
ss

OBJEDNÁVKY 
e-mail: shop@alpress.cz 

BLOG ALPRESSU 
www.blog-alpress.cz

Jsme tu pro Vás na výše uvedených číslech – volejte!

ZáŘí 2017 – ÚNOR 2018



 

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 navíc 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 %!

Naši milí čtenáři, přátelé!

Tolik knížek na jednom místě! No není to krása? Jako když jste jako 
malí chtěli strávit noc v hračkářství. Nebo nechtěli? My tedy ano! J

Tak tedy vybírejme: pro chvíle pohody historické romány  
od Jaroslavy Černé, pro kus pořádného napětí thriller  

od Jamese Pattersona a pro poučení, kterého pořád není dost, knihy 
od J. A. Nováka. To jsou jenom takové malé tipy od nás. Ale na výběr 

toho máte daleko víc – jistě tato nabídka vyhoví i Vašemu vkusu. 

Pěknou zábavu a hodně pohody v dalších týdnech –  
ať už v práci, anebo na dovolené!

S úctou 
Eva Hrušková a Jan Přeučil

Navštivte náš blog www.blog–alpress.cz, kde získáte aktuální 
informace a naleznete recenze k některým našim knihám.
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cena �99,- kč

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

Poklad! Slovo, které  zní  cinkáním zlata,  třpytí  se 
drahokamy a šustí tajnými dokumenty. Současně 
z něj ale běhá mráz po zádech, protože připomíná 
krev  prolitou  při  jeho  shromažďování,  ukrývání 
i hledání. Neexistuje hrad, zámek, zřícenina či ná-
padná skála, kde by se neukrývaly drahocennosti, 
často hlídané silami, které nejsou z tohoto světa.

VLADIMÍR LIŠKA
neJvĚtšÍ skandály  

a aFéry v ČeskÝch dĚJinách

Některé skandály proniknou na veřejnost, jiné se daří 
tajit a stanou se předmětem dohadů, ale vždy mají 
své hrdiny a oběti. Čtenář nahlédne do pikantního 
milostného života Boženy Němcové či Karla Hynka 
Máchy, zrádcovské aféry kolem Karla Sabiny i gene-
rála  Šejny,  odvážného  působení  Emy  Destinnové, 
podvodného prodeje Karlštejna a mnoha dalších.

JAN A. NOVÁK
temPláři, zednáři a dalšÍ taJné sPoleČnosti 

v Čechách a ve svĚtĚ
cena �89,- kč

Osud řádu templářů jitří fantazii dodnes. Proč se 
nechal zlikvidovat a kam se poděly jeho obrovské 
majetky?  Převzaly  je  organizace  ještě  mocnější? 
Dlouhé prsty zednářů sahají do vlád, finančnictví 
i podsvětí. Dějinná úloha je přisuzována i jiným 
tajným společnostem, třeba iluminátům.

JAN A. NOVÁK
Po stoPách Černé BohynĚ

cena �79,- kč

K  černým  madonám  se  vztahuje  mnoho  ne-
vysvětlitelných  jevů  či  zázraků.  Mocná  ženská 
božstva  nás  provázejí  od  doby  kamenné  až  do 
současnosti. Uveďme například pravěké Venuše, 
hadí  bohyně  starých  Sumerů,  egyptské  bohyně, 
ženského démona Lilith nebo různé čarodějnice. 
Všechny probouzejí naši fantazii…

VLADIMÍR LIŠKA
České, moravské a slezské zámky –  

ve Faktech, mÝtech a legendách
cena �69,- kč

Zámky jsou jevištěm zašlých časů i života české 
a moravské aristokracie. Český Krumlov, Ledni-
ce, Telč, Buchlovice a další zámky skrývají mno-
há tajemství a věřte, že legendy a pověsti o nich 
obsahují nejen kus historické pravdy, ale i záha-
dy, které moderní věda dosud nerozluštila.

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

VLADIMÍR LIŠKA
zloČiny a tragédie  
v ČeskÝch dĚJinách

cena �69,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
Česká akta X
cena �39,- kč

L. DONcAsteR /  
A. hOLLAND

neJvĚtšÍ  záhady svĚta
cena �69,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
Posvátná mÍsta  
České rePuBliky

cena �69,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
záhadné archeologické 

nálezy v Čechách a ve svĚtĚ
cena �39,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
taJemstvÍ ČeskÝch 

kronik, PovĚstÍ a mÝtů
cena ��9,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
záhadné osudy slavnÝch 

Postav ČeskÝch dĚJin
cena �69,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
magická mÍsta  

České rePuBliky
cena ��9,- kč
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VLADIMÍR LIŠKA
neJvĚtšÍ doByvatelé a voJevůdci

cena �69,- kč

V naší i světové historii je mnoho slavných a moc-
ných postav,  jejichž životní osud  je plný otazní-
ků. Pokusme se například zjistit, proč Hannibal 
nedobyl  Řím,  nebo  jak  chápat  terorismus  Jana 
Žižky. Byl Cesare Borgia skutečně zlosyn? Mohl 
se stát Albrecht z Valdštejna českým králem? Šo-
kující a nečekané odpovědi vás nemálo překvapí.

JAN BAUeR
Převratné události v dĚJinách lidstva

cena �89,- kč

Vznik písma v Sumeru a ve starém Egyptě, vítěz-
né tažení Alexandra Velikého, výboje dobyvatele 
Čingischána, objevení Ameriky či přistání Ame-
ričanů na Měsíci a rozšíření internetu, to jsou jen 
některé z událostí, které měly rozhodující vliv na 
dějiny světa. Za tímto pokrokem se skrývají dra-
matické příběhy lidí, kteří se nebáli změn.

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.

BeRNARD LecOMte
taJemstvÍ kremlu –  

staletÍ slávy, lŽÍ a hrůzovlády

Ke  kolika  spiknutím,  zločinům  a  zradám  došlo 
uvnitř  červených  zdí  moskevské  pevnosti?  Od 
revoluce  byla  symbolem  Sovětského  svazu,  který 
založili  Lenin  s  Trockým,  upevnil  Stalin,  vedli 
Chruščov a Brežněv,  rozložil Gorbačov a do  jisté 
míry obnovil Putin. Kolik stínů, dohadů a tajem-
ství dosud zůstává ukryto za hradbami Kremlu?

DAVID GARDNeR
nezaPomenutelné legendy –  

vraŽdy, PoloPravdy a otaznÍky

Marylin Monroe, Elvis Presley, princezna Diana, J. 
F. Kennedy a Michael Jackson – jejich náhlou smrtí 
se jako by na okamžik zastavil svět a dodnes nás od-
chod každého z této pětice fascinuje. Při zkoumání 
spisů FBI a rozhovorech s klíčovými svědky i odbor-
níky odhalil autor nové informace, které změní po-
hled na život i tragédie těchto společenských ikon.

sLÁVKA POBeROVÁ
PrvnÍ Po Bohu

cena �79,- kč

Císaři,  králové  a  carové  utvářeli  dějiny  světa. 
Byli krutí i milosrdní, vládli z boží vůle a měli 
neomezenou moc. Přesto Karel Veliký, Filip IV. 
Sličný, Zikmund Lucemburský, Jindřich VIII., 
Karel V., Ludvík XIV., Petr Veliký a další byli 
lidé jako ostatní – milovali, radovali se, trápili 
a umírali. Tak jaký byl vlastně jejich život?

JAN BAUeR
Jak umÍrá král

cena ��9,- kč

JAN BAUeR
Ženy z rodu 

Přemyslovců
cena �69,- kč

JAN BAUeR
Ženy  z rodu  
lucemBurků
cena ��9,- kč

JAN BAUeR
Převratné události 
v ČeskÝch dĚJinách

cena �89,- kč

JAN BAUeR
Ženy z rodu  
haBsBurků
cena ��9,- kč

sLÁVKA POBeROVÁ
lásky  

ČeskÝch královen
cena �19,- kč

JAN BAUeR
taJné lásky ČeskÝch  

králů a královen
cena ��9,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
nePohodlnÍ FilozoFové

cena �89,- kč

VLADIMÍR LIŠKA
hrůzné události ii. svĚtové 

války v ČeskÝch zemÍch
cena �69,- kč

DOUGLAs BOYD
1000 let ruské 
rozPÍnavosti

cena 3�9,- kč

JOhN MARLOWe
neJkrutĚJšÍ PsychoPati 

v dĚJinách
cena �69,- kč

JAN BAUeR
České Princezny  

na evroPskÝch trůnech
cena ��9,- kč
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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

Feng-šuej klade důraz na prostředí, uspořádání 
interiéru,  napomáhá  odstraňovat  škodlivé  jevy, 
nepříznivě působící na zdraví a harmonii života. 
Novelizované  vydání  ukazuje  i  nové  možnosti 
využití Feng šuej v přípravě podnikatelského zá-
měru, týmové spolupráce, analýze příčin nehar-
monických pracovních a partnerských vztahů.

GéRARD DeNIZeAU
BiBle v oBrazech svĚtovÝch malÍřů

cena 699,- kč

Výtvarná  zpracování  biblických  epizod  od  No-
emovy  archy  až  po  Apokalypsu  pro  vás  už  ne-
budou skrývat žádná tajemství! Nechte se unést 
nejkrásnějšími malbami dějin umění. Naučte se 
číst obrazy a rozumět jim pomocí zvýrazněných 
detailů. Unikátní publikace přibližuje, jak Bible 
inspirovala největší díla světového malířství.

JeRZY BesALA
utaJené  

dĚJiny evroPy
cena �99,- kč

PeteR DAVIDsON
řÍše svĚta

cena 399,- kč

VIKtOR ČeRNOch
Jak dlouho PřeŽiJe lidstvo

cena �89,- kč

Nikdo  neví,  co  bude  příčinou  zániku  lidstva, 
zda jaderná válka, asteroid, epidemie, změny kli-
matu či jiné katastrofy. Jisté je, že život na naší 
planetě jednou skončí. Může se to stát každým 
rokem, dnem, ba i vteřinou. Autor nám barvitě 
vylíčí nejrůznější varianty zkázy, ať už přírodního 
původu, nebo ty, které si zaviníme sami.  

GéRARD DeNIZeAU
leonardo da vinci

Leonardo  da  Vinci,  vynikající  malíř  a  nedo-
stižný  vynálezce,  se  geniálně  projevoval  jak 
v  umění,  tak  ve  světě  strojů  a  techniky. Tato 
nádherně ilustrovaná kniha vyzdvihuje jeho vý-
jimečný talent i vizionářský rozměr jeho tvorby 
a vynálezů. Pomocí četných umělcových kreseb 
zkoumá, jak se snažil objevit zákonitosti světa, 
a  představuje  jeho  sny,  dílo  i  osobnost,  které 
dodnes nepřestávají fascinovat…

steVeN cARDOZA
Praktická cviČenÍ Podle ČÍnské medicÍny

cena �89,- kč

Pomocí  čínské  medicíny  dosáhnete  pevného 
zdraví i dlouhověkosti. Osvědčené cviky pro kaž-
dého bez ohledu na věk či zdravotní stav se opí-
rají  o principy  akupresury,  jógy  a dalších  tech-
nik. Obrazový průvodce, srozumitelné instrukce 
a sestavy cvičení na míru při různých nemocech 
dělají tuto knihu lákavou a mimořádnou.

GUILLeRMO FeRRARA 
tantra 

cena 3�9,- kč

Tantra učí člověka žít naplno, těšit se z každého do-
teku. V dnešní uspěchané době, kdy je člověk zvyklý 
řídit  se  nastavenými  pravidly  a  držet  se  předsudků, 
nabízí možnost najít vnitřní sílu a prožít opravdovou 
slast. V milování a v sexu ukáže cestu k dokonalému 
souznění. Barevné fotografie vás krok za krokem to-
muto umění naučí.

kámasÚtra
cena �99,- kč

PetRA sONNeNBeRG
Praktické vyuŽitÍ  

vĚšteckého kyvadla
cena �89,- kč

RIchARD WeBsteR
magické kyvadlo

cena ��9,- kč

eILI GOLDBeRG
velkÝ snář
cena �99,- kč

KAthLeeN MccORMAcK
tarot 

cena �69,- kč

snář 
1000 klasickÝch snů

cena ��9,- kč

mandaly  
Pro meditaci a vnitřnÍ 

rovnováhu
cena 169,- kč

RIchARD WeBsteR
ČtenÍ z ruky Pro 

zaČáteČnÍky
cena �69,- kč
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h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci našich lesů  

a zahrad
cena ��9,- kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci

cena ��9,- kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci našich vod a mokřadů

cena ��9,- kč

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

JANA MARtINKOVÁ
rostliny – kaPesnÍ atlas

cena �69,- kč

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.

PrvnÍ alBum našeho dĚťátka
cena ��9,- kč

Čas se nedá zastavit – ani se nenadějeme a děti 
vyletí  z  hnízda.  Díky  této  mimořádné  knize  si 
hezké vzpomínky a pozoruhodné zlomové mo-
menty v životě ratolestí můžeme popsat a dopro-
vodit fotografiemi. A věřte, ohlédnutí za útlým 
dětstvím ocení i odrůstající potomek. Roztomilá 
publikace s pravým plyšovým medvídkem.

BLANKA sVOBODOVÁ
motivaČnÍ diář – kaŽdÝ den Bude krásnĚJšÍ

Máte  před  sebou  celých  365  dní  na  plánování 
a plnění snů a cílů. Motivační diář bude vaším po-
mocníkem, průvodcem i sparring partnerem. Taky 
se můžete odreagovat u mandaly či opřít o životní 
moudra a příběhy, v nichž někdy uvidíte samu sebe 
a řeknete si: “A dost! Tudy cesta nevede!“ Naučíte 
se rozvrhnout každý den tak, abyste ho prožily na-
plno a stihly udělat vše, co si zamanete.

cAtheRINe DeLVAUX
100 recePtů Pro rozkvetlou zahradu, Balkon 

i terasu

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

F. hecKeR / K. hecKeR 
Průvodce PřÍrodou

cena �89,- kč

VLADIMÍR ANtONÍN
houBy – kaPesnÍ atlas

cena �69,- kč

JAsON sUMNeR
cyklistika – 1100 
neJlePšÍch rad

cena �69,- kč

eUGeN e. hüsLeR
turistickÝ Průvodce 

dolomity
cena 3�9,- kč

stePhAN ZU hOheNLOhe
drony

cena 319,- kč

LYNeLLe scOtt-AItKeN
raW Živá strava

cena 3�9,- kč

naše svatBa
cena �99,- kč

JAcqUeLINe BeLLeFONtAINe
100 neJlePšÍch recePtů  

Pro domácÍ Pekárnu
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
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KAReL cUBecA
Faraonův následnÍk

cena �79,- kč

Starověký  Egypt  devastuje  epidemie  žluté  nemo-
ci. Faraon Ahu přišel o celou rodinu i o příznivce. 
Jeho nevlastní syn Ram využije příležitosti a poku-
sí se uchvátit egyptský trůn. Stařičký faraon unik-
ne smrti a prchá na jih země. Ram se snaží Ahua 
vypátrat.  Netuší,  že  Ahu  má  dobře  promyšlený 
plán, jak dynastii vlastní krve na trůnu udržet.

KAReL cUBecA
kdo ProBudÍ hvĚzdy

cena �89,- kč

KAReL cUBecA
kaWa 9

cena �99,- kč

JAcK LONDON
démon alkohol

cena ��9,- kč

„Je to živá, poctivá, prostá, dojemná, klasická kniha 
o pití.“ Autor  se  zpovídá  tak upřímně,  jak dokáže, 
a přiznává:  „Jediná vada  je,  že  jsem si netroufl po-
vědět celou pravdu. Ví se, že alkohol  je král  lhářů, 
zabiják se zkrvavenýma rukama a ničitel mládí, ale 
i vznešený chlapík, v  jehož společnosti si připadáte 
jako ve společnosti bohů.“

ANNe FRANK
denÍk anny Frankové

cena �69,- kč

Tmavovlasá dívka  s  plachým úsměvem. Když  si  ve 
třinácti letech začne psát deník, netuší, jak dramatic-
ky se její osud změní. Ocitne se s židovskými rodiči 
v přísně utajené skrýši a venku zuří 2. světová válka. 
Ona se v deníku svěřuje vymyšlené kamarádce Kitty: 
upřímně,  se  stopami pubertálního vzdoru  i  zbytků 
dětské bezelstnosti, líčí sny, touhy a naděje…

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

JOhN steINBecK
na vÝchod od ráJe

cena �89,- kč

eDIsON MARshALL
PohanskÝ král

cena 3�9,- kč

V Británii necelých sto let po odchodu Římanů 
nenastala tolik vytoužená svoboda, různé kme-
ny totiž spolu stále soupeří a u moci se drží bez-
ohledný tyran Vortigern. Nenáviděný panovník 
posiluje v zemi moc jen tím, že štve své nepřá-
tele navzájem proti sobě. Nikdo kromě Artuše 
nemá dost kuráže, aby se mu vzepřel.

eLIsABeth PeteRs
v hluBinách  
skalnÍ řÍše
cena 1�9,- kč

KAReL cUBecA
PoselstvÍ v dlani

cena �89,- kč

eDIsON MARshALL
viking

cena �89,- kč

KAReL cUBecA
Faraonův soud

Správce egyptské provincie Manéthon zneu-
žívá mladou služku Laylu, jejího muže přinu-
tí k vyloupení starého hrobu a pak se svědků 
zbaví. Jediná Layla přežije a s novorozeným 
synem  se  jí  podaří  uniknout  do  Théb,  kde 
se  jí ujme královská manželka Teje. Jenom-
že Manéthon uprchlici najde a obviní, že je 
zlodějka a lhářka.

ULF schIeWe
odkaz vikingů – meČ

cena �89,- kč

eMILY BRONtË
na vĚtrné hůrce

cena ��9,- kč

OscAR WILDe
oBraz doriana graye

cena �19,- kč

JANe stUBBs
kdo Pohne osudem

cena �69,- kč
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WILBUR sMIth
řeka Bohů – Faraon

Pro Taitu,  jeho spojence a celý Egypt nastávají kruš-
né časy. Po smrti faraona se vlády ujímá nejstarší syn 
Utterik, zvráceně krutý mladík. Taita je zatčen, obvi-
něn  z  velezrady  a  odsouzen.  Před  smrtí  jej  vysvobo-
dí  Rameses,  mladší  bratr  Utterika,  a  společně  musí 
zachránit  jak  milovanou  princeznu  Serrenu,  kterou 
Utterik poslal na mučidla, tak i celou zemi. Kniha vol-
ně navazuje na předchozí díl Řeka bohů – Bůh pouště.

WILBUR sMIth
řeka Bohů ii.
cena 319,- kč

WILBUR sMIth
řeka Bohů iii.

cena 3�9,- kč

WILBUR sMIth
řeka Bohů i.
cena 319,- kč

WILBUR sMIth
řeka Bohů – Bůh PouštĚ

cena 3�9,- kč

WILBUR sMIth
hromoBitÍ

cena �89,- kč

WILBUR sMIth
BĚsnĚnÍ

cena �99,- kč

WILBUR sMIth
lovci diamantů

cena �69,- kč

WILBUR sMIth
tvrdšÍ neŽ diamant

cena 319,- kč

WILBUR sMIth
orel v oBlacÍch

cena �89,- kč

WILBUR sMIth
koPÍ osudu
cena 319,- kč

WILBUR sMIth
Posel slunce

cena �99,- kč

WILBUR sMIth
šelma

cena 319,- kč

WILBUR sMIth
BludnÝ kruh

cena 3�9,- kč

WILBUR sMIth
PtaČÍ vodoPády

cena �99,- kč

WILBUR sMIth
PoBřeŽÍ v Plamenech 

cena 3�9,- kč

WILBUR sMIth
PÍseŇ slonů
cena 319,- kč

WILBUR sMIth
triumF slunce

cena �99,- kč

WILBUR sMIth
nenasytnÝ Jako moře

cena �99,- kč

WILBUR sMIth
diamantová cesta

cena �89,- kč

WILBUR sMIth
zlatÝ lev

cena 3�9,- kč

Hal Courtney se spolu s milovanou Judith plaví na jih 
podél pobřeží východní Afriky. Míří do Anglie. Loď pře-
padnou vyhladovělí námořníci a s nimi se na palubu do-
stane i Pett, nájemný vrah. Ten se Halovi vetře do přízně. 
Pett se nelíbí nikomu z posádky, a tak se Hal rozhodne 
vysadit ho na Zanzibaru, v hnízdě svých nepřátel. Jenže 
vůbec netuší, kdo všechno se proti němu spikl.

WILBUR sMIth
Predátor

cena 3�9,- kč

 Za smrt manželky Hectora Crosse jsou zodpovědní dva 
muži: jeden z nich je mrtvý, ten druhý je psychopat John-
ny Congo. Čeká v cele smrti na popravu, ta se kvapem 
blíží. Už jednou utekl, tak proč by se mu to nepodařilo 
znovu? Jeho jediným cílem je zničit úhlavního nepřítele. 
Ale nestačí ho jen obyčejně zabít, Cross musí trpět…

WILBUR sMIth
řeka Bohů iv.

cena 319,- kč
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JAMes PAtteRsON
nerozluČnÝ Pár

cena �99,- kč

Emily  je  přesvědčená,  že  za  požáry  rodinných 
domků, při nichž zahynula i její sestra, stojí séri-
ový vrah. Nikdo jí to nevěří, a tak hledá pomoc 
u Bookse, bývalého agenta FBI. Společně přijdou 
na vrahův systém a nastraží na něj několik pastí, 
jenže  on  uniká.  Nakonec  vrah  přece  jen  udělá 
chybu – jedna oběť přežije a tou je Mary…

JAMes PAtteRsON
PatnáctÝ skandál

cena �89,- kč

Lindsay  prožívá  mateřství  a  šťastné  manželství. 
Když však z luxusního hotelu, kde došlo k vraž-
dě, zmizí krásná, svůdná blondýna, začne se idyla 
drolit. Než se jí podaří ženu vystopovat a vyslech-
nout,  zmizí  i  její manžel  Joe. Čím déle Lindsay 
pátrá, tím víc sílí její podezření, že Joe skrývá ta-
jemství, v němž ta tajemná žena hraje hlavní roli.

JAMes PAtteRsON
soukromá Pravidla

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
Jen Pro zvané

Proslulé filmové hvězdy Thom a Jennifer jsou do-
konalý pár a rodiče tří dokonalých dětí. Když beze 
stop  zmizí,  je  i  pro  vyšetřovatele  Jacka  Morgana 
těžké dopídit se pravdy. Čím déle pátrá, tím pře-
kvapivější  tajemství odhaluje. Zdá se, že hvězdný 
pár dlouho maskoval  skutečnost plnou zoufalství 
a  klamu,  před  níž  bledne  i  nejdivočejší  reality 
show. Vražda je jen její první scénou.

JAMes PAtteRsON
citlivé mÍsto

Alex Cross tentokrát čelí problému, s jakým se 
v životě nesetkal:  je na  smrt vyděšený, zoufalý 
a poprvé zažívá bezmoc. Celou jeho rodinu drží 
jako rukojmí geniální psychopat. Alex musí při-
stoupit  na  všechno,  co  zločinec  požaduje.  Ale 
podle jakých pravidel se bude odvíjet smrtonos-
ná hra o to, co je Alexovi nejdražší?

JAMes PAtteRsON
neznámÝ souPeř

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
Jedenáctá rozhodne

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
dvanácté zlo

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
osudná třináctka

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
šťastné a veselé

cena �79,- kč

JAMes PAtteRsON
ČtrnáctÝ hřÍch

cena �79,- kč

JAMes PAtteRsON
Posedlost

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
zaBÍt aleXe crosse

cena �89,- kč

J. PAtteRsON
Provinilé manŽelky

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON 
smeČka

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
PodezřelÝ Č. 1

cena �89,- kč

JAMes PAtteRsON
PřÍmÝ zásah
cena �99,- kč

JAMes PAtteRsON
druhé lÍBánky

cena �89,- kč

MAttheW ReILLY
Čtyři legendy

cena 3�9,- kč

Jack  spolu  s  patnácti  muži  unesenými  z  tajné  zá-
kladny  byli  vybráni,  aby  změřili  síly  při  Velkých 
hrách. Z klání na život a na smrt vzejde v souladu 
s  pradávným  rituálem  pouze  jediný  vítěz,  ovšem 
odmítnout  účast  nepřipadá  v  úvahu.  V  průběhu 
vražedného boje Jack odhalí záhadné mocnosti sto-
jící v pozadí: čtyři legendární království.

MAttheW ReILLY
turnaJ

cena �89,- kč

MAttheW ReILLY
střeŽená zÓna

cena �89,- kč
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LOUIs L‘AMOUR
Poušť nezná slitovánÍ

cena ��9,- kč

V den, kdy je z vězení propuštěn Dan Rodelo, uprch-
nou i jeho komplicové Joe a Tom, kteří si odpykáva-
li  trest za  loupež zlata.  Joe se bojí, že mu Dan chce 
ukryté zlato vyfouknout, a tak se všichni vydají přes 
poušť vyzvednout lup ze skrýše. Vedro, žízeň, rozbro-
je, krvelační indiáni i to, že Dan má v úmyslu vrátit 
zlato majitelům, tak tohle asi nedopadne dobře…

LOUIs L' AMOUR
meXické zlato

cena �69,- kč

LOUIs L' AMOUR
kraJina PistolnÍků

cena ��9,- kč

ALec PALMeR
kamennÍ stráŽci

cena �99,- kč

Posvátné  jezero Titicaca  se  rozlije,  tisíce  lidí  zahynou. 
Členové vyšetřovacího týmu Jennifer a Denis zjistí, že 
pod hladinou je cosi neobvyklého. Stopy vedou až na 
tajemný Velikonoční ostrov. Zde se skrývá dávné tajem-
ství, tak mocné, že může změnit celou historii lidstva. 
A mnozí, aby je získali, se nezastaví před ničím…

LOUIs L' AMOUR
na mušce

cena ��9,- kč

LOUIs L' AMOUR
PotulnÝ kovBoJ

cena ��9,- kč

LOUIs L' AMOUR
muŽ Proti muŽi

cena ��9,- kč

ALec PALMeR
srdce sahary

cena �69,- kč

LOUIs L' AMOUR
Železná sPravedlnost

cena 1�9,- kč

sIDNeY sheLDON
řekni mi svůJ sen

Někdo  ji  sleduje.  Nemá  představu,  kdo  by  to 
mohl být. Spí neklidně a probouzí se s pocitem 
hrozící katastrofy. Tak začíná román S. Sheldona, 
který vyvolává mrazení v zádech. Tři mladé ženy 
Ashley, Toni a Alette jsou podezřelé ze spáchání 
série  brutálních  vražd.  Nakonec  je  pachatelka 
zatčena a postavena před soud, ale obhajoba vy-
rukuje s lékařským posudkem a nastane zděšení.

sIDNeY sheLDON
odhalená tvář

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.

DAVID MORReLL
na hranĚ temnoty

cena �89,- kč

DAVID MORReLL 
na ostřÍ

cena �99,- kč

DAVID MORReLL
stoPy mizÍ v mlze

cena �99,- kč

DAVID MORReLL
vládce noci
cena �99,- kč

sIDNeY sheLDON
nic netrvá vĚČnĚ

cena �79,- kč

sIDNeY sheLDON
PokrevnÍ svazky

cena �89,- kč

KeN MccLURe 
taJemstvÍ

cena �69,- kč

sIDNeY sheLDON
dokonalé Plány

cena �69,- kč

Ctižádostivá Leslie ví, že pro některé muže je moc 
afrodiziakum,  a  Oliver,  guvernér  malého  jižan-
ského státu, zjistil, že zuřivost odmítnuté ženy je 
horší než peklo. Oliver  chystá  strategii k dobytí 
Bílého domu, ale zhrzená Leslie ho chce donutit, 
aby litoval, že se narodil... Jenže i nejdokonalejší 
plán může svého strůjce strhnout do záhuby.
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MARY hIGGINs cLARK
melodie stále znÍ

cena �89,- kč

Když  bytová  architektka  Elanie  dostane  pozvání 
do  domu  manželky  neblaze  proslulého  finanční-
ka, který zmizel i s pětimiliardovým fondem, tuší, 
že  něco  nehraje.  Dojímá  ji  víra  paní  Bennettové 
v manželovu nevinu,  ale neuvědomuje  si,  že  čím 
víc se s rodinou sbližuje, tím většímu riziku vysta-
vuje sebe i svou čtyřletou dcerku.

MARY hIGGINs cLARK/ALAFAIR BURKe
nezavÍreJ oČi

Casey  propustili  z  vězení,  kde  si  odpykávala 
patnáctiletý  trest  za  vraždu  svého  snoubence, 
třebaže tvrdila, že zločin nespáchala. Nyní hod-
lá své jméno očistit, proto požádá Laurie Mora-
novou a její tým, aby vypátrala skutečného vra-
ha. Jenže někdo chce za každou cenu zabránit 
novému vyšetřování, jinak ...

J. D. ROBB
tiše a PřesnĚ

Laserový paprsek přiletěl rychle, tiše a se smrtí-
cí přesností. Během několika vteřin zemřeli tři 
lidé. Je jasné, že zabíjel odstřelovač s taktickou 
laserovou puškou. Brzy  se ukáže,  že  toto bylo 
jen  zahřívací kolo,  a nový útok po  sobě  zane-
chává další mrtvé. Eva Dallasová má před sebou 
mimořádně těžký úkol.

J. D. ROBB
ruka ruku myJe

cena �99,- kč

Dennis Mira  zjistil,  že  jeho bratranec Edward má 
v úmyslu prodat dům, přestože slíbil, že dům zůsta-
ne v majetku rodiny. Když si o tom šel s Edvardem 
promluvit, dostal úder… Poslední vjem, který si pa-
matuje, je Edward celý zkrvavený a svázaný na židli. 
Jenže teď je bratranec pryč. Eva Dallasová pátrá po 
motivu jeho zmizení, které všechny zaskočilo.

J. D. ROBB
odPlata tĚ nemine

cena �89,- kč

LINDA hOWARD
co Přede mnou taJÍš?

cena �99,- kč

Bo Maranová je šéfkou policie v  horském měs-
tečku,  vede  spokojený  život,  jenže  ten  končí, 
když se na jejím prahu objeví Morgan Yancy. Bo 
o žádného muže nestojí – zvlášť ne o přitažlivého 
potížistu, jehož se někdo usilovně snaží zlikvido-
vat. Past, kterou Morgan nastraží na své proná-
sledovatele, může stát život nejen jeho, ale i Bo.

LINDA hOWARD
klid Před BouřÍ

cena �69,- kč

J. D. ROBB
totoŽnost neznámá

cena �99,- kč

M. h. cLARK
má rád hudBu,  

rád tanČÍ
cena �69,- kč

M. h. cLARK
v PodezřenÍ
cena �89,- kč

M. h. cLARK
 ALAFAIR BURKe

celá v BÍlém
cena �89,- kč

M. h. cLARK
kaŽdÝ nĚco skrÝvá

cena �79,- kč

M. h. cLARK
nikdy nenÍ PozdĚ

cena �79,- kč

M. h. cLARK
syndrom anastasia

cena �79,- kč

L. s. hAWKeR
nadechni se

Osmnáct  let  věznil  svou dceru Petty para-
noidní otec. Prošla takřka vojenským výcvi-
kem, umí nepřítele odzbrojit  i  zabít. Když 
otec zemře,  je Petty poprvé v životě volná, ale 
zároveň  se  cítí  ztracená.  Otcova  poslední  vůle 
však odhalí mnohem děsivější budoucnost, než 
byla minulost v zajetí – Petty musí uprchnout 
do světa, který jí nahání hrůzu.

J. D. ROBB
na mĚ si nePřiJdeš

cena �89,- kč

J. D. ROBB
Jen ty a Já

cena �99,- kč

LINDA hOWARD
neČekeJ slitovánÍ

cena �19,- kč
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NORA ROBeRts
stále v tvém stÍnu

Jedné  horké  letní  noci  odhalí  Naomi  otřesné 
tajemství svého otce, které  ji  léta pronásleduje 
na  každém  kroku.  Přestože  se  snaží  vše  pečli-
vě skrývat, nikdy se jí nepodaří stopy za sebou 
zamést úplně a minulost ji dohání nejen v noč-
ních  můrách.  Kruh  kolem  Naomi  se  začíná 
uzavírat…

NORA ROBeRts
ÚdolÍ ticha
cena 3�9,- kč

V  Údolí  ticha  vrcholí  rozhodující  boj  s  královnou 
démonů  Lilith,  vyvolení  ji  musí  porazit,  jinak  zlo 
ovládne světy. Mladičká Moira, královna bájné země, 
chce ochránit svůj lid, navíc ještě svádí bitvu ve svém 
srdci. Cian vztahem k Moiře dává v  sázku vše.  Jak 
dokáže milovat ženu, která musí zemřít – ať už ru-
kou Lilith, nebo později přirozenou mocí času?

NORA ROBeRts
tanec Bohů
cena 3�9,- kč

Bojovnice Blair, zvyklá spoléhat jen sama na sebe, 
stojí před těžkým úkolem. Ostatní z Kruhu šesti 
má vycvičit pro zápas se zákeřnými upíry. Zatím-
co šestice hrdinů hledá posily, aby zachránili lid-
stvo, Blair má před sebou i těžké osobní rozhod-
nutí. Musí volit mezi samotou a osudovou láskou 
z jiného světa, jež může být jen stěží naplněna.

NORA ROBeRts
rudÝ šál

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
kdo chce vÍc
cena �99,- kč

NORA ROBeRts
sPoJeni osudem

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
sedmé znamenÍ 

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
kraJina svĚtla

cena �99,- kč

NORA ROBeRts
taJuPlná Žena

cena 3�9,- kč

NORA ROBeRts
PohanskÝ kámen

cena �89,- kč

NORA ROBeRts 
zákon PřitaŽlivosti 

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
zahráváš si s ohnĚm 

cena �99,- kč

NORA ROBeRts
dům na Útesu

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
kruh vĚrnÝch

cena 3�9,- kč

Zlo  má  jméno  Lilith  –  v  její  náruči  našlo 
věčné  zatracení  příliš  mnoho  mužů,  a  to 
včetně Hoytova bratra. Hoyt sám se nemůže 
s temnou sirénou rovnat, ale společně s pěti-
cí mocných zakusí,  jak nezlomné  jsou  jeho 
duch i srdce.

eLIZABeth LOWeLL
všem na oČÍch

cena �79,- kč

D. J. BLAcKMORe
sny utkané sluncem

cena �69,- kč

INGA LINDstRÖM
srdci nePoruČÍš

cena �69,- kč

ZOe hARDWIcKe
stráŽnÍ andĚlé

cena �69,- kč

NORA ROBeRts
kolotoČ PřánÍ

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
modré z neBe

cena �89,- kč

NORA ROBeRts
cizinec

cena 3�9,- kč

NORA ROBeRts
závrať všednÍch dnů

cena �89,- kč
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JAcKIe cOLLINs
milenci a hazardnÍ hráČi

cena 3�9,- kč

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

MeReDIth APPLeYARD
naše PanÍ doktorka

cena �89,- kč

Osud nemilosrdně zasáhl do Lauřina života. Od-
cestuje do Austrálie a začne tam pracovat v malém 
městečku jako lékařka. Spřátelí se s vážně nemoc-
ným Neillem  i  jeho nedůtklivým synem Jakem. 
Pokud Laura prchla před vlastním neštěstím, není 
jistě bezpečné ani chytré zaplést se nanovo do sítí 
smutku a tajemství. Ale srdci se nedá poručit…

c. W. GORtNeR
marlene

cena 3�9,- kč

Talentovaná a neobyčejně přitažlivá Marie Diet-
rich působí vznešeně a nedosažitelně, přesto je vý-
čet jejích milenců a milenek impozantní. Možná 
tak chce zapomenout na to, že ji miliony krajanů 
k  smrti  nenávidí.  Pod  slupkou  zářící  mondény 
se  však  skrývá  nevyrovnaná  žena,  která  –  jak  se 
zdá – přes veškerou slávu stále hledá štěstí.

JAcKIe cOLLINs
BohynĚ Pomsty

cena �99,- kč

JAcKIe cOLLINs
zPovĚĎ divošky

cena �89,- kč

JAcKIe cOLLINs
naivnÍ mrcha

cena �89,- kč

JAcKIe cOLLINs 
PlavBa za všechny Prachy

cena 319,- kč

JAcKIe cOLLINs
miláČek Žen
cena 3�9,- kč

JAcKIe cOLLINs
krev nenÍ voda

cena 3�9,- kč

MARGARet WAY
ProkletÝ ráJ

cena �69,- kč

Mallory se vrátí na strýcovu farmu v Queen-
slandu, ale tam ji čeká nemilé překvapení: na 
farmě žije  její bývalý  snoubenec  s manželkou 
Kathy,  dcerkou  a  svou  sestrou  Jessie.  Jenže 
něco tady nehraje… Když Kathy spáchá sebe-
vraždu a Mallory se snaží zjistit důvod, sama se 
ocitne v ohrožení života.

tAMARA McKINLeY
sliBuJi ti, annaBelle

cena �89,- kč

Otcova  přísnost  donutí  mladičkou  Annabelle 
utéct z domova do Paříže. Zde prožívá nádherně 
bezstarostný  čas,  bohémská  atmosféra  města  jí 
učaruje a navíc zde potká osudovou lásku, malíře 
Henriho. Do  jejich životů krutě zasáhne válka. 
Henri odjede na frontu, Annabelle nemá peníze 
na vlastní obživu a ještě k tomu čeká dítě…

tAMARA McKINLeY
se zataJenÝm dechem

cena �89,- kč

tAMARA McKINLeY
PřÍsliB nadĚJe

cena �99,- kč

BeAtRIX MANNeL
ostrov souznĚnÍ

cena �99,- kč

MeReDIth APPLeYARD
doktorka z konce svĚta

cena �89,- kč

c. W. GORtNeR
BoŽská coco

cena �89,- kč

BeAtRIX MANNeL
vůnĚ PouštnÍ růŽe

cena �69,- kč

B. t. BRADFORD
ÚČet za lásku

cena 3�9,- kč

B. t. BRADFORD
neBezPeČné taJemstvÍ

cena �89,- kč
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ZDeNĚK hANKA
střÍPek malachitu

Gina  hlasitě  vzlykala,  cítila  tu  past,  beznaděj 
a  hroznou  vinu.  Nejenže  přejela  člověka,  ale 
zničila život i svému manželu Alanovi, úspěšné-
mu právníkovi. Ujela od nehody a nic neřekla. 
Alan však pravdu zná, a když zametá stopy, aby 
Ginu ochránil, dopouští se osudných chyb.

JAROsLAVA ČeRNÁ
Jeden Život nestaČÍ

Pavla vyrůstá se dvěma staršími sestrami v pekle 
příkazů a rozkazů. O co přísnější je vojenská vý-
chova, o to dravější je její touha rodičovskému 
drilu uniknout. Když  se  jí  to konečně podaří, 
odnáší si s sebou nenávist a odhodlání pomstít 
se. Bloudí světem i svým životem a zjišťuje, že 
ubližuje především sama sobě. Cesta k usmíření 
přitom leží v daleké minulosti.

LUIsA BINDeR
můŽeme si vykat?

Ellen po pětatřiceti letech manželství přestalo 
bavit skákat, jak muž píská. Jen mu to nemě-
la  říkat na dovolené ve Skandinávii, protože 
teď musí nějak dopravit nenáviděný karavan 
do vzdáleného domova. Jejím zachráncem je 
floutek Ronny, co se protlouká jak povolání-
mi, tak vztahy. Jak asi dokáže s vynervovanou 
a poněkud úzkoprsou starší dámou vyjít?

OtILIe K. GReZLOVÁ
dárek za všechny Prachy

cena �89,- kč

Adam dobrovolně neopustí teplý pelíšek s caterin-
govou službou a dalšími vymoženosti. Řešením je 
oženit ho. I když on se ženám nevyhýbá: zlatovlasá 
Klára, černovlasá Luciana a další ženy k Adamovi 
patřily, ale jen na dobu určitou. A rodiče? Ti mají 
svůj domek snů, prostě idyla. Pak před Vánocemi 
dostanou dárek – novou sousedku…

PetRA VeRNeROVÁ
druhá nadĚJe

Nezadaná  žena  vlastně  není  problém.  Nezadaná 
žena  s  dítětem  už  takový  menší  problém  je.  Ale 
když jsou ty ženy čtyři a dětí celkem šest – asi chá-
pete, jak vypadá skutečný průšvih. A pokud navíc 
všechny tyhle ženy touží najít životní lásku, je lepší 
vzít nohy na ramena a počkat, až to vzdají. Teprve 
potom se možná začne rýsovat schůdné řešení…

PetRA VeRNeROVÁ
Pravidlo Průšvihu

cena �69,- kč

VIKtORIe VeseLÁ
sázka na mizeru

cena �69,- kč

BLANKA sVOBODOVÁ
zn. BlondÝna  hledá…

cena �69,- kč

Známe to – klasické randíčko – kytka, káva, oťukávání, 
další schůzka, polibek, další káva, tokání, milování… 
Nuda! Dorota si poprvé v životě vyzkouší seznamku. 
A světe, div se, vyjde to! Adam se zdá být trefou do čer-
ného. Do hodiny je vše vzhůru nohama a svět se točí 
dvakrát rychleji. Vychutnejte si veselý příběh o tom, co 
se nemůže stát během dvaceti čtyř hodin.

BLANKA sVOBODOVÁ
můJ miláČek cizoPasnÍk

cena ��9,- kč

DORA heLDt
Při návalech  

asPoŇ nenÍ zima
cena �79,- kč

VLADIMÍRA ČeRNAJOVÁ
hotelstory
cena ��9,- kč

BLANKA sVOBODOVÁ
tohle nevyŽehlÍš

cena �69,- kč

ANA M
v hnÍzdĚ koliBřÍka

cena �69,- kč

VeLVet
za ČernÝmi dveřmi

cena ��9,- kč

MIROsLAV JÍLeK
a satan se smál z neBe

cena �69,- kč

ZDeNĚK hANKA
doPis do ticha

cena ��9,- kč

JAROsLAVA ČeRNÁ
tÝden Blázna

cena �79,- kč

OtILIe K. GReZLOVÁ
vzPoura Plyšového 

medvÍdka
cena �69,- kč
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ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – VYKOUPENÁ NÁDĚJE

Jesika stojí mezi dvěma muži, Mitchellem a ne-
vlastním bratrem Kennethem, hrubým násilní-
kem, který se nemůže smířit s tím, že Jesika dala 
přednost jinému. Ze vzteku, že mu jeho sok uni-
kl, se rozhodne pomstít se alespoň na její nově 
vybudované prosperující farmě. Kenneth ale není 
jediný, kdo Jesice lásku a úspěchy závidí.

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – ZKOUŠKA LÁSKY

CENA 289,- Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – U PRAMENŮ TOUHY

CENA 269,- Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – KRŮčEK KE ŠTĚSTí

CENA 279,- Kč

EMMA TEMPLE
TANEC MAORA

CENA 269,- Kč

EMMA TEMPLE
ZPĚV MAORA
CENA 279,- Kč

Katharina má napsat reportáž o Novém Zélandu. 
Je nadšená, navíc se setká s kamarádkou Sinou. 
Pak přijde zemětřesení a Sinina malá dcerka se 
zraní. Při ošetřování vyjde najevo šokující diagnó-
za. Katharina hledá pomoc, kde se dá. Až setkání 
s mužem, který zpívá starou maorskou píseň, jí 
poodhalí tajemství, rozhodující o osudech lidí…

LAURA WALDEN
POSVÁTNÁ PŘíSAHA

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN
MAORSKÁ PRINCEZNA

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN
SKRÝŠ NA KONCI ÚTESU

CENA 289,- Kč

LAURA WALDEN
PŮLNOčNí RITUÁL

CENA 299,- Kč

LAURA WALDEN
ZNAMENí OSUDU

CENA 299,- Kč

Líza s Richardem se vystěhovali na Nový Zé-
land, jenže manželství s násilníkem je pro ni 
nesnesitelné. Útěchu, pochopení a lásku najde 
Líza v náruči Ronga, polovičního Maora. Naro-
zení jejich syna Rufuse se však pro oba milence 
stane osudovým mezníkem a je otázkou času, 
zda se někdy někdo dozví strašlivou pravdu…

ELIZABETH HARAN
ZA RUDÝM OBZOREM

CENA 279,- Kč

ELIZABETH HARAN
OPÁLOVÁ POUŠŤ

CENA 289,- Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
SMRTíCí BYZNYS

CENA 249,- Kč

Ellen dorazí do Ugandy, země plné bídy, aby na zdej-
ší klinice pomáhala trpícím dětem. Iluze o léčbě ji 
brzy přejdou. Děti, které dostaly falešné léky na ma-
lárii, totiž umírají. Když se Ellen obrátí na minister-
stvo zdravotnictví, udělá osudovou chybu. Netuší, že 
za výnosným kšeftem stojí někdo s hodně dlouhými 
prsty… Ona teď musí zachránit jak děti, tak sebe.

HANA HINDRÁKOVÁ
DOBROVOLNICE

CENA 249,- Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
OčAROVANÁ
CENA 249,- Kč

MIRJA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ

Mladičká Vicky dorazí v době zlaté horečky ke 
břehům Austrálie, a přestože touží po návratu do 
Anglie, k novému kontinentu ji připoutá zájem 
pohledného Jonathana. Chudobný muž ve snaze 
získat srdce bohaté mladé dámy odjíždí na zlatá 
pole, aby zbohatl a směl se o ni ucházet. Vickyi-
na rodina lásce nepřeje a splétá intriky tak doko-
nale, že je pro oba milence těžké jim neuvěřit.

V. S. ALEXANDER
DíVKY OD SVATÉ MAGDALÉNY

Šestnáctiletou Teagan pošle rodina do azylového 
domu pro padlé ženy poté, co je obviněna, že se 
pokusila svést mladého kněze. Teagan je zbavena 
vlasů, důstojnosti a kontaktu s vnějším světem. Její 
představené se sice ohání láskou boží, ale ve sku-
tečnosti podrobují své svěřenkyně krutým trestům 
a tvrdé dřině. Teagan plánuje útěk, netuší však, co 
ve světe čeká na dívky s poskvrněnou minulostí…  

BELETRIE28/ 29/BELETRIE
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DOPORUčUJEME
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PEKLO,  

KAM BY SE BÁL 
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MICHELLE MORAN 
KRÁLOVNA REBELKA

CENA 299,- Kč

BARBARA WOOD
VZDÁLENÁ ŘEKA

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

CHRISTINA COURTENAY
ŠARLATOVÉ KIMONO

Samuraj Taro zahrnuje Hannah, tajemnou cizinku 
s rusými vlasy a zelenýma očima, přepychem a lás-
kou. Vášeň, s níž prahne po dívce z tak odlišného 
světa, mu nebezpečně komplikuje život. Taro stojí 
před nevyhnutelnou volbou: má zachránit sebe, 
nebo svou lásku.

PHILIPPA GREGORY
BíLÁ RŮŽE – ALŽBĚTA Z YORKU

CENA 329,- Kč

Alžběta z Yorku byla vychovávána k tomu, že 
se stane královnou. Jindřich Tudor VII. se s ní 
ožení, aby si upevnil moc. Jenže Angličané 
věří v návrat princů, Alžbětiných bratrů. Ti 
záhadně zmizeli a Jindřich se obává, že kdyby 
se některý objevil, on o trůn přijde. A stane se. 
Alžbětu čeká volba mezi ztraceným bratrem, 
jehož nepoznává, a manželem, kterého miluje.

PHILIPPA GREGORY
ZKROCENÁ KRÁLOVNA

Když Kateřinu Parrovou požádal o ruku Jin-
dřich VIII., zhrozila se. Z kdysi pohledného 
mladíka je nevypočitatelný stařec s páchnou-
cím dechem. Role šesté manželky krutého krá-
le se jí hnusí stejně jako oblečení a šperky pěti 
předchůdkyň, které musí nosit. Na každém 
kroku naráží na jejich nešťastný osud a děsí se, 
jakému nebezpečí bude muset sama čelit.

BARBARA WOOD
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 319,- Kč

BARBARA WOOD
DOKONALÁ HARMONIE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
SEDM DÉMONŮ

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
HOŘKÉ TAJEMSTVí

CENA 249,- Kč

BARBARA WOOD
HVĚZDA BABYLONU

CENA 269,- Kč

BARBARA WOOD
PLAMEN DUŠE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVí

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
PANENKY Z RÁJE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
BíLÁ ŽENA

CENA 299,- Kč

BARBARA WOOD
VYVOLENÁ

CENA 289,- Kč

LUCIE ŠITINOVÁ
KACíŘKA

CENA 249,- Kč

WEINA DAI RANDEL
PALÁC ZÁŘíCíHO MĚSíCE

CENA 289,- Kč

MICHELLE MORAN
NEfERTITI   

DCERA VĚčNOSTI
CENA 269,- Kč

MICHELLE MORAN
KORUNA CíSAŘOVNY 

JOSEfíNY
CENA 289,- Kč

PHILIPPA GREGORY
JEN JEDNA BUDE 

KRÁLOVNOU
CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
POD AfRICKÝM SLUNCEM

CENA 319,- Kč

B. WOOD/G. WOOTTON
NOčNí VLAKY
CENA 269,- Kč

BELETRIE30/ 31/BELETRIE

ÚNOR
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JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOfIE A VÁCLAV IV.

CENA 269,- Kč

Mladý Václav IV. se nemůže dočkat sňatku s půvab-
nou Žofií. Avšak královna brzy po svatbě pozná man-
želovu krutou tvář, jeho záchvaty vzteku a nenávisti. 
Nediví se, že král má tolik nepřátel a že mu často jde 
jak o trůn, tak i o život. Snaží se najít si po Václavově 
boku své místo a vyrovnat se s jeho výbušnou pova-
hou. Útěchu hledá nejen u svého zpovědníka…

BRANDY PURDY
DVĚ CíSAŘOVNY

Dvě krásné urozené Francouzky Rose a Aimee míří 
do Paříže za štěstím. Do Rose se zamiluje generál 
Napoleon Bonaparte a za chvíli je z ní francouzská 
císařovna. A Aimee? Při cestě na Martinik ji unesou 
piráti a prodají do harému. Krásou a inteligencí 
okouzlí tureckého sultána a záhy vystoupá na pozici 
s nepředstavitelnou mocí. Jenže štěstí je vrtkavé…

HANA WHITTON
ELIŠKA PŘEMYSLOVNA

CENA 229,- Kč

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

DANA CHAMBLEE CARPENTER
čARODĚJKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ

CENA 279,- Kč

Mladičká Myška vůbec nestárne, je nesmrtelná. 
V klášteře z ní vychovávají léčitelku a skrývají ji, aby 
nebyla nařčena z čarodějnictví. Jednou zachrání váž-
ně zraněného kralevice Přemysla Otakara II. a do-
provází ho do Prahy. Jenže kromě Myšky se dostalo 
do města i zlo a jí nezbude než zlo vrátit tam, kam 
patří – do jámy pekelné.

JAROSLAVA ČERNÁ
ANEŽKA A KRÁL

CENA 269,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
PERCHTA Z ROŽMBERKA

CENA 249,- Kč

ALLISON PATAKI
SNY CíSAŘOVNY SISI

CENA 299,- Kč

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ 

CíSAŘOVNA
CENA 329,- Kč

C. W. GORTNER
ZPOVĚď KATEŘINY MEDICEJSKÉ

CENA 289,- Kč

C. W. GORTNER
VATIKÁNSKÁ PRINCEZNA

CENA 299,- Kč

PATRICIA L. O'NEILL
HATŠEPSUT –  

VLÁDKYNĚ EGYPTA
CENA 289,- Kč

ELIZABETH PETERS
SBĚRATEL DUŠí

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
ŽÁRLIVÁ CíSAŘOVNA

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
ANNA fALCKÁ 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
LEVANDULOVÁ 

PRINCEZNA 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KAREL IV.

CENA 249,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ 
ZAKÁZANÁ LÁSKA

CENA 249,- Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
VÁCLAV IV. – SÁM SOBĚ 

NEPŘíTELEM
CENA 269,- Kč

MATTHEW REILLY
TURNAJ

CENA 289,- Kč

ELIZABETH PETERS 
ZTRACENÁ OÁZA

CENA 129,- Kč

BELETRIE32/ 33/BELETRIE
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DOPORUčUJEME
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DOPORUčUJEME



HANA WHITTON
PRSTEN  

PRINCEZNY JUDITY
CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
KUNHUTA PŘEMYSLOVNA

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

Ludmila se s radostí podvolí otcovu přání a provdá 
se za přemyslovského knížete Bořivoje. Když se 
jim narodí syn, jejich štěstí se zdá být úplné. Zdá-
ní však klame: někdo touží nejen po Bořivojově 
knížecím titulu, ale také po jeho krásné a urozené 
manželce Ludmile.

OLŘIŠKA CIPROVÁ
DíVčí VÁLKA
CENA 229,- Kč

Po smrti kněžny Libuše, která prosazovala rovnopráv-
nost mezi muži a ženami, se vše změní. V zemi vládne 
kníže Přemysl a u toho ženy nemají zastání. Vlasta, 
snoubenka ctihodného Ctirada, se marně snaží vést 
s knížetem rozumnou řeč. Když ji i její milý veřejně 
zostudí, plna hněvu a lítosti vyhlásí se svými věrnými 
válku mužům. Povede boj i její srdce?

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
GUTA HABSBURSKÁ

CENA 229,- Kč

Guta Habsburská stojí po boku Václava, Přemyslov-
ce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček nemálo 
českých pánů pohrdá, byť se má Václav brzy stát jejich 
králem. Guta si klade otázku, zda si takového manžela 
dokáže vážit. Ve chvíli, kdy její srdce konečně poo-
křeje, na scénu vstoupí šarmantní a tajemný Záviš 
z Falkenštejna. Karty jsou rozdány…

MELITA DENKOVÁ
JITKA LUCEMBURSKÁ

CENA 249,- Kč

MELITA DENKOVÁ
POSLEDNí LÁSKA VÁCLAVA II.

CENA 249,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
LÁSKA A MAJESTÁT

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
ANEŽKA čESKÁ

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
ZIMNí PRINCEZNA

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA DAGMAR

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KATEŘINA LUCEMBURSKÁ

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA KUNHUTA A ZÁVIŠ

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
BOŽENA čESKÁ 

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
ANNA čESKÁ
CENA 239,- Kč

Karel IV. získal pro dceru Annu výhodnou partii – ang-
lického krále! Šestnáctiletá princezna se za Richarda II. 
provdá a přicestuje do svého nového domova. Královský 
dvůr cizí nevěstu přijímá chladně, ale mírná a laskavá 
Anna Česká brzy prokáže, že je dcerou mistra diplomacie. 
Obratným jednáním si postupně získá anglickou šlechtu. 
Dokáže si získat i lásku temperamentního Richarda?

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
KNĚŽNA IDA
CENA 229,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DOUBRAVKA  

PŘEMYSLOVNA
CENA 229,- Kč

MELITA DENKOVÁ
PRVOROZENÝ
CENA 249,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
UVĚZNĚNÁ KRÁLOVNA

CENA 219,- Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
BíLÁ PRINCEZNA

CENA 229,- Kč

BELETRIE34/ 35/BELETRIE
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BELETRIE 33/37/PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KARIN JÄCKEL
ISIS, KNĚŽKA NOCI

CENA 269,- Kč

Zdánlivě spořádaná domácnost učitelky a zahradníka 
skrývá hrůzné tajemství: patří k satanské sektě Sethova 
rodina. Jejich dcerka Isis je vyvolená stát se Sethovou 
nevěstou, jeho nejvyšší kněžkou. Od malička ji zneu-
žívají a týrají – a Isis musí pod pohrůžkou smrti mlčet. 
Šokující příběh poodhaluje zvrácený život v sektě, kde 
zlo se vydává za dobro a dobro za zlo.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129,- Kč

Jakou barvou se rozzáří šaty Šípkové Růženky? 
Je Žabí král opravdu zelený a Červená Karkul-
ka skutečně červená? Jakou barvou namaluješ 
neposlušná kůzlátka? Tyto a všechny ostatní po-
hádkové příběhy můžeš dotvořit podle vlastních 
představ tak, aby byly nejkrásnější. Nejoblíbeněj-
ší pohádky bratří Grimmů – převyprávěné v ob-
rázcích určených k vymalování.

NEJKRÁSNĚJŠí MANDALY
CENA 99,- Kč

Krásné princezny, zakleté prince, veselé trpaslíky, i kvě-
tinové ornamenty si vaše dítě může vymalovat podle 
vlastních představ. A když mu k tomu vyprávíte pohád-
ku, je to dokonalé, a vaše dítko vás bude milovat o to 
více. Princip mandaly je prastarý, jednoduchý a geniální. 
Uvolňuje napětí, podporuje tvořivost, ale zároveň se děti 
stále znovu setkávají s postavičkami ze své fantazie.

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

CENA 199,- Kč

SILVIA K. 
OTROKYNĚ SADISTŮ

CENA 249,- Kč

RAJ KUMAR
ŠARAf

CENA 279,- Kč

B. KESSLER / B. RYGIERT
BEZ DĚTí NEODEJDU

CENA 269,- Kč

ULLA FRöHLING
BYLA JSEM OTROKYNí 

V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 129,- Kč

SARAH FORSYTH
ZOTROčENÁ

CENA 249,- Kč

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

JACKY TREVANE
fATwA

CENA 249,- Kč

B. KOUDELKOVÁ / M. BÁRTA
NÁVRAT DO čESKÉHO PEKLA

CENA 229,- Kč

B. KOUDELKOVÁ / M. BÁRTA
ÚTĚK Z AfRICKÉHO PEKLA

CENA 219,- Kč

TANJAS DARKE 
SPOUTANÁ KŘíDLA

CENA 269,- Kč

B. KOUDELKOVÁ / M. BÁRTA
NA ROZCESTí
CENA 249,- Kč

H. TüRK / R. PRADELLA
UčíME SE MALOVAT

CENA 179,- Kč

EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENí

CENA 149,- Kč

M. TETOUROVÁ/E. PLICKOVÁ
VELKÝ RÁDCE ŠKOLÁčKA

CENA 349,- Kč

IRIS PREY
UčíME SE KRESLIT

CENA 129,- Kč

NICO FAUSER
UčíME SE MALOVAT PRSTY

CENA 149,- Kč

JOHANNES ROSENGARTEN
MANDALY – ENERGIE KRUHU

CENA 129,- Kč

RUDI MOSER
MANDALY – MAGICKÝ KRUH

CENA 129,- Kč

MANDALY
PRO MEDITACI 

A VNITŘNí 
ROVNOVÁHU
CENA 169,- Kč

BELETRIE36/
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INAZO NITOBÉ, UPRAVIL SEAN MICHAEL WILSON
BUŠIDÓ – DUCH SAMURAJE

CENA 199,- Kč

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

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

ADAM-TROY CASTRO
GUSTíK SMUTNíK A KRADAč LIDí

CENA 199,- Kč

Gustík žije v černém domě zahaleném mlhou. 
Je napůl kluk a napůl stín. Strašidelný dům ne-
smí opustit, a tak nemá žádné kamarády. Smut-
ně pozoruje, jak se naproti do růžového domku 
stěhuje rodina se dvěma školačkami. Rád by se 
s nimi seznámil, ale ví, že existuje pádný důvod, 
proč se jeho pochmurnému domu vyhýbat.

TARAN MATHARU
UčEDNíK A VÁLEčNÝ MÁG

Fletcher a jeho přátelé, pronásledovaní orckými 
šamany a divokými démony, se musí stůj co stůj 
vrátit z území Aetheru zpět do vlastního světa 
a ubránit ho před orckou hrozbou. Fletchera 
ovšem čeká ještě obtížnější úkol: úhlavní nepří-
tel albínský ork Chán se chystá se zničit Homi-
num a pobít jeho nejbližší. V rozhodujícím boji 
se s ním musí Fletcher střetnout sám.

ZDENĚK HROMÁDKA
ROBOTKA DOROTKA

Dorotka přijde na svět jako mimořádně povede-
ná robotka, umí toho hodně – mluvit, chodit, 
dělat nepořádek nebo třeba zlobit. Přesto musí 
do školy, do první třídy. Nikdo s ní nejdřív 
nechce kamarádit, jen Martinka s Terezkou. 
Dorotka pomalu poznává různé své schopnosti, 
dokonce umí i létat, a tak holčičky společně za-
žijí plno nečekaných dobrodružství.

ADAM-TROY CASTRO
GUSTíK SMUTNíK A STRAŠIDELNÝ TREZOR

Gustík a Ema svádí tuhý boj s novým nepříte-
lem, požíračem stínů, který se lstivě převlékl za 
zmrzlináře. Místo radosti rozsévá hrůzu a obě 
děti pronásleduje po temném domě, který je 
ještě strašidelnější a zlověstnější než dřív. Jde 
mu o jediné – získat pro krutého lorda Obsidi-
ána tajemný trezor na noční můry, aby vypustil 
na svět ty nejděsivější zlé sny.

N. HOLDER / D. VIGUIÉ
VLčí PRAMEN –  
ZÁKON SMEčKY

CENA 249,- Kč

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE

CENA 229,- Kč

JEN CALONITA
KRÁSKY

CENA 259,- Kč

JEN CALONITA
KRÁSKY V NESNÁZíCH 

CENA 259,- Kč

MAX BROOKS
MINECRAfT – OSTROV

Kdo jsem? Kde to jsem? A proč je všechno z kostek? Vypla-
vený na pusté dlouhé pláži, nemám moc času na přemýšle-
ní, protože se začíná stmívat. Se západem slunce se vynoří 
nový, zvláštní svět – svět umrlců, kostlivců a nekonečného 
proudu žhavé lávy. Musím si obstarat něco k jídlu, ale 
hlavně se nechci sám stát kořistí... Zdejší řád a pravidla 
nedávají vždy smysl, jedině odvaha a nápady mi pomůžou 
odhalit tajemství ostrova a přežít.

D. JOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD Of wARCRAfT  

DRAčí ZEMĚ
CENA 179,- Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAfT  

ZEMĚ PŘíZRAKŮ
CENA 149,- Kč

TARAN MATHARU
UčEDNíK A PYRAMIDA ORKŮ

CENA 269,- Kč

JEN CALONITA
LÉTO, JAK MÁ BÝT

CENA 229,- Kč

DOPORUčUJEME

DOPORUčUJEME
ZÁŘí ŘíJEN

LISTOPAD
ŘíJENHRA,

KTERÁ  
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SVĚT

BOJ

S DÉMONY

I S čASEM
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OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPíK ZACHRAŇUJE

CENA 129,- Kč

Lumpík, štěně voříška, neumí poslouchat 
a zlobí zrovna jako jeho páníček Honzík. Až 
rodiče řeknou: Dost! Honzík půjde s Lumpí-
kem na cvičák. Štěně je nadšené, že se může 
vydovádět, a Honzík se zase učí, jak se s pej-
skem „domluvit“. A to je dobře, protože spolu 
budou muset vyřešit jeden velký problém.

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…

OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

CENA 129,- Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU

CENA 229,- Kč

Emma musí kvůli fanatikovi, který vyhrožuje její 
rodině, opustit své kamarády i školu a prchnout 
tisíce kilometrů daleko. Co se však zprvu jevi-
lo jako noční můra, je to nejlepší, co ji mohlo 
potkat. V Bostonu se totiž seznámí s Natem, 
nejkrásnějším klukem, jakého kdy viděla. Kdo je 
Nat doopravdy, Emma zatím netuší. 

MELITA DENKOVÁ
JÁ, ZAMILOVANÁ ISABELA,  
A TAJEMNÝ RYTíŘ MATIAS

CENA 229,- Kč

Začaly prázdniny. Sabina se beznadějně zamilu-
je do kluka, který ji učí jezdit na koni. Pak obje-
ví ve starém domě dveře do minulosti a setká se 
mladičkým rytířem Matiasem. Je snad Sabinina 
osudová láska ten rytíř z dávných časů? A proč 
se minulost víc a víc propojuje s přítomností?

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

CENA 179,- Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

DOKONALÝ TÝM 
CENA 189,- Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

SRDCE ZE ZLATA 
CENA 189,- Kč

LAUREN BROOKE
JEZDECKÁ AKADEMIE

 CO JE ŠEPTEM
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
ÚPLNÝ BLÁZEN DO KONí

CENA 179,- Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONí –  

BÁJEčNÉ PRÁZDNINY
CENA 179,- Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONí –

NOVÁčCI TO NEMAJí LEHKÉ
CENA 199,- Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIčKA A JITŘENKA

Na kraji lesa je za domkem schovaný výběh, tak 
akorát pro Jitřenku. Donedávna veselá kobylka 
teskní: její paní odchází studovat a už jí na Jit-
řenku nezbývá čas. Má sice své zvířecí kamarády, 
třeba psa Azora, prasátko Kvíka a kavku Rámu-
se, ale Jitřenka by vedle sebe moc potřebovala 
nějakou holčičku, která by s ní cvičila. Třeba tu, 
co se tuhle na chvíli zastavila u ohrady.

T. BRINX/A. KöMMERLING
DIVOKÝ VRANíK

CENA 169,- Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S fRAJEREM

„Tohle léto bude tutově za trest!“ mračí se pat-
náctiletá Berenika, když se balí na letní tábor. 
A je fuk, že bude instruktorka a že jede se svou 
nejlepší kamarádkou. Berenika totiž není zrov-
na táborový typ a mnohem raději by léto trávila 
úplně jinak. To platí do chvíle, než se jí díky 
jednomu frajerovi a prima táborové partě obrátí 
život vzhůru nohama.

BIANKA MINTE-KöNIG
LÁSKA PŘES MOBIL

CENA 179,- Kč

DOPORUčUJEME

DOPORUčUJEME

DOPORUčUJEME

DOPORUčUJEME
LISTOPAD

LISTOPAD
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bestsellery v brožované vazbě  za skvělou cenu

Knižní hity

JACKIE COLLINS
LUCKY

CENA 149,- Kč

JACKIE COLLINS
SMRTELNÉ POKUŠENí

CENA 129,- Kč

JACKIE COLLINS
LADY BOSS

CENA 149,- Kč

JACKIE COLLINS
MILENCI A MSTITELÉ

CENA 149,- Kč

JACKIE COLLINS
ŠANCE

CENA 149,- Kč

JACKIE COLLINS
ŽENATí MILENCI

CENA 129 ,- Kč

B. T. BRADFORD
MOSTY OSUDU

CENA 129,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
DUHOVÝ HAD
CENA 149,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
PLAMEN DUŠE

CENA 129,- Kč

CATHERINE MILLET
SExUÁLNí ŽIVOT 

CATHERINE M.
CENA 99,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
POSVÁTNÉ MíSTO

CENA 129,- Kč

KEN McCLURE
DIAGNÓZA
CENA 99,- Kč

KEN McCLURE
BEZMEZNÁ CTIŽÁDOST

CENA 99,- Kč

NORA ROBERTS
NEBE MÉ LÁSKY

CENA 129,- Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA

CENA 129,- Kč

N. HOLDER / D. VIGUIÉ
VLčí PRAMEN – PROMĚNA

CENA 129,- Kč

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSíŠ

CENA 129,- Kč

M. H. CLARK
MÁ RÁD HUDBU, RÁD TANčí

CENA 129,- Kč

NORA ROBERTS
KRAJINA SVĚTLA

CENA 149,- Kč

JACKIE COLLINS
POMSTA LUCKY

CENA 149,- Kč

TILLY BAGSHAWE
PO SETMĚNí
CENA 149,- Kč

TILLY BAGSHAWE
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

CENA 99,- Kč

BARBARA WOODOVÁ
KDE KONčí ŘEKA

CENA 129,- Kč

NORA ROBERTS
DŮM NA ÚTESU

CENA 149,- Kč

NORA ROBERTS
ÚNIK

CENA 129,- Kč

NORA ROBERTS
VEŘEJNÁ TAJEMSTVí

CENA 149,- Kč

NORA ROBERTS
RUDÝ ŠÁL

CENA 129,- Kč

CHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLATÝMI MŘíŽEMI

CENA 99,- Kč
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ELIZABETH HARAN
SLUNCEM SPÁLENÁ ZEMĚ

CENA 99,- Kč

M. NAZER / D. LEWIS
BYLA JSEM OTROKYNí

CENA 129,- Kč

SIDNEY SHELDON
ODVRÁCENÁ  

STRANA PŮLNOCI
CENA 149,- Kč

LOUIS L' AMOUR
ŽELEZNÁ SPRAVEDLNOST

CENA 129,- Kč

LINDA HOWARD
CIZí TVÁŘ

CENA 129,- Kč

LINDA HOWARD
NEBEZPEčNÉ VYHLíDKY

CENA 129,- Kč

CATHERINE KEAN
RYTíŘSKÁ čEST

CENA 129,- Kč

TAMARA McKINLEY
POSLEDNí VALčíK

CENA 129,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
BíLÁ čARODĚJKA

CENA 99,- Kč

ELIZABETH HARAN
KVĚTY V POUŠTI

CENA 149,- Kč

A. NOJOUD / D. MINOUI
DĚTSKÁ NEVĚSTA

CENA 99,- Kč

ELIZABETH PETERS 
ZTRACENÁ OÁZA

CENA 129,- Kč

MICHELLE MORAN
NEfERTITI – DCERA VĚčNOSTI

CENA 149,- Kč

ELIZABETH PETERS 
V HLUBINÁCH SKALNí ŘíŠE

CENA 129,- Kč

J. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSí

CENA 149,- Kč

DOROTHY GARLOCK
ÚSVIT LÁSKY
CENA 129,- Kč

SOHEIR KHASHOGGI
AMIRA Z HARÉMU

CENA 129,- Kč

TAMARA McKINLEY
OSTROV ZTRACENÝCH SNŮ

CENA 149,- Kč

HELEN A. ROSBURG
VÁBENí POUŠTĚ 

CENA 129,- Kč

SIDNEY SHELDON
MISTROVSKÁ HRA

CENA 129,- Kč

SIDNEY SHELDON
VZPOMíNKY NA PŮLNOC

CENA 129,- Kč

ELIZABETH LOWELL
LETNí ZÁVRAŤ
CENA 129,- Kč

ELISABETH LOWELL
ZMATEK V SRDCI

CENA 129,- Kč

STANLEY STRUBLE 
TAJEMNÁ LEGENDA MAYŮ

CENA 99,- Kč

J. D. ROBB
ODPLATA TĚ NEMINE

CENA 149,- Kč

WILBUR SMITH
SíLA MEčE

CENA 199,- Kč

Válečná vřava, láska i nenávist, intriky i ztráty, to jsou ku-
lisy dramatického příběhu nevlastních bratrů, synů Cer-
taine Courtneyové, ženy tvrdé jako diamant. Manfred vy-
rostl s otcem, je hrdý na Afriku a své burské předky. Šasu 
vychovala bohatá matka jako pravého Angličana, vzděla-
ného a neohroženého. Oba se ocitnou v roli protivníků 
na opačných pólech boje za jihoafrickou svobodu…

WILBUR SMITH
ZLATOKOPOVÉ

CENA 179,- Kč

T. OKPARA / C. GUINET
CENA MÉHO ŽIVOTA

CENA 99,- Kč

SNÁŘ
1000 KLASICKÝCH SNŮ

CENA 99,- Kč
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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

james pat terson
dEsáTé výročÍ

CENA 149,- Kč

james pat terson
JEdENáCTá roZHodNE

CENA 149,- Kč

Ken mcCLUre
vE vYššÍm ZáJmu

CENA 129,- Kč

james pat terson
oKAmŽIK přEKvApENÍ

CENA 149,- Kč

james patterson
poHLEdNICE smrTI

CENA 149,- Kč

james pat terson
dEváTý soud

CENA 149,- Kč

james patterson
oKo ZA oKo
CENA 129,- Kč

dorIs GLüCK
umLčENá

CENA 99,- Kč

john steInbeCK
o mYšÍCH A LIdECH

CENA 99,- Kč

john steIbeCK
NA výCHod od ráJE

CENA 189,- Kč

hana WhItton
ZImNÍ KráLovNA

CENA 129,- Kč

robert frIpp
KráLovNA dvou KráLů

CENA 99,- Kč

ULLa fröhLInG
BYLA JsEm oTroKYNÍ 

v sATANsKé sEKTĚ
CENA 129,- Kč

robIn maxWeLL
TAJNý dENÍK  

ANNY BoLEYNové
CENA 129,- Kč

Kathy heLIdonIotIs
úpLNý BLáZEN do KoNÍ

CENA 99,- Kč

Zn. Blondýna hledá… blanka svobodová

Jak dlouho  
přežije lidstvo

Viktor Černoch

Hrdost do vínku hana Whitton

Čtyři legendy matthew reilly

Čarodějka  
na pražském hradě

dana Chamblee 
Carperter

Královské námluvy jaroslava Černá

Ruka ruku myje j. d. robb

Démoni pralesa alec palmer

Znamení osudu Laura Walden

Útěk za láskou petra martišková

Nerozlučný pár james patterson

Královnin nápadník hana Whitton

Dívčí válka oldřiška Ciprová

Poušť nezná slitování Louis L' amour

Co přede mnou tajíš? Linda howard

Údolí ticha nora roberts

Dokonalé plány sidney sheldon

Dárek  
za všechny prachy

otilie K. Grezlová 

Po stopách  
černé bohyně

jan a. novák

Slibuji ti, Annabelle tamara mcKinley

eILeen dreyer
ZLomENá přÍsAHA

CENA 99,- Kč
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