena �99  kč

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

DIeteR seIBeRt
alPské třítisícovky

cena 319  kč

eVAMARIA wecKeR 
alPy – neJkrásněJší  

vyhlídky 
cena 3�9  kč

DANIeL ORGONÍK
neJvyšší vrcholy evroPy

cena 3�9  kč

Po celém světě dělají obyčejní lidé 
neobyčejné věci, které je nutí do-
sáhnout nemožného a dostat se až 
za  hranici  svých  fyzických  i  psy-
chických  možností.  I  Česká  re-
publika nabízí řadu výzev pro vy-
znavače extrémních sportů. Ať už 
jde o běh, cyklomaraton, vodácký 
závod či víceboj – všechny prověří 
schopnosti i připravenost každého 
účastníka.  Kniha  představí  skoro 
půl  stovky  těch  nejtvrdších  zá-
vodů,  včetně  map  a  praktických 
informací,  zatímco  obrazová  do-
kumentace  vás  zavede  přímo  do 
centra dění.

DANIeL ORGONÍK

extrémní Česko
závody Plné adrenalinu

hoBBy10/ ss
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Knihy vychází v říjnu

na PÓlu
cena 6�9  kč

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Po-
lární  záře  zahaluje  hvězdnou  noční  oblohu 
hedvábnou  duhou.  Oba  póly  jsou  krajiny 
extrémů – vzdálené, tajuplné a řídce osídlené 
tvory,  kteří  se  museli  dokonale  přizpůsobit 
drsným  podmínkám.  Skýtají  nám  pohled, 
jaký nenajdete nikde na Zemi. Pomocí uni-
kátní  techniky  Photicular  přibližuje  knížka 
nezapomenutelný, avšak křehký svět, zachy-
cený navždy v živých pohybech. Je to tanec 
života ve formě knihy. Přesvědčte se sami!

džunGle
cena 6�9  kč

Objevte svět překypující životem. Deštné 
lesy, nepropustné a plné tajemství, jsou 
domovem víc než poloviny všech rostlin 
a živočichů na Zemi. Pomocí unikátní 
techniky Photicular kniha poodhaluje zá-
voj, za nímž se skrývá prostředí, kam jen 
stěží pronikají sluneční paprsky, a zachycu-
je ho navždy v barvách a živých pohybech.  
Pozorujte třeba tygra na číhané nebo nád-
herně zbarveného papouška, jak se vznáší 
nad korunami vzrostlých stromů.

hoBBy 11/hoBByss

PHOTICULAR 

je jedinečná technika, 

která dělá z obyčejných 

fotografií živé pohyblivé  

obrázky

Prohlédněte si na www.youtube.com/watch?v=HfQKFP-wAck



naše miminko
cena �99  kč

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

F. hecKeR / K. hecKeR 
Průvodce Přírodou

cena �89  kč

JANA MARtINKOVÁ
rostliny – kaPesní atlas

cena �69  kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci našich lesů  

a zahrad
cena ��9  kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci našich vod  

a mokřadů
cena ��9  kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci

cena ��9  kč

VLADIMÍR ANtONÍN
houBy – kaPesní atlas

cena �69  kč

naše svatBa
cena �99  kč

LYNeLLe scOtt-AItKeN
raW živá strava

cena 3�9  kč

DÁJA MRÁZOVÁ
domácí Pekárna

cena 189  kč

DÁJA MRÁZOVÁ
domácí Pekárna –

snadné recePty
cena 199  kč

eDItA PLIcKOVÁ
deník  

našeho děŤátka
cena 199  kč

První alBum  
našeho děŤátka

cena ��9  kč
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chARLOtte  BRONtË
Jana eyrová

cena �69  kč

JAcK LONDON
tulák Po hvězdách

cena �69  kč

JOhN steINBecK
o myších a lidech

cena 199  kč

F. M. DOstOJeVsKIJ
zloČin a trest

cena �69  kč

eMILY BRONtË
na větrné hůrce

cena ��9  kč

OscAR wILDe
oBraz doriana Graye

cena �19  kč

JAcK LONDON
démon alkohol

cena ��9  kč

JOhN steINBecK
na Plechárně

cena �69  kč

Mack a jeho sousedé z ulice Na Plechárně chtějí udělat 
radost  svému  příteli  Doktorovi  a  rozhodnou  se  uspo-
řádat  pro  něj  oslavu.  Naneštěstí  se  celá  akce  vymkne 
kontrole  a  je při ní  zničen Doktorův dům  i  laboratoř. 
Úsilí  získat  si  zpět  jeho přízeň přinese  ještě bláznivější 
nápad – přichystat novou párty. Komický i nostalgický 
příběh obyčejných lidí a jejich radosti ze života.

JOhN steINBecK
hrozny hněvu

Krutá sucha zničila veškerou úrodu na farmě To-
movy  rodiny.  Zmámeni  iluzí  o  šťastné  budouc-
nosti  odcházejí  za  prací  do  Kalifornie.  Cesta  za 
snem se ovšem promění v boj s větrnými mlýny, 
ve kterém naleznou někteří členové rodiny smrt 
a  jiní  se  snaží  navzdory  situaci  zachovat  si  víru 
v lidskost a naději na lepší zítřky.

JOhN steINBecK
na vÝchod od ráJe

cena �89  kč

hoBBy 13/světová literatura / Beletrie
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* sága rodu courtneyů   * * sága rodu Balantyneů 

wILBUR sMIth
hromoBití
cena �89  kč

wILBUR sMIth
PtaČí vodoPády

cena �99  kč

wILBUR sMIth
PoBřeží v Plamenech 

cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
zlatÝ lev

cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
Predátor

cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
orel v oBlacích

cena �89  kč

wILBUR sMIth
šelma

cena 319  kč

wILBUR sMIth
BludnÝ kruh

cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
leoPard loví v temnotách

cena �99  kč

wILBUR sMIth
monzun

cena 319  kč

*

*

*

**

*

wILBUR sMIth
kořist

Francis  Courtney  připlouvá  ke  břehům  Afriky, 
aby pomstil smrt svého otce. Hamižní obchodníci 
a obávaní piráti, kteří pobřeží obývají, v podstatě 
představují  vřelé  uvítání  ve  srovnání  s  nebezpe-
čím, jež vychází z rodinného kruhu. Setkání pří-
buzných rozdrásá staré rány a vyústí v tuhý boj, 
v němž se odráží hříchy předchozí generace.

wILBUR sMIth
zlatá liška
cena �99  kč

wILBUR sMIth
modrÝ horizont

cena 319   kč

*

*

* *
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wILBUR sMIth
koPí osudu
cena 319  kč

wILBUR sMIth
Posel slunce

cena �99  kč

wILBUR sMIth
PíseŇ slonů

cena 319  kč

wILBUR sMIth
nenasytnÝ Jako moře

cena �99  kč

wILBUR sMIth
nad ProPastí

cena 369  kč

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

wILBUR sMIth
triumF slunce

cena �99  kč

wILBUR sMIth
diamantová cesta

cena �89  kč

wILBUR sMIth
řeka Bohů

sedmÝ PerGamen
cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
řeka Bohů 

ČaroděJ
cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
řeka Bohů

román ze starého eGyPta
cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
řeka Bohů

vnitřní oko
cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
řeka Bohů – Bůh Pouště

cena 3�9  kč

*
**

*

wILBUR sMIth
řeka Bohů – Faraon

cena 3�9  kč

*
**
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chRIstIAN JAcQ
ramses – syn světla

cena �79  kč

Ožívá příběh o cti, zradě a lásce z dob starého Egypta. 
Ramses je připravován na roli panovníka. Je tu ovšem 
problém. O trůn usilují i jiní. Nezkušený Ramses se 
snaží  bojovat  s  podlými  intrikami  a  závistí  lidí,  od 
nichž by to nejméně čekal. Ve víru divokých událostí 
bude muset čelit mnoha těžkým rozhodnutím a hle-
dat způsob, jak rozpoznat pravé přátelství a lásku.

KAReL cUBecA
Faraonův následník

cena �79  kč

eLIZABeth PeteRs
sBěratel duší

cena �69  kč

eLIZABeth PeteRs
strážkyně Podsvětí

cena �89  kč

Emersonovi zahajují vykopávky v Údolí králů, ale 
Amelie obdrží varování, aby se držela dál od hrob-
ky označené 20A! Sny o veliké kočce, egyptském 
znamení štěstí, naopak popohání Amelii v kopání, 
dokud neobjeví mumii ženy, zavražděné před ně-
kolika lety. Rodině nezbývá než odhalit temný stín, 
který chce za každou cenu jejich pátrání zhatit.

eLIZABeth PeteRs
zmizení neFertiti

cena 3�9  kč

Amélie s manželem přijíždí do Káhiry. Hned první 
den naruší pobyt pobodaný muž, který vběhne do 
jejich koupelny a padne na zem mrtev. V kapse má 
lístek s  jejím jménem. Manželský pár se nenechá 
zastrašit a vypraví se k nalezišti busty královny Ne-
fertiti. Tam je překvapí další záhada – její objevitel 
se pomátl na rozumu a zmizel i s nálezem.

chRIstIAN JAcQ
ramses –  

chrám miliÓnů let

Ramses zdánlivě splňuje všechny předpokla-
dy, aby nahradil svého otce a stal se velkým 
faraonem. Kromě věrné manželky Nefertari 
a  své  matky  má  i  podporu  blízkých  přátel. 
Ale korunovace přiláká nepřejícné spiklence 
a nový panovník padne do pasti.

KAReL cUBecA
Faraonův soud

cena �89  kč

KAReL cUBecA
kaWa 9

cena �99  kč
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LOUIs L' AMOUR
smrt PřiJde s Úsvitem

cena �69  kč

Po  útoku  indiánů  se  Callaghenovi  podařilo 
dostat patrolu  zpět do bezpečí.  Jen nezkušený 
poručík, který je vedl, zahynul. Ale proč vůbec 
zamířil tak hluboko do pouště? A jaké řeky zlata 
se týká mapa, kterou Callaghen našel v poručí-
kově pozůstalosti? Jisté je, že o mapě ví ještě ně-
kdo a necouvne ani před vraždou, aby ji získal.

LOUIs L' AMOUR
mexické zlato

cena �69  kč

LOUIs L' AMOUR
kraJina Pistolníků

cena ��9  kč

LOUIs L' AMOUR
PoušŤ nezná slitování

cena ��9  kč

LOUIs L' AMOUR
muž Proti muži

cena ��9  kč

LOUIs L' AMOUR
v zaJetí zlaté řeky

Adam Stark narazil na zlato. Spolu se ženou 
a sestrou se snaží vytěžit co nejvíce, zatímco 
se jim ve spleti vyprahlých kaňonů daří uni-
kat  pozornosti Apačů. Znenadání  se  objeví 
psanec Taggart  pronásledovaný  lovcem  od-
měn  a  vášnivý boj  o  zlato  i  lásku  rozpoutá 
mezi hrdiny románu nevídané peklo. 

KAReL cUBecA 
ve stínu Faraona 

Když uznávaný profesor psychologie skončí po 
nehodě v kómatu, zkouší mu jeho syn navrátit 
vědomí pomoci hypnotické  regrese. Zdánlivě 
mrtvý  muž  vypráví  v  hypnóze  o  jednom  ze 
svých  minulých  životů,  který  v  reinkarnaci 
znovu  prožívá.  Společně  s  ním  procházíme 
starým  Egyptem  prokvetlým  intrikami  a  do-
zvídáme  se,  proč  jej  faraon  Hakor  ustanovil 
svým rádcem a důvěrníkem…

LIBBIe hAwKeR
dar Boha slunce

Aby mohl nový faraon oprávněně usednout na 
trůn,  musí  si  vzít  královskou  dceru  Ahmose, 
obdařenou  božským  vnuknutím.  Očekává  se 
také, že faraonovi dá syna. Jednou se jí zdá sen, 
že přivede na svět bohy milované dítě, s nímž 
Egypt dospěje ke slávě. Vize se nakonec splní, 
ale místo chlapce se k faraonově nelibosti naro-
dí děvčátko. Oznámit Egyptu ženskou násled-
nici by pro něj znamenalo pohromu. 
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DAVID MORReLL
Bratrstvo růže

cena 3�9  kč

Chrise a Saula, dva chlapce vyrůstající v sirot-
činci, váže navzdory rozdílnému původu pevné 
přátelství  a  také oddanost k Elliotovi,  záhad-
nému  muži,  který  je  jako  jediný  navštěvoval 
a choval se k nim jako k vlastním synům. Když 
dospěli, vycvičil  z nich profesionální zabijáky 
tak dobře, že je nemožné je zneškodnit. Jenže 
právě na tom závisí jeho život.

DAVID MORReLL
stoPy mizí v mlze

cena �99  kč

DAVID MORReLL
vládce noci

cena �99  kč

DAVID MORReLL
na hraně temnoty

cena �89  kč

DAVID MORReLL
Bratrstvo kamene 

cena 3�9  kč

V odlehlém klášteře strávil osamocený Drew šest 
let pokáním za činy, které napáchal. Jediný jeho 
kontakt se světem je ruka muže, který mu škvírou 
podává chudý pokrm, a myš, která ho během jíd-
la navštěvuje. Jednoho dne jeho zvířecí společnice 
zahyne po pozření několika drobků chleba. Teh-
dy mnich pochopí, že ho dostihla jeho minulost, 
a poprvé po letech svůj úkryt opustí.

ANDReAs wINKeLMANN
host

Když se Thomas a Saskia vrátí z dovolené, hned 
zjistí, že je něco špatně. V domě někdo byl. Za-
tímco ze sebe Saskia smývá špínu z cest, Thomase 
někdo prudce udeří do hlavy. Po týdnech v bezvě-
domí se probírá a zjišťuje, že Saskia byla unesena. 
V okolí se začnou ztrácet i další ženy a ve vzduchu 
visí tísnivé ticho nalezených mrtvých těl.

MAtthew ReILLY
Čtyři leGendy

cena 3�9  kč

MAtthew ReILLY
střežená zÓna

cena �89  kč

MAtthew ReILLY
strašák

cena �89  kč
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KeN MccLURe
lovec myšlenek

Doktor Barrownam provádí výzkum ve věznicích 
s psychopatickými vrahy, aby dokázal, že lze „pře-
pnout“  genetickou  výbavu  odsouzených  a  tím 
změnit  jejich  chování.  Je  přesvědčen,  že  se  blíží 
největšímu  objevu  v  dějinách  neurologie.  Když 
jeho  práci  podpoří  utajený  soukromý  investor, 
rozhodne  se  doktor  nové  poznatky  nezveřejnit, 
což se neobejde bez tragických následků.

sIDNeY sheLDON
BoJíš se tmy?

cena 3�9  kč

Z celého světa přichází zprávy o podivných zmizeních 
a  vraždách.  Tyto  události  svedou  dohromady  i  dvě 
mladé vdovy Kelly a Dianu. Ty vzápětí zjistí, že se ně-
kdo pokouší  odstranit  i  je. Z donucení uzavřou obě 
ženy spojenectví, ovšem podezírat začnou nejen všech-
ny kolem, ale i jedna druhou. Strašlivá hra na kočku 
a myš je plná otázek, na něž zatím schází odpovědi…

sIDNeY sheLDON
odhalená tvář

cena �79  kč

Proslulý psychoanalytik Judd Stevens stojí před 
nejzávažnějším případem své kariéry. Dva  lidé 
z jeho blízkosti byli zavražděni. Vyřizuje si s ním 
účty  někdo  nervově  labilní,  komu  nedokázal 
pomoci? Je snad on sám dalším cílem? Než vrah 
udeří  znovu,  musí  Judd  proniknout  do  jeho 
mysli, nebo bude sám z vraždy obviněn.

KeN MccLURe 
taJemství
cena �69  kč

eDIsON MARshALL
PohanskÝ král

cena 3�9  kč

eDIsON MARshALL
vikinG

cena �89  kč

sIDNeY sheLDON
dokonalé Plány

cena �69  kč

sIDNeY sheLDON
řekni mi svůJ sen

cena �89 kč

ZOe hARDwIcKe
strážní andělé

cena �69  kč
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JAMes PAtteRsON
PastÝř

cena 319  kč

Pátrání  zavede detektiva  Jacka Morgana do města 
hříchu Las Vegas, které přitahuje lidi všeho druhu 
a především ty, kteří mají co skrývat. Skvělé místo 
i pro lukrativní byznys Lestera Olsena. Obklopuje 
se kráskami, rozmazluje je v luxusních restauracích, 
jízdou limuzínou a na večírcích – ale nic není zadar-
mo, dívky musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

JAMes PAtteRsON
Jen Pro zvané

cena �99  kč

JAMes PAtteRsON
nerozluČnÝ Pár

cena �99  kč

JAMes PAtteRsON
neznámÝ souPeř

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON 
smeČka

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
druhé líBánky

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
dokonalá iluze

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
vadí, nevadí    

cena 3�9  kč

Claire, newyorská novinářka, je na stopě něčeho 
velkého, když přijde o život při ozbrojeném pře-
padení. Advokát Trevor nevěří na náhodu, navíc 
všechny  okolnosti  ukazují  na  promyšlený  čin. 
Aby  zjistil,  proč  musela  jeho  přítelkyně  zemřít, 
neváhá hodně riskovat. S Claiřinou smrtí se mu 
stejně zhroutil svět, tak co může ještě ztratit?

JAMes PAtteRsON
oko za oko
cena 1�9  kč

JAMes PAtteRsON
Pohlednice smrti

cena 1�9  kč

JAMes PAt teRsON
okamžik PřekvaPení

cena 1�9  kč

JAMes PAtteRsON
Provinilé manželky

cena �89  kč

Beletrie�0/
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JAMes PAtteRsON
zaBít alexe crosse

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
šestnáctá lež 

cena �99  kč

Romantická  večeře  s  manželem  skončila  pro 
Lindsay nečekaným zvratem – podaří se jim zne-
škodnit nelítostného atentátníka. Ovšem zbývá 
ho usvědčit,  což  vzhledem k  jeho  vychytralosti 
může  být  vražedné.  Lindsay  je  nucena  znovu 
propírat  šokující  minulost  a  neví,  komu  věřit, 
aby se neocitla sama na lavici obžalovaných.

JAMes PAtteRsON
PatnáctÝ skandál

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
PřímÝ zásah

cena �99  kč

JAMes PAtteRsON
osudná třináctka

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
ČtrnáctÝ hřích

cena �79  kč

JAMes PAtteRsON
hodina Pravdy

Od poslední Alexovy návštěvy rodného města 
se hodně změnilo. Vražedné pohledy sousedů, 
házení klacků pod nohy… obyvatelé jsou pře-
svědčeni,  že Alexův bratranec  zavraždil  svého 
žáka,  a dávají to celé rodině patřičně najevo. 
Alex  shání důkazy,  aby očistil  nevinného,  ale 
sám se dostává na tenký led.

JAMes PAtteRsON
citlivé místo

cena 319  kč

JAMes PAt teRsON
desáté vÝroČí

cena 1�9  kč

JAMes PAt teRsON
Jedenáctá rozhodne

cena 1�9  kč

JAMes PAt teRsON
devátÝ soud

cena 1�9  kč

JAMes PAtteRsON
Posedlost
cena �89  kč

Beletrie �1/Beletrie
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KAY hOOPeR
tvůJ Čas se krátí

cena �99  kč

Agentka Callie Davisová ze speciální jednotky 
FBI pátrá díky svým mimořádným schopnos-
tem v Apalačských horách po uprchlém ban-
kovním  lupiči.  Teprve  až  objeví  zraněného 
kolegu,  uvědomí  si,  že  ze  zoufalého  štvance 
se  stal  nebezpečný  a  nevypočitatelný  lovec. 
Pochopí, že byla vtažena do smrtelné hry.

cAtheRINe BURNs
nikomu By neuBlížil

cena 319  kč

Marion  žije  s dominantním bratrem  Johnem 
v  rozpadajícím  se  domě  po  rodičích.  Stará 
panna, která ještě spí s plyšovým medvídkem, 
je na něm zcela závislá. Když bratr skončí s in-
farktem v nemocnici, musí Marion čelit tomu, 
před čím celou dobu zavírala oči. Před tím, co 
se dělo ve sklepení. Zdá se, že John není jediný, 
kdo skrýval svou temnou stránku.

J. D. ROBB
totožnost neznámá

cena �99  kč

LINDA hOwARD
nezvěstná

Jina  je převelena k  elitní  jednotce  jako ope-
rátorka dronů. Po náročném výcviku odjíždí 
na nebezpečnou misi. Tam je po bombovém 
útoku  prohlášena  za  mrtvou.  Ačkoli  byla 
veliteli  Levimu  její  účast  od  počátku  trnem 
v oku, nikdy nenechal žádného člena týmu na 
holičkách. I kdyby měl přiznat, že ho k tomu 
nutí víc než jen vojenská čest.

LIZ LAwLeR
zatímco Jsi sPala

cena  319   kč

Alex  se  probudí  připoutaná  na  operačním  stole. 
Muž, který se nad ní sklání, není lékař a volba, do 
které  ji nutí,  je nevýslovně absurdní  a krutá. Když 
však Alex znovu procitne, nemá na těle žádné stopy 
po zranění. A vůbec nikdo hrůznému zážitku nechce 
věřit,  proto  začíná  Alex  časem  pochybovat  o  svém 
zdravém rozumu… Dokud se nesetká s další obětí. 

LINDA hOwARD
neČekeJ slitování

cena �19  kč

LINDA hOwARD
co Přede mnou taJíš?

cena �99  kč

J. D. ROBB
Jen ty a Já
cena �99  kč
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J. D. ROBB
schůzka s ďáBlem

cena 319  kč

Detektivce  Evě  Dallasové  před  autem  náhle  zavrávorá 
nahá  postava,  celá  pokrytá  krví.  Eva  dupne  na  brzdy 
a podaří se jí zraněnou ženu zachránit. Pro jejího man-
žela, další oběť přepadení, je už bohužel pozdě. Otřesená 
Daphne jako jediný živý svědek této hrůzné události ne-
dokáže pachatele přepadení popsat jinak než jako ďábla. 
Kdo vypadá jako ďábel a kdy se znovu objeví na scéně? 

J. D. ROBB
na mě si nePřiJdeš

cena �89  kč

J. D. ROBB 
tiše a Přesně

cena �99  kč

J. D. ROBB 
ruka ruku myJe

cena �99  kč

J. D. ROBB
se mnou si nezaČíneJ

cena 3�9  kč

Řízením osudu se  stane Eva Dallasová  svěd-
kem  násilné  smrti  Larindy  Marsové,  profe-
sionální  klevetnice  a  nebezpečné  vyděračky, 
která už výměnou za své mlčení sedřela z kůže 
celou  řadu  vlivných  lidí.  Při  vyšetřování  její 
smrti  získává  Eva  šokující  informace,  které 
měly být raději pohřbeny spolu s Larindou. 

MeLINDA LeIGh
PůlnoČní oBřad

Nedávno došlo v Maine k několika vraždám 
a přepadením. Z  jednoho takového vyvázla 
živá i sestra Dannyho Sullivana. Ten se po se-
lhání policie snaží násilníka vypátrat a pustí 
se do vyšetřování s Mandy, další obětí. Man-
dy ovšem skrývá tajemství a chce především 
chránit  vlastní  rodinu,  protože  vrah  svou 
práci ještě zdaleka nedokončil. 

MeLINDA LeIGh
 PůlnoČní odhalení

cena �99  kč

Detektiv  Reed  pohřbil  před  pěti  lety  spolu 
s milovanou ženou i svoji kariéru. Nehne s ním 
ani  prosba  bývalého  kolegy  o  pomoc,  když  se 
po husté sněhové bouři najde za městem tělo tu-
risty označené keltskou mincí. Oč víc od přípa-
du dává ruce pryč, o to víc se o něj začne zajímat 
odvážná fotografka Jayne. Až zmizí i Jayne…

L. s. hAwKeR
nadechni se

cena �89  kč

Beletrie �3/Beletrie

listoPad

říJen

doPoruČuJeme

doPoruČuJeme



MARY hIGGINs cLARK 
nezavíreJ oČi

cena �99  kč

Casey  propustili  z  vězení,  kde  si  odpykávala  pat-
náctiletý  trest  za  vraždu  svého  snoubence,  třebaže 
tvrdila, že zločin nespáchala. Nyní hodlá své jméno 
očistit, proto požádá Laurie Moranovou a její tým, 
aby vypátrala skutečného vraha. Jenže někdo chce za 
každou cenu zabránit novému vyšetřování, jinak ...

M. h. cLARK
v Podezření

cena �89  kč

M. h. cLARK
 ALAFAIR BURKe

celá v Bílém
cena �89  kč

M. h. cLARK
melodie stále zní

cena �89  kč

M. h. cLARK
každÝ něco skrÝvá

cena �79  kč

MARY hIGGINs cLARK
Přede mnou se neschováš 

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po 
párty  je  v  bazénu  nalezeno  mrtvé  tělo  osm-
náctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou její-
ho přítele, který se brání, že je nevinný. To by 
znamenalo, že vrah stále zůstává na svobodě. 
Kerryina  sestra  Aline  touží  znát  pravdu,  ta 
pro ni ovšem může být smrtelná.

ZDeNěK hANKA
ticho nemá ozvěnu

Jill zbožňuje hudbu a neumí si představit, že by 
se někdy živila něčím jiným. Proti vůli otce trá-
ví  čas  s  mladou  rockovou  kapelou,  ale  zároveň 
chce překvapit rodiče tím, že získá titul v oboru, 
který  ji baví. Proto před nimi utají přihlášku ke 
studiu  a  nevědomky  tím  zamete  stopy  ke  svým 
únoscům. 

ZDeNěK hANKA
doPis do ticha

cena ��9  kč

ZDeNěK hANKA
stříPek malachitu

cena �69  kč
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ANItA wALLeR
3� dní

Jak moc se může změnit váš život za pouhých čtyřiatřicet dní? Anna a Ray spolu prožili v man-
želství pětatřicet let, ale za zavřenými dveřmi není všechno tak docela v pořádku, jak by se mohlo 
zdát. V den výročí jejich svatby se Anna rozhodne Raye opustit. Tím spustí lavinu děsivých činů, 
které možná skončí vraždou…

Beletrie ��/Beletrie
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NORA ROBeRts
modré z neBe

cena �89  kč

NORA ROBeRts
co Přetrvá věky

cena 3�9  kč

Ionu přivede na  starý kontinent  touha poznat kraj 
jejích předků. U koní najde nejen nový domov, ale 
díky  svému  zaměstnavateli Boylovi  brzy  zapomene 
i na bolavé srdce, které si s sebou z Ameriky přivezla. 
Není to ale strach z lásky, který Iona pocítí. Jejím pří-
jezdem se probudí dávné temné prokletí rodu a Ioně 
nezbývá než bojovat za lásku i za život samotný.

NORA ROBeRts 
Blízko Plamene

cena 3�9  kč

Cestu  do  náruče  charismatického  Connora  si 
našla už spousta žen, ale k jeho srdci se dokázala 
přiblížit  jen Maera,  sestřina nejlepší přítelkyně. 
Maera cítí  žár, kterým  ji Connor přitahuje, ale 
obává se ztráty dlouholetého přátelství i své duše. 
Protože Connor v sobě nese něco temného z mi-
nulosti – něco, co může zničit vše, co má rád…

NORA ROBeRts
Údolí ticha
cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
tanec Bohů
cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
kruh věrnÝch

cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
kdo chce víc

cena �99  kč

NORA ROBeRts
rudÝ šál

cena �89  kč

NORA ROBeRts
taJuPlná žena

cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
dům na Útesu

cena �89  kč

NORA ROBeRts
kolotoČ Přání

cena �89  kč

NORA ROBeRts
cizinec

cena 3�9  kč

Beletrie�6/

doPoruČuJeme

doPoruČuJeme



IVANA ANDRews
křehkÝ sliB
cena  �69  kč

Karin a Max. Ona obyčejná studentka botaniky, on 
bohatý finančník – dva mladí lidé, kteří zdánlivě ne-
mají  nic  společného,  dokud  v nich po  vzájemném 
setkání  nevzplane  nová  chuť  k  životu  a  láska  jim 
nepoloží svět k nohám. Kolik skrytých tajemství se 
však může  časem vynořit  a otevřít  staré  rány  a  jak 
vysokou cenu dokáže každý z nich za lásku zaplatit?

NORA ROBeRts
ohnivé Pouto

Irsko  oplývá  legendami  a  Branna,  majitelka 
krámku Temná čarodějka s voňavým zbožím pro 
turisty, je nadšeně přiživuje. Statečně se tváří, že 
jí ke štěstí nic nechybí, i když se skrytě trápí pro 
Fina, svou pravou lásku. Jenže jejich společné bu-
doucnosti  stojí v cestě dávná minulost. Proto se 
Finn rozhodl odejít a zasvětit život práci. Ale co-
pak práce může vyplnit propastnou prázdnotu?

JAcKIe cOLLINs
zPověď divošky

cena �89  kč

JAcKIe cOLLINs 
PlavBa  

za všechny Prachy
cena 319  kč

JAcKIe cOLLINs
krev není voda

cena 3�9  kč

JAcKIe cOLLINs
milenci  

a hazardní hráČi
cena 3�9  kč

IVANA ANDRews
otoČ se tváří ke slunci

Když Alice potřebuje udělat tlustou čáru za mi-
nulostí, přesídlení na venkovský statek se zdá být 
skvělý nápad. Dům je však zatížen věcným bře-
menem – útulkem pro opuštěná zvířata, což při-
náší řadu nečekaných potíží. Navíc se kromě citů 
k místnímu veterináři musí vypořádat i s výpady 
mstivého souseda, který je pro splnění svých plá-
nů schopen zajít nebezpečně daleko.

NORA ROBeRts
stále v tvém stínu

cena 369  kč

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

Beletrie �7/Beletrie
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CHRISTINA COURTENAY
ŠARLATOVÉ KIMONO

CENA 289   Kč

Samuraj Taro zahrnuje krásnou Hannah, 
tajemnou cizinku s rusými vlasy a zelený-
ma očima, přepychem a láskou. Vášeň, s níž 
prahne po dívce z tak odlišného světa, mu 
nebezpečně komplikuje život. Taro nyní sto-
jí před nevyhnutelnou volbou: má zachránit 
sebe, nebo svou lásku.

BARBARA TAYLOR BRADFORD
DAR OSUDU
CENA 349   Kč

Nad panstvím Cavendon se stahují válečná 
mračna. Podnikavá Cecily využije války k pro-
speritě svého podniku, Diedre zasvětí další roky 
práci pro britskou tajnou službu. Ačkoliv dostat 
židovskou rodinu z nacistického Berlína se jí po-
daří, své srdce neuhlídá, a svádí tak bitvu mno-
hem těžší. Navíc na povrch vyplave bolestivé 
tajemství, které léta střežila lady Gwendolyn.

C. W. GORTNER
MARLENE

CENA 329   Kč

PETER DEMPF
KNĚŽNA ŽEBRÁKŮ

CENA 289   Kč

B. T. BRADFORD
ÚČET ZA LÁSKU

CENA 329   Kč

B. T. BRADFORD
NEBEZPEČNÉ TAJEMSTVÍ

CENA 289   Kč

TAMARA McKINLEY
SLIBUJI TI, ANNABELLE

CENA 289  Kč

V. S. ALEXANDER
DÍVKY OD SVATÉ MAGDALÉNY

CENA 329   Kč

V. S. ALEXANDER
OChUTNÁVAČKA

Rodiče pošlou Magdu k příbuzným do Bavorska, aby ji 
uchránili před bombardováním Berlína. Od dívek její-
ho věku se očekává poslušnost a loajalita vůči třetí říši, 
Magda se dokonce stane ochutnávačkou jídla určeného 
pro samotného vůdce. Ve víru nebezpečných událostí 
se snaží nalézt svobodu i důstojnost a v neposlední řadě 
naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě. 
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PHILIPPA GREGORY
TřI KRÁLOVNY

Přestože Markétu Tudorovnu, její sestru Marii 
a Kateřinu Aragonskou pojí příbuzenské pouto, 
nepřestávají se celý život žárlivě poměřovat. Pří-
běh tří královen rozplétá složité vztahy a úkladné 
zrady ve stínu vášně, závisti a nebezpečí. Osud je 
však nevyzpytatelný, a proto se žádná z královen 
nemůže radovat ze svého momentálního vítězství 
dlouho. 

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮŽE – ALŽBĚTA Z YORKU

CENA 329   Kč

ALLISON PATAKI
SNY CÍSAřOVNY SISI

CENA 299   Kč

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAřOVNA

CENA 329   Kč

DANA CH. CARPENTER
ČARODĚJKA NA 

PRAŽSKÉM hRADĚ
CENA 279 Kč

ROBIN MAXWELL
TAJNý DENÍK ANNY 

BOLEYNOVÉ
CENA 269  Kč

PHILIPPA GREGORY
ZKROCENÁ KRÁLOVNA

CENA 369   Kč

BRANDY PURDY
DVĚ CÍSAřOVNY

CENA 299   Kč

HILARY GREEN
DVAKRÁT KRÁLOVNOU

Matyldu Anglickou již ve dvanácti letech provda-
li za německého císaře. S jejím druhým sňatkem 
ještě vzroste touha po moci, když se po smrti otce 
uprázdnil anglický trůn. Získat jej ovšem není 
vůbec snadné, byť má na něj dle středověkých 
zvyklostí nárok. Proti uzurpátorům a nelítostné 
šlechtě Matyldě nezbývá než pozvednout zbraň.

PHILIPPA GREGORY
JEN JEDNA BUDE KRÁLOVNOU

CENA 289   Kč

BELETRIE 29/BELETRIE

LEDEN

LISTOPAD



DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

MEREDITH APPLEYARD
ORDINACE V DIVOČINĚ

CENA 299   Kč

Lea pomýšlí na založení rodiny – vždyť je jí téměř čtyři-
cet, má dlouhodobý vztah, stálou práci… ale Richard to 
vidí jinak a Leiny představy se rázem bortí jako domeček 
z karet. Sama a s dluhy proto přijme místo zdravotní 
sestry v divokém vnitrozemí, kam dosud ženská noha 
nevkročila. Původní plány se stanou minulostí, jenže 
pak se v jejím životě stane něco, s čím vůbec nepočítala.

LAURA WALDEN
DĚDICTVÍ  MAORSKÉhO NÁČELNÍKA

CENA 329   Kč

„Milá Sarah, kéž bych ti to vše mohla sdělit osobně… Tvá 
matka byla moje nejlepší přítelkyně…“ Když si novinářka Sa-
rah přečte tento dopis, nemůže uvěřit, co se právě dověděla: 
slavný německý badatel Ludwig Dehn, kterého nařkla z odci-
zení maorských památek, je její pradědeček! Šokovaná Sarah se 
vydává odhalit tajemství i prokletí, jaké její pravý původ nese.

LAURA WALDEN
ZNAMENÍ OSUDU

CENA 299   Kč

LAURA WALDEN
PŮLNOČNÍ RITUÁL

CENA 299   Kč

MARGARET WAY
PROKLETý RÁJ

CENA 269   Kč

MEREDITH APPLEYARD
NAŠE PANÍ DOKTORKA

CENA 289   Kč

MEREDITH APPLEYARD
DOKTORKA Z KONCE SVĚTA

CENA 289   Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – ZKOUŠKA LÁSKY

CENA 289  Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – U PRAMENŮ TOUhY

CENA 269   Kč

LAURA WALDEN
SKRýŠ NA KONCI ÚTESU

CENA 289   Kč

BELETRIE30/

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME



ELIZABETH HARAN
OPÁLOVÁ POUŠŤ

CENA 289   Kč

ELIZABETH HARAN 
ZA JASNÉ NOCI

CENA 329   Kč

Když Emily prchne před domluveným sňatkem na 
farmu v Austrálii, nečeká, že ji tak okouzlí zdejší 
krajina i Liam, syn jejích zaměstnavatelů. Liam je 
zasnoubený s půvabnou Glenys. Pro Emily je těžké 
poručit svému srdci, ale čeká ji daleko těžší zkouška. 
V Evropě vypukne válka, Liam i jeho otec se rozhod-
nou narukovat a opuštěné ženy musí držet pospolu.

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – KRŮČEK KE ŠTĚSTÍ

CENA 279   Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – VYKOUPENÁ NADĚJE

CENA 279   Kč

MIRjA HEIN
DOKUD NÁS LÁSKA NEROZDĚLÍ

Advokát Walter Parker má před sebou nelehký 
úkol. Musí usvědčit podvodníka, který jeho rodi-
ně již dlouho ztrpčuje život. Situace se zkompli-
kuje, když Walterova dcera Scarlet přivede k ro-
dinnému krbu muže, jehož vytrhla ze spárů smrti 
po uštknutí hadem. Rozhoří se bouřlivý příběh 
plný vášně, žárlivosti a odplaty, který směle kon-
kuruje ohni sužované australské krajině. 

ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE

Matyldiny sny o rodinném štěstí vezmou za 
své, když na zásnubní hostině ztropí její opilý 
otec nečekaný skandál. Dosud vážená rodina 
je přetřásána na veřejnosti a zostuzená dívka 
prchne z města do tichého vnitrozemí. V za-
padlé vesnici nepotká nikoho, komu by se 
mohla vyplakat na rameni, proto svou bolest 
svěří papíru. Vůbec netuší, do jaké pasti se do-
stane, když se z knihy stane bestseller.

ELIZABETH HARAN
KVĚTY V POUŠTI

CENA 149   Kč

MIRjA HEIN
VYPRAhLÁ ZEMĚ

CENA 299   Kč

TAMARA McKINLEY
PřÍSLIB NADĚJE

CENA 299   Kč

BELETRIE 31/BELETRIE

řÍJEN

ÚNOR
DOPORUČUJEME



BARBARA WOODOVá
VZDÁLENÁ řEKA

CENA 349   Kč

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

BARBARA WOODOVá
hVĚZDA BABYLONU

CENA 269   Kč

BARBARA WOODOVá
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ

CENA 289   Kč

BARBARA WOODOVá
BÍLÁ ŽENA

CENA 299   Kč

BARBARA WOODOVá
VYVOLENÁ

CENA 289   Kč

BARBARA WOODOVá
DOKONALÁ hARMONIE

CENA 289   Kč

BARBARA WOODOVá
SEDM DÉMONŮ

CENA 289   Kč

BARBARA WOODOVá
hOřKÉ TAJEMSTVÍ

CENA 249   Kč

BARBARA WOODOVá
PLAMEN DUŠE

CENA 289   Kč

BARBARA WOODOVá
POD AFRICKýM SLUNCEM

CENA 319   Kč

BARBARA WOODOVá
DOKTORKA SAMANThA

CENA 349   Kč

BARBARA WOODOVá
PANENKY Z RÁJE

CENA 329   Kč

Srdceryvný příběh egyptských dívek žijících v muslim-
ské rodině, kde být ženou znamená mlčet, bez nároku 
na vlastní názor či přání dodržovat zaběhnuté zvyky 
a plnit vůli mužů. Jasmína se do takové rodiny narodi-
la, a protože je její matka Angličanka, ví také, co zna-
mená svoboda a právo rozhodovat o vlastním životě. 
Samostatné chování je ale nepřípustné a Jasmína tvrdě 
pocítí, jaké to je, když se nelítostným tradicím vzepře.

BELETRIE32/

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME



CAITLIN SPENCER
NEChTE MĚ ODEJÍT

Caitlin se ve čtrnácti přestěhovala s rodiči do měs-
ta. Jednoho dne ji zláká inzerát hledající modelky. 
Zaměstnavatel ji však oklame, znásilní a pak prodá 
pákistánskému gangu. Pro Caitlin začíná život plný 
hrůz – nucené prostituce, násilí, drog a potratů. Přes- 
to se jí po čase podaří i se svými dětmi utéct do bez-
pečí a poukázat na zvěrstva, která se dějí všem přímo 
pod nosem, aniž se někdo odváží zakročit.

B. KOUDELKOVá / M. BáRTA
ÚTĚK Z AFRICKÉhO PEKLA

CENA 249   Kč

B. KOUDELKOVá / M. BáRTA
NA ROZCESTÍ
CENA 249   Kč

SILVIA K. 
OTROKYNĚ SADISTŮ

CENA 249   Kč

SARAH FORSYTH
ZOTROČENÁ
CENA 249   Kč

jACKY TREVANE
FATwA

CENA 249   Kč

H. BASHIR / D. LEWIS
SLZY POUŠTĚ
CENA 269  Kč

M. KNIGHT / M. BURFORD
NAJDĚTE MĚ
CENA 269   Kč

A. NASIF / C. OBBER
MAMI, SLITUJ SE!

CENA 199   Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLATýMI MřÍŽEMI

CENA 99   Kč

T. OKPARA / C. GUINET
CENA MÉhO ŽIVOTA

CENA 99   Kč

B. KESSLER / B. RYGIERT
BEZ DĚTÍ NEODEJDU

CENA 269   Kč

B. KOUDELKOVá / M. BáRTA
NÁVRAT DO ČESKÉhO PEKLA

CENA 229   Kč

BELETRIE 33/BELETRIE

řÍJEN



OLDŘIŠKA CIPROVá
S CEJChEM ĎÁBLA

CENA 239   Kč

Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozemskou krásou. 
Pochází z urozeného rodu a její věno je větší, než by si mohl 
každý ženich přát. Snad i proto je stárnoucí Jan z Bechyně 
překvapen, jak rychle jeho žádosti o ruku vyhověla. Vždyť 
zájemců musí být celé zástupy! Brzy po svatbě však začne 
vycházet najevo, že pod vlídnou tváří se skrývá temnota.

OLDŘIŠKA CIPROVá
DOUBRAVKA  

PřEMYSLOVNA
CENA 229   Kč

OLDŘIŠKA CIPROVá
LÁSKA A MAJESTÁT

CENA 269   Kč

OLDŘIŠKA CIPROVá
DÍVČÍ VÁLKA
CENA 229   Kč

HANA WHITTON
BOŽENA ČESKÁ 

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

CENA 279   Kč

MELITA DENKOVá
TAJNý DENÍK BLANKY Z VALOIS

CENA 269   Kč

Ze čtyř žen Karla IV. je Blanka z Valois po-
važována za tu nejmilovanější. Příběh začíná 
v lednu 1336, kdy je vznešenému páru teprve 
devatenáct let. Do Prahy přijíždí druhá žena 
Karlova otce Jana Lucemburského a s je-
jí družinou také muž přezdívaný Španěl... 
A právě on velmi ovlivní Blančin osud.

OLDŘIŠKA CIPROVá
GUTA  hABSBURSKÁ

CENA 229   Kč

MELITA DENKOVá
PRVOROZENý

CENA 249   Kč

Král Jan Lucemburský se s Karlem nemazlil. 
Tříletého syna věznil na Lokti, v sedmi ho ože-
nil s Blankou z Valois. V patnácti syn po boku 
otce bojoval o vládu nad severoitalskými městy. 
Karel zde vede prostopášný život. V sedmnácti je 
z něho rytíř, umí francouzsky, italsky, latinsky, ale 
zapomněl česky a manželství s křehkou Blankou 
stále nenaplnil…

BELETRIE34/

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME



HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ 

CENA 279  Kč

S půvabnou Annou má ambiciózní otec Jan Lucemburský 
velkolepé plány, a proto ji už v útlém dětství převeze z Prahy 
ke své sestře Jitce na francouzský dvůr. Ráj, který tam Anna 
zažívá po boku udatného rytíře Bernarda, vezme rázem za 
své otcovým příkazem k sňatku se stárnoucím Otou Habs-
burským. Mladičká dívka tak stojí před nelehkou volbou 
– se kterým z těch dvou mužů má spojit navždy svůj osud?

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA DAGMAR

CENA 249   Kč

HANA WHITTON
KAREL IV.

CENA 249   Kč

HANA WHITTON
ANNA ČESKÁ
CENA 269   Kč

HANA WHITTON
PRSTEN PRINCEZNY JUDITY

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
ELIŠKA PřEMYSLOVNA

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KATEřINA LUCEMBURSKÁ

CENA 249   Kč

HANA WHITTON
SIDONIE ČESKÁ

Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli 
provdali za saského vévodu, ve kterém později 
nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem ne-
směly vstoupit boje o další území, jež se Sidonii 
na rozdíl od manžela velmi příčí. Vzepřít se man-
želovi je ale v období středověku pro ženu téměř 
nemyslitelné.

HANA WHITTON
KRÁLOVNA KUNhUTA A ZÁVIŠ

CENA 269  Kč

BELETRIE 35/BELETRIE

DOPORUČUJEME

LISTOPAD



jAROSLAVA ČERNá
VLADISLAV II.

CENA 289   Kč

Vladislav má pověst nezodpovědného mladíka – holdu-
je ženám, vínu i jiným světským radovánkám. A právě 
takového panovníka potřebuje na trůn česká šlechta, 
aby mohla posílit svůj vliv a moc. Ale k překvapení 
všech se Vladislav ujme panovnických povinností vel-
mi svědomitě a stejně svědomitá se zdá být i jeho volba 
české královny – krásné, bohaté a chytré Judity.

jAROSLAVA ČERNá
ANEŽKA A KRÁL

CENA 269   Kč

jAROSLAVA ČERNá
KRÁLOVNA ŽOFIE 

A VÁCLAV IV.
CENA 269   Kč

HANA HINDRáKOVá
OČAROVANÁ
CENA 249   Kč

HANA HINDRáKOVá
SMRTÍCÍ BYZNYS

CENA 249   Kč

jAROSLAVA ČERNá
JEDEN ŽIVOT NESTAČÍ

CENA 289   Kč

jAROSLAVA ČERNá
TýDEN BLÁZNA

CENA 279  Kč

HANA HINDRáKOVá
NEZLOMNý

Njoro musel opustit v šesti letech matku, která 
byla závislá na alkoholu a mlátila ho. Začal žebrá-
ním, ale brzy mu nezbylo než krást. Život v gan-
gu provázelo znásilňování i lynčování. Zákon uli-
ce ho natolik poznamenal, že se možná nedokáže 
dostat z úplného dna, ani když mu někdo podá 
pomocnou ruku. 

jAROSLAVA ČERNá
VÁCLAV IV.

CENA 269   Kč

jAROSLAVA ČERNá
PERChTA Z ROŽMBERKA

CENA 249   Kč

BELETRIE36/

LISTOPAD

ZÁřÍ

KRUTý  

ZÁKON ULICE, 

KřEhKÁ  

NIT NADĚJE



BELETRIE 33/

SUZY K. QUINN
DENÍK UŠTVANÉ MATKY

CENA 289   Kč

Juliette se právě stala matkou malé Daisy, ovšem 
mateřství zdaleka není takové, jak si ho malovala. 
Žádný domek s cestičkou lemovanou růžemi. Dai-
sy nechce spát a žádný z milionů osvědčených triků 
rodičovských příruček na ni neplatí. A pak je tu ten 
prevít, co Juliette nechal stát u oltáře, Daisyin otec. 
Naštěstí je vždy po ruce deník, papír snese vše!

BLANKA SVOBODOVá
TOhLE NEVYŽEhLÍŠ

CENA 269   Kč

LUISA BINDER
MŮŽEME SI VYKAT?

CENA 279   Kč

BLANKA SVOBODOVá
ZN. BLONDýNA  hLEDÁ…

CENA 269   Kč

DIETER BEDNARZ
MIMOEVROPAN V EVROPĚ

CENA 329   Kč

Maya a Daniel jsou úspěšný a na první pohled šťast-
ný pár, ale ve skutečnosti ona trpí tím, že se jí neda-
ří otěhotnět, a on necítí žádné uspokojení z práce, 
které věnuje veškerý čas. Jednoho dne jim na dveře 
domu v německém Hamburku zaklepe buddhistic-
ký mnich Siri a roztočí svou nečekanou přítomností 
kolotoč bláznivých událostí… 

DORA HELDT
PřI NÁVALECh  

ASPOŇ NENÍ ZIMA
CENA 279   Kč

VLADIMÍRA ČERNAjOVá
hOTELSTORY

CENA 229  Kč

OTILIE K. GREZLOVá
DÁREK ZA VŠEChNY PRAChY

CENA 289   Kč

PETRA VERNEROVá
PRAVIDLO PRŮŠVIhU

CENA 269   Kč

PETRA VERNEROVá
DRUhÁ NADĚJE

CENA 279   Kč

BELETRIE 37/BELETRIE

DOPORUČUJEME
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38/ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TARAN MATHARU
UČEDNÍK – ZJEVENÍ DÉMONA

CENA 289   Kč

Život sirotka Arktura se změní v okamžiku, kdy na-
jde prapodivný svitek, po jehož přečtení zjistí, že má 
schopnost vyvolávat démony, která přísluší pouze 
šlechticům. Se svým démonem Sacharisou je poslán 
do Vokanské akademie, aby se své umění naučil 
ovládat. Ale než se stihne s někým spřátelit, musí se 
vydat na nebezpečnou misi na území Orků.

KRISTEN CICCARELLI
ISKARI – POSLEDNÍ NAMSARA

CENA 289   Kč

Ve Firgaardu neexistuje člověk, který vzbuzuje větší 
strach než Asha, královská dcera a obávaná lovkyně dra-
ků, poznamenaná dračím ohněm. Ale i ona má strach, 
protože se blíží den, kdy si musí vzít krutého Jareqa. 
Svatbě unikne jedině tak, že otci přinese hlavu nejmoc-
nějšího draka. Asha se vrhá do boje ještě zarputileji, ale 
zjišťuje, že draci možná nejsou jejími nepřáteli.

TARAN MATHARU
UČEDNÍK

CENA 269   Kč

D. jOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD OF wARCRAFT  

RYTÍř SMRTI
CENA 179   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

R. A. KNAAK / j.-H. KIM
wARCRAFT  

ZEMĚ PřÍZRAKŮ
CENA 149   Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A PYRAMIDA ORKŮ

CENA 269   Kč

D. jOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD OF wARCRAFT  

DRAČÍ ZEMĚ
CENA 179   Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNý MÁG

CENA 289   Kč

DOPORUČUJEME

ZÁřÍ JAK  

TO  VŠEChNO  

ZAČALO



BELETRIE 33/39/PRO DĚTI A MLÁDEŽ

INAZO NITOBÉ, UPRAVIL SEAN M. WILSON
BUŠIDÓ – DUCh SAMURAJE

CENA 199  Kč

Skutečně statečný muž se nenechá zaskočit, nic 
nenaruší vyrovnanost jeho ducha. V zápalu boje 
zachová klid. Zemětřesení jím neotřesou, směje se 
bouřím. Obdivujeme ho jak v zlověstné přítomnos-
ti nebezpečí neztrácí rozvážnost, a v ohrožení života 
dokáže složit báseň. V komiksové verzi kultovní 
klasiky Bušidó ožívají tajemství života samurajů.

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV

CENA 289   Kč

Kde to jsem? A proč je všechno z kostek? Vypla-
vený na pusté pláži nemám čas na přemýšlení. 
Se západem slunce se vynoří zvláštní svět – svět 
umrlců, kostlivců a nekonečného proudu žhavé 
lávy. Musím si obstarat něco k jídlu, ale  sám 
se nechci stát kořistí... Jen odvaha a nápady mi 
pomůžou odhalit tajemství ostrova a přežít.

jEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOřE

CENA 229 Kč

jEN CALONITA
KRÁSKY

CENA 259  Kč

jEN CALONITA
KRÁSKY V NESNÁZÍCh 

CENA 259  Kč

jEN CALONITA
LÉTO, JAK MÁ BýT

CENA 229  KČ

jEN CALONITA
NEJLEPŠÍ PRÁZDNINY NA SVĚTĚ

CENA 229   Kč

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

TRACEY BAPTISTE
MINECRAFT –  BRÁNA

CENA 289   Kč

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

řÍJEN
DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

KDO ChCE  

PROJÍT, MUSÍ 

PřEKONAT  

SÁM SEBE
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BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PřES MOBIL

CENA 179  KČ

PETRA MARTIŠKOVá
LÉTO S FRAJEREM

CENA 249  Kč

PETRA MARTIŠKOVá
ÚTĚK ZA LÁSKOU

CENA 229  Kč

ADAM-TROY CASTRO
GUSTÍK SMUTNÍK  

A KRADAČ LIDÍ
CENA 199   Kč

ADAM-TROY CASTRO
GUSTÍK SMUTNÍK 

A STRAŠIDELNý TREZOR
CENA 229   Kč

ZDENĚK HROMáDKA
ROBOTKA DOROTKA

CENA 189   Kč

PETRA MARTIŠKOVá
LÉTO NA VODĚ

CENA 249  Kč

„Konečně prázdniny!“ těší se Aneta na nejsladší mě-
síce v roce se svojí kámoškou. Jenže doma to mezi 
rodiči pěkně skřípe a místo na vandr se jede na vodu. 
A navíc jí hodí na krk i ségru, která jí dělá ze života 
peklo. Tři týdny bez mobilu a internetu s protivnou 
Beátou za zády a klukem, kterého by nejraději vy-
střelila na Měsíc? Tohle léto bude za trest…

BIANKA MINTE-KÖNIG
KIKI, BENNI A KATASTROFA ZA DVEřMI

Kiki se rozhodně nenudí. Pořád se něco děje, 
ať už je to škola, projekt v útulku pro opuštěná 
zvířata, nebo pomoc ochrnuté kamarádce Rose, 
která nádherně kreslí. Do toho ještě musí vyřešit 
velký problém, který trápí jejího nejlepšího ká-
moše Benniho. Aspoň že tátova pozornost se teď 
upnula spíše k bláznivým sousedům než k ní.

DAVID RŮŽIČKA
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI

OBřI, TRPASLÍCI, VODNÍCI A SKRYTÉ POKLADY
CENA 249  Kč

Nejen hrady a zámky, ale i skály, rybníky a oby-
čejná stavení jsou opředeny kouzelnými pověst-
mi. Co skrývá podzemí hrádku Brdo a žije vodník 
v Jiřském rybníku? Jsou duchové na Sychrově? 
A co čerti ve mlýnech nebo obři ve skalách? Ne-
věříte? Ale co kdyby to byla pravda…

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME

řÍJEN
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PETRA VERNEROVá
ZAChRAŇTE KOCOURKA MÍŠU 

CENA 149  Kč

Michalka se těší na právě narozeného brášku. 
Proč tedy musí na prázdniny k babičce? Naštěs-
tí ji babička přivítá se dvěmi koťátky a mouro-
vatý Míša jí přiroste k srdci natolik, že si ho po-
tají vezme domů do města. Jenže neplechy po 
kocourkovi se nedají jen tak ukrýt, a než stihne 
maminka zavelet, že Míša musí z domu, zůsta-
nou po něm jen otevřené dveře na balkon…

OTILIE K. GREZLOVá
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

CENA 129  Kč

OTILIE K. GREZLOVá
LUMPÍK ZAChRAŇUJE

CENA 129   Kč

OTILIE K. GREZLOVá
ANIČKA A JITřENKA

CENA 149   Kč

OTILIE K. GREZLOVá
hLEDÁ SE FLÍČEK 

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

H. TüRK / R. PRADELLA
UČÍME SE MALOVAT

CENA 179  Kč

EDITA PLICKOVá
ŠKOLA KRESLENÍ

CENA 149  Kč

IRIS PREY
UČÍME SE KRESLIT

CENA 129  Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
CENA  99  Kč

Z POhÁDKY DO POhÁDKY
CENA 129  Kč

jOHANNES ROSENGARTEN
MANDALY – ENERGIE KRUhU

CENA 129  Kč

RUDI MOSER
MANDALY – MAGICKý KRUh

CENA 129  Kč

LISTOPAD
DOPORUČUJEME
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KATHY HELIDONIOTIS
ÚPLNý BLÁZEN DO KONÍ

CENA 179  Kč

Ash patří mezi nejlepší jezdkyně ve stájích a sní 
o svém vlastním koni. Jenže kde sehnat peníze? 
Za úklid ve stájích dostává málo a na brigádu ji 
nikde nevzali. Jeden odvážný nápad by tu byl, 
ale co na to řeknou rodiče? Ti přijdou s úplně 
nečekanou novinou: Budou se stěhovat!

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

DOKONALý TýM 
CENA 189   Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

SRDCE ZE ZLATA 
CENA 189   Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

JDE O VŠEChNO
CENA 189   Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ –  
ZPÁTKY DO SEDLA

CENA 189   Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ – 
ZÁChRANNÁ MISE

CENA 189   Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ –

JEZDECKÁ AKADEMIE
CENA 179   Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ –

NOVÁČCI TO NEMAJÍ LEhKÉ
CENA 199   Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

CENA 179  Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE  –  CO JE ŠEPTEM

CENA 189   Kč

Dylan náhodou vyslechne rozhovor dívek, v němž si stěžují 
na vysoké nároky trenérky Carmichaelové. Když se jeden kůň 
poraní o kámen za překážkou, zlé výpady se ještě vystupňují. 
Z podivného chování spolužaček a šeptandy nabývá Dylan 
stále větší jistotu, že se chystá vzpoura. Kamarádky nechtějí 
jejím obavám uvěřit a myslí si, že má bludy. Ale Dylan ví své.
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bestsellery v brožované vazbě  za skvělou cenu

Knižní hity

KEN McCLURE
VE VYŠŠÍM ZÁJMU

CENA 129  Kč

TILLY BAGSHAWE
PO SETMĚNÍ
CENA 149  Kč

TILLY BAGSHAWE
PODLE NOVýCh PRAVIDEL

CENA 99  Kč

SIDNEY SHELDON
ODVRÁCENÁ  

STRANA PŮLNOCI
CENA 149  Kč

SIDNEY SHELDON
MISTROVSKÁ hRA

CENA 129  Kč

SIDNEY SHELDON
VZPOMÍNKY NA PŮLNOC

CENA 129  Kč

KEN McCLURE
BEZMEZNÁ CTIŽÁDOST

CENA 99  Kč

KEN McCLURE
DIAGNÓZA
CENA 99  Kč

EILEEN DREYER
ZLOMENÁ PřÍSAhA

CENA 99  Kč

WILBUR SMITH
ZLATOKOPOVÉ

CENA 179  Kč

WILBUR SMITH
SÍLA MEČE

CENA 199  Kč

LOUIS L' AMOUR
ŽELEZNÁ SPRAVEDLNOST

CENA 129  Kč
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jACKIE COLLINS
LADY BOSS

CENA 149   Kč

jACKIE COLLINS
MILENCI A MSTITELÉ

CENA 149   Kč

jACKIE COLLINS
ŠANCE

CENA 149   Kč

jACKIE COLLINS
POMSTA LUCKY

CENA 149   Kč

jACKIE COLLINS
SMRTELNÉ POKUŠENÍ

CENA 129   Kč

j. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSÍ

CENA 149   Kč

LINDA HOWARD
CIZÍ TVÁř

CENA 129   Kč

LINDA HOWARD
NEBEZPEČNÉ VYhLÍDKY

CENA 129   Kč

j. D. ROBB
ODPLATA TĚ NEMINE

CENA 149   Kč

B. T. BRADFORD
MOSTY OSUDU

CENA 129  Kč

CATHERINE MILLET
SExUÁLNÍ ŽIVOT CAThERINE M.

CENA 99  Kč

jACKIE COLLINS
ŽENATÍ MILENCI

CENA 129   Kč

jACKIE COLLINS
LUCKY

CENA 129  Kč

Lucky, dcera Gina Santangela, je stejně jako otec 
divoká, bystrá a i ona chce dosáhnout moci a bo-
hatství. Ti dva si k sobě po mnoha životních zvra-
tech konečně našli cestu. Jejich porozumění ale 
ohrožuje žena, která pro Gina není pouhým flir-
tem. A Lucky se vyrovnává s novou situací spojením  
s mužem stejného stáří a bohatství, jako má její otec.

DOPORUČUJEME
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TAMARA McKINLEY
POSLEDNÍ VALČÍK

CENA 129   Kč

DOROTHY GARLOCK
ÚSVIT LÁSKY
CENA 129   Kč

TAMARA McKINLEY
OSTROV ZTRACENýCh SNŮ

CENA 149   Kč

ELIZABETH LOWELL
LETNÍ ZÁVRAŤ

CENA 129   Kč

BARBARA WOODOVá
POSVÁTNÉ MÍSTO

CENA 129   Kč

BARBARA WOODOVá
DUhOVý hAD

CENA 149   Kč

NORA ROBERTS
KRAJINA SVĚTLA

CENA 149   Kč

ELIZABETH HARAN
SLUNCEM SPÁLENÁ ZEMĚ

CENA 99  Kč

NORA ROBERTS
KDE KONČÍ řEKA

CENA 129   Kč

NORA ROBERTS
VEřEJNÁ TAJEMSTVÍ

CENA 149   Kč

NORA ROBERTS
ÚNIK

CENA 129   Kč

NORA ROBERTS
NEBE MÉ LÁSKY

CENA 129   Kč

ILONA MARIA HILLIGES
BÍLÁ ČARODĚJKA

CENA 99   Kč

HELEN A. ROSBURG
VÁBENÍ POUŠTĚ 

CENA 129   Kč

ELISABETH LOWELL
ZMATEK V SRDCI

CENA 129  Kč

ELIZABETH LOWELL
STřÍBRNÁ hLADINA

CENA 99   Kč



46/ KNIŽNÍ hITY

ROBERT FRIPP
KRÁLOVNA DVOU KRÁLŮ

CENA 99  Kč

DORIS GLüCK
UMLČENÁ
CENA 99  Kč

ULLA FRÖHLING
BYLA JSEM OTROKYNÍ 

V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 129  Kč

M. NAZER / D. LEWIS
BYLA JSEM OTROKYNÍ

CENA 129  Kč

ELIZABETH PETERS 
ZTRACENÁ OÁZA

CENA 129  Kč

ELIZABETH PETERS 
V hLUBINÁCh SKALNÍ řÍŠE

CENA 129  Kč

A. NOjOUD / D. MINOUI
DĚTSKÁ NEVĚSTA

CENA 99  Kč

MICHELLE MORAN
NEFERTITI – DCERA VĚČNOSTI

CENA 149  Kč

SOHEIR KHASHOGGI
DĚTÍ SE NEVZDÁM

CENA 99  Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA

CENA 129  Kč

HANA WHITTON
ZIMNÍ KRÁLOVNA

CENA 129  Kč

SOHEIR KHASHOGGI
AMIRA Z hARÉMU

CENA 129   Kč

Amira vyrůstá v ženském křídle paláce. Je vychovávána jedině 
k tomu, aby v budoucnu byla za všech okolností poslušnou 
manželkou syna remalského krále Aliho. Záhy dívka zjistí, že 
zdánlivě idylický život se změní v noční můru s násilím, vraž-
dou i zoufalým útěkem. Příběh o kruté lásce i pomstě vzdává 
hold všem ženám, které se nesmíří s osudem a neuznávají do-
minantní postavení mužů v zemi.

STANLEY STRUBLE 
TAJEMNÁ LEGENDA MAYŮ

CENA 99  Kč

DOPORUČUJEME
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Vážení čtenáři,  
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.  

E-knihy si můžete koupit na portálech:

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

www.palmknihy.cz

www.knihcentrum.cz

www.ebux.cz

www.kosmas.cz/eknihy

www.databook.cz

www.ereading.cz

E -KNIhY

… a mnoho dalších titulů

Nad propastí Wilbur Smith 

Za jasné noci Elizabeth Haran

Co přetrvá věky Nora Roberts

Deník  
uštvané matky Suzy K. Quinn

Šestnáctá lež james Patterson

S cejchem ďábla Oldřiška Ciprová

Bojíš se tmy? Sydney Sheldon

Půlnoční odhalení Melinda Leigh

Nezavírej oči Mary H. Clark

Anna Lucemburská Hana Whitton

Doktorka Samantha Barbara Woodová

Ramses - Syn světla Christian jacq

Schůzka s ďáblem j. D. Robb

Léto s frajerem Petra Martišková

Dar osudu Barbara T. Bradford

Bratrstvo růže David Morrell

Iskari -  
Poslední Namsara Kirsten Ciccarelli

Tvůj čas se krátí Kay Hooper

Zatímco jsi spala Liz Lawler

Smrt přijde  
s úsvitem L' Amour Louis
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