
Jak nakupovat nejvýhodněji

Slevy na našem e-shopu – nakupujte se slevou až 90 %

• 3 knihy za cenu 1    • akční nabídka    • VýprodeJ knih 

20% SleVoVý kupón – využijte nabídkový lístek na poslední straně 
většiny našich knih. Stačí jen vyplnit  a poslat na adresu nakladatelství.

dárek a  poštoVné zdarma – když si jednorázově objednáte kni-
hy v celkové hodnotě nad 2000 Kč, ať již prostřednictvím objednávko-
vého lístku z katalogu nebo našich internetových stránek, obdržíte od 
nás milý dárek a ještě za Vás uhradíme poštovné.

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

SleVa na nákup všech titulů na www.alpreSS.cz

Vážení čtenáři, mírně jsme pozměnili náš ediční plán, tak abyste nemuseli  
pracně vyhledávat ceny knih, proto jsme je umístili přímo k dané knize. 
Upozorňujeme, že u většiny novinek není cena ještě určená. Věříme, že 
toto nové uspořádání Vám bude plně vyhovovat.

edIční plán2/



Stephanie dray

znamení  
BoHYnĚ ISIS

Novou autorkou, kterou vám tentokrát 
představujeme, určitě uděláme radost 
všem, kdo mají rádi historické romá-
ny, a milovníkům starověkého Egypta 
zvlášť. Pokud jste si oblíbili naše autorky 
Philippu Gregory, Hanu Whitton nebo 
Michelle Moran, zamilujete si i Stepha-
nii Dray.

Nepochybně nás stále okouzluje taju-
plná královna Kleopatra, ale ještě větším 
tajemstvím je zahalen osud jejích po-
tomků. A právě o jejich život se hraje 
v románu Znamení bohyně Isis.

Mladinká a křehká Selene se po smrti Kleopatry a Marka Antonia takřka přes noc 
stane dědičkou ohromné říše a zároveň vězenkyní jiného mocného impéria. Císař 
Oktavián ji při svém triumfálním pochodu Římem předvede v řetězech jakožto vá-
lečnou kořist. Přes veškerá příkoří a ústrky se Selene s rolí oběti nesmíří. Nečekejte 
však rozhodnou hrdinku, která se opírá o svou morální převahu a bez klopýtnutí 
míří za vytčeným cílem. Selene se chová zcela lidsky: chybuje a pochybuje, trápí ji 
výčitky, lže, podléhá výkyvům nálad, prožívá krizi víry i zmatek citů, přesto však 
hluboko v srdci pořád nosí vryté rodové motto: Zvítězit, nebo zemřít.

Poctivý přístup k historii a autorčin fantastický vypravěčský talent vytvářejí ze 
Znamení bohyně Isis knížku, od níž se nedokážete odtrhnout, a současně si budete 
přát, aby příběh nikdy neskončil.

Šárka Tulcová

tip šéfredaktorky

VYcHází 27. února 2012, naJdete na StranĚ 35
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JOSEF OREL
neJVĚtší VoJeVŮdcI  

2. SVĚtoVé VálkY
cena 349,- kč

CHARLOTTE GREIG
neJVĚtší GénIoVé zločInu 

V dĚJInácH
cena 269,- kč

J. LEnkOvá / v. pAvLík
neJdŮležItĚJší BItVY 
V čeSkýcH dĚJInácH

cena 249,- kč

nIGEL CAwTHORnE
neJznámĚJší VeřeJné popraVY 

V dĚJInácH
cena 289,- kč

RAy bLACk
neJkrutĚJší kanIBaloVé  

V dĚJInácH
cena 269,- kč

J. LEnkOvá / v. pAvLík
neJVĚtší VoJeVŮdcI 

V čeSké HIStorII
cena 289,- kč

JOHn MARLOwE
neJkrutĚJší pSYcHopatI 

V dĚJInácH
cena 269,- kč

AnTOnIO LuIS MOyAnO
SektY – SkrYtá HrozBa 

SoučaSnoStI
cena 249,- kč

Lynn SAnTA LuCIA 
ženY,  

které zmĚnIlY SVĚt
cena 299,- kč

nAnCy GOLDSTOnE
čtYřI králoVnY 

cena 189,- kč

MARk p. DOnnELLy & DAnIEL DIEHL
neJkrutĚJší metodY  

mučení V dĚJInácH

Už odnepaměti lidstvo vynalézá ďábelské prostřed-
ky k trestání, mučení a trýznění. Jakkoliv se nám to 
zdá odporné, tyto tortury byly celá staletí součástí 
práva. Publikace nás zavede do středověkých kobek, 
inkvizičních mučíren, ukáže nám veřejné popravy 
řečené autodafé, odhalí zrůdnost čarodějnických 
procesů a objasní metody i motivy mučitelů.

THOMAS J. CRAuGHwELL
neJznámĚJší VĚdcI Ve 

SlužBácH VálkY
cena 299,- kč

JAMES InGLIS / bARRy STOnE
událoStI,  

které zmĚnIlY SVĚt
cena 329,- kč

lIteratura Faktu4/

duBen



JAn bAuER
čeSké prInceznY  

na eVropSkýcH  trŮnecH
cena 249,- kč

FELIX kRuMLOwSkÝ
BĚda ženám,  

kterým mužI Vládnou 
cena 269,- kč

JAn bAuER
ženY z rodu HaBSBurkŮ

cena 249,- kč

SILvIA MIGuEnS
kateřIna VelIká

cena 249,- kč

vLADIMíR FEDOROvSkI
careVnY šIré ruSI

cena 269,- kč

kELLy HART 
oSudoVé ženY 
JIndřIcHa VIII.

cena 289,- kč

JOHn Guy
marIe StuartoVna 

cena 289,- kč

pHILIppE DE MOnTJOuvEnT
SISSI –  

neSmrtelná cíSařoVna
cena 269,- kč

SLávkA pObEROvá
láSkY čeSkýcH králoVen

cena 219,- kč

MICHEL DE DECkER
králoVna marGot

cena 249,- kč

JAn bAuER
ženY z rodu přemYSloVcŮ

Ženy z dynastie Přemyslovců se trpně nesmířily 
s údělem a významně zasáhly nejen do dějin naší 
země. Poznejte osud svaté Ludmily, Mlady, Doub-
ravy, která přinesla Polákům křesťanství, Markéty, 
někdejší královny dánské, i naší milované Anežky 
České, která prozářila temný středověk milosrden-
stvím. Před očima nám defilují významné předsta-
vitelky české historie. 

SLávkA pObEROvá/  
MELITA DEnkOvá

neJmocnĚJší ženY eVropY
cena 269,- kč

JAn bAuER
taJné láSkY čeSkýcH králŮ 

a králoVen
cena 249,- kč

lIteratura Faktu 5/lIteratura Faktu
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pHILIpp vAnDEnbERG
troJSký poklad

cena 269,- kč

REInHARD HAbECk
neJVĚtší záHadY  

arcHeoloGIe 
cena 249,- kč

JERZy bESALA
utaJené dĚJInY eVropY 

cena 299,- kč

vLADIMíR LIŠkA
maGIcká míSta  

čeSké repuBlIkY
cena 229,- kč

vLADIMíR LIŠkA
čeSká akta X

Navštěvují nás opravdu mimozemské bytos-
ti a unášejí lidi do svých vesmírných lodí, nebo 
jde jen o chiméru a mediální humbuk? Proběhly 
i v českých zemích případy pozorování neidentifi-
kovatelných létajících objektů? Milovníkům záhad 
poodhalí mnohá tajemství přední český záhadolog, 
ufolog a spoluzakladatel československé archeo-
astronautické asociace.

HIStorIe lIdStVa –
od doBY ledoVé k cIVIlIzacI

cena 990,- kč

ROMuALD ROMAnSkI
neJVĚtší  záHadY SVĚtoVýcH dĚJIn

cena 269,- kč

bARbARA MERTZ
taJemStVí cHrámŮ, pYramId  

a HIeroGlYFŮ
cena 289,- kč

pETER DAvIDSOn
říše SVĚta

cena 399,- kč

záHadY6/

doporučuJeme

čerVen
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JAn A. nOvák
záHadné VYnálezY

cena 269,- kč

LuCy DOnCASTER /  
AnDREw HOLLAnD

neJVĚtší záHadY SVĚta
cena 249,- kč

DAvID H. CHILDRESS
atlantIda

cena 299,- kč

bRIAn HAuGHTOn
taJemStVí  

poSVátnýcH m íSt
cena 249,- kč

JEAn-CHARLES  
DE FOnTbRunE
noStradamuS 

cena 249,- kč

bRunO CARDEñOSA
mezI neBem a zemí

cena 269,- kč

TIbOR ZELIkOvICS 
2012: konec SVĚta

cena 289,- kč

pAuL ROLAnD
taJemné úkazY

cena 269,- kč

JAvIER SIERRA
záHadY HIStorIe, které řídí naše krokY

V čem spočívá tajemství Sluneční pyramidy? Jaké 
záhady skrývaly ztracené civilizace Sumerů a Cheti-
tů? Jakou moc mají kultovní předměty? Předvídali 
Egypťané příchod Ježíše? Odhalte hádanky, tajem-
ství a proroctví, které se skrývají za oficiální verzí 
historických faktů.

FRAnk JOSEpH
atlantIda a rok 2012

Říká se, že chamtivost vedla k zániku Atlantidy a že 
ti, kdo přežili, se stali zakladateli mayské civilizace. 
Mayský kalendář vychází z jejich geniálních zna-
lostí. Předpověděli cyklus stvoření, zkázu i obnovu 
světa. Nepřipadá vám současný svět až nápadně po-
dobný Atlantidě? Dokážeme se poučit, najít rovno-
váhu v duchu odkazu Mayů, nebo náš čas skutečně 
vyprší v prosinci 2012? 

záHadY 7/záHadY

duBen co SkrýVá  

maYSké  

proroctVí?
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EILI GOLDbERG
Velký Snář
cena 499,- kč

AnDREAS bAuMGARTEn
Velká knIHa SnŮ

cena 399,- kč

SALLy CRAGIn
SouBoJ znamení  

a žIVlŮ
cena 249,- kč

LuZ AGuILAR
odHalte SVŮJ oSud

cena 269,- kč

pETRA SOnnEnbERG
praktIcké VYužItí   

VĚšteckéHo kYVadla
cena 289,- kč

kATHLEEn McCORMACk
tarot –  Jak SI VYložIt 

poSelStVí karet
cena 269,- kč

ALEnA HORákOvá
moderní čarodĚJka V éře Vodnáře

Na planetě Zemi nastala dvoutisíciletá éra 
Vodnáře. Je to doba velmi specifická a nabízí 
možnosti, jak získat v životě lásku, bohatství 
a úspěch. Přináší však také mnohá úskalí, 
a proto by každá moderní čarodějka měla ctít 
morální kodex čarodějky. V opačném případě 
není schopná nikomu pomáhat a kouzla se 
mohou obrátit proti ní. 

ALEnA HORákOvá
aStroloGIe láSkY

Vstupují vám do života stále tatáž znamení? 
Oslovují vás stejné typy lidí, jak vzhledově, tak 
i povahově? Dá se to změnit? Vodnářský věk 
přináší nový pohled na to, jak znamení zvě-
rokruhu ovlivňují naše vztahy, poskytne mož-
nost podívat se na to, jak nás vidí partner a co 
od něj očekáváme. Hledejte recept na lásku 
pomocí nového výkladu. 

CLARA CHRISTIAn
pozneJte SVou BudoucnoSt

cena 279,- kč

Pomocí výkladu karet, numerologie, čtení z ruky, 
kyvadélka, automatické kresby a dalších metod zjis-
tíme, kterým směrem se máme vydat. Máme-li po-
tkat osudového partnera, musíme mu vykročit na-
proti. A to platí u všeho. Štěstí je třeba vyjít vstříc, 
aby vědělo, do které náruče má spadnout…

eSoterIka / dušeVní HarmonIe8/
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Snář
1000 klaSIckýcH SnŮ

cena 229,- kč

HELEnA pATERSOn
Velká knIHa 

keltSké aStroloGIe 
cena 269,- kč

pAuL JOAnnIDES
SeX Je umĚt, cHtít a VĚdĚt

cena 289,- kč

AnDREw ALOIS uRbIŠ
žít FenG šueJ

cena 269,- kč

wEnDy HObSOn
FenG šueJ pro každý den

cena 229,- kč

kámaSútra
cena 299,- kč

CHRISTInE M. bRADLER
FenG šueJ –  

leXIkon od a do z
cena 289,- kč

MARy ATkInSOn
maSáže VlaStníma 

rukama 
cena 349,- kč

DALIA pIAZZA/
AnTOnIO MAGLIO

reFleXoloGIe 
cena 349,- kč

GuILLERMO FERRARA 
tantra 

cena 329,- kč

AnDREw ALOIS uRbIŠ
terapIe tmou

Zhoršené životní prostředí, narůst agresivity, 
špatné mezilidské vztahy, to všechno nega-
tivně ovlivňuje naše zdraví. Terapie tmou se 
jeví jako účinná metoda vedoucí k nápravě. 
Vychází z původní tradice yangtik v Tibetu. 
Ukonejší mysl, přispěje k řešení osobních 
problémů, působí proti Alzheimerově a Par-
kinsonově chorobě, zpomalí stárnutí, zlepší 
imunitu i fyzickou kondici. 

InG. ARCH. LADA SkuLILOvá
šťaStný domoV pomocí FenG SHuI 

Svět energií, design prostoru i jeho podvědo-
mé působení – to vše v sobě slučuje umění 
feng shui. Česká architektka doporučuje zá-
sahy vhodné pro naše podmínky, jimiž ovliv-
níme pocity, nálady, spokojenost i úspěch. 
Využijme řeči barev, tvarů, prostorové zna-
losti, přidejme špetku hravosti a vytvořme 
harmonii kolem sebe i ve svém nitru.
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JuDITH MILLIDGE
džuSY

cena 199,- kč

DáJA MRáZOvá
domácí pekárna 2

cena 199,- kč

DáJA MRáZOvá
domácí pekárna

cena 189,- kč

vLADIMíR AnTOnín
HouBY  

kapeSní atlaS
cena 269,- kč

DáJA MRáZOvá
domácí pekárna 
Snadné receptY

cena 199,- kč

vICkI SMALLwOOD
100 receptŮ  

pro domácí pekárnu
cena 329,- kč

MuDr. kATEřInA ORLOvá 
tĚHotenSký deník 

cena 249,- kč

JACquELInE bELLEFOnTAInE
100 neJlepšícH receptŮ pro domácí pekárnu

cena 329,- kč

Koupený chleba není to pravé? Rádi byste ochut-
nali netradiční pečivo? Upečte si ho! Pomocí této 
knihy se vám to zaručeně povede! Najdete v ní 
stovku vynikajících receptů na chleby, slané i slad-
ké pečivo a rozmanité druhy drobného pečiva. 
V pečicí troubě  je snadné vykouzlit opravdové de-
likatesy. Nechte se inspirovat a uvidíte, že i pečení 
může být zábava.

JAnE MacDOuGALL
tĚHotenSký kalendář
cena 279,- kč

EDITA pLICkOvá
deník našeHo dĚťátka

cena 199,- kč

RICHARD bERTInET
domácí pečIVo

cena 229,- kč

HoBBY10/

únor

Týden po týdnu 
informace o průběhu 
těhotenství i porodu 
od početí až po 
šestinedělí. Vývoj 
plodu, životospráva, 
těhotenské potíže, 
přípravy na porod, 
různé formy porodu, 
péče o matku a dítě. 



F. HECkER / k. HECkER 
 prŮVodce přírodou

cena 289,- kč

DIETER SEIbERT
alpSké  třítISícoVkY

cena 319,- kč

ROGER HyDER
GolF

cena 229,- kč

JAnA MARTInkOvá
roStlInY – kapeSní atlaS

cena 269,- kč

HILARy SHARp
turIStIcký prŮVodce  

západnímI alpamI
cena 149,- kč

EuGEn E. HüSLER
turIStIcký prŮVodce dolomItY

cena 329,- kč

Průvodce oblastí Dolomit obsahuje čtyřicet 
pěších túr, rozdělených do čtyř kategorií. 
Můžete si zvolit trasu vysoké obtížnosti, 
nebo naopak trasu zcela nenáročnou, která 
vede převážně údolími. Ke každé z nich jsou 
připojeny mapky, podrobný popis, důležité 
informace i upozornění na zajímavosti, vy-
hlídky, možnosti ubytování a občerstvení.

HAnnu JännES/OwEn RObERTS
ptácI

cena 229,- kč

S ptačím zpěvem se setkáme na venkově i 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 in-
formace o jejich zvycích, nárocích na potra-
vu a hnízdění, s jejichž pomocí vstoupíme 
do tajuplného světa opeřenců. 

p. CHRASTInA / p. REkOvá
autoškola od a do z

cena 199,- kč

JOHn bAILEy
encYklopedIe  moderníHo rYBáře

cena 499,- kč

Publikace popisuje taktiky a metody rybaře-
ní na všech vodách, radí, jak vybrat správné 
náčiní a jak připravit nástrahy k lovu pstru-
hů, kaprů, štik, lososů i dalších druhů, aby 
úlovek byl pokaždé co nejúspěšnější. Rybář-
skou vášeň podnítí i exkluzivní fotografie.

HoBBY 11/HoBBY
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GAbRIELA kREJCAROvá
naIl art

cena 399,- kč

Která žena by nechtěla mít pěstěné a upravené 
ruce? Právě v této publikaci najdete inspiraci 
i praktické návody, jak dovést půvab rukou 
k dokonalosti. Mezi bezmála dvěma stovka-
mi perfektních vzorů si určitě vyberete. Kni-
ha osloví i profesionály, neboť její autorkou je 
mistryně Evropy v nehtovém zdobení. 

ROSEMARy wILkInSOn 
patcHwork  

pro moderní ženu
cena 319,- kč

GAbRIELA kREJCAROvá
naIl art   

škola neHtoVéHo zdoBení
cena 269,- kč

AnnE bALLARD
aranžuJeme Sušené kVĚtInY

cena 299,- kč

SuSAnnE HELMOnD / AnDREA 
SCHuSTER

roztomIlé HračkY
cena 249,- kč

eXkluzIVní  dárkoVé  puBlIkace

pETER MuRRAy
F1 

cena 289,- kč

CATHERInE COOk
tenIS 

cena 289,- kč

HoBBY12/

doporučuJeme



paul cezanne
cena 149,- kč

paBlo pIcaSSo
cena 149,- kč

FrIda kaHlo
cena 149,- kč

auGuSte rodIn
cena 149,- kč

GuStaV klImt
cena 149,- kč

JOHn STEInbECk
na VýcHod od ráJe

cena 289,- kč

OSCAR wILDE
oBraz dorIana GraYe

cena 219,- kč

DAvID RŮŽIČkA
StrašIdla, přízrakY  

a SkřítcI   
cena 229,- kč

JOHn STEInbECk
neznámému BoHu

cena 249,- kč

HynEk kLIMEk
VládcoVé našIcH Hor

cena 229,- kč

CHARLOTTE  bROnTË
Jana eYroVá
cena 269,- kč

JOHn STEInbECk
o mYšícH a lIdecH

cena 199,- kč

claude monet
cena 149,- kč

pIerre-auGuSte renoIr
cena 149,- kč

marc cHaGall
cena 149,- kč

HenrI matISSe
cena 149,- kč

poVĚStI

HoBBY 13/SVĚtoVá lIteraturaumĚní/ SVĚtoVá lIteratura



JAMES pATTERSOn
šeStý cíl

cena 249,- kč

JAMES pATTERSOn
oSmé doznání

cena 289,- kč

JAMES pATTERSOn
a paVouk přIcHází

cena 269,- kč

JAMES pATTERSOn
nedoStatek dŮkazŮ

cena 269,- kč

JAMES pATTERSOn 
deVátý Soud
cena 289,- kč

JAMES pATTERSOn
černý tYGr
cena 289,- kč

JAMES pATTERSOn
uVIdíš, zemřeš

cena 289,- kč

JAMES pATTERSOn
VýStraHa

cena 269,- kč

JAMES pATTERSOn
podraz 

cena 269,- kč

JAMES pATTERSOn
Sedmé neBe
cena 289,- kč

JAMES pATTERSOn
deSáté Výročí

Svatba detektivky Lindsay se promění v pr-
chavou vzpomínku, když ji povolají k vyšet-
řování hrůzného zločinu: zdrogovaná dívka 
je po porodu ponechána svému osudu, za-
tímco její právě narozené dítě zmizelo. Po 
pachatelích nezůstaly žádné stopy a Lindsay 
neví, čeho se má chytit. Zjistí jedině to, že 
zmatená dívka tají něco velmi závažného. 

JAMES pATTERSOn
Soukromé HrY

Blíží se srpen 2012. Těsně před zahájením 
olympiády v Londýně je zabit člen olympij-
ského výboru. Následují další mrtví. Někdo, 
kdo si říká Kronos, tvrdí, že vrátí olympij-
ským hrám jejich slávu a zničí všechny, kteří 
je svou chamtivostí pošpinili. Detektiv Nigel 
Steel zjistí, že narazil na geniálního zločince, 
a zdá se, že zabiják je téměř nepolapitelný.
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JAMES pATTERSOn
Hra na ScHoVáVanou

cena 89,- kč

JAMES pATTERSOn
líBánkY

cena 229,- kč

MATTHEw REILLy
pátý BoJoVník

cena 269,- kč

DAvID MORRELL
BludIčkY 

cena 289,- kč

DAvID MORRELL
V paStI 

cena cena 269,- kč

SCOTT ODEn
káHIrSký leV

cena 269,- kč

wOLFGAnG kAES
na VlaStní pĚSt

cena 269,- kč

DAvID MORRELL 
na oStří

cena 299,- kč

JAMES pATTERSOn
záludné VlnY

cena 269,- kč

JAMES pATTERSOn
okamžIk překVapení

cena 289,- kč

JAMES pATTERSOn
BIkInY

cena 269,- kč

JAMES pATTERSOn
oko za oko
cena 269,- kč

AnDy McnAb 
aGreSor

Přestože agent Charlie trpí nevyléčitelnou choro-
bou, nechá se najmout do zpravodajských služeb 
na zdánlivě jednoduchý úkol – ukrást dokumenty 
z trezoru vlivného politika. Na pomoc mu přispě-
chá dávný přítel Nick. Jenže ani jeden z nich netuší, 
do jak nebezpečné hry se pustili. Nejenže čelí obvi-
nění z vraždy, ale hlavně musí bojovat o holý život.

BeletrIe 15/BeletrIe

kVĚten



TILLy bAGSHAwE
po SetmĚní 
cena 289,- kč

Manželé Grace a Lenny patří k newyorské smetán-
ce. Lenny je majitelem úspěšného fondu Quorum. 
Jednoho dne však zmizí on i miliardy dolarů z fon-
du. Záhy moře vyplaví Lennyho tělo a podezření 
padne na jeho ženu Grace. K tomu, aby dokázala, že 
je nevinná, jí nestačí pouhý útěk z vězení. 

SIDnEy SHELDOn
mIStroVSká Hra 

cena 289,- kč

kAREL CubECA
zlatá Skrýš
cena 249,- kč

SIDnEy SHELDOn
neBezpečí praVdY 

cena 269,- kč

SIDnEy SHELDOn
HVĚzdY SVítí z VýškY 

cena 249,- kč

SIDnEy SHELDOn
pokud přIJde zítřek

cena 289,- kč

TILLy bAGSHAwE 
podle noVýcH praVIdel

cena 289,- kč

SIDnEy SHELDOn
VzpomínkY na pŮlnoc

Noc co noc se Catherine probouzí s křikem 
z drastického snu. Uprostřed jezera jí nějaký 
muž se ženou drží hlavu pod vodou a snaží se 
ji utopit. Cítí, že by to mohla být její skutečná 
minulost. Jak ubíhá čas, dostavují se záblesky 
paměti, které se vytrácejí i vracejí, aby nakonec 
vyústily v hroznou pravdu.

SIDnEy SHELDOn 
odVrácená Strana pŮlnocI

cena 289,- kč

Noelle je vynikající herečka a pečlivě si vybírá 
muže, kteří by ji mohli přivést na stopu bý-
valého milence, pilota Larryho, s nímž prožila 
bouřlivý milostný vztah. Slíbil jí manželství, 
ale nakonec ji opustil. Díky náhodě se po le-
tech setkávají a je jasné, že žár neuhasl. Jenže 
nyní pravidla určuje úplně něco jiného…
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kAREL CubECA
zlato aFrIkY
cena 249,- kč

kAREL CubECA
Ve SpárecH oSudu

cena 249,- kč

kAREL CubECA
a BŮH mlčel 
cena 289,- kč

kAREL CubECA
taJemStVí SkrYtéHo kláštera

cena 249,- kč

wILbuR SMITH
řeka BoHŮ III.

cena 319,- kč

wILbuR SMITH
řeka BoHŮ II.
cena 299,- kč

wILbuR SMITH
řeka BoHŮ I.
cena 319,- kč

wILbuR SMITH
řeka BoHŮ IV.

cena 319,- kč

ALEC pALMER
ztracené mĚSto

cena 269,- kč

pETER wATT 
oSedlat Vítr
cena 289,- kč

kAREL CubECA
poSelStVí V dlanI

cena 289,- kč

MARC kLApCZynSkI
ao – medVĚdí muž

cena 259,- kč

pETER wATT 
dotknout Se oBlakŮ 

cena 289,- kč

pETER  wATT
kamenná pĚSt 

cena 249,- kč

MILLEnIA bLACk
zŮStaň Se mnou 

cena 229,- kč

kAREL CubECA 
prokletí zlatokopŮ

cena 249,- kč
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wILbuR SMITH
HromoBItí

cena 289,- kč

wILbuR SMITH
Síla meče

cena 299,- kč

wILbuR SMITH
modrý HorIzont

cena 319,- kč

wILbuR SMITH
BĚSnĚní

cena 289,- kč

wILbuR SMITH
čaS zemřít

cena 299,- kč

**

*

wILbuR SMITH
ptačí   VodopádY

cena 289,- kč

wILbuR SMITH
poBřeží V plamenecH 

cena 319,- kč

*

wILbuR SMITH
monzun

cena 319,- kč

*

wILbuR SMITH
trIumF Slunce

cena 299,- kč

*
**

wILbuR SMITH
zlatá lIška
cena 299,- kč

*

wILbuR SMITH
kopí oSudu
cena 319,- kč

wILbuR SMITH
na žIVot a na Smrt

cena 299,- kč

*

*

*  sága rodu Courtneyů        * *  sága rodu balantyneů        

* *

wILbuR SMITH
draVec

cena 299,- kč

V době nelítostného konfliktu se Hal Courtney, syn ná-
mořního kapitána, který z pověření krále přepadá kupec-
ké lodě s kořením, ocitne u afrických břehů mnohokrát 
tváří v tvář smrti. Jenže jeden pirátský kousek se nevyvede 
a otec se synem se dostanou do zajetí. Halovi se podaří 
uprchnout do Etiopie a tam potká krásnou Judith...

*

*
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wILbuR SMITH
šelma

cena 319,- kč

wILbuR SMITH
poSel Slunce

cena 299,- kč

wILbuR SMITH
loVcI dIamantŮ

cena 249,- kč

wILbuR SMITH
tVrdší než dIamant

cena 299,- kč

wILbuR SMITH
říše kamennéHo 

Sokola
cena 299,- kč

wILbuR SMITH
andĚlé pláčí

cena 319,- kč

wILbuR SMITH
leopard loVí V temnotácH

cena 299,- kč

****

**

wILbuR SMITH
zlatokopoVé

cena 289,- kč

wILbuR SMITH
BĚSnící  SpraVedlnoSt

cena 299,- kč

**

wILbuR SMITH
orel V oBlacícH

cena 269,- kč

wILbuR SMITH
nenaSYtný Jako moře

cena 269,- kč

wILbuR SMITH
dIamantoVá ceSta

cena 269,- kč

wILbuR SMITH
píSeň SlonŮ
cena 289,- kč

wILbuR SMITH
oko tYGra

cena 289,- kč

wILbuR SMITH
Volání na ďáBla

cena 269,- kč

wILbuR SMITH
nářek VlkŮ
cena 269,- kč
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LOREn ZAnE GREy
dIVoká SpraVedlnoSt

cena 249,- kč

LOREn ZAnE GREy
duSot kopYt 
cena 229,- kč

kEn McCLuRE
dIaGnoza 
cena 99,- kč

LOuIS L' AMOuR
pSanec 

cena 199,- kč

LOuIS L' AMOuR
oSamĚlý Vlk 
cena 199,- kč

LOuIS L' AMOuR
nečekaný odpor

cena 249,- kč

bILL CLEM
odVrácená tVář

cena 249,- kč

kEn McCLuRE
Bezedná propaSt

cena 229,- kč

kEn McCLuRE 
Ve VYšším záJmu

cena 249,- kč

kEn McCLuRE
Bílá HrozBa
cena 249,- kč

LOuIS L' AMOuR
Jezdec Bez mInuloStI 

cena 229,- kč

LOuIS L' AMOuR
na mušce

cena 249,- kč

D. p. LyLE
HranIce dŮVĚrY

Walkera požádá přítelkyně o pomoc při hledá-
ní dcery Noel, která sice po otcově smrti nevedla 
zrovna příkladný život, ale pak se změnila a začala 
studovat na univerzitě. Zanedlouho Noel najdou 
spolu s další dívkou – v mělkém hrobě. Obě těla 
nesou stopy mikrochirurgických zákroků... 
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EILEEn DREyER
neoHlížeJ Se
cena 269,- kč

nICOLE AMREIn
doktorka kateřIna   

SVérázný pacIent
cena 229,- kč

nICOLE AMREIn
doktorka kateřIna   

prVní pomoc
cena 199,- kč

AnDREw nEIDERMAn
žIVá Voda

cena 229,- kč

EILEEn DREyER
kdo Je na řadĚ?

cena 269,- kč

LInDA HOwARD
anI peklo, anI ráJ 

cena 259,- kč

LInDA HOwARD
Strážce úSVItu

cena 269,- kč

LInDA HOwARD
neBezpečnĚ Blízko 

cena 229,- kč

kAy HOOpER
mrazIVá pouta

cena 249,- kč

LInDA HOwARD
StínY úSVItu
cena 249,- kč

kAy HOOpER
mrazIVé HřícHY

cena 249,- kč

LInDA HOwARD
dokonalý muž

cena 249,- kč

ROnnI COOpER
náStraHY VelkomĚSta

Raine zavinila smrt muže, jehož tajně milovala. 
Mai-Lin byla prodána do nevěstince a Stevii se 
rozplynul sen o kariéře zpěvačky, poté co ji někdo 
zneužil a natočil na video. To jsou tři ženy s tajem-
stvím. Osud je spojil proti mocnému Tangovi, kte-
rý jejich životy negativně ovlivnil. Všechny vědí, co 
musí udělat, aby byly opět šťastné…
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J. D. RObb
témĚř Bez šance

Eva Dallasová vyšetřuje zdánlivě nesmyslnou bru-
tální vraždu starého muže. Případ vede její kolegy-
ně Peabodyová, která náhodně vyslechne rozhovor 
dvou policistů z jiného oddělení. Svěří se Evě – 
a obě pochopí, že zkorumpovaní muži zákona mají 
na rukou krev a jsou schopní všeho, aby tajemství 
i své postavení uchránili…

nORA RObERTS
neBezpečné útočIštĚ

Lil se podařilo uskutečnit svůj dlouholetý sen – zří-
dit záchrannou stanici pro divoká zvířata. Když na-
jde brutálně ubitou pumu, bojovně naladěná Lil by 
útočníkovi nejraději vlastnoručně vyškrábala oči. 
Nakonec zdráhavě přijme pomoc od přítele z dět-
ství. Ani jeden si nedokáže představit, co všechno 
bude v sázce.

J. D. RObb
to Se tI Jen zdá

cena 289,- kč

J. D. RObb 
FantazII Se meze 

nekladou
cena 289,- kč

J. D. RObb 
neprŮStřelné alIBI

cena 289,- kč

nORA RObERTS 
žHaVý led

cena 269,- kč

nORA RObERTS
zaVáté StopY

cena 289,- kč

nORA RObERTS
V praVou cHVílI

cena 289,- kč

nORA RObERTS
zkouška dŮVĚrY

cena 269,- kč

nORA RObERTS
neBe mé láSkY 

cena 289,- kč
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nORA RObERTS
zaHráVáš SI S oHnĚm

Rowan pracuje v elitní požární jednotce. Působí 
sice jako křehká blondýnka, ale opak je pravdou. 
Od jedné akce, při níž zahynul její kolega, týrají 
Rowan výčitky. To, co ji drží nad vodou, jsou práce 
a spolehlivý parťák Gulliver, který zažehl v jejím 
srdci požár. Jenže právě toto poblouznění ji může 
stát život, když se začnou dít velmi podivné věci...

nORA RObERTS
mĚSíční perlY 

cena 269,- kč

nORA RObERTS
Srdce oceánu

cena 269,- kč

nORA RObERTS
Sluneční draHokamY

cena 269,- kč

nORA RObERTS
kde končí řeka

cena 99,- kč

nORA RObERTS
oHnIVý Soumrak

cena 289,- kč

nORA RObERTS
pŮlnoční zátoka

cena 99,- kč

nORA RObERTS 
zákon přItažlIVoStI 

cena 289,- kč

nORA RObERTS 
na rŮžícH uStláno

cena 289,- kč

nORA RObERTS
kouzlo okamžIku

cena 289,- kč

nORA RObERTS
Sen V Bílém
cena 289,- kč

nORA RObERTS
kouzla oSudu

cena 269,- kč

JESSIE kEAnE
špInaVá Hra
cena 279,- kč
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M. H. CLARk
tVrdoHlaVá SeStřIčka 

cena 269,- kč

M. H. CLARk
na VIdĚnou
cena 269,- kč

M. H. CLARk
pamatuJ na mĚ 

cena 289,- kč

ELIZAbETH LOwELL
StříBrná HladIna

cena 249,- kč

ELIZAbETH LOwELL
SametoVá paSt 

cena 269,- kč

ELIZAbETH LOwELL
zlatá klec

cena 249,- kč

ELIZAbETH LOwELL
křIšťáloVý pramen 

cena 249,- kč

ELIZAbETH LOwELL
krok do neznáma

cena 289,- kč

ELIZAbETH LOwELL
SmaraGdoVá JeSkYnĚ

cena 99,- kč

M. H. CLARk
kráSa přInáší Smrt

cena 269,- kč

M. H. CLARk
kdo tĚ Hlídá
cena 269,- kč

ELIZAbETH LOwELL
letní záVrať
cena 249,- kč

M. H. CLARk
zrYcHlený tep

cena 269,- kč

M. H. CLARk
V náručI nepřítele

cena 279,- kč

JO REES
láSka, čeSt a  pracHY

cena 269,- kč

kATE  LACE
Ve Stínu HVĚzd

cena 229,- kč
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JACkIE COLLInS 
Smrtelné pokušení

cena 99,- kč

JACkIE COLLInS
mIláček žen
cena 329,- kč

JACkIE COLLInS
šance

cena 129,- kč

JACkIE COLLInS
neBezpečná žena

cena 289,- kč

JACkIE COLLInS
luckY

cena 129,- kč

JACkIE COLLInS
naIVní mrcHa

cena 289,- kč

JACkIE COLLInS
ženatí mIlencI

cena 289,- kč

vICTORIA FOX
HollYwoodští HříšnícI

cena 279,- kč

ARTuRO péREZ-REvERTE
králoVna JIHu

cena 289,- kč

Teresa se vypracovala na šéfku zločinecké or-
ganizace. Je trnem v oku mezinárodní mafii. 
Kolem Teresy zůstávají mrtví, navíc se o ni 
zajímá zvláštní agent Rangel. Výměnou za bez-
trestnost chce, aby vypovídala proti mafiánovi 
Epifaniovi. Právě on jí ale kdysi zachránil život 
– a Teresa ví, že teď o něj může přijít…

OLIvIA DARLInG
láSka Je nekrYtý šek

cena 269,- kč

JACkIE COLLInS
BoHYnĚ pomStY

cena 299,- kč

JACkIE COLLInS
ladY BoSS

cena 129,- kč

Lucky, dcera známého gangstera Gina Santan-
gela, je nebezpečná i neodolatelně krásná. Váš-
nivě se zamiluje do herce Lennieho. Ten právě 
natáčí film, ale scénář mu nesedí, režisér ani 
štáb mu nejdou na ruku. Lucky se rozhodne 
koupit celé studio Panther, aby měla vše pod 
kontrolou – a Lennieho navíc překvapila... 
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RObIn kAyE 
doBré ráno, láSko

Rebeka a Rich se nesnášejí, přesto jsou nuceni žít 
v jednom bytě. Když Riche opustí snoubenka s tím, 
že je rozmazlený spratek, arogantní Rich to nemů-
že strávit. Umane si, že ji získá zpět, a jediný, kdo 
může pomoci, je Rebeka. Ta by ho nejraději poslala 
do háje, ale vyhoví. Naučí ho zvládat domácí práce 
tak brilantně, že ať ji vezme čert, jestli mu dovolí 
vařit v kuchyni jiné ženy.

TAMARA MckInLEy
kraJIna SnŮ
cena 249,- kč

b. T. bRADFORD
přílIš SIlné pouto

cena 289,- kč

JuLIE pETERS 
píSeň Slunečné zemĚ

cena 269,- kč

kERSTIn CAMEROn
Stín aFrIckéHo Slunce

cena 229,- kč

ROSIE  GOODwIn
příStaV nadĚJe

cena 229,- kč

TAMARA MckInLEy
neSpoutané dálkY

cena 279,- kč

JOAn JOHnSTOn
plamen láSkY

cena 269,- kč

b. T. bRADFORD
rodInný nepřítel

cena 289,- kč

b. T. bRADFORD
nečekané požeHnání

cena 269,- kč

TAMARA MckInLEy
letní Bouřka

cena 219,- kč

TAMARA MckInLEy
neúproSný žár

cena 269,- kč

CHRISTInE MISHA
Jednou pocHopíš

cena 249,- kč
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ILOnA MARIA HILLIGES
dcera aFrIkY

cena 259,- kč

ILOnA MARIA HILLIGES
Volání aFrIkY

cena 229,- kč

LAuRA wALDEn
oHnIVá laGuna

cena 289,- kč

LAuRA wALDEn
pŮlnoční rItuál

cena 269,- kč

ILOnA MARIA HILLIGES
Bílá čarodĚJka

cena 229,- kč

ILOnA MARIA HILLIGES
HVĚzdY nad aFrIkou

cena 249,- kč

ILOnA MARIA HILLIGES
SkrYté Srdce aFrIkY

V Nigérii pozná Ilona osudového muže. Před 
svatbou odjedou do vesnice, kde stařešina 
se sňatkem souhlasí s podmínkou, že bílá 
žena musí projít magickým obřadem africké 
bohyně lásky. Ilona svolí a vydá se do pra-
lesa ponořit se do světa starobylých rituálů 
a kouzel. S úžasem zjistí, že staré orákulum 
určilo Viktorovi jinou ženu…

ILOnA MARIA HILLIGES
ozVĚna aFrIckýcH BuBnŮ

cena 269,- kč

Když Elenin manžel po návratu z reportáže 
v Africe zemře, Elena se s tím nehodlá smířit. 
Odjede do Afriky a snaží se vypátrat příčinu 
manželovy smrti. Netuší, do jaké hry vstou-
pila. Kouzla vúdú, zombie, tajemné rituály 
a především korupce, s tím vším se Elena 
v pátrání setká. Ani neví, zda Daniel, který ji 
ochraňuje a pomáhá, je přítel, či nepřítel.

LAuRA wALDEn 
uproStřed ráJe

Grace cestuje na Nový Zéland za svou láskou 
a také proto, aby se setkala s bioložkou Su-
zan. Ta jí vypráví tragický příběh své rodiny, 
líčí nešťastnou událost, po níž má zjizvený 
obličej. Také Grace skrývá svá tajemství, je-
jichž odhalení na sebe nenechají čekat.
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BARBARA WOOD
VYVOLENÁ

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

BARBARA WOOD
dOktOrka samaNtha

CENa 319,- kč

BARBARA WOOD
dOkONaLÁ harmONIE

CENa 289,- kč

BARBARA WOOD
PaNENkY z rÁjE

CENa 289,- kč

BARBARA WOOD
strÁŽkYNĚ tajEmstVÍ

CENa 289,- kč

B. WOOD / G. WOOTTON
NOČNÍ VLakY
CENa 269,- kč

BARBARA WOOD
duhOVý had
CENa 299,- kč

BARBARA WOOD
POsVÁtNé mÍstO

CENa 289,- kč

BARBARA WOOD
hOřké tajEmstVÍ

CENa 249,- kč

BARBARA WOOD
sEdm démONŮ

CENa 289,- kč

BARBARA WOOD
POd aFrICkým  

sLuNCEm
CENa 319,- kč

BARBARA WOOD
PLamEN dušE

CENa 289,- kč

BARBARA WOOD
hVĚzda BaBYLONu

CENa 269,- kč

BELEtrIE28/

zÁřÍ



JiNA BAcARR
GEjša sE smaraGdOVýma OČIma

CENa 249,- kč

ElizABETh hARAN
dIVOké VOdY
CENa 269,- kč

ElizABETh hARAN
mÍstO Na sLuNCI

CENa 269,- kč

clAiRE BOUViER
NĚŽNý déšŤ
CENa 269,- kč

STANlEy STRUBlE
tajEmNÁ LEGENda maYŮ

CENa 269,- kč

TAmAR myERS
šamaNOVY ŽENY

CENa 269,- kč

iNEz cORBi 
VzPOmÍNkY Na austrÁLII

CENa 269,- kč

RAy mÜllER
NELÍtOstNé sLuNCE

CENa 269,- kč

DOROThy GARlOck
srdCE BOuřE
CENa 249,- kč

DOROThy GARlOck 
OtEVřENÁ NÁruČ

CENa 249,- kč

DOROThy GARlOck
jEzErO NadĚjE

CENa 249,- kč

DOROThy GARlOck
křEhké sOuzNĚNÍ 

CENa 259,- kč

lAURA ESqUiVEl
maLINaLLI – OtrOkYNĚ BÍLéhO PÁNa

Indiánku Malinalli vychovala laskavá babička, která 
jí předala moudré rady. Po její smrti prodala matka 
dívku do otroctví. Když u pobřeží přistanou španěl-
ští dobyvatelé v čele s Hernánem Cortésem, netuší 
Malinalli, že se její život opět zásadně změní a že se 
stane milovanou ženou i nenáviděnou zrádkyní.

BELEtrIE 29/BELEtrIE

BřEzEN



cAThERiNE cOUlTER 
hLuBOkO V srdCI

Julian se dosud nesmířil s vraždou své manželky Lily. 
Proto ho nemile překvapí, že mu matka vybrala ne-
věstu. Julian nemá o Sophii zájem, ale když ji potká, 
je okouzlen. Navzdory vzrušujícímu jiskření – nebo 
možná právě proto, aby nechal minulost provždy 
za zády – Julian dál pátrá po Lilyině vrahovi. A po-
stupně odhaluje úzkostlivě střežené tajemství. 

RExANNE BEcNEl 
PrO krÁsNé OČI

CENa 269,- kč

SOphiA NASh
skaNdÁLNÍ POLIBEk 

CENa 249,- kč

cANDicE pROcTOR
zPĚV sIréNY
CENa 249,- kč

cANDicE pROcTOR
OzVĚNa NOCI 
CENa 229,- kč

cANDicE pROcTOR
šEPOt NEBEs

CENa 89,- kč

RExANNE BEcNEl
GaLaNtNÍ PrOtIVNÍk

CENa 249,- kč

RExANNE BEcNEl
NĚŽNé INtrIkY

CENa 229,- kč

cAThERiNE cOUlTER
NEzkrOtNÁ NEVĚsta 

CENa 249,- kč

cAThERiNE cOUlTER
kLEtBa zELENýCh OČÍ

CENa 249,- kč

EmiliE RichARDS 
kdE stOuPÁ dým

CENa 249,- kč

cAThERiNE kiNG
skrYté tOuhY

CENa 249,- kč

fERN michAElS 
maNŽELskÁ hra

CENa 249,- kč

BELEtrIE30/

srPEN



hANNAh hOWEll 
uNEsENÁ NEVĚsta

CENa 249,- kč

 Ailis má být provdána za Donalda MacCordho, aby se 
tak spojily dva mocné rody a mohly lépe čelit znepřáte-
leným klanům. Svatbu překazí vpád MacDubhů v čele 
s Alexandrem, pověstného krutou povahou. Spokojí se 
Alex s tím, že ukradne panenství nevěstě z nenáviděné 
rodiny, nebo ho jeho kamenné srdce zradí?

ElizABETh hOyT
hadÍ PrINC

CENa 269,- kč

cONNiE mASON
suLtÁNOVa OtrOkYNĚ

CENa 249,- kč

cAThERiNE kEAN 
rYtÍřskÁ ČEst

CENa 269,- kč

pATRiciA GRASSO 
kOuzLO NEVINNOstI 

CENa 269,- kč

pATRiciA GRASSO
POhaNskÁ PrINCEzNa 

CENa 229,- kč

liNDA lAEl millER
NĚŽNý rYtÍř
CENa 229,- kč

DEEANNE GiST
VzPurNÁ NEVĚsta

CENa 269,- kč

liSA cOOkE
srdCOVé EsO
CENa 249,- kč

ElizABETh BOylE
NEVINNý POLIBEk

CENa 229,- kč

AliSSA JOhNSON
sÁzka Na LÁsku

CENa 249,- kč

pAmElA clARE
sLadké mÁmENÍ

CENa 269,- kč

hANNAh hOWEll
NÁstrahY VÁšNĚ

CENa 249,- kč

BELEtrIE 31/BELEtrIE

dOPOruČujEmE



fATimA
OtrOkYNÍ V jEdENÁCtI LEtECh

Malou Fatimu otec zaslíbil své sestře, majitelce ne-
věstince. Ta si vše dobře spočítala: až bude díven-
ce jedenáct let, prodá ji. Předtím se musí Fatima 
v nevěstinci zaučit. Podle plánu ji koupí Ahmed 
a odveze si ji, aby ji mohl po libosti znásilňovat. 
Postupně se jí narodí tři děti, ale pak se jí přece 
podaří utéct, ovšem bez dětí. Když Fatima zjistí, že 
její dcerku by čekal stejný osud, musí se vrátit...

JOE pETERS
tIChý PLÁČ

CENa 249,- kč

UllA fRÖhliNG
BYLa jsEm OtrOkYNÍ 

V sataNské sEktĚ
CENa 249,- kč

SilViA k. 
OtrOkYNĚ sadIstŮ

CENa 249,- kč

SOhEiR khAShOGGi
dĚtÍ sE NEVzdÁm

CENa 99,- kč

N. Ali / D. miNOUi
dĚtskÁ NEVĚsta

CENa 199,- kč

SARAh fORSyTh
zOtrOČENÁ

CENa 249,- kč

mARTiNE AyOTTE
OBĚŤ 

CENa 269,- kč

BARBARA NAUGhTON
tatI, PrOsÍm NE!

CENa 249,- kč

B. kOUDElkOVá / m. BáRTA
útĚk  z aFrICkéhO PEkLa

CENa 219,- kč

JUDy WESTWATER
NIkdO tĚ NEmÁ rÁd

CENa 229,- kč

B. kOUDElkOVá / m. BáRTA
Na rOzCEstÍ
CENa 249,- kč

B. kOUDElkOVá / m. BáRTA
NÁVrat  dO ČEskéhO PEkLa

CENa 229,- kč

BELEtrIE32/

ČErVEN



fRANcEScA  mARciANO
sNY ukrYté V zÁVOjI

CENa 229,- kč

h. BAShiR / D. lEWiS
sLzY POuštĚ
CENa 269,- kč

ShERRy JONES
aIša

CENa 269,- kč

m. NAzER / D. lEWiS
BYLa jsEm OtrOkYNÍ

CENa 99,- kč

T. OkpARA / c. GUiNET
CENa méhO ŽIVOta

CENa 249,- kč

ElizABETh pETERS 
V hLuBINÁCh skaLNÍ řÍšE

CENa 289,- kč

ElizABETh pETERS 
ztraCENÁ OÁza

CENa 289,- kč

ElizABETh pETERS
NEBEskÁ řEka

CENa 269,- kč

ElizABETh pETERS
zNEsVĚCENÁ hrOBka

CENa 249,- kč

ElizABETh pETERS
kNIha mrtVýCh

CENa 249,- kč

ElizABETh pETERS
strÁŽkYNĚ POdsVĚtÍ

CENa 249,- kč

ElizABETh pETERS
VLÁdCE hrOmŮ

CENa 269,- kč

DORiS GlÜck
umLČENÁ

CENa 249,- kč

JAcky TREVANE 
NEVIdItELNé ŽENY

CENa 219,- kč

JAcky TREVANE
Fatwa

CENa 229,- kč

mARiyAh  SAAlih 
saFIra

CENa 229,- kč

BELEtrIE 33/BELEtrIE



ANNE O’BRiEN
jEjÍ VýsOst 

Krásnou Eleonoru Akvitánskou provdají za pobož-
ného a neschopného Ludvíka VII. Král považuje 
lásku za hřích a hrdá Eleonora trpí. Přesto mu v ne-
šťastném manželství porodí dvě dcery. Při křížové 
výpravě se rozkol mezi nimi prohloubí tak, že Ele-
onora usiluje o zrušení sňatku. Setkání s Jindřichem 
Plantagenetem její osud změní navždy…

philippA GREGORy
VéVOdkYNĚ LuCEmBurskÁ

Jacquetta se tajně provdá a s manželem přijede do 
Anglie. Tam se z ní brzy stane blízká důvěrnice 
královny. Situace v království je napjatá a urozené 
panstvo má co dělat, aby se udrželo naživu, natož 
pak na výsluní. Jacquetta si není jistá, zda dokáže 
ochránit královnu, ale využije všechny schopnosti, 
aby zabezpečila zářnou budoucnost své dceři.

philippA GREGORy
krÁLOVNIN VĚzEŇ

CENa 269,- kč

philippA GREGORy
krÁLOVskÁ hrdOst

CENa 269,- kč

ch. W. GORTNER
POsLEdNÍ krÁLOVNa

CENa 269,- kč

philippA GREGORy
BÍLÁ krÁLOVNa

CENa 269,- kč

EVA AVA ŠRANkOVá
Čas NEVINNOstI

CENa 249,- kč

SUSAN hOllOWAy ScOTT 
krÁLOVský dar

CENa 269,- kč

philippA GREGORy
ČErVENÁ krÁLOVNa

CENa 269,- kč

philippA GREGORy
krÁLOVský sLIB

CENa 249,- kč

BELEtrIE34/

zÁřÍ

duBEN

hrdOst 

 mÁ jméNO 

ELEONOra

dar  

NEBO PrOkLEtÍ 

rOdu  

LuCEmBurkŮ



BELEtrIE 33/

STEphANiE DRAy 
zNamENÍ BOhYNĚ IsIs

CENa 269,- kč

 Po smrti Kleopatry a Marka Antonia je jejich dcera 
Selene převezena do Říma jako válečná kořist. Před 
jistou smrtí ji sice zachrání císařova sestra, přesto 
princezna i dál bojuje o přežití. Tajně uctívá bohyni 
Isis a nevzdává se naděje, že uskuteční matčin sen. 
Jenže proti sobě má nejen císaře, ale především kru-
té pravidlo: Zvítězit, nebo zemřít. 

BiRGiT fiOlkA
kamara –  

hrdÁ amazONka
CENa 269,- kč

pATRiciA l. O'NEill 
FaraONka

CENa 269,- kč

michEllE mORAN
NEFErtarI – dĚdICtVÍ  
kaCÍřské krÁLOVNY

CENa 269,- kč

JEANNE kAlOGRiDiS
NEVĚsta BOrGIŮ

CENa 249,- kč

hElEN A. ROSBURG 
VÁBENÍ POuštĚ

CENa 269,- kč

BONNiE VANAk
NÁVrat krÁLOVNY

CENa 249,- kč

cONSTANcE  O'BANyON
dCEra EGYPta 

CENa 249,- kč

cONSTANcE O'BANyON
VLÁdCE POuštĚ

CENa 249,- kč

EllA mARch chASE 
hřÍCh PaNENské 

krÁLOVNY
CENa 269,- kč

michEllE mORAN
urOzENÁ VĚzENkYNĚ

CENa 269,- kč

ROBERT fRipp
krÁLOVNa dVOu krÁLŮ

CENa 269,- kč

JEANNE kAlOGRiDiS
krVaVÁ krÁLOVNa 

CENa 269,- kč

BELEtrIE 35/BELEtrIE

úNOr

tIP  

šéFrEdaktOrkY



JOcElyNE GODARD
EGYPŤaNkY –

tajEmstVÍ PrINCEzEN
CENa 249,- kč

JOcElyNE GODARD
EGYPŤaNkY – 

POmsta amONOVa
CENa 249,- kč

JOcElyNE GODARD
EGYPŤaNkY –  
PřÍzEŇ BOhŮ
CENa 229,- kč

JOcElyNE GODARD
EGYPŤaNkY –  

NEVĚsta PrO FaraONa
CENa 249,- kč

JOcElyNE GODARD
EGYPŤaNkY –  

PaLÁCOVé INtrIkY
CENa 229,- kč

JOcElyNE GODARD
EGYPŤaNkY –  

BOj O trŮN 
CENa 229,- kč

OTOmAR DVOřák
Past Na krÁLOVNu

CENa 249,- kč

OTOmAR DVOřák
kaCÍřskÁ krÁLOVNa 

CENa 249,- kč

ViOlAiNE VANOyEkE
hÁdaNka z dOmu ŽIVOta

CENa 229,- kč

JAROSlAVA ČERNá
aNEŽka a krÁL

CENa 269,- kč

JAROSlAVA ČERNá
rOzmarY LÁskY

CENa 249,- kč

JAROSlAVA ČERNá
katEřINa

CENa 269,- kč

cARlO ADOlfO mARTiGli
kaCÍř

Na konci 15. století, kdy Řím ovládá nevyzpytatel-
ná rodina Borgiů, doufají Ferruccio de Mola a jeho 
manželka Leonora v klidný život na svém statku. 
Avšak nové zákony ve Florencii, neshody papeže 
s Medicejskými a jeden tajný spis je násilně rozdělí. 
Únos těhotné Leonory má přinutit Ferrucia prozra-
dit tajemství všech tajemství…

BELEtrIE36/

zÁřÍ

BEstsELLEr  

V  PatNÁCtI 

 zEmÍCh



hANA WhiTTON
hrdOst dO VÍNku

CENa 249,- kč

hANA WhiTTON
krÁLOVNIN NÁPadNÍk 

CENa 229,- kč

hANA  WhiTTON
ELIška PřEmYsLOVNa

CENa 229,- kč

hANA WhiTTON
zImNÍ krÁLOVNa 

CENa 249,- kč

mEliTA DENkOVá
BLudIštĚ LÁskY

CENa 249,- kč

OlDřiŠkA cipROVá
NEVĚsta ŽELEzNéhO krÁLE 

CENa 239,- kč

OlDřiŠkA cipROVá
úNOs urOzENé PaNNY 

– BřEtIsLaV a jItka 
CENa 249,- kč

OlDřiŠkA  cipROVá
zatOuLaNÁ krÁLOVNa

CENa 229,- kč

hANA WhiTTON
aNNa ČEskÁ
CENa 229,- kč

hANA WhiTTON
krÁsNÁ aNNa 

CENa 249,- kč

hANA WhiTTON
aNNa FaLCkÁ 
CENa 249,- kč

hANA WhiTTON
LEVaNduLOVÁ 

PrINCEzNa 
CENa 249,- kč

hANA WhiTTON
ŽÁrLIVÁ CÍsařOVNa

Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císař-
ský choť. Obává se, že k ní manžel pociťuje pou-
hou vášeň, a ne hlubokou lásku, po jaké touží ona. 
Její obavy nerozptýlí ani narození syna Zikmunda. 
Naopak ji hluboce raní korunovace syna Václava 
z předchozího manželství. Navíc se Karel IV. chystá 
na cestu do Francie a Alžběty se zmocní žárlivost…

BELEtrIE 37/BELEtrIE

kVĚtEN



38/ kOmIksY

kEiTh SpARROW 
NauČtE sE krEsLIt maNGa

Mimořádná kniha pro nadšence tohoto populár-
ního žánru. S její pomocí se naučíte kreslit řadu 
lidských i fantastických stvoření. Díky názorným 
postupům dokážete vyjádřit širokou škálu výrazů 
a gest, jiskru v oku i zdání pohybu a takto vytvořit 
přesvědčivé příběhy ve stylu manga.

D. JOllEy/ R. zUcchi
wOrLd OF  warCraFt   

draČÍ zEmĚ
CENa 179,- kč

D. JOllEy/ R. zUcchi
wOrLd OF  warCraFt   

rYtÍř smrtI
CENa 179,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta
CENa 169,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta - kOmIks

CENa 179,- kč

R. A. kNAAk / J.-h. kim
wOrLd OF  warCraFt   

zEmĚ PřÍzrakŮ
CENa 149,- kč

pETR kOpl
PEs BaskErVILLský 

CENa 199,- kč

R. A. kNAAk / J.-h. kim
wOrLd OF  warCraFt  

stÍNY LEdu
CENa 149,- kč

R. A. kNAAk / J.-h. kim
wOrLd OF  warCraFt   

draČÍ LOV
CENa 149,- kč

pETR kOpl
NÁVrat dO údOLÍ stÍNŮ

CENa 149,- kč

David se probudí v podivném domě s naprostou 
ztrátou paměti. Tajemný hlas se stane Davidovým 
průvodcem po domě plném zrůd. Dozví se, že utr-
pěl vážné zranění a dům je vězením jeho mysli. Je-
diný způsob, jak znovu procitnout do reality světa, 
je postavit se tváří v tvář nepředstavitelné hrůze. 

dOPOruČujEmE

BřEzEN



39/PrO dĚtI a mLÁdEŽ

NANcy hOlDER / DEBBiE ViGUié
VLČÍ PramEN – PrOmĚNa

Po smrti rodičů se Kat přestěhuje k dědovi do měs-
tečka skrytého hluboko v lesích, ale tam se jí vůbec 
nelíbí. Ve škole se velmi brzy skamarádí s Trickem 
a Cordelií, do Justina se dokonce zamiluje. Jenže 
když ji jednou napadne vlk, začnou se všichni tři 
kamarádi chovat divně. Neskrývají nějaké tajem-
ství? Kat se bojí, že uvízla ve světě přízraků, a neví, 
komu má uvěřit. 

kimBERly pAUlEy
POřÁd mI PIjOu krEV

CENa 249,- kč

kimBERly pAUlEy
PIjOu mI krEV  aNEB uPÍrkOu 

Na VLastNÍ NEBEzPEČÍ
CENa 199,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta 

zkOuška z LÍBÁNÍ
CENa 189,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta 

dYLaN – VĚČNÁ POtÍŽIstka
CENa 189,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta 

massIE – módNÍ POLICIE
CENa 179,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta – POVEdENý VEČÍrEk  

aNEB Past Na kLukY
CENa 199,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta

ŽÁrLIVOst aNEB tO sI VYPIjEš
CENa 199,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta 

POmsta BudE sLadkÁ
CENa 189,- kč

liSi hARRiSON
dÍVČÍ Parta – VĚČNé sOuPEřkY

CENa 189,- kČ

Dívčí parta se vrací zpátky do školy, odkud byly její 
členky předtím vyloučeny za kázeňské přestupky. 
Ambiciózní Massii ovšem jako by nestačilo, že je 
zpátky ve třídě. Hodlá se stát vůdkyní nového roč-
níku, ale jejímu plánu se postaví do cesty nečekané 
překážky...

Od autOrkY 

 BuFFY,  

PřEmOŽItELka  

uPÍrŮ

kVĚtEN

dOPOruČujEmE



40/ PrO dĚtI a mLÁdEŽ

ShANA NORRiS
BLBÁ sÁzka O FajN kLuka

Avery šetří každou korunku, aby si splnila sen 
a mohla studovat medicínu. Proto souhlasí s po-
divnou sázkou – má své kamarádce přebrat kluka 
jménem Zac. Pokud se jí to podaří, dostane od ní 
šek na pět set dolarů. Zac je ovšem úplně jiný, je až 
příliš bezprostřední, nadto takový zmatkař, že vnese 
Avery do života nejen chaos, ale i něco víc…

ilONA EiNWOhlT
mŮj CuCFLEk a jÁ 

CENa 219,- kč

Sina slaví dvanácté narozeniny, a protože na party 
je nuda, kluci navrhnou zahrát si flašku. Yannis do-
stane za úkol dát Sině pusu. Stydí se líbat ji na rty, 
a tak ji políbí na krk. Ráno při pohledu do zrcadla 
se Sina zhrozí, na krku se jí totiž červená cucflek. 
Jak ho schová ve škole? Jak to vysvětlí rodičům? 
A jaké to bude, až ji někdo políbí na rty?

mElODy mAyER
hOLkY Na hLÍdÁNÍ 

kamarÁdkY dO dEštĚ
CENa 189,- kč

kAThy hEliDONiOTiS
BLÁzEN dO kONÍ 1  

úPLNý BLÁzEN dO kONÍ
CENa 179,- kč

kAThy hEliDONiOTiS
BLÁzEN dO kONÍ 2 

 BÁjEČNé PrÁzdNINY
CENa 179,- kč

AlliSON ESTES
střÍBrNé POdkOVY -

mOdré stuhY
CENa 149,- kč

mElODy mAyER
hOLkY Na hLÍdÁNÍ

CENa 189,- kč

J. BURchETT / S. VOGlEROVá
zÁChraNÁřI – Past Na 

tYGra
CENa 179,- kč

BRiGiTTE BlOBEl 
zVÍřECÍ POhOtOVOst

Na stOPĚ
CENa 169,- kč

BRiGiTTE BlOBEl
zVÍřECÍ POhOtOVOst   

Na útĚku
CENa 169,- kč

ČErVEN

dOPOruČujEmE



41/PrO dĚtI a mLÁdEŽ

lAUREN BROOkE
jEzdECkÁ akadEmIE – dOkONaLý tým

Při nákupu koní pro akademii objeví Malory hře-
bečka Tybalta, velmi bázlivého, ustrašeného koně. 
Je to láska na první pohled a Malory uprosí instruk-
torku, aby ho koupila. Jenže nikdo si s Tybaltem 
neví rady. Malory pochopí, že je v mnohém jako 
ona: ani on mezi ostatní nezapadá. Proto se rozhod-
ne, že mu pomůže a tím dokáže ostatním spolužač-
kám, že na akademii jednoznačně patří.

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 2/
LÁska kE kONÍm

CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 1/

kamarÁdkY
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 21/

dOstIhOVý kŮŇ
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 29/

kOVBOjské PrÁzdNINY
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 14/

zImNÍ PrÁzdNINY
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 13/

VÁNOČNÍ PřEkVaPENÍ
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 5/
NEBEzPEČNý tEréN

CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 4/

šamPIONka
CENa 169,- kč

AlliSON ESTES
střÍBrNé POdkOVY -

NErOzLuČNÍ kamarÁdI
CENa 149,- kč

AlliSON ESTES
střÍBrNé POdkOVY -

zÁhada zLaté mEdaILE
CENa 149,- kč

lAUREN BROOkE
jEzdECkÁ akadEmIE

CENa 179,- kč

kAThy hEliDONiOTiS
BLÁzEN dO kONÍ 3   

jEzdECkÁ akadEmIE
CENa 179,- kč

ČErVEN



42/ PrO dĚtI a mLÁdEŽ

cORiNA BEURENmEiSTER
uČÍmE sE krEsLIt – zVÍřÁtka V zOO

Chodíte rádi s dětmi do zoologické zahrady? Se za-
líbením a hrdostí si prohlížíte jejich první neumělé 
pokusy nakreslit žirafu, slona nebo hrošíka, které 
tam viděly? Pomocí této knihy se naučíte zvládat 
jednoduše a rychle postup při kresbě jednotlivých 
zvířátek tak, aby samy děti měly radost, jak se jim 
kreslení daří a jak jsou šikovné. 

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 36/

zÁChraNNÁ sÍŤ
CENa 169,- kč

iRiS pREy
uČÍmE sE krEsLIt

CENa 129,- kč

m. TETOUROVá / E. plickOVá
VELký rÁdCE PrVŇÁČka

CENa 329,- kč

m. TETOUROVá / E. plickOVá

VELký rÁdCE škOLÁČka
CENa 349,- kč

h. TÜRk / R. pRADEllA
uČÍmE sE maLOVat

CENa 179,- kč

VlADimíRA ČERNAJOVá
ŽIVOt jE PEs
CENa 249,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 35/

dIVOký kŮŇ
CENa 169,- kč

AlEx BERNfElS
kOuzELNé PastELkY

CENa 189,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 33/  
Na VÁLEČNé stEzCE

CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 34/  

trOuFaLé PLÁNY
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 32/ 

dVOjČata
CENa 169,- kč

BONNiE BRyANT
dÍVkY V sEdLECh 31/ 
OsLaVa NarOzENIN

CENa 169,- kč

duBEN



43/NEjPrOdÁVaNĚjšÍ tItuLY rOku 2011

WilBUR SmiTh
šELma

CENa 319,- kč

2. 3. 4.1.

6. 7. 8.5.

10. 11. 12.9.

14. 15. 16.13.

JAckiE cOlliNS
BOhYNĚ POmstY

CENa 299,- kč

JAckiE cOlliNS
mILÁČEk ŽEN
CENa 329,- kč

NORA ROBERTS 
Na rŮŽÍCh ustLÁNO

CENa 289,- kč

J. D. ROBB 
FaNtazII sE mEzE 

NEkLadOu
CENa 289,- kč

B. T. BRADfORD
PřÍLIš sILNé POutO

CENa 289,- kč

JAmES pATTERSON
uVIdÍš, zEmřEš

CENa 289,- kč

DAViD mORREll 
Na OstřÍ

CENa 299,- kč

m. h. clARk
kdO tĚ hLÍdÁ
CENa 269,- kč

NORA ROBERTS
kOuzLO OkamŽIku

CENa 289,- kč

pATRiciA l. O'NEill 
FaraONka

CENa 269,- kč

kEN mcclURE 
VE VYššÍm zÁjmu

CENa 249,- kč

hANA WhiTTON
aNNa FaLCkÁ 
CENa 249,- kč

lAURA WAlDEN
OhNIVÁ LaGuNa

CENa 289,- kč

ANDREW AlOiS URBiŠ
ŽÍt FENG šuEj

CENa 269,- kč

ElizABETh hARAN
mÍstO Na sLuNCI

CENa 269,- kč
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