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Proč toto pojmenování? Abychom se 
poznali – jsou i jiní čtenáři – čtenáři 
myšlenek, vkladních knížek, novin 
a bulvárních časopisů. My knihočtená-
ři si přineseme svoji knihu domů, těší-
me se, až ji otevřeme a přivoníme. Za-
čneme 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, nabízí-
me procházku po novém edičním plá-
nu nakladatelství Alpress.

My, kteří máme rádi zelenou, tu na-
jdeme 100 receptů pro rozkvetlou zahradu, bal-
kon i terasu.  Po ránu se bude hodit Jóga 
pro zdraví – můžeme potvrdit, že první 
vydání knihy o józe pomohlo Evě zba-
vit se trémy a dostudovat– opravdu to 
funguje.

Milé dámy, před spaním doporu-
čujeme román z české historie od Ol-
dřišky Ciprové S cejchem ďábla aneb Když 
na Karlštejně vládla Kateřina Bechyňová, tako-
vá česká Čachtická paní. Odvoláváme 
termín četby před spaním, spíš se hodí 
místo televizního zpravodajství. Ro-
mán 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 té-
hle četbě ovšem usne jako mimino. :-)

S úctou Eva Hrušková a Jan  Přeučil 

Jak nakupovat nejvýhodněji

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

dárek a Poštovné zdarma – když si jednorázově objednáte knihy 
v celkové hodnotě nad 1000 Kč, obdržíte od nás milý dárek a ještě za 
Vás uhradíme poštovné.

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

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

Dobrý den, skvělí knihočtenáři!
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cena �99  kč

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

cena �89  kč

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

VLADIMÍR LIŠKA
neJvĚtší skandály  

a aFéry v ČeskÝch dĚJinách
cena �79  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 gene-
rála Šejny, odvážného působení Emy Destinnové, 
podvodného prodeje Karlštejna a mnoha dalších.

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

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
maGická místa  

České rePuBliky
cena ��9  kč

JAN A. NOVÁK
První rePuBlika – zamlČená historie

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, ko-
rupčních a špionážních aférách. Ale jsou i neroz-
luštěné 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
temPláři, zednáři a další 

taJné sPoleČnosti 
v Čechách a ve svĚtĚ

cena �89  kč

JAN A. NOVÁK
Po stoPách Černé 

BohynĚ
cena �79  kč

VLADIMÍR LIŠKA
České, moravské  

a slezské zámky – ve Faktech, 
mÝtech a leGendách

cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
nePohodlní FilozoFové

cena �89  kč

VLADIMÍR LIŠKA
hrůzné události ii. svĚtové 

války v ČeskÝch zemích
cena �69  kč

JOhN MARLOwe
neJkrutĚJší PsychoPati 

v dĚJinách
cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
neJvĚtší doByvatelé 

a voJevůdci
cena �69  kč

VLADIMÍR LIŠKA
neJvĚtší záhady  

dávnÝch Čech
cena �49  kč
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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.

BeRNARD LecOMte
taJemství kremlu

cena 3�9  kč

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

cena �99  kč

Marylin Monroe, Elvis Presley, princezna Di-
ana, J. F. Kennedy a Michael Jackson – náhlá 
smrt každého z této pětice nás dodnes fasci-
nuje. 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.

KAReL KOstKA
tomáš BaŤa a BaŤovské školství

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

GÉRARD DeNIZeAU
leonardo da vinci

cena 890  kč

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

sLÁVKA POBeROVÁ
První Po Bohu

cena �79  kč

sLÁVKA POBeROVÁ
lásky ČeskÝch královen

cena �19  kč

KAReL KOstKA
kdo Jsme

cena 319  kč

PeteR DAVIDsON
říše svĚta
cena 399  kč

VIKtOR ČeRNOch
Jak dlouho PřežiJe lidstvo

cena �89  kč

IwONA KIeNZLeR
evroPa Je rodu ženského

cena �69  kč

DOUGLAs BOYD
1000 let ruské rozPínavosti

cena 3�9  kč

GÉRARD DeNIZeAU
BiBle v oBrazech 

svĚtovÝch malířů
cena 699  kč

JAN BAUeR
ženy z rodu Přemyslovců

cena �69  kč

JAN BAUeR
ženy  z rodu lucemBurků

cena �49  kč

JAN BAUeR
Převratné události 
v ČeskÝch dĚJinách

cena �89  kč

JAN BAUeR
ženy z rodu haBsBurků

cena �49  kč

JAN BAUeR
České Princezny  

na evroPskÝch trůnech
cena �49  kč

JeRZY BesALA
utaJené  

dĚJiny evroPy
cena �99  kč
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eILI GOLDBeRG
velkÝ snář
cena 499  kč

snář 
1000 klasickÝch snů

cena �49  kč

steVeN cARDOZA
Praktická cviČení Podle 

Čínské medicíny
cena �89  kč

MIcheL heNNIQUe
kyvadlo od a do z

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 kni-
ze. Její autor pochází z rodu proutkařů a sám má 
vysokou úspěšnost v pátrání po pohřešovaných 
osobách či přírodních zdrojích. 

mandaly  
Pro  meditaci a vnitřní rovnováhu

cena 169  kč

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

JAYNe wALLAce
andĚlskÝ tarot

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 moud-
rem andělů, které zodpoví vaše otázky. Přiložená příručka 
seznámí s nejdůležitějšími způsoby vyložení karet, objas-
ní význam jednotlivých symbolů a obohatí vaše výklady 
o nadpozemskou inspiraci.

RIchARD weBsteR
maGické kyvadlo

cena �49  kč

KAthLeeN MccORMAcK
tarot 

cena �69  kč

RIchARD weBsteR
Čtení z ruky Pro 

zaČáteČníky
cena �69  kč

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

PetRA sONNeNBeRG
Praktické využití  

vĚšteckého kyvadla
cena �89  kč

GUILLeRMO FeRRARA 
tantra 

cena 3�9  kč

PAUL JOANNIDes
sex Je umĚt,  

chtít a vĚdĚt
cena �89  kč

chRIstINe BURKe
JÓGa Pro zdraví

cena 349  kč

Máte pocit, že jste často vyčerpaní? Že trpíte bo-
lestmi 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 kaž-
dodenní potíže, předejdete nemocem a vnesete do 
svého života i okolí pohodu.

MARINA DeL cARMeN
kámasÚtra
cena �99  kč

Chcete být ti nejlepší milenci a prožít nezapomenutelné 
vzrušení? Cítíte potřebu otřepat nudu všednosti ve va-
šem vztahu a oživit žár vášnivé lásky? Pomocí této knihy 
se vydejte na vzrušující cestu za láskou a milováním. 
Nechte se inspirovat nádhernými erotickými fotogra-
fiemi všech milostných pozic a informacemi, které vám 
pomohou obohatit a zpestřit váš sexuální život.
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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 449  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.

VLADIMÍR ANtONÍN
houBy – kaPesní atlas

cena �69  kč

JAsON sUMNeR
cyklistika – 1100 
neJlePších rad

cena �69  kč

LYNeLLe scOtt-AItKeN
raW živá strava

cena 3�9  kč

naše svatBa
cena 499  kč

eDItA PLIcKOVÁ
deník našeho dĚŤátka

cena 199  kč

DÁJA MRÁZOVÁ
domácí Pekárna

cena 189  kč

DÁJA MRÁZOVÁ
domácí Pekárna –

snadné recePty
cena 199  kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci našich lesů  

a zahrad
cena �49  kč

JANA MARtINKOVÁ
rostliny – kaPesní atlas

cena �69  kč

cAtheRINe DeLVAUX
100 recePtů Pro rozkvetlou zahradu, Balkon i terasu

cena 499  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 pěs-
tování rostlin, výběru nádob, hnojení, květinových kompo-
zicích – 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

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

cena �49  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

eUGeN e. hüsLeR
turistickÝ Průvodce 

dolomity
cena 3�9  kč

h. JÄNNes/O. ROBeRts
Ptáci

cena ��9  kč

S ptačím zpěvem se setkáváme všude, ať už žijeme na ven-
kově 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.

GABRIeLA KReJcAROVÁ
nail art

cena 399  kč
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KAReL cUBecA
kaWa 9

cena �99  kč

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

KAReL cUBecA
Faraonův soud

cena �89  kč

Správce egyptské provincie Manéthon zneužívá 
mladou služku Laylu, jejího muže přinutí k vy-
loupení starého hrobu a pak se svědků zbaví. Je-
diná Layla přežije a s novorozeným synem se jí 
podaří uniknout do Théb, kde se jí ujme králov-
ská manželka Teje. Jenomže Manéthon uprchli-
ci najde a obviní, že je zlodějka a lhářka.

eMILY BRONtË
na vĚtrné hůrce

cena �49  kč

OscAR wILDe
oBraz doriana Graye

cena �19  kč

chRIstIAN JAcQ
ramses – syn svĚtla

Ožívá příběh o cti, odvaze, zradě a lásce z dob 
starého Egypta. Ramses je připravován na roli bu-
doucího 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.

JAcK LONDON
démon alkohol

cena ��9  kč

KAReL cUBecA
Faraonův následník

cena �79  kč

eLIZABeth PeteRs
sBĚratel duší

cena �69  kč

PAtRIcIA L. O'NeILL
hatšePsut – vládkynĚ 

eGyPta
cena �89  kč

h. tüRK / R. PRADeLLA
uČíme se malovat

cena 179  kč

eDItA PLIcKOVÁ
škola kreslení

cena 149  kč

IRIs PReY
uČíme se kreslit

cena 1�9  kč

JOhANNes ROseNGARteN
mandaly – enerGie kruhu

cena 1�9  kč

RUDI MOseR
mandaly – maGickÝ kruh

cena 1�9  kč

z Pohádky do Pohádky
cena 1�9  kč

neJkrásnĚJší mandaly
Pro malé Princezny

cena 99  kč

JOhN steINBecK
na vÝchod od ráJe

cena �89  kč

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

eLIZABeth PeteRs
strážkynĚ PodsvĚtí

cena �89  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, do-
kud neobjeví mumii ženy, která byla zavražděna teprve 
před několika lety. Rodině nezbývá než odhalit temný 
stín, který chce za každou cenu jejich pátrání zhatit.
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* sága rodu courtneyů   * * sága rodu Balantyneů 

*

wILBUR sMIth
řeka Bohů – Faraon

cena 349  kč

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 odsou-
zen. 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 vol-
ně navazuje na předchozí díl Řeka bohů – Bůh pouště.

wILBUR sMIth
hromoBití
cena �89  kč

wILBUR sMIth
koPí osudu
cena 319  kč

wILBUR sMIth
Posel slunce

cena �99  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
nenasytnÝ Jako moře

cena �99  kč

wILBUR sMIth
nad ProPastí

cena 369  kč

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

wILBUR sMIth
lovci diamantů

cena �69  kč

wILBUR sMIth
triumF slunce

cena �99  kč

wILBUR sMIth
tvrdší než diamant

cena 319  kč

wILBUR sMIth
zlatÝ lev

cena 349  kč

wILBUR sMIth
Predátor

cena 349  kč

wILBUR sMIth
orel v oBlacích

cena �89  kč

wILBUR sMIth
šelma

cena 319  kč

wILBUR sMIth
BludnÝ kruh

cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
diamantová cesta

cena �89  kč

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 iv.

cena 319  kč

wILBUR sMIth
řeka Bohů – Bůh PouštĚ

cena 3�9  kč

wILBUR sMIth
Čas zemřít
cena �99  kč

*

wILBUR sMIth
leoPard loví v temnotách

cena �99  kč

**

wILBUR sMIth
monzun

cena 319  kč

*

*

*

***

*
**

*

*
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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.

sIDNeY sheLDON
BoJíš se tmy?

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…

LIZ LAwLeR
zatímco Jsi sPala

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. 

ALec PALMeR
srdce sahary

cena �69  kč

MAtthew ReILLY
Čtyři leGendy

cena 349  kč

eDIsON MARshALL
PohanskÝ král

cena 3�9  kč

MAtthew ReILLY
střežená zÓna

cena �89  kč

eDIsON MARshALL
vikinG

cena �89  kč

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…

LOUIs L' AMOUR
mexické zlato

cena �69  kč

LOUIs L' AMOUR
kraJina Pistolníků

cena �49  kč

LOUIs L' AMOUR
PotulnÝ kovBoJ

cena ��9  kč

LOUIs L‘AMOUR
PoušŤ nezná slitování

cena ��9  kč

sIDNeY sheLDON
řekni mi svůJ sen

cena �89 kč

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-

sIDNeY sheLDON
odhalená tvář

cena �79  kč

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

sIDNeY sheLDON
dokonalé Plány

cena �69  kč

sIDNeY sheLDON
vĚř ve svého Boha

cena �79  kč

KeN MccLURe 
taJemství
cena �69  kč

LOUIs L‘AMOUR
muž Proti muži

cena �49  kč
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JAMes PAtteRsON
PastÝř

Pátrání zavede detektiva Jacka Morgana do města 
hříchu Las Vegas, které přitahuje lidi všeho dru-
hu 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 limuzí-
nou a na večírcích – ale nic není zadarmo, dívky 
musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

DAVID MORReLL
Bratrstvo růže

Chrise a Saula, dva chlapce vyrůstající v sirot-
činci, 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.

JAMes PAtteRsON
šestnáctá lež 

cena �99  kč

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

JAMes PAtteRsON
citlivé místo

cena 319  kč

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
soukromá Pravidla

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
Jen Pro zvané

cena �99  kč

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 nejdivo-
čejší reality show. Vražda je jen její první scénou.

JAMes PAtteRsON
PodezřelÝ Č. 1

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
PatnáctÝ skandál

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
nerozluČnÝ Pár

cena �99  kč

JAMes PAtteRsON
zaBít alexe crosse

cena �89  kč

DAVID MORReLL
stoPy mizí v mlze

cena �99  kč

DAVID MORReLL
vládce noci

cena �99  kč

JAMes PAtteRsON
neznámÝ souPeř

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
šŤastné a veselé

cena �79  kč

JAMes PAtteRsON 
smeČka

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
PřímÝ zásah

cena �99  kč

JAMes PAtteRsON
osudná třináctka

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
ČtrnáctÝ hřích

cena �79  kč

JAMes PAtteRsON
druhé líBánky

cena �89  kč

JAMes PAtteRsON
dokonalá iluze

cena �89  kč

DAVID MORReLL
na hranĚ temnoty

cena �89  kč
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MARY hIGGINs cLARK 
nezavíreJ oČi

cena �99  kč

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

MeLINDA LeIGh
 PůlnoČní odhalení

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 měs-
tem 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…

KAY hOOPeR
tvůJ Čas se krátí

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

J. D. ROBB
schůzka s ďáBlem

Detektivce Evě Dallasové před autem náhle zavrávorá 
nahá postava, celá pokrytá krví. Eva dupne na brz-
dy 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? 

M. h. cLARK
v Podezření

cena �89  kč

M. h. cLARK
 ALAFAIR BURKe

celá v Bílém
cena �89  kč

M. h. cLARK
melodie stále zní

cena �89  kč

J. D. ROBB
na mĚ si nePřiJdeš

cena �89  kč

J. D. ROBB
totožnost neznámá

cena �99  kč

J. D. ROBB 
tiše a PřesnĚ

cena �99  kč

L. s. hAwKeR
nadechni se

cena �89  kč

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 ztrace-
ná. Otcova poslední vůle však odhalí mnohem děsi-
vější budoucnost, než byla minulost v zajetí – Petty 
musí uprchnout do světa, který jí nahání hrůzu.

LINDA hOwARD
neČekeJ slitování

cena �19  kč

LINDA hOwARD
co Přede mnou taJíš?

cena �99  kč

M. h. cLARK
každÝ nĚco skrÝvá

cena �79  kč

cAtheRINe BURNs
nikomu By neuBlížil

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

ZOe hARDwIcKe
strážní andĚlé

cena �69  kč

J.D.ROBB
Jen ty a Já
cena �99  kč

J. D. ROBB 
ruka ruku myJe

cena �99  kč
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NORA ROBeRts
stále v tvém stínu

cena 369  kč

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 za-
mést úplně a minulost ji dohání nejen v nočních 
můrách. Kruh kolem Naomi se začíná uzavírat…

NORA ROBeRts
kraJina svĚtla

cena �99  kč

D. J. BLAcKMORe
sny utkané sluncem

cena �69  kč

NORA ROBeRts
modré z neBe

cena �89  kč

NORA ROBeRts
co Přetrvá vĚky

cena 3�9  kč

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

IVANA ANDRews
křehkÝ sliB

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

NORA ROBeRts 
Blízko Plamene

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

NORA ROBeRts
rudÝ šál

cena �89  kč

NORA ROBeRts
taJuPlná žena

cena 3�9  kč

NORA ROBeRts 
zákon Přitažlivosti 

cena �89  kč

NORA ROBeRts
dům na Útesu

cena �89  kč

NORA ROBeRts
kolotoČ Přání

cena �89  kč

NORA ROBeRts
cizinec

cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
závraŤ všedních dnů

cena �89  kč

NORA ROBeRts
Údolí ticha
cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
tanec Bohů
cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
kruh vĚrnÝch

cena 3�9  kč

NORA ROBeRts
kdo chce víc

cena �99  kč

eLIZABeth LOweLL
všem na oČích

cena �79  kč

Lacey zdědila po dědečkovi několik obrazů, které 
znázorňují brutální výjevy. Začne pátrat po dědečko-
vě 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…
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BARBARA BRADFORD tAYLOR
dar osudu

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

V. s. ALeXANDeR
dívky od svaté maGdalény

cena 3�9  kč

Šestnáctiletou Teagan pošle rodina do azylového domu pro 
padlé ženy poté, co je obviněna, že se pokusila svést mladé-
ho 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…  

chRIstINA cOURteNAY
šarlatové kimono

cena �89  kč

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

PhILIPPA GReGORY
Bílá růže – alžBĚta z yorku

cena 3�9  kč

BRANDY PURDY
dvĚ císařovny

cena �99  kč

Urozené krásky Rose a Aimee míří do Paříže za 
štěstím. Do Rose se zamiluje generál Bonapar-
te 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…

ALLIsON PAtAKI
sny císařovny sisi

cena �99  kč

ALLIsON PAtAKI
sisi, osamĚlá 

císařovna
cena 3�9  kč

DANA ch. cARPeNteR
ČarodĚJka na 

Pražském hradĚ
cena �79  kč

JAcKIe cOLLINs
zPovĚď divošky

cena �89  kč

JAcKIe cOLLINs 
PlavBa za všechny Prachy

cena 319  kč

JAcKIe cOLLINs
krev není voda

cena 349  kč

c. w. GORtNeR
marlene

cena 3�9  kč

JAcKIe cOLLINs
milenci a hazardní hráČi

cena 349  kč

PeteR DeMPF
knĚžna žeBráků

cena �89  kč

ROBIN MAXweLL
taJnÝ deník anny 

Boleynové
cena �69  kč

PhILIPPA GReGORY
zkrocená královna

cena 369  kč

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 no-
sit. Na každém kroku naráží na jejich nešťastný osud 
a děsí se, jakému nebezpečí bude muset sama čelit.

B. t. BRADFORD
ÚČet za lásku

cena 3�9  kč

B. t. BRADFORD
neBezPeČné taJemství

cena �89  kč

tAMARA McKINLeY
sliBuJi ti, annaBelle

cena �89  kč
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JAROsLAVA ČeRNÁ
vladislav ii.

Vladislav má pověst nezodpovědného mladíka –  
holduje ženám, vínu i jiným světským radován-
kám. 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 stej-
ně svědomitá se zdá být i jeho volba české králov-
ny – krásné, bohaté a chytré Judity.

OLDŘIŠKA cIPROVÁ
s ceJchem ďáBla

Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpo-
zemskou 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 vy-
hověla. Vždyť zájemců musí být celé zástupy! 
Brzy po svatbě však začne vycházet najevo, že 
pod vlídnou tváří se skrývá temnota.

MeLItA DeNKOVÁ
taJnÝ deník  

Blanky z valois

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

hANA whIttON
anna lucemBurská 

S půvabnou Annou má ambiciózní otec Jan Lucem-
burský 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 příka-
zem k sňatku se stárnoucím Otou Habsburským. 
Mladičká dívka tak stojí před nelehkou volbou – se 
kterým z obou mužů má spojit navždy svůj osud?

JAROsLAVA ČeRNÁ
královna žoFie a václav iv.

cena �69  kč

Mladý Václav IV. se nemůže dočkat sňatku s půvab-
nou Žofií. Královna však 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 
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…

hANA whIttON
knĚžna ludmila

cena �79  kč

Ludmila se s radostí podvolí otcovu přání 
a provdá se za přemyslovského knížete Bo-
řivoje. 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.

JAROsLAVA ČeRNÁ
anežka a král

cena �69  kč

hANA whIttON
anežka Česká

cena �69  kč

hANA whIttON
královna daGmar

cena �49  kč

hANA whIttON
karel iv.

cena �49  kč

hANA whIttON
anna Česká
cena �39  kč

hANA whIttON
Prsten  

Princezny Judity
cena �69  kč

hANA whIttON
Božena Česká 

cena �69  kč

hANA whIttON
eliška Přemyslovna

cena ��9  kč

MeLItA DeNKOVÁ
PrvorozenÝ

cena �49  kč

hANA whIttON
kateřina lucemBurská

cena �49  kč

OLDŘIŠKA cIPROVÁ
douBravka  

Přemyslovna
cena ��9  kč

OLDŘIŠKA cIPROVÁ
láska a maJestát

cena �69  kč

OLŘIŠKA cIPROVÁ
dívČí válka
cena ��9  kč

hANA whIttON
zimní Princezna

cena �49  kč
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ASHLEY CARRINGTON
JESIKA – VYKOUPENÁ NÁDĚJE

CENA 279  Kč

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.

LAURA WALDEN
SKRÝŠ NA KONCI ÚTESU

CENA 289  Kč

ELIZABETH HARAN
OPÁLOVÁ POUŠŤ

CENA 289  Kč

MIRJA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ

CENA 299  Kč

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.

MEREDITH APPLEYARD
ORDINACE V DIVOČINĚ

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

ELIZABETH HARAN 
ZA JASNÉ NOCI

CENA 329  Kč

Když Emily prchne před domluveným sňatkem na far-
mu 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.

LAURA WALDEN
DĚDICTVí  MAORSKÉHO NÁČELNíKA

„Milá Sarah, kéž bych ti to všechno mohla sdělit 
osobně… Tvá matka byla moje nejlepší přítelky-
ně…“ 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 maor-
ských památek, je její pradědeček! Šokovaná ne-
čekanou zprávou se Sarah vydává odhalit tajem-
ství i prokletí, jaké její pravý původ nese.

EMMA TEMPLE
TANEC MAORA

CENA 269  Kč

LAURA WALDEN
POSVÁTNÁ PŘíSAHA

CENA 289  Kč

EMMA TEMPLE
ZPĚV MAORA

CENA 279  Kč

LAURA WALDEN
ZNAMENí OSUDU

CENA 299  Kč

LAURA WALDEN
PůLNOČNí RITUÁL

CENA 299  Kč

BEATRIX MANNEL
OSTROV SOUZNĚNí

CENA 299  Kč

MEREDITH APPLEYARD
DOKTORKA Z KONCE SVĚTA

CENA 289  Kč

MARGARET WAY
PROKLETÝ RÁJ

CENA 269  Kč

MEREDITH APPLEYARD
NAŠE PANí DOKTORKA

CENA 289  Kč

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
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BARBARA WOOD
VZDÁLENÁ ŘEKA

CENA 349  Kč

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

BARBARA WOOD
HVĚZDA BABYLONU

CENA 269  Kč

BARBARA WOOD
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVí

CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
BíLÁ ŽENA

CENA 299  Kč

BARBARA WOOD
VYVOLENÁ
CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
DOKONALÁ HARMONIE

CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
SEDM DÉMONů

CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
HOŘKÉ TAJEMSTVí

CENA 249  Kč

BARBARA WOOD
PLAMEN DUŠE

CENA 289  Kč

BARBARA WOOD
PANENKY Z RÁJE

CENA 329  Kč

BARBARA WOOD
POD AFRICKÝM SLUNCEM

CENA 319  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
OČAROVANÁ
CENA 249  Kč

B. KOUDELKOVÁ / M. BÁRTA
ÚTĚK Z AFRICKÉHO PEKLA

CENA 219  Kč

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

SILVIA K. 
OTROKYNĚ SADISTů

CENA 249  Kč

SARAH FORSYTH
ZOTROČENÁ
CENA 249  Kč

JACKY TREVANE
FATwA

CENA 249  Kč

AMANI EL NASIF / CRISTINA OBBER
MAMI, SLITUJ SE!

CENA 199  Kč

Šestnáctiletá Amani žije italském městečku a je popr-
vé zamilovaná. Vše se změní, když musí s matkou od-
letět do Sýrie. To, co následuje, je jako zlý sen – Ama-
ni 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 uklid-
ňujících prášků a naléhá, aby se podvolila.

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

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

BARBARA WOOD
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 349  Kč

Mladá doktorka Samantha zamíří koncem 19. sto-
letí z Londýna do Ameriky. Opustí město, kde lidé 
umírají z nedostatku hygieny a po šarlatánských 
lécích. Jenže ani americká společnost není osvíce-
nější, i zde je představa ženy lékařky nemyslitelná. 
Samantha se pustí do boje za možnost zachraňovat 
životy pacientů a moderní postupy v léčbě. A v ne-
poslední řádě i za své osobní štěstí.
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SUZY K. QUINN
DENíK UŠTVANÉ MATKY

Juliette se právě stala matkou malé Daisy, ovšem 
mateřství zdaleka není takové, jak si ho malova-
la. 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!

DIETER BEDNARZ
MIMOEVROPAN V EVROPĚ

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 uspoko-
jení z práce, které věnuje veškerý čas. Jednoho 
dne jim na dveře domu v německém Hambur-
ku zaklepe buddhistický mnich Siri a roztočí 
svou nečekanou přítomností kolotoč blázni-
vých událostí… 

ZDENĚK HANKA
STŘíPEK MALACHITU

CENA 269  Kč

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

CENA 289  Kč

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 zjiš-
ťuje, že ubližuje především sama sobě. Cesta 
k usmíření přitom leží v daleké minulosti.

LUISA BINDER
MůŽEME SI VYKAT?

CENA 279  Kč

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 domů dopravit nenáviděný 
karavan. Jejím zachráncem je floutek Ronny. 
Jak asi dokáže s vynervovanou a poněkud 
úzkoprsou starší dámou vyjít?

PETRA VERNEROVÁ
DRUHÁ NADĚJE

CENA 279  Kč

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 
každá z nich touží najít životní lásku, je lepší vzít 
nohy na ramena a počkat, až to vzdají. Teprve po-
tom se možná začne rýsovat schůdné řešení…

PETRA VERNEROVÁ
PRAVIDLO PRůŠVIHU

CENA 269  Kč

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
HOTELSTORY

CENA 229  Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
DÁREK ZA VŠECHNY PRACHY

CENA 289  Kč

BLANKA SVOBODOVÁ
TOHLE NEVYŽEHLíŠ

CENA 269  Kč

ZDENĚK HANKA
DOPIS DO TICHA

CENA 249  Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
TÝDEN BLÁZNA

CENA 279  Kč

BLANKA SVOBODOVÁ
ZN. BLONDÝNA  HLEDÁ…

CENA 269  Kč

CATHERINE MILLET
SExUÁLNí ŽIVOT 

CATHERINE M.
CENA 99  Kč

DORA HELDT
PŘI NÁVALECH ASPOŇ NENí ZIMA

CENA 279  Kč

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

OTILIE K. GREZLOVÁ
VZPOURA PLYŠOVÉHO MEDVíDKA

CENA 269  Kč

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

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DUBEN

LEPŠí  

NEŽ  

BRIDgET  

JONES!

SOUHRY 

 NÁHOD,  

KTERÉ ZLEPŠí  

VÁŠ  DEN

LEDEN
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KRISTEN CICCARELLI
ZAKLíNAČKA DRAKů

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

JEN CALONITA
NEJLEPŠí   

PRÁZDNINY NA SVĚTĚ

„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.

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA VODĚ

„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…

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE

CENA 229  Kč

JEN CALONITA
KRÁSKY

CENA 259  Kč

JEN CALONITA
KRÁSKY V NESNÁZíCH 

CENA 259  Kč

JEN CALONITA
LÉTO, JAK MÁ BÝT

CENA 229  Kč

TARAN MATHARU
UČEDNíK A VÁLEČNÝ MÁg

CENA 289  Kč

Fletcher a jeho přátelé, pronásledovaní orckými šama-
ny a divokými démony, se musí stůj co stůj vrátit z úze-
mí 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 rozhodují-
cím boji se s ním musí Fletcher střetnout sám.

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM

CENA 249  Kč

„Tohle léto bude tutově za trest!“ mračí se patnác-
tiletá Berenika, když se balí na tábor. A je fuk, že 
bude instruktorka a že jede se svou nejlepší kama-
rádkou. 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.

BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL

CENA 179  Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU

CENA 229  Kč

TARAN MATHARU
UČEDNíK

CENA 269  Kč

D. JOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD OF wARCRAFT  

RYTíŘ SMRTI
CENA 179  Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAFT – STíNY LEDU

CENA 149  Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAFT  – DRAČí LOV

CENA 149  Kč

R. A. KNAAK / J.-H. KIM
wARCRAFT  

ZEMĚ PŘíZRAKů
CENA 149  Kč

TARAN MATHARU
UČEDNíK A PYRAMIDA ORKů

CENA 269  Kč

INAZO NITOBÉ / SEAN M. WILSON
BUŠIDÓ – DUCH SAMURAJE

CENA 199,- Kč

D. JOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD OF wARCRAFT  

DRAČí ZEMĚ
CENA 179  Kč

ČERVEN

DOPORUČUJEME
ČERVEN

DOPORUČUJEME

ČERVENJAK ULOVIT

DRAKA  

A ZíSKAT  

SVOBODU
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PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE KOCOURKA MíŠU 

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

ZDENĚK HROMÁDKA
ROBOTKA DOROTKA

CENA 189  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 hol-
čičky společně zažijí plno nečekaných dobrodružství.

ADAM-TROY CASTRO
gUSTíK SMUTNíK A STRAŠIDELNÝ TREZOR

CENA 229  Kč

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 stra-
šidelnější a zlověstnější než dřív. Chce získat pro 
krutého lorda Obsidiána tajemný trezor na noční 
můry, aby vypustil na svět ty nejděsivější zlé sny.

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV

CENA 289  Kč

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 po-
můžou odhalit tajemství ostrova a přežít.

ADAM-TROY CASTRO
gUSTíK SMUTNíK  

A KRADAČ LIDí
CENA 199  Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

CENA 129  Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIČKA A JITŘENKA

CENA 149  Kč

Jitřenka, donedávna veselá kobylka, teskní: její 
paní odchází studovat a už jí na Jitřenku ne-
zbývá 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.

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPíK ZACHRAŇUJE

CENA 129  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

DAVID RŮŽIČKA
NEJKRÁSNĚJŠí POVĚSTI

OBŘI, TRPASLíCI, VODNíCI 
A SKRYTÉ POKLADY

CENA 249  Kč

T. BRINX/A. KÖMMERLING
DIVOKÝ VRANíK

CENA 169  Kč

MELITA DENKOVÁ
JÁ, ZAMILOVANÁ ISABELA,  
A TAJEMNÝ RYTíŘ MATIAS

CENA 229  Kč

DOPORUČUJEME

KVĚTEN
DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME
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bestsellery v brožované vazbě  za skvělou cenu

Knižní hity

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSíŠ

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
POMSTA LUCKY

CENA 149  Kč

JACKIE COLLINS
SMRTELNÉ POKUŠENí

CENA 129  Kč

JACKIE COLLINS
ŽENATí MILENCI

CENA 129   Kč

Když se osobní trenérka Cameron ocitne v Hollywo-
odu, 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 manže-
la, ovšem formálně je stále vdaná.

TILLY BAGSHAWE
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

CENA 99  Kč

J. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSí

CENA 149  Kč

LINDA HOWARD
CIZí TVÁŘ

CENA 129  Kč

LINDA HOWARD
NEBEZPEČNÉ VYHLíDKY

CENA 129  Kč

J. D. ROBB
ODPLATA TĚ NEMINE

CENA 149  Kč

TILLY BAGSHAWE
PO SETMĚNí
CENA 149  Kč

SIDNEY SHELDON
ODVRÁCENÁ  

STRANA PůLNOCI
CENA 149  Kč

SIDNEY SHELDON
MISTROVSKÁ HRA

CENA 129  Kč

SIDNEY SHELDON
VZPOMíNKY NA PůLNOC

CENA 129  Kč

JAMES PAT TERSON
DEVÁTÝ SOUD

CENA 149,- Kč

KEN McCLURE
VE VYŠŠíM ZÁJMU

CENA 129,- Kč

JAMES PATTERSON
OKO ZA OKO
CENA 129,- Kč

JAMES PATTERSON
POHLEDNICE SMRTI

CENA 149,- Kč

JAMES PAT TERSON
OKAMŽIK PŘEKVAPENí

CENA 149,- Kč

JAMES PAT TERSON
JEDENÁCTÁ ROZHODNE

CENA 149,- Kč

EILEEN DREYER
ZLOMENÁ PŘíSAHA

CENA 99,- Kč

KEN McCLURE
DIAgNÓZA
CENA 99,- Kč

KEN McCLURE
BEZMEZNÁ CTIŽÁDOST

CENA 99,- Kč
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TAMARA McKINLEY
POSLEDNí VALČíK

CENA 129  Kč

ILONA MARIA HILLIGES
BíLÁ ČARODĚJKA

CENA 99  Kč

MICHELLE MORAN
NEFERTITI – DCERA VĚČNOSTI

CENA 149  Kč

DOROTHY GARLOCK
ÚSVIT LÁSKY
CENA 129  Kč

TAMARA McKINLEY
OSTROV ZTRACENÝCH SNů

CENA 149  Kč

HELEN A. ROSBURG
VÁBENí POUŠTĚ 

CENA 129  Kč

ELIZABETH LOWELL
LETNí ZÁVRAŤ

CENA 129  Kč

STANLEY STRUBLE 
TAJEMNÁ LEgENDA MAYů

CENA 99  Kč

NORA ROBERTS
NEBE MÉ LÁSKY

CENA 129  Kč

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 pokou-
ší 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 pře-
devším strach. Strach z někoho, kdo obchází kolem…

ELIZABETH LOWELL
STŘíBRNÁ HLADINA

CENA 99  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 pří-
stroje. Naštěstí jí na poslední chvíli pomůže náhodný ko-
lemjdoucí. 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…

ELIZABETH HARAN
KVĚTY V POUŠTI

CENA 149  Kč

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. Roz-
mazlenou 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 blíz-
kosti se Arabelle podlamují kolena…

ELIZABETH PETERS 
ZTRACENÁ OÁZA

CENA 129  Kč

ELIZABETH PETERS 
V HLUBINÁCH SKALNí ŘíŠE

CENA 129  Kč

BARBARA WOODOVÁ
POSVÁTNÉ MíSTO

CENA 129  Kč

NORA ROBERTS
KDE KONČí ŘEKA

CENA 129  Kč

NORA ROBERTS
ÚNIK

CENA 129  Kč

NORA ROBERTS
VEŘEJNÁ TAJEMSTVí

CENA 149  Kč

HANA WHITTON
ZIMNí KRÁLOVNA

CENA 129  Kč

ROBERT FRIPP
KRÁLOVNA DVOU KRÁLů

CENA 99  Kč

BARBARA WOODOVÁ
DUHOVÝ HAD

CENA 149  Kč

NORA ROBERTS
ŽHAVÝ LED
CENA 129  Kč

NORA ROBERTS
KRAJINA SVĚTLA

CENA 149  Kč

NORA ROBERTS
DůM NA ÚTESU

CENA 149  Kč
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JOHN STEINBECK
O MYŠíCH A LIDECH

CENA 99  Kč

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

Učedník  
a válečný mág Taran Matharu

Smrtící byznys Hana Hindráková

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 David Gardner

Jesika – 
Vykoupená naděje Ashley Carrington

Nadechni se L. S. Hawker

Řeka bohů – Faraon Smith Wilbur

Zkrocená královna 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  
od svaté Magdalény V. S. Alexander

Největší skandály 
a aféry v českých 
dějinách

Vladimír Liška

Minecraft: Ostrov Max Brooks

CHOGA REGINA EGBEME
ZAKÁZANÁ OÁZA

CENA 129  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 mi-
mořádně brutálních útoků, Choga dál odvážně kráčí svou cestou…

CHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLATÝMI MŘíŽEMI

CENA 99  Kč

M. NAZER / D. LEWIS
BYLA JSEM OTROKYNí

CENA 129  Kč

A. NOJOUD / D. MINOUI
DĚTSKÁ NEVĚSTA

CENA 99  Kč

SOHEIR KHASHOGGI
AMIRA Z HARÉMU

CENA 129  Kč

T. OKPARA / C. GUINET
CENA MÉHO ŽIVOTA

CENA 99  Kč

WILBUR SMITH
ZLATOKOPOVÉ

CENA 179  Kč

LOUIS L' AMOUR
ŽELEZNÁ SPRAVEDLNOST

CENA 129  Kč

WILBUR SMITH
SíLA MEČE

CENA 199  Kč

ULLA FRÖHLING
BYLA JSEM OTROKYNí 

V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 129  Kč

N. HOLDER / D. VIGUIÉ
VLČí PRAMEN – PROMĚNA

CENA 129  Kč

KATHY HELIDONIOTIS
ÚPLNÝ BLÁZEN DO KONí

CENA 99  Kč
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