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Jak nakupovat nejvýhodněji
Přes náš e-shop – nejlevněji naše knihy seženete vždy na webu
www.alpress.cz

Sledujte sekci „levné knihy, slevy, akce“ – vybrané knižní
tituly vám na webu www.alpress.cz nabízíme se slevou 30–90 %!

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

Dobrý den, skvělí knihočtenáři!
Proč toto pojmenování? Abychom se
poznali – jsou i jiní čtenáři – čtenáři
myšlenek, vkladních knížek, novin
a bulvárních časopisů. My knihočtenáři si přineseme svoji knihu domů, těšíme se, až ji otevřeme a přivoníme. Začneme číst... rychle hledáme záložku,
která by se k oné knize hodila – třeba
hezký pohled, památeční vzkaz nebo
opravdovou záložku z cest. Abyste měli
šťastnou ruku při výběru četby, nabízíme procházku po novém edičním plánu nakladatelství Alpress.
My, kteří máme rádi zelenou, tu najdeme 100 receptů pro rozkvetlou zahradu, balkon i terasu. Po ránu se bude hodit Jóga
pro zdraví – můžeme potvrdit, že první
vydání knihy o józe pomohlo Evě zbavit se trémy a dostudovat– opravdu to
funguje.

Milé dámy, před spaním doporučujeme román z české historie od Oldřišky Ciprové S cejchem ďábla aneb Když
na Karlštejně vládla Kateřina Bechyňová, taková česká Čachtická paní. Odvoláváme
termín četby před spaním, spíš se hodí
místo televizního zpravodajství. Román Mimoevropan v Evropě slibuje zábavu,
kterou způsobí vzájemné nepochopení,
když běžné evropské rodince vpadne
do života buddhistický mnich.
Na thrillery se jistě těšíme všichni...
nemáme toho dost přes den? Nemáme!
Takže pro nás tu je Půlnoční odhalení od
Melindy Leigh nebo Zatímco jsi spala od Liz
Lawler. Je zajímavé, že když se člověk
přes den potká s něčím nepříjemným,
vrtá mu to hlavou dlouho do noci, po téhle četbě ovšem usne jako mimino. :-)
S úctou Eva Hrušková a Jan Přeučil
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JAN A. NOVÁK
PO STOPÁCH ČERNÉ
BOHYNĚ

L. doncaster /
a. holland
největší záhady světa
CENA 269 Kč

CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
za tajemstvím POKLADů
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

JAN A. NOVÁK
PRVNÍ REPUBLIKA – ZAMLČENÁ HISTORIE

CENA 289 Kč

Poklad! Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se
drahokamy a šustí tajnými dokumenty. Také z něj
JAN A. NOVÁK
však běhá mráz po zádech – připomíná krev proTEMPLÁŘI, ZEDNÁŘI a další litou při jeho shromažďování, ukrývání i hledání.
tajné společnosti
Neexistuje hrad, zámek, zřícenina či nápadná
v Čechách a ve světě
skála, kde by se neukrývaly drahocennosti, často
CENA 289 Kč
hlídané silami, které nejsou z tohoto světa.

JAN A. NOVÁK
TAJEMNÉ PODZEMÍ
NA NAŠEM ÚZEMÍ
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ OSobnosti
ČESKÝCH dějin
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ VYNÁLEZY
CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMNÝ HRAD KARLŠTEJN
CENA 279 Kč

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala první
republika, je stále dost. Dodnes se třeba spekuluje
o úloze tajných spolků při jejím vzniku či původu
prvního prezidenta, o jeho společenských, korupčních a špionážních aférách. Ale jsou i nerozluštěné kriminální záhady a různé hypotézy, které
s politikou nesouvisí, a přitom nemají o nic menší
význam. Autor pátrá po tom, co je zatím v naší
historii obestřeno tajemstvím.

Jan A. Novák
ZÁHADY BIBLE
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
HORY A KOPCE
OPŘEDENÉ TAJEMSTVÍM
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
KAREL IV. – MYSTIK A ČARODĚJ
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
ZÁHADNÉ VYNÁLEZY
CENA 269 Kč
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VLADIMÍR LIŠKA
ZÁHADNÉ ARCHEOLOGICKÉ
nálezy V ČECHÁCH A VE SVĚTĚ
CENA 239 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
NEJVĚTŠÍ SKANDÁLY
A AFÉRY V ČESKÝCH DĚJINÁCH
CENA 279 Kč

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 generála Šejny, odvážného působení Emy Destinnové,
podvodného prodeje Karlštejna a mnoha dalších.

VLADIMÍR LIŠKA
MAGICKÁ MÍSTA
ČESKÉ REPUBLIKY
CENA 229 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
NEJVĚTŠÍ DOBYVATELÉ
A VOJEVŮDCI
CENA 269 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
ČESKÉ, MORAVSKÉ
A SLEZSKÉ ZÁMKY – ve faktech,
mýtech a legendách

VLADIMÍR LIŠKA
posvátná MÍSTA
české republiky

VLADIMÍR LIŠKA
Největší záhady
dávných Čech

VLADIMÍR LIŠKA
TAJEMSTVÍ ČESKÝCH
KRONIK, POVĚSTÍ A mýtů

CENA 249 Kč

CENA 229 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
ZLOČINY A TRAGÉDIE
V ČESKÝCH DĚJINÁCH

VLADIMÍR LIŠKA
HRŮZNÉ UDÁLOSTI II. SVĚTOVÉ
VÁLKY V ČESKÝCH ZEMÍCH

VLADIMÍR LIŠKA
NEPOHODLNÍ FILOZOFOVÉ

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

John Marlowe
NEJKRUTĚJŠÍ PSYCHOPATI
V DĚJINÁCH
CENA 269 Kč
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DOUGLAS BOYD
1000 LET RUSKÉ ROZPÍNAVOSTI
CENA 329 Kč
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IWONA KIENZLER
EVROPA JE RODU ŽENSKÉHO
CENA 269 Kč

GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI

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 tajemství dosud zůstává ukryto za hradbami Kremlu?

Leonardo da Vinci, vynikající malíř a nedostižný
vynálezce, se geniálně projevoval jak v umění, tak
ve světě strojů a techniky. Tato nádherně ilustrovaná
kniha vyzdvihuje jeho výjimečný talent i vizionářský 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…

jerzy besala
utajené
dějiny evropy
CENA 299 Kč

JAN BAUER
PŘEVRATNÉ UDÁLOSTI
v ČESKÝCH DĚJINách
CENA 289 Kč
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Jan Bauer
České princezny
na evropských trůnech

dub

Jan Bauer
Ženy z rodu Přemyslovců
CENA 269 Kč

CENA 249 Kč

Slávka Poberová
lásky českých královen

SLÁVKA POBEROVÁ
PRVNÍ PO BOHU

CENA 399 Kč

CENA 219 Kč

en

CENA 279 Kč
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KAREL KOSTKA
KDO JSME
CENA 319 Kč

JAN BAUER
PŘEVRATNÉ UDÁLOSTI V DĚJINÁCH LIDSTVA

KAREL KOSTKA
TOMÁŠ BAŤA A BAŤOVSKÉ ŠKOLSTVÍ

DAVID GARDNER
NEZAPOMENUTELNÉ LEGENDY

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

Tomáš Baťa je chápán jako světový fenomén a příklad podnikatelského úspěchu.
Méně se ovšem ví, že pod jeho přímým vlivem se rozvíjelo ve Zlíně i školství, ve kterém byly uplatňovány principy americké
pragmatické pedagogiky, a toto odvětví se
tak stalo přímou součástí budování „amerického snu v moravské kotlině“.

Marylin Monroe, Elvis Presley, princezna Diana, J. F. Kennedy a Michael Jackson – náhlá
smrt každého z této pětice nás dodnes fascinuje. Při zkoumání spisů FBI a rozhovorech
s klíčovými svědky i odborníky odhalil autor
nové informace, které změní pohled na život
i tragédie těchto společenských ikon.

CENA 289 Kč

CENA 249 Kč

Peter Davidson
ŘÍŠE SVĚTA

CENA 890 Kč

dop

jan bauer
ženy z rodu habsburků

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH
SVĚTOVÝCH MALÍŘŮ
CENA 699 Kč

BERNARD LECOMTE
TAJEMSTVÍ KREMLU
CENA 329 Kč

/

jan bauer
Ženy z rodu Lucemburků
CENA 249 Kč

VIKTOR ČERNOCH
JAK dlouho přežijE LIDSTVO
CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

HOBBY / esoterika / ZDRAVÍ
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MICHEL HENNIQUE
KYVADLO OD A DO Z

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

Ztratili jste klíče od auta či hledáte nejvhodnější
místo pro psí boudu na zahradě? Nepotřebujete
k tomu žádná 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 pátrání po pohřešovaných
osobách či přírodních zdrojích.
jeme

ruču

Kathleen McCormack
TAROT
CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

jeme

CENA 329 Kč

CENA 499 Kč

steven cardoza
praktická cvičení podle
čínské medicíny

snář
1000 klasických snů

christine m. Bradler
feng šuej –
lexikon od a do z

Paul Joannides
sex je umět,
chtít a vědět

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

lada SKULILOVÁ
Šťastný domov
pomocí FENG šuej

Alois ANDREW URBIŠ
ŽÍT FENG šuej

CENA 289 Kč

CENA 249 Kč

en

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

eili goldberg
Velký snář

CENA 299 Kč

Chcete být ti nejlepší milenci a prožít nezapomenutelné
vzrušení? Cítíte potřebu otřepat nudu všednosti ve vašem vztahu a oživit žár vášnivé lásky? Pomocí této knihy
se vydejte na vzrušující cestu za láskou a milováním.
Nechte se inspirovat nádhernými erotickými fotografiemi všech milostných pozic a informacemi, které vám
pomohou obohatit a zpestřit váš sexuální život.

RICHARD WEBSTER
MAGICKÉ KYVADLO

RICHARD WEBSTER
ČTENÍ Z RUKY PRO
ZAČÁTEČNÍKY

GUILLERMO FERRARA
TANTRA

marina del carmen
Kámasútra

dub

mandaly
pro meditaci a vnitřní rovnováhu

CHRISTINE BURKE
JÓGA PRO ZDRAVÍ

Tvůrčí činnost, jakou je vybarvování spletitých
mandal, a nezbytné úvahy o výsledném obrazci vedou k rozjímání, které snižuje stres a přináší vnitřní klid. Buddhisté a hinduisté používají tradiční
mandaly k meditaci a uzdravování. Nastupte svou
cestu k duševní rovnováze s touto knihou, která obsahuje devadesát tajemně krásných mandal v mnoha rozmanitých stylech a vzorech. Je to jedinečná
příležitost, kdy si uděláte čas jen pro sebe, přičemž
umělecky tvoříte a účinně relaxujete.

Máte pocit, že jste často vyčerpaní? Že trpíte bolestmi hlavy a šíje, které ne a ne ustat? Toužíte po
dokonalejší lásce, pochopení 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. Všechny cviky
a pozice jsou doprovázeny názornými fotografiemi.
Získáte pružné a vytvarované tělo, odbouráte každodenní potíže, předejdete nemocem a vnesete do
svého života i okolí pohodu.

CENA 169 Kč

Petra Sonnenberg
Praktické využití
věšteckého kyvadla
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JAYNE WALLACE
ANDĚLSKÝ TAROT

o
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CENA 349 Kč

CENA 269 Kč

CENA 289 Kč
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EVAMARIA WECKER
ALPY – NEJKRÁSNĚJŠÍ
VYHLÍDKY

DANIEL ORGONÍK
NEJVYŠŠÍ VRCHOLY EVROPY
CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NAŠE SVATBA

LYNELLE SCOTT-AITKEN
RAW ŽIVÁ STRAVA

CENA 499 Kč

CENA 329 Kč

CATHERINE DELVAUX
100 RECEPTŮ PRO ROZKVETLOU ZAHRADU, BALKON I TERASU

NAŠE MIMINKO
CENA 299 Kč

CENA 499 Kč

dieter Seibert
ALPSKÉ třítisícovky
CENA 319 Kč

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, hnojení, květinových kompozicích – ať už v květináčích, truhlících či záhonech u domu.
Nechte se vést krok za krokem a vaše květinová krása bude
dokonalá.

Eugen E. Hüsler
Turistický průvodce
Dolomity
CENA 329 Kč

edita plickOVÁ
deník našeho děťátka
CENA 199 Kč

H. JÄNNES/O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH VOD A MOKŘADŮ
CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

dája mrázová
domácí pekárna –
snadné recepty

CENA 269 Kč

CENA 199 Kč

PRVNÍ ALBUM NAŠEHO DĚŤÁTKA
CENA 449 Kč

CENA 229 Kč

CENA 289 Kč

CENA 189 Kč

me

Vladimír antonín
HOUBY – kapesní atlas

H. JÄNNES/O. ROBERTS
Ptáci

S ptačím zpěvem se setkáváme všude, ať už žijeme na venkově či ve městě. Ale jak podle hlasu poznáme, o který
druh jde? Přiložené CD obsahuje 96 hlasů běžných ptáků.
Dále nám pomohou barevné fotografie jednotlivých druhů
a veškeré informace o jejich zvycích, rozšíření, nárocích na
potravu, způsobu hnízdění a hlasových projevech, s jejichž
pomocí vstoupíme do tajuplného světa opeřenců.

dája mrázová
domácí pekárna

čuje

oru

dop

H. JÄNNES/O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH LESŮ
A ZAHRAD

F. HECKER / K. HECKER
PRŮVODCE PŘÍRODOU

Díky tomuto albu můžete s láskou uchovávat
nejkrásnější vzpomínky na první chvíle života
vašeho dítěte. Neopakovatelné okamžiky od prvního nadechnutí, nejdůležitější mezníky v jeho
vývoji i roztomilé příhody miminka, to všechno
vám, a jednou i vašemu potomkovi, přinese radost. Pozoruhodné chvíle si připomenete podle
doplněných fotografií.
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JANA MARTINKOVÁ
ROSTLINY – KAPESNÍ ATLAS
CENA 269 Kč

JASON SUMNER
CYKLISTIKA – 1100
NEJLEPŠÍCH RAD
CENA 269 Kč

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

Gabriela Krejcarová
NAIL ART
CENA 399 Kč

světová literatura / pro děti
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JACK LONDON
TULÁK PO HVĚZDÁCH

CENA 269 Kč

13/

KAREL CUBECA
FARAONŮV NÁSLEDNÍK

CENA 269 Kč

CENA 279 Kč
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JOHN STEiNBECK
NA VÝCHOD OD RÁJE

CHRISTIAN JACQ
RAMSES – SYN SVĚTLA

KAREL CUBECA
FARAONŮV SOUD

V obsáhlé rodinné kronice, zahrnující události od
války Severu proti Jihu až po první světovou válku,
se autor nechal inspirovat biblickým příběhem Kaina a Ábela. Děj se odehrává v údolí Salina v Severní
Kalifornii a román je pohledem do lidského nitra
dvou bratrů. Kniha byla úspěšně zfilmována.

Ožívá příběh o cti, odvaze, zradě a lásce z dob
starého Egypta. Ramses je připravován na roli budoucího 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 hledat
způsob, jak rozpoznat pravé přátelství a lásku.

Správce egyptské provincie Manéthon zneužívá
mladou služku Laylu, jejího muže přinutí 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. Jenomže Manéthon uprchlici najde a obviní, že je zlodějka a lhářka.

CENA 289 Kč

JOHN STEiNBECK
O MYŠÍCH A LIDECH
CENA 199 Kč

JACK LONDON
DÉMON ALKOHOL
CENA 229 Kč

úno

Johannes Rosengarten
mandaly – energie kruhu
CENA 129 Kč

rudi moser
mandaly – magický kruh
CENA 129 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
pro malé princeznY
CENA 99 Kč

oscar wilde
Obraz doriana graye
CENA 219 Kč

CENA 289 Kč

KAREL CUBECA
KAWA 9
CENA 299 Kč

r

ELIZABETH PETERS
sběratel duší

charlotte brontË
jana eyrová

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

ELIZABETH PETERS
strážkyně podsvětí
CENA 289 Kč

iris prey
Učíme se kreslit
CENA 129 Kč

h. türk / r. PradelLa
Učíme se malovat
CENA 179 Kč

EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENÍ
CENA 149 Kč

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129 Kč

EMILY BRONTË
NA VĚTRNÉ HŮRCE
CENA 249 Kč

Právě když Emersonovi zahajují další vykopávky v Údolí
králů, obdrží Amelie varovné znamení, aby se držela dál
od hrobky označené 20A! Sny o veliké kočce, egyptském
znamení štěstí, naopak popohání Amelii v kopání, dokud neobjeví mumii ženy, která byla zavražděna teprve
před několika lety. Rodině nezbývá než odhalit temný
stín, který chce za každou cenu jejich pátrání zhatit.

PATRICIA L. O'NEILL
HATŠEPSUT – VLÁDKYNĚ
EGYPTA
CENA 289 Kč

BELETRIE
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WILBUR SMITH
PREDÁTOR

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ I.

Wilbur smith
Šelma

CENA 349 Kč

15/

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ III.

CENA 319 Kč

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

*

WILBUR SMITH
NAD PROPASTÍ

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – FARAON

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.

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

CENA 369 Kč

WILBUR SMITH
ZLATÝ LEV
CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
DIAMANTOVÁ CESTA

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

**

WILBUR SMITH
TVRDŠÍ NEŽ DIAMANT
CENA 319 Kč

WILBUR SMITH
PTAČÍ VODOPÁDY

*

WILBUR SMITH
HROMOBITÍ
CENA 289 Kč

* sága rodu Courtneyů * * sága rodu Balantyneů

*

WILBUR SMITH
POBŘEŽÍ V PLAMENECH

CENA 299 Kč

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

*

WILBUR SMITH
OREL V OBLACÍCH

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ II.

WILBUR SMITH
BLUDNÝ KRUH

CENA 329 Kč

*

WILBUR SMITH
ČAS ZEMŘÍT
CENA 299 Kč

WILBUR SMITH
Řeka bohů – BŮH POUŠTĚ

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

*

WILBUR SMITH
nenasytný jako moře
CENA 299 Kč

WILBUR SMITH
monzun
CENA 319 Kč

CENA 319 Kč

*
**

*

WILBUR SMITH
kopí osudu

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ IV.

WILBUR SMITH
TRIUMF SLUNCE

WILBUR SMITH
PÍSEŇ SLONŮ

CENA 299 Kč

CENA 319 Kč

WILBUR SMITH
posel SLUNCE

WILBUR SMITH
LOVCI DIAMANTŮ

**

WILBUR SMITH
LEOPARD LOVÍ V TEMNOTÁCH
CENA 299 Kč

CENA 299 Kč

CENA 269 Kč

BELETRIE
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ALEC PALMER
SRDCE SAHARY

KEN McCLURE
tajemství
CENA 269 Kč

LIZ LAWLER
ZATÍMCO JSI SPALA

SIDNEY SHELDON
BOJÍŠ SE TMY?

Bývalý otrok Ojíř se stane jedním z vikinských
vůdců. Proti Anglii vyrazí tři sta dračích lodí,
ty vede on: mají nejen plenit, ale bohatou zemi
natrvalo dobýt. Když mu celé vikinské vojsko
provolává slávu a pokořená Anglie leží u nohou,
Ojíř zjistí úděsnou pravdu sám o sobě…

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
jejímu hrůznému zážitku nechce věřit, proto
začíná Alex časem pochybovat o svém zdravém
rozumu… Dokud se nesetká s další obětí.

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 někdo pokouší odstranit
i je. Z donucení uzavřou obě ženy spojenectví,
ovšem podezírat začnou nejen všechny kolem,
ale i jedna druhou. Strašlivá hra na kočku a myš
je plná otázek, na něž zatím schází odpovědi…

ene

MATTHEW REILLY
STŘEŽENÁ ZÓNA
CENA 289 Kč

c

LOUIS L' AMOUR
krajina PISTOLNÍKŮ

CENA 229 Kč

CENA 229 Kč

CENA 269 Kč

r

CENA 279 Kč

SIDNEY SHELDON
ŘEKNI MI SVŮJ SEN

SIDNEY SHELDON
odhalená tvář

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-

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.

CENA 289 Kč

LOUIS L‘AMOUR
POUŠŤ NEZNÁ SLITOVÁNÍ

úno

SIDNEY SHELDON
DOKONALÉ PLÁNY

Sidney Sheldon
věř ve svého boha

LOUIS L' AMOUR
SMRT PŘIJDE S ÚSVITEM

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 poručíkově pozůstalosti?
Jisté je, že o mapě ví ještě někdo a necouvne ani
před vraždou, aby ji získal.

jeme

ču
oru

dop

LOUIS L' AMOUR
POTULNÝ KOVBOJ

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

n

EDISON MARSHALL
VIKING

červ

LOUIS L' AMOUR
MEXICKÉ ZLATO

srpe

CENA 349 Kč

CENA 289 Kč

CENA 329 Kč
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MATTHEW REILLY
ČTYŘI LEGENDY

CENA 269 Kč

EDISON MARSHALL
POHANSKÝ KRÁL

en

17/

LOUIS L‘AMOUR
muž proti muži
CENA 249 Kč

CENA 279 Kč

BELETRIE
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JAMES PATTERSON
PATNÁCTÝ SKANDÁL

JAMES PATTERSON
SOUKROMÁ PRAVIDLA

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
PODEZŘELÝ Č. 1
CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
PASTÝŘ

JAMES PATTERSON
JEN PRO ZVANÉ

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, nebývale je rozmazluje
v pětihvězdičkových restauracích, jízdou limuzínou a na večírcích – ale nic není zadarmo, dívky
musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

Filmové hvězdy Thom a Jennifer jsou dokonalý pár
a rodiče tří dokonalých dětí. Když beze stop zmizí,
je i pro vyšetřovatele Jacka Morgana těžké dopídit se
pravdy. Čím déle pátrá, tím překvapivější tajemství
odhaluje. Zdá se, že hvězdný pár maskoval skutečnost
plnou zoufalství a klamu, před níž bledne i nejdivočejší reality show. Vražda je jen její první scénou.
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istr a
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JAMES PATTERSON
OSUDNÁ TŘINÁCTKA

CENA 279 Kč

CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
PŘÍMÝ ZÁSAH
CENA 299 Kč

bře

JAMES PATTERSON
NEZNÁMÝ SOUPEŘ

JAMES PATTERSON
DOKONALÁ ILUZE

CENA 289 Kč

zen

CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
DRUHÉ LÍBÁNKY
CENA 289 Kč

JAMES PATTERSON
SMEČKA
CENA 289 Kč

DAVID MORRELL
BRATRSTVO RŮŽE

JAMES PATTERSON
ŠESTNÁCTÁ LEŽ

JAMES PATTERSON
CITLIVÉ MÍSTO

Chrise a Saula, dva chlapce vyrůstající v sirotčinci, váže navzdory rozdílnému původu pevné
přátelství a také oddanost k Elliotovi, záhadnému
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.

Romantická večeře s manželem skončila pro
Lindsay nečekaným zvratem – podaří se jim zneškodnit 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.

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 přistoupit na všechno, co zločinec požaduje. Ale
podle jakých pravidel se bude odvíjet smrtonosná hra o to, co je Alexovi nejdražší?

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

me

CENA 299 Kč

DAVID MORRELL
NA HRANĚ TEMNOTY

JAMES PATTERSON
NEROZLUČNÝ PÁR

čuje

oru

dop

DAVID MORRELL
STOPY MIZÍ V MLZE

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
ČTRNÁCTÝ HŘÍCH

CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
zabít alexe crosse

DAVID MORRELL
VLÁDCE NOCI

19/

CENA 319 Kč

JAMES PATTERSON
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
CENA 279 Kč

BELETRIE
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ZOE HARDWICKE
STRÁŽNÍ ANDĚLÉ
CENA 269 Kč

J.D.ROBB
jen ty a já

CENA 299 Kč

MELINDA LEIGH
PŮLNOČNÍ ODHALENÍ

KAY HOOPER
TVŮJ ČAS SE KRÁTÍ

MARY HIGGINS CLARK
NEZAVÍREJ OČI

J. D. ROBB
schůzka s ďáblem

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 turisty označené keltskou mincí. Oč
víc od případu dává ruce pryč, o to víc se
o něj začne zajímat odvážná fotografka Jayne.
Až zmizí i Jayne…

Agentka Callie Davisová ze speciální jednotky
FBI pátrá díky svým mimořádným schopnostem
v Apalačských horách po uprchlém bankovním
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.

Casey propustili z vězení, kde si odpykávala patnáctiletý 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 ...

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
manžela, další oběť přepadení, je už bohužel pozdě.
Otřesená Daphne jako jediný živý svědek této hrůzné
události nedokáže pachatele přepadení popsat jinak
než jako ďábla. Kdo vypadá jako ďábel a kdy se znovu
objeví na scéně?
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LINDA HOWARD
CO PŘEDE MNOU TAJÍŠ?
CENA 299 Kč

LINDA HOWARD
NEČEKEJ SLITOVÁNÍ
CENA 219 Kč

CENA 299 Kč

M. H. CLARK
KAŽDÝ NĚCO SKRÝVÁ

M. H. CLARK
V PODEZŘENÍ

J. D. ROBB
NA MĚ SI NEPŘIJDEŠ

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

J. D. ROBB
Totožnost neznámá

M. H. CLARK
MELODIE STÁLE ZNÍ

M. H. CLARK
ALAFAIR BURKE
CELÁ V BÍLÉM

J. D. ROBB
tiše a přesně

J. D. ROBB
ruka ruku myje

CENA 279 Kč

CATHERINE BURNS
NIKOMU by NEUBLÍŽIL

L. S. HAWKER
NADECHNI SE

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 infarktem 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.

Osmnáct let věznil svou dceru Petty paranoidní
otec. Prošla takřka vojenským výcvikem, 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.

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

CENA 299 Kč
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22/
bře

BELETRIE

zen

červ

ene

c

červ

NORA ROBERTS
BLÍZKO PLAMENE

ivana andrews
křehký slib

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 příjezdem se probudí dávné temné prokletí rodu a Ioně
nezbývá než bojovat za lásku i za život samotný.

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 minulosti – něco, co může
zničit vše, co má rád…

Karin a Max. Ona obyčejná studentka botaniky, on
bohatý finančník – dva mladí lidé, kteří zdánlivě nemají 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
KOLOTOČ přání
CENA 289 Kč

jeme

ruču

o
dop

CENA 289 Kč

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

jeme

NORA ROBERTS
RUDÝ ŠÁL

NORA ROBERTS
DŮM NA ÚTESU

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

NORA ROBERTS
STÁLE V TVÉM STÍNU

ELIZABETH LOWELL
VŠEM NA OČÍCH

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

Lacey zdědila po dědečkovi několik obrazů, které
znázorňují brutální výjevy. Začne pátrat po dědečkově minulosti a seznámí se s charismatickým Ianem,
který jí pomáhá rozkrýt rodinná tajemství. Rázem se
však oba stanou terčem řady útoků. Jako by se někdo
snažil zabránit odhalení pravdy…

CENA 369 Kč

CENA 299 Kč

NORA ROBERTS
TAJUPLNÁ ŽENA

ruču

o
dop

NORA ROBERTS
MODRÉ Z NEBE

NORA ROBERTS
ÚDOLÍ TICHA

NORA ROBERTS
KDO CHCE VÍC

CENA 289 Kč

NORA ROBERTS
CO PŘETRVÁ VĚKY
CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
ZÁVRAŤ VŠEDNÍCH DNŮ

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ

en

NORA ROBERTS
CIZINEC

NORA ROBERTS
KRUH VĚRNÝCH

23/

CENA 279 Kč

NORA ROBERTS
KRAJINA SVĚTLA
CENA 299 Kč

NORA ROBERTS
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
CENA 289 Kč

D. J. BLACKMORE
SNY UTKANÉ SLUNCEM
CENA 269 Kč

BELETRIE

24/
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TAMARA McKINLEY
SLIBUJI TI, ANnABELLE

CENA 329 Kč

CENA 289 Kč

Robin Maxwell
Tajný deník Anny
Boleynové

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮŽE – Alžběta z Yorku
CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

BARBARA BRADFORD TAYLOR
DAR OSUDU

CENA 289 Kč

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

PHILIPPA GREGORY
ZKROCENÁ KRÁLOVNA
CENA 369 Kč

C. W. GORTNER
MARLENE
CENA 329 Kč

CENA 279 Kč

jeme

JACKIE COLLINS
ZPOVĚĎ DIVOŠKY

CENA 349 Kč

CENA 289 Kč

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

CENA 349 Kč

CENA 289 Kč

jeme

ruču

o
dop

CENA 299 Kč

BRANDY PURDY
DVĚ CÍSAŘOVNY

JACKIE COLLINS
KREV NENÍ VODA

PETER DEMPF
KNĚŽNA ŽEBRÁKŮ

ALLISON PATAKI
SNY CÍSAŘOVNY SISI

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 skutečnosti podrobují své svěřenkyně krutým
trestům a tvrdé dřině. Teagan plánuje útěk, netuší však, co
ve světe čeká na dívky s poskvrněnou minulostí…

me

čuje

ru
opo

d

JACKIE COLLINS
milenci a hazardní hráči

JACKIE COLLINS
PLAVBA ZA VŠECHNY PRACHY

Když Kateřinu Parrovou požádal o ruku Jindřich
VIII., zhrozila se. Z kdysi pohledného mladíka je
nevypočitatelný stařec s páchnoucím dechem. Role
šesté manželky krutého krále 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.

DANA CH. CARPENTER
ČARODĚJKA NA
PRAŽSKÉM HRADĚ

ruču

o
dop

jeme

ruču

o
dop

B. T. BRADFORD
ÚČET ZA LÁSKU

B. T. BRADFORD
NEBEZPEČNÉ TAJEMSTVÍ

25/

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ
CÍSAŘOVNA
CENA 329 Kč

CENA 299 Kč
Urozené krásky Rose a Aimee míří do Paříže za
štěstím. Do Rose se zamiluje generál Bonaparte a brzy je z ní francouzská císařovna. Aimee
cestou na Martinik unesou piráti a prodají do
harému. Krásou a inteligencí okouzlí sultána
a záhy vystoupá na pozici s nepředstavitelnou
mocí. Jenže štěstí je vrtkavé…

CHRISTINA COURTENAY
ŠARLATOVÉ KIMONO
CENA 289 Kč

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

BELETRIE

26/
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Jaroslava Černá
anežka a král

HANA WHITTON
eliška přemyslovna

CENA 269 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DOUBRAVKA
PŘEMYSLOVNA
CENA 229 Kč

CENA 229 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
VLADISLAV II.

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
S CEJCHEM ĎÁBLA

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

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

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.

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 Habsburským.
Mladičká dívka tak stojí před nelehkou volbou – se
kterým z obou mužů má spojit navždy svůj osud?

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. Zdání však klame: někdo
touží nejen po Bořivojově knížecím titulu,
ale také po jeho krásné a urozené manželce
Ludmile.

jeme

ruču

o
dop

červ

ene

MELITA DENKOVÁ
PRVOROZENÝ
CENA 249 Kč

CENA 229 Kč

CENA 269 Kč

Hana Whitton
Anna Česká
CENA 239 Kč

c

OLŘIŠKA CIPROVÁ
DÍVČÍ VÁLKA

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
LÁSKA A MAJESTÁT

CENA 279 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOFIE A VÁCLAV IV.
CENA 269 Kč

MELITA DENKOVÁ
TAJNÝ DENÍK
BLANKY Z VALOIS

Mladý Václav IV. se nemůže dočkat sňatku s půvabnou Žofií. Královna však brzy po svatbě pozná manželovu krutou tvář, jeho záchvaty vzteku a nenávisti.
Nediví se, že král má tolik nepřátel a že mu často jde
o trůn i o život. Snaží se najít si po Václavově boku
své místo a vyrovnat se s jeho výbušnou povahou.
Útěchu hledá nejen u svého zpovědníka…

Ze čtyř žen Karla IV. je Blanka z Valois považována 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 její družinou také muž přezdívaný Španěl...
A právě on velmi ovlivní Blančin osud.

HANA WHITTON
BOŽENA ČESKÁ
CENA 269 Kč

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ
CENA 269 Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA DAGMAR
CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

HANA WHITTON
PRSTEN
PRINCEZNY JUDITY

Hana Whitton
Karel IV.

HANA WHITTON
ZIMNÍ PRINCEZNA

HANA WHITTON
KATEŘINA LUCEMBURSKÁ

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

CENA 249 Kč

BELETRIE
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BELETRIE
březen

červen

MEREDITH APPLEYARD
DOKTORKA Z KONCE SVĚTA

MEREDITH APPLEYARD
NAŠE PANÍ DOKTORKA

CENA 289  Kč

CENA 289  Kč

EMMA TEMPLE
ZPĚV MAORA

ELIZABETH HARAN
OPÁLOVÁ POUŠŤ

CENA 279  Kč

CENA 289  Kč

MEREDITH APPLEYARD
ordinace V DIVOČINĚ

BEATRIX MANNEL
OSTROV SOUZNĚNÍ
CENA 299  Kč

Lea pomýšlí na založení rodiny – vždyť je jí téměř čtyřicet, 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.

ELIZABETH HARAN
ZA JASNÉ NOCI
CENA 329  Kč

MARGARET WAY
PROKLETÝ RÁJ
CENA 269  Kč

laura walden
půlnoční rituál
CENA 299  Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – ZKOUŠKa LÁSKY

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – Krůček ke štěstí

CENA 289  Kč

CENA 279  Kč

EMMA TEMPLE
TANEC MAORA
CENA 269  Kč

doporučujeme

LAURA WALDEN
POSVÁTNÁ PŘÍSAHA
CENA 289  Kč

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – VYKOUPENÁ NÁDĚJE

LAURA WALDEN
dědictví  MAORSKÉHO NÁČELNÍKA

MIRJA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ

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

„Milá Sarah, kéž bych ti to všechno mohla sdělit
osobně… Tvá matka byla moje nejlepší přítelkyně…“ Když si novinářka Sarah přečte v den svých
třicátých narozenin tento dopis, nemůže uvěřit,
co se právě dověděla: slavný německý badatel
Ludwig Dehn, kterého nařkla z odcizení maorských památek, je její pradědeček! Šokovaná nečekanou zprávou se Sarah vydává odhalit tajemství i prokletí, jaké její pravý původ nese.

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

CENA 279  Kč

CENA 269  Kč

Když Emily prchne před domluveným sňatkem na farmu v severozápadní 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 rozhodnou
narukovat a opuštěné ženy musí držet pospolu.
červenec

doporučujeme

ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – U PRAMENŮ TOUHY

29/

LAURA WALDEN
SKRÝŠ NA KONCI ÚTESU
CENA 289  Kč

LAURA WALDEN
ZNAMENÍ OSUDU
CENA 299  Kč

CENA 299  Kč

BELETRIE

30/
ÚNO

BELETRIE

R

doporučujeme

doporučujeme

B. Koudelková / M. Bárta
útěk z africKÉHO PEKLA

BARBARA WOOD
BÍLÁ ŽENA

CENA 219  Kč

CENA 299  Kč

CENA 289  Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
OČAROVANÁ
CENA 249  Kč

BARBARA WOOD
VZDÁLENÁ ŘEKA

BARBARA WOOD
doktorka samantha

HANA HINDRÁKOVÁ
SMRTÍCÍ BYZNYS

Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli. 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.

Mladá doktorka Samantha zamíří koncem 19. století z Londýna do Ameriky. Opustí město, kde lidé
umírají z nedostatku hygieny a po šarlatánských
lécích. Jenže ani americká společnost není osvícenější, i zde je představa ženy lékařky nemyslitelná.
Samantha se pustí do boje za možnost zachraňovat
životy pacientů a moderní postupy v léčbě. A v neposlední řádě i za své osobní štěstí.

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

CENA 349  Kč

BARBARA WOOD
VYVOLENÁ

31/

CENA 349  Kč

CENA 249  Kč

B. Koudelková / M. Bárta
Na rozcestí
CENA 249  Kč

H. BASHIR / D. LEWIS
slzy pouště
CENA 269 Kč

doporučujeme

BARBARA WOOD
SEDM DÉMONŮ
CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
DOKONALÁ HARMONIE
CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
hořké tajemství
CENA 249  Kč

BARBARA WOOD
Plamen duše
CENA 289  Kč

SArAh FORSYTh
zotročená

Jacky TreVANE
Fatwa

CENA 249  Kč

CENA 249  Kč

AMANI EL NASIF / CRISTINA OBBER
MAMI, SLITUJ SE!
CENA 199  Kč

BARBARA WOOD
POD AFRICKÝM SLUNCEM
CENA 319  Kč

Barbara Wood
Hvězda Babylonu
CENA 269  Kč

BARBARA WOOD
PANENKY z ráje
CENA 329  Kč

Barbara Wood
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ
CENA 289  Kč

SIlvia K.
OTROKYNĚ SADISTŮ
CENA 249  Kč

Šestnáctiletá Amani žije italském městečku a je poprvé zamilovaná. Vše se změní, když musí s matkou odletět do Sýrie. To, co následuje, je jako zlý sen – Amani chtějí provdat za místního mladíka Neiefa. Dívka
se zhroutí, a když ji Neief poprvé surově zbije, pokusí
se o sebevraždu. Rodina ji udržuje pod vlivem uklidňujících prášků a naléhá, aby se podvolila.

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

32/
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doporučujeme

BLANKA SVOBODOVÁ
ZN. BLONDÝNA  HLEDÁ…

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
HOTELSTORY

CENA 269  Kč

CENA 229  Kč

souhry ,
 náhod í
které zlepš
váš  den
SUZY K. QUINN
DENÍK uštvaNÉ MATKY

LUISA BINDER
MŮŽEME SI VYKAT?

DIETER BEDNARZ
mimoevropan v evropě

DORA HELDT
PŘI NÁVALECH ASPOŇ NENÍ ZIMA

Juliette se právě stala matkou malé Daisy, ovšem
mateřství zdaleka není takové, jak si ho malovala. Žádný domek s cestičkou lemovanou růžemi.
Daisy 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 po ruce vždy můj deník,
papír snese vše!

Ellen po pětatřiceti letech manželství přestalo
bavit skákat, jak muž píská. Jen mu to neměla říkat na dovolené ve Skandinávii, protože
teď musí nějak domů dopravit nenáviděný
karavan. Jejím zachráncem je floutek Ronny.
Jak asi dokáže s vynervovanou a poněkud
úzkoprsou starší dámou vyjít?

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

Neexistuje nic horšího než slavit padesátiny
a přitom se potýkat se změnami nálad a chvílemi si připadat jako rozpálená kamna. Proto
Doris bere nohy na ramena a spolu s přítelkyněmi vyrazí do wellness hotelu. Horké kameny,
sauna a jiné příjemné věci pomáhají krášlit tělo
a duši povznesou bublinky šampaňského…

CENA 279  Kč

doporučujeme

BLANKA SVOBODOVÁ
TOHLE NEVYŽEHLÍŠ
CENA 269  Kč

doporučujeme

doporučujeme

CENA 279  Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
DÁREK ZA VŠECHNY PRACHY

CENA 249  Kč

CENA 289  Kč

ZDENĚK HANKA
STŘÍPEK MALACHITU

JAROSLAVA ČERNÁ
JEDEN ŽIVOT NESTAČÍ

OTILIE K. GREZLOVÁ
VZPOURA PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA

PETRA VERNEROVÁ
DRUHÁ NADĚJE

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

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

Jitka musí skousnout nevěrníka i ponižující výběrové řízení, které vede její spolužačka Dana.
Ta dává Jitce nepokrytě najevo, co si o jejích ne/
schopnostech myslí. Suverénní Dana má o životě jasné představy, ovšem její manžel, dosud
poslušný medvídek, náhle udeří pěstí do stolu.
Seznámil se totiž s prima ženskou – s Jitkou.

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 chápete, jak vypadá skutečný průšvih. A pokud navíc
každá z nich touží najít životní lásku, je lepší vzít
nohy na ramena a počkat, až to vzdají. Teprve potom se možná začne rýsovat schůdné řešení…

CENA 269  Kč

CENA 279  Kč

CENA 99  Kč

doporučujeme

ZDENĚK HANKA
DOPIS DO TICHA

JAROSLAVA ČERNÁ
TÝDEN BLÁZNA

catherine millet
sexuální život 
catherine m.

CENA 289  Kč

CENA 269  Kč

CENA 279  Kč

PETRA VERNEROVÁ
PRAVIDLO PRŮŠVIHU
CENA 269  Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

34/

jak ulovit
draka 
a získat 

červen

35/

červen

svobodu

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT  – dračí lov

D. Jolley/ R. Zucchi
world of WARCRAFT
RYTÍŘ SMRTI

CENA 149  Kč

CENA 179  Kč

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE

JEN CALONITA
KRÁSKY

CENA 229  Kč

CENA 259  Kč

KRISTEN CICCARELLI
ZAKLÍNAČKA DRAKŮ

D. Jolley/ R. Zucchi
world of WARCRAFT
dračí země
CENA 179  Kč

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

JEN CALONITA
NEJLEPŠÍ  
PRÁZDNINY NA SVĚTĚ

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – STÍNY LEDU
CENA 149  Kč

jen calonita
léto, jak má být
CENA 229  Kč

doporučujeme

doporučujeme

TARAN MATHARU
UČEDNÍK

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT
země přízraků

CENA 269  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! Budu si poctivě vést deník, takže u všeho
budete se mnou. I u té totální katastrofy, co jsem
způsobila hned první ráno.

JEN CALONITA
KRÁSKY V NESNÁZÍCH
CENA 259  Kč

červen

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU
CENA 229  Kč

CENA 149  Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNÝ MÁG

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA VODĚ

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 nepřítel albínský ork Chán se chystá se
zničit Hominum a pobít jeho nejbližší. V rozhodujícím boji se s ním musí Fletcher střetnout sám.

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

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

CENA 289  Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK a pyramida orků
CENA 269  Kč

CENA 249  Kč

INAZO NITOBÉ / SEAN M. WILSON
BUŠIDÓ – DUCH SAMURAJE
CENA 199,- Kč

BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL
CENA 179  Kč

PROBELETRIE
DĚTI A MLÁDEŽ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

36/

květen

kathy helidoniotis
úplný blázen do koní
CENA 179  Kč

Kathy Helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ –
JEZDECKÁ AKADEMIE

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ –
Báječné prázdniny

CENA 179  Kč

CENA 179  Kč

33/
37/

doporučujeme

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ –
ZÁCHRANNÁ MISE

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPÍK ZACHRAŇUJE
CENA 129  Kč

CENA 189  Kč

doporučujeme

Kathy Helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ –
Nováčci to nemají lehké

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ –
Zpátky do sedla

CENA 199  Kč

CENA 189  Kč

PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE KOCOURKA MÍŠU

OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIČKA A JITŘENKA

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

Jitřenka, donedávna veselá kobylka, teskní: její
paní odchází studovat a už jí na Jitřenku nezbývá čas. Má sice své zvířecí kamarády, třeba
psa Azora, prasátko Kvíka a kavku Rámuse, ale
Jitřenka by moc potřebovala nějakou holčičku,
která by s ní cvičila. Třeba tu, co se tuhle na
chvíli zastavila u ohrady.

CENA 149  Kč

doporučujeme

OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA
CENA 129  Kč

doporučujeme

ZDENĚK HROMÁDKA
ROBOTKA DOROTKA
CENA 189  Kč

T. BRINX/A. KÖMMERLING
DIVOKÝ VRANÍK
CENA 169  Kč

Dorotka přijde na svět jako mimořádně povedená 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 zažijí plno nečekaných dobrodružství.

MELITA DENKOVÁ
JÁ, zamilovaná ISABELA,
A tajemný RYTÍŘ MATIAS
CENA 229  Kč

DAVID RŮŽIČKA
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI
OBŘI, TRPASLÍCI, VODNÍCI
A SKRYTÉ POKLADY
CENA 249  Kč

ADAM-TROY CASTRO
GUSTÍK SMUTNÍK A STRAŠIDELNÝ TREZOR

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV

Gustík a Ema svádí tuhý boj s novým nepřítelem, 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. Chce získat pro
krutého lorda Obsidiána tajemný trezor na noční
můry, aby vypustil na svět ty nejděsivější zlé sny.

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

CENA 229  Kč

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

Lauren Brooke
Jezdecká akademie
CO JE ŠEPTEM
CENA 189  Kč

ADAM-TROY CASTRO
GUSTÍK SMUTNÍK
A KRADAČ LIDÍ
CENA 199  Kč

CENA 289  Kč

KNIŽNÍ HITY

KNIŽNÍ HITY

38/

39/

Knižní hity
bestsellery v brožované vazbě za skvělou cenu

jackie collins
lady boss

jackie collins
šance

CENA 149  Kč

CENA 149  Kč

jackie collins
ŽENATÍ MILENCI
CENA 129   Kč

CENA 129  Kč

sidney sheldon
odvrácená 
strana půlnoci

sidney sheldon
mistrovská hra

jackie collins
smrtelné pokušení

Když se osobní trenérka Cameron ocitne v Hollywoodu, svět jí brzy leží u nohou. Spřátelí se s filmovými
hvězdami a začne chodit s úspěšným producentem
Ryanem. Idyla má dva háčky – Ryan je ženatý a jeho
mocný tchán chystá tvrdý protiúder. A je tu ještě třetí
háček – Cameron sice utekla od násilnického manžela, ovšem formálně je stále vdaná.

tilly bagshawe
po setmění

tilly bagshawe
podle nových pravidel

LINDA HOWARD
CIZÍ TVÁŘ

LINDA HOWARD
NEBEZPEČNÉ VYHLÍDKY

jackie collins
milenci a mstitelé

James Patterson
POHLEDNICE SMRTI

james patterson
okamžik překvapení

James Patterson
Oko za oko

J. D. ROBB
odplata tě nemine

J. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSÍ

EILEEN DREYER
ZLOMENÁ PŘÍSAHA

KEN McCLURE
DIAGNÓZA

ken mcclure
bezmezná ctižádost

KEN McCLURE
ve vyšším zájmu

james patterson
devátý soud

james patterson
JEDENÁCTÁ ROZHODNE

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ
CENA 129  Kč

CENA 149  Kč

CENA 149  Kč

sidney sheldon
vzpomínky na půlnoc

CENA 99  Kč

CENA 149  Kč

CENA 149  Kč

CENA 129  Kč

CENA 99,- Kč

CENA 129  Kč

CENA 129  Kč

CENA 99,- Kč

CENA 129  Kč

CENA 149  Kč

CENA 99,- Kč

CENA 149,- Kč

CENA 129,- Kč

CENA 149,- Kč

CENA 149,- Kč

jackie collins
pomsta lucky
CENA 149  Kč

CENA 129,- Kč

CENA 149,- Kč

KNIŽNÍ HITY

KNIŽNÍ HITY

40/

NORA ROBERTS
dům na útesu

nora roberts
krajina světla

CENA 149  Kč

CENA 149  Kč

nora roberts
kde končí řeka
CENA 129  Kč

Tamara McKinley
Poslední valčík

Tamara McKinley
Ostrov ztracených snů

CENA 129  Kč

CENA 149  Kč

nora roberts
nebe mé lásky

elizabeth haran
květy v poušti

Tři sestry, které se neznají, mají podle závěti svého otce
spolu strávit celý rok na ranči, jinak by o značné dědictví
přišly. Na samotě a jen ve společnosti dělníků se pokouší sžít světácká Tess, plachá Lily a praktická Willa. Jenže
to, co začíná mladé ženy stmelovat, není pouze touha po
bohatství nebo láska ke trojici mladých rančerů, ale především strach. Strach z někoho, kdo obchází kolem…

Arabella vystoupí z vlaku, ten se vzápětí rozjede – a ona
se rázem ocitne sama uprostřed australské pouště. Před
jistou smrtí ji zachrání skupina místních obyvatel. Rozmazlenou dívku ničí horko, domorodci ji děsí, neumí se
o sebe postarat. Naštěstí je tu fotograf Jonathan, který je
vždy ochoten pomáhat, a zlatokop Stuart, v jehož blízkosti se Arabelle podlamují kolena…

CENA 129  Kč

nora roberts
únik

CENA 149  Kč

NORA ROBERTS
žhavý led
CENA 129  Kč

elizabeth lowell
letní závrať

CENA 129  Kč

41/

CENA 129  Kč

dOROTHY GARLOCK
ÚSVIT LÁSKY
CENA 129  Kč

barbara woodová
POSVÁTNÉ MÍSTO
CENA 129  Kč

barbara woodová
DUHOVÝ HAD
CENA 149  Kč

Helen A. Rosburg
Vábení pouště 
CENA 129  Kč

Ilona Maria Hilliges
Bílá čarodějka

Hana Whitton
zimní královna

CENA 99  Kč

CENA 129  Kč

robert fripp
královna dvou králů

michelle moran
nefertiti – dcera věčnosti

elizabeth Lowell
stříbrná hladina
CENA 99  Kč

nora roberts
veřejná tajemství
CENA 149  Kč

Cat je výborná fotografka, ale má se co ohánět, aby vyšla
s penězi. Při fotografování na pobřeží se tak zabere do práce,
že si nevšimne přílivu, který hrozí zničit všechny její přístroje. Naštěstí jí na poslední chvíli pomůže náhodný kolemjdoucí. Ačkoli Cat na muže dávno zanevřela, na tohoto
nemůže přestat myslet. Travis ji sice zachránil před jistým
bankrotem, teď ale kvůli němu ztrácí půdu pod nohama…

stanley struble
tajemná legenda mayů
CENA 99  Kč

Elizabeth Peters
ZTRACENÁ OÁZA
CENA 129  Kč

ELIZABETH PETERS
V HLUBINÁCH SKALNÍ ŘÍŠE
CENA 129  Kč

CENA 99  Kč

CENA 149  Kč

E -knihy
KNIŽNÍ HITY

KNIŽNÍ HITY

42/

43/

Vážení čtenáři,
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.
E-knihy si můžete koupit na portálech:

choga regina egbeme
za zlatými mřížemi

soheir khashoggi
amira z harému

CENA 99  Kč

CENA 129  Kč

www.palmknihy.cz

www.kosmas.cz/eknihy

www.knihcentrum.cz

www.databook.cz

www.ebux.cz

www.ereading.cz

E-knihy je možné koupit ve formátech PDF, ePUB, Mobi Pocket.
Choga regina egbeme
zakázaná oáza
CENA 129  Kč

T. Okpara / C. Guinet
CEna MÉHO ŽIVOTA
CENA 99  Kč

A. Nojoud / D. minoui
dětská nevěsta
CENA 99  Kč

Autorka a hrdinka románu Za zlatými mřížemi tráví svůj další život
jako zdánlivou idylu. Spolu s družkami i německou nevlastní sestrou
se usadí v srdci Nigérie na opuštěné farmě své zesnulé matky. Ženy
hledají bezpečí a naději v tradičním společenství harému, kam muži
nemají přístup. Ale islámské okolí, usilující o zavedení šaríe, nehodlá
strpět skupinu samostatně žijících žen. Přestože se stanou terčem mimořádně brutálních útoků, Choga dál odvážně kráčí svou cestou…

M. Nazer / D. Lewis
Byla jsem otrokyní
CENA 129  Kč

N. Holder / D. Viguié
Vlčí pramen – Proměna
CENA 129  Kč

ULLA FröHLING
BYLA JSEM OTROKYNÍ 
V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 129  Kč

kathy helidoniotis
úplný blázen do koní
CENA 99  Kč

Učedník
a válečný mág

Taran Matharu

Řeka bohů – Faraon Smith Wilbur

Smrtící byznys

Hana Hindráková

Zkrocená královna

Jen pro zvané

James Patterson

Střípek malachitu

Zdeněk Hanka

Tiše a přesně

J. D. Robb

Šarlatové kimono

Christina Courtenay

Řekni mi svůj sen

Sidney Sheldon

Nezapomenutelné
legendy
Jesika –
Vykoupená naděje
Nadechni se

David Gardner
Ashley Carrington
L. S. Hawker

Philippa Gregory

Jeden život nestačí Jaroslava Černá
Stále v tvém stínu

Nora Roberts

Dvě císařovny

Brandy Purdy

Vyprahlá země

Mirja Hein

Tajemství Kremlu

Bernard Lecomte

Dívky
V. S. Alexander
od svaté Magdalény
Největší skandály
a aféry v českých
Vladimír Liška
dějinách
Minecraft: Ostrov

Max Brooks

… a mnoho dalších titulů

John Steinbeck
O myších a lidech
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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