
Laura Walden

PŮLNOČNÍ  
RITUÁL

Je to vždycky malý zázrak, když ob-
jevíte nadaného autora, kterého je 
radost číst a jehož další knihu pak 
očekáváte s upřímným nadšením. 
Německou spisovatelku Lauru Wal-
den uchvátila podmaňující atmosfé-
ra Nového Zélandu do té míry, že se 
vzdala vysněného povolání advokát-
ky, aby mohla psát reportáže, romá-
ny i scénáře z jedinečného prostředí 
„země dlouhého bílého oblaku“. 
Autorka obratně splétá život-

ní příběhy nezapomenutelných hrdinek a díky vynikajícímu vy-
pravěčskému talentu vytváří napínavý román, který se jen vel-

mi těžko odkládá. Lehkým stylem plní každou stránku živými postavami, 
okouzlí poutavým dějem a udržuje vás v napětí až do úplného konce. Za-
čtete-li se do její rodinné ságy, vystavujete se příjemnému nebezpečí, že 
mnohé povinnosti odsunete na později. Nechte se unést tajemnou exotikou 
domorodých rituálů a hlavně fascinujícími osudy naplněnými zdánlivě ne-
překonatelnými překážkami, vzrušujícím dobrodružstvím i hlubokou láskou.
Pevně věřím, že se knihy Laury Walden stanou vaší novou vášní.

Šárka Tulcová

Jak nakupovat nejvýhodněji

akČNÍ NabÍdka – při nákupu z našeho e-shopu navštivte sekci kterou 
pravidelně obměňujeme – až za poloviční ceny zde můžete zakoupit jak 
starší tituly, tak i novinky.

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 1500 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 

20% sLeva na nákup všech titulů na www.alpress.cz

Tip šéfredaktorky

Naši partneři Aktuality O nás

nakladatelství
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josef orel
NeJvěTšÍ vOJevŮdcI  2. svěTOvé vÁLky

Jak barvité jsou osudy mužů, kteří se museli 
rozhodovat někdy v jediné minutě, přestože 
to mělo kruté následky pro vojáky na bitev-
ním poli i osudy celých národů! Vyčerpávající 
údaje o činech vojevůdců ze strany spojenců 
i jejich odpůrců odkrývají fakta o taktikách, 
jimiž se zapsali do dějin druhé světové války. 
Kniha je bohatě doplněna fotografiemi.

WIllIAM WeIr
bITvy,  

kTeRé  změNILy svěT

WIllIAM WeIr
zbRaNě,  

kTeRé změNILy svěT

CUrT rIess
PROcesy,  

kTeRé změNILy svěT

NIGel CAWTHorNe
NeJvěTšÍ vOJevŮdcI  

v děJINÁch

CHAD DeNToN
NeJvěTšÍ kRUTOvLÁdcI

v děJINÁch evROPy

joHN MArloWe
NeJkRUTěJšÍ PsychOPaTI 

v děJINÁch

b. INNes / v. šUlC
NeJkRUTěJšÍ zLOČINy 

v děJINÁch

ClIve foss
NeJkRUTěJšÍ TyRaNI 

v děJINÁch

CHArloTTe GreIG
NeJvěTšÍ GéNIOvé zLOČINU 

v děJINÁch

HANs-CHrIsTIAN HUf
NeJmOcNěJšÍ řÍše 

svěTa

j. leNková / v. pAvlík
NeJdŮLežITěJšÍ bITvy 
v Českých děJINÁch

NIGel CAWTHorNe
bITvy  

dRUhé svěTOvé vÁLky

NIGel CAWTHorNe
NeJvěTšÍ bITvy 

v děJINÁch

roDNeY CAsTleDeN
aTeNTÁTy, kTeRé 

změNILy svěT

HANs-CHrIsTIAN HUf
vzesTUP a PÁd 
 mOcNých řÍšÍ   

váClAv pAvlík/jITkA leNková
NeJvěTšÍ vOJevŮdcI v České hIsTORII

České dějiny jsou plné bojů a válek. Úspěchy 
či nezdary nezávisely jen na síle vojska a kva-
litě výzbroje, ale i na schopnostech našich vo-
jevůdců, na jejich taktikách a rozhodnutích, 
která často museli udělat ve zlomku vteřiny. 
Poznejte životy českých vojenských velitelů, 
jejich vítězství i prohry od nejranějších dějin 
až po druhou světovou válku.

j. ANDersoN / A. WIllIAMs / v. HeAD
NeJkRUTěJšÍ vÁLeČNé zLOČINy 

v děJINÁch

NIGel CAWTHorNe
NeJzNÁměJšÍ veřeJNé POPRavy 

v děJINÁch

rAY blACk
NeJkRUTěJšÍ kaNIbaLOvé  

v děJINÁch

jAMes WYllIe
vLk a beRÁNek

beN MACINTYre
dvOJITý aGeNT 

jAN bAUer
České PRINcezNy  

Na evROPských  TRŮNech
V žilách jim kolovala česká krev, staly se 
manželkami význačných panovníků a po 
jejich boku navždy vstoupily do dějin. Byly 
však šťastné? Začtěte se do osudů dánské krá-
lovny Dagmar, dcery Přemysla Otakara I.,  
tří dcer Karla IV., dcery Jiřího z Poděbrad 
a dalších slavných českých princezen.

jAN bAUer
žeNy z ROdU 
habsbURkŮ

felIX krUMloWskÝ
běda žeNÁm,  

kTeRým mUžI vLÁdNOU 

LITeRaTURa FakTU�/ ss �/LITeRaTURa FakTUss

zÁřÍ
březeN

ČeRveNec



www

MICHel De DeCker
maRIe aNTOINeTTa

joHN GUY
maRIe sTUaRTOvNa

sIlvIA MIGUeNs
kaTeřINa veLIkÁ

slávkA poberová
INTRIky  

Na Českém TRŮNU

slávkA poberová
LÁsky Českých 

kRÁLOveN

slávkA poberová/ MelITA DeNková
NeJmOcNěJšÍ žeNy evROPy

Jak charakterizovat nejmocnější panovnice, 
které kdy svět nosil? Právě ony vládly celým 
národům, tvořily dějiny, vyhrávaly války 
i pokořovaly muže. Dokázaly si ale vydobýt 
i trochu štěstí a lásky pro sebe? Odpovědi na 
podobné otázky najdeme v osudech Eleono-
ry Akvitánské, Kristiny Švédské, Isabely Kas-
tilské a mnoha dalších výjimečných žen.

MICHel De DeCker
kRÁLOvNa maRGOT

V krvavém století náboženských válek je 
krásná a svobodomyslná Margot obětí po-
litických intrik. Když ji násilím provdají 
za Jindřicha Navarrského, zahání bolest ze 
zhrzené lásky nespočetnými mileneckými 
vztahy, dokud ji Jindřich nevyžene z Paříže. 
Duchaplná a smyslná Margot svádí přísluš-
níky katolické šlechty a chystá odplatu…

pHIlIppe De MoNTjoUveNT
sIssI – NesmRTeLNÁ cÍsařOvNa

NANCY GolDsToNe
ČTyřI kRÁLOvNy 

M. Gressor / k. Cook
OPRavdOvé LÁsky

lAUrA lAUreNZI
LÁska Je LÁska

pHIlIpp vANDeNberG
TROJský POkLad

pHIlIpp vANDeNberG
NeFeRTITI

pHIlIpp vANDeNberG
TaJNé deNÍky cÍsaře 

aUGUsTa

pHIlIpp vANDeNberG
PO sTOPÁch  TUTaNchamONa

pHIlIpp vANDeNberG
údOLÍ FaRaONŮ

sHIrleY ANDreWs
aTLaNTIda a LemURIe

MANfreD böCkl 
PRažskÁ sIbyLa

MANfreD böCkl
TaJemNÁ PROROcTvÍ 

MANfreD böCkl
PROROcTvÍ  PRO  TřeTÍ  TIsÍcILeTÍ

LITeRaTURa FakTU�/ ss �/zÁhady / scI-FIss

zÁřÍ
kvěTeN

jAN A. Novák
zÁhadNé vyNÁLezy

Historie je plná podivuhodných skutečností, 
které zcela odporují představě, že až do no-
vověku lidstvo disponovalo jen omezenými 
znalostmi a nejprimitivnější technikou. Kde 
se v raných dobách vzaly předměty jako ba-
terie? Jak si vysvětlit hliníkovou zbroj v hro-
bě staročínského vojevůdce? S jakými silami 
si ve skutečnosti zahrávali praví alchymisté? 

úNOR

roMUAlD roMANskI
NeJvěTšÍ  zÁhady  svěTOvých děJIN

Světové dějiny ukrývají řadu tajemství, která 
přes veškeré úsilí badatelů zůstala nevyřešena. 
Byl athénský státník Alkibiadés svatokrádež-
ník, či naopak oběť demokracie? Zabil Julia 
Caesara vlastní syn? Proč se templáři zříkali 
Krista a zároveň deklarovali hlubokou víru? 

ČeRveN

OTazNÍky  

Nad dŮLežITýmI  

mezNÍky  

hIsTORIe



klAUs-rÜDIGer MAI
NeJzNÁměJšÍ   

TaJNÁ bRaTRsTva

brIAN HAUGHToN
TaJemsTvÍ mINULOsTI

M. jeseNskÝ / r. k. leŚNIAkIeWICZ
TaJemsTvÍ měsÍČNÍ JeskyNě

MArkUs sCHIrNer
TaLIsmaNy a amULeTy

reINHArD HAbeCk
NeJvěTšÍ zÁhady aRcheOLOGIe 

pHYllIs veGA
keLTskÁ asTROLOGIe

HeleNA pATersoN
veLkÁ kNIha 

keLTské asTROLOGIe 

MAŁGorZATA brZoZA
NUmeROLOGIe JmeN  

XXI. sTOLeTÍ

sNÁř
1000 kLasIckých sNŮ

lINDA DoMIN
ČTeNÍ z RUky

eIlI GolDberG
veLký sNÁř

kÁmasúTRa
Chcete být ti nejlepší milenci a prožít neza-
pomenutelné vzrušení? Cítíte potřebu otře-
pat nudu všednosti ve vašem vztahu a oživit 
žár vášnivé lásky? Pomocí této knihy se vy-
dejte na vzrušující cestu za láskou, milová-
ním a inspirujte se nádhernými erotickými 
fotografiemi všech milostných pozic a pod-
nětnými informacemi, které Vám pomohou 
obohatit a zpestřit váš sexuální život.

lUZ AGUIlAr
OdhaLTe svŮJ OsUd

Stojíte před důležitým rozhodnutím a nevíte, 
kterou cestu zvolit? Neubírá se váš život tím 
směrem, jaký byste očekávali, a rádi byste 
zjistili, zda se to dá změnit? Nová praktická 
příručka nabízí odpovědi pomocí nejpouží-
vanějších věšteckých způsobů dostupných 
každému, jako jsou astrologie, numerologie, 
čtení z ruky či karet, práce s kyvadlem… 

brIAN HAUGHToN
TaJemsTvÍ  

POsvÁTNých m ÍsT

lUCY DoNCAsTer /  
ANDreW HollAND

NeJvěTšÍ zÁhady svěTa

ANDreAs bAUMGArTeN
veLkÁ kNIha sNŮ

peTrA soNNeNberG
PRakTIcké vyUžITÍ   

věšTeckéhO kyvadLa

jerZY besAlA
UTaJeNé děJINy evROPy 

DájA MráZová
LÁska – mOUdRé Rady 

Nad zLaTO

DájA MráZová
šTěsTÍ – mOUdRé Rady  

Nad zLaTO

DeNebolA  ACHArNAr
každÁ žeNa se mŮže sTÁT 

ČaROděJkOU

jerAlDINe sAUNDers
Jak POzNaT  

OsUdOvéhO PaRTNeRa

DeNebolA  ACHArNAr
mOdeRNÍ ČaROděJka v éře vOdNÁře

Vláda Ryb na planetě Zemi končí a nastá-
vá éra Vodnáře. Je to doba velmi specifická 
a nabízí zvláštní možnosti, jak získat lásku, 
bohatství a úspěch. Denebola Acharnar, 
která si získala uznání znalostí prastarých ri-
tuálů, nás zasvěceně provádí četnými magic-
kými praktikami. Milé čtenářky, pusťte se do 
přípravy na novou éru, která právě začíná!

zÁhady / scI-FI / esOTeRIka�/ ss 9/dUševNÍ haRmONIe / LÁskass

vyUžIJTe  

sTaLeTÍmI  

OsvědČeNé  

meTOdy

ČeRveN

dOPORUČUJeme
dUbeN



CHrIsTINe M. brADler
FeNG šUeJ –  

LeXIkON Od a dO z

jUDITH MIllIDGe
džUsy

MArIA CosTANTINo
kOkTeJLy de LUXe

vICkI sMAllWooD
100 RecePTŮ  

PRO dOmÁcÍ PekÁRNU

DájA MráZová
dOmÁcÍ PekÁRNa

DájA MráZová
dOmÁcÍ PekÁRNa 2

jANe  MacDoUGAll
TěhOTeNský  kaLeNdÁř

MUDr. kATeřINA orlová 
TěhOTeNský deNÍk 

eDITA plICková
deNÍk NašehO děťÁTka

sU brIsToW
LéČIvé byLINy

rICHArD berTINeT
dOmÁcÍ PeČIvO

peTA bee
každOdeNNÍ FITNess

MArY ATkINsoN
masÁže  

vLasTNÍma RUkama

CATHerINe Cook
TeNIs 

peTer MUrrAY
F1 

HIlArY sHArp
TURIsTIcký PRŮvOdce  

zÁPadNÍmI aLPamI

sIeGfrIeD GArNWeIDNer
TURIsTIcký PRŮvOdce
RakOUskýmI aLPamI

DIeTer seIberT
aLPské  TřÍTIsÍcOvky

aUTOaTLas evROPy 

GEOGRAFICKÝ INSTITUT DeAGOSTINI

AUTOATLAS

1: 800 000

• podrobný autoatlas Evropy
• přehledné silniční a turistické značení

• praktické plány měst

EVROPY

f. HeCker / k. HeCker 
 PRŮvOdce PřÍROdOU

jANA MArTINková
ROsTLINy – kaPesNÍ aTLas

vlADIMír ANToNíN
hOUby – kaPesNÍ aTLas 

ANNe bAllArD
aRaNžUJeme sUšeNé

kvěTINy 

roseMArY WIlkINsoN 
PaTchWORk  

PRO mOdeRNÍ žeNU

leIGH TosellI
make-UP a PéČe O PLeť

GAbrIelA krejCArová
NaIL aRT –  

škOLa NehTOvéhO zdObeNÍ

sUsANNe HelMoND / 
ANDreA sCHUsTer
ROzTOmILé hRaČky

WeNDY HobsoN
FeNG šUeJ  

PRO každý deN

DájA MráZová
dOmÁcÍ PekÁRNa –

sNadNé RecePTy

TIM HANkeY
FOTbaL 

zdRavÍ10/ ss 11/dÁRkOvé PUbLIkace / hObbyss



sIDNeY sHelDoN
POkUd PřIJde zÍTřek

Tracy má krátce před svatbou, rýsuje se před 
ní slibná budoucnost. Stačí však málo a její 
osud se zvrátí. Jak s tím souvisí smrt její mat-
ky, obestřená tajemstvím? Tracy pátrá po vi-
níkovi a neváhá vzít do ruky zbraň. Dokonce 
se ocitne ve vězení, ale plánu na pomstu se 
nevzdá. Podpoří ji snoubenec? Jakou roli  
sehraje přitažlivý Jeff, který jí zkřížil cestu?

cLaUde mONeTGUsTav kLImT

PIeRRe-aUGUsTe ReNOIRaUGUsTe ROdIN

PaUL cézaNNe heNRI maTIsse

maRc chaGaLLsaLvadOR daLÍ

PabLO PIcassOFRIda kahLO

sIDNeY sHelDoN
cIzINec v zRcadLe

sIDNeY sHelDoN
věř ve svéhO bOha

sIDNeY sHelDoN
dOkONaLé PLÁNy

N. DeMIlle / T. bloCk
mayday

sIDNeY sHelDoN
bOJÍš se Tmy?

sIDNeY sHelDoN
hvězdy svÍTÍ z výšky 

sIDNeY sHelDoN
NebezPeČÍ PRavdy 

Reportérka Dana dělá interview s mladým 
milionářem Winthropem z klanu Kennedyů 
a vzápětí zjistí, že kandidát na senátora byl za-
vražděn. Daně je podezřelé, že během jediného 
roku už pět členů rodiny Winthropů zemřelo 
násilnou smrtí. Čím víc se Dana blíží odhalení 
pravdy, tím víc je v ohrožení její vlastní život.

pHIlIp sHelbY
sTRÁžce

roberT HofMAN
cesTa ČeRNéhO zLaTa

M. CATTANeo / j. TrIfoNI
svěTOvé POkLady UNescO –  

sTaROvěké cIvILIzace

veLcÍ mIsTřI 
ITaLskéhO UměNÍ

hIsTORIe LIdsTva –  
Od dOby LedOvé k cIvILIzacI

UměNÍ12/ ss 13/beLeTRIe

LedeN

zÁřÍ



MATTHeW reIllY
POsvÁTNé kameNy

Kdosi na neznámém místě spustil záhadným 
rituálem odpočítávání, jenž má skončit záni-
kem života na Zemi. Bývalý voják Jack West 
se pustí do souboje s časem. Jedinou šancí 
na záchranu světa je sestavit legendární Stroj 
a umístit do něj šest posvátných kamenů. 
Jackův tým vyráží na nejposvátnejší místa sta-
rých kultur. Musí zdolat zrádné pasti předků. 
V patách jim jsou mocní neprátelé...

DAvID Morrell
bRaTRsTvO kameNe

DAvID Morrell
bRaTRsTvO RŮže

DAvID Morrell
NezNÁmÁ PRavIdLa

DAvID  Morrell
v PasTI 

DAvID Morrell
NebezPeČNÁ mINULOsT

CrAIG sMITH
kOřIsT

Kate a Ethana vzrušuje páchání loupeží. Je-
jich novým terčem se stane byzantská ikona 
nevyčíslitelné hodnoty. Jenže nejsou jediní, 
kdo po obrazu touží, a věci se začnou kom-
plikovat. Když vlastník obrazu, sadistický 
vůdce moderních templářů, zjistí, že byl 
okraden, ihned se chystá ke krvavé odvetě...

DAvID Morrell
bLUdIČky 

boUrboN kID
měsÍČNÍ kÁmeN

boUrboN kID
PROkLeTÍ mOdRéhO dRahOkamU

pHIllIp DepoY
TřIkRÁT  FLaP TUckeR

jerrY CoTToN
TřIkRÁT JeRRy cOTTON – PasT

jerrY CoTToN 
TřIkRÁT  JeRRy cOTTON –  

šTvaNIce

vIvIeN ArMsTroNG
TřIkRÁT ROGeR hayes 

kArel CUbeCA
zLaTO aFRIky

kArel CUbeCA
zLaTÁ skRýš

kArel CUbeCA 
PROkLeTÍ zLaTOkOPŮ

THoMAs THIeMeYer
POdzemNÍ chRÁm

kArel CUbeCA
TaJemsTvÍ skRyTéhO kLÁšTeRa

peTer WATT
PO sTOPÁch bOUře

peTer WATT
Než PřIJde úsvIT

peTer WATT
zdÁNLIvý kLId

peTer  WATT
kameNNÁ PěsT 

kArel CUbeCA
a bŮh mLČeL 

MATTHeW reIllY 
sTRašÁk

MATTHeW reIllY
zLaTý kÁmeN

dOPORUČUJeme

beLeTRIe1�/ 1�/beLeTRIe

dOPORUČUJeme



jAMes pATTersoN
a PavOUk PřIchÁzÍ

jAMes pATTersoN
ve zLOmkU vTeřINy

jAMes pATTersoN
dŮm Na PLÁžI

bIll floYD
sběRaTeL OČÍ

jAMes pATTersoN 
PÁTý Jezdec

jAMes pATTersoN
ČTvRTý v POřadÍ

jAMes pATTersoN
šesTý cÍL

DeAN kooNTZ
TvÁř sTRachU 

jAMes pATTersoN
hRa Na schOvÁvaNOU

ANDreW NeIDerMAN
žIvÁ vOda

Patnáctiletý Taylor má nevídaný dar – jeho 
krev uzdravila holčičku nemocnou leukémií. 
Doktor Parker, který se o zázraku doví, žádá 
Taylorovu matku o spolupráci při výzku-
mu. Brzy se ale jeho role nečekaně změní 
a on stane se chlapcovým ochráncem v boji 
s úkladnými únosci! 

jAMes pATTersoN
OkO za OkO

Newyorská policistka Lauren žije spokoje-
ným životem, dokud nespatří svého muže 
Paula vcházet do hotelu s půvabnou blondý-
nou. Rozhodne se mu nevěru oplatit a nechá 
se svést kolegou, který jí už dlouho nadbíhal. 
Měla to být jen taková vykalkulovaná odveta, 
žádné city, ale Laurenina noc chladné vášně 
se promění v tu nejhorší noční můru…

jAMes pATTersoN
Osmé dOzNÁNÍ

Při pátrání po sériovém vrahovi se detektivní 
inspektorka Lindsay dostane do slepé uličky. 
Nedaří se jí ani v manželství, ale jako máv-
nutím kouzelného proutku se situace obrátí 
– zamiluje se do kolegy Richiho a pomoc-
nou ruku v případu jí podá reportérka Cin-
dy… jenže mezi Richim a Cindy najednou 
přeskočí jiskra náklonnosti…

jAMes pATTersoN
sedmé Nebe

jAMes pATTersoN
POdRaz 

jAMes pATTersoN 
sTOPy v PÍskU

jAMes pATTersoN
zÁLUdNé vLNy

jAMes pATTersoN
LÍbÁNky

jAMes pATTersoN
výsTRaha

jAMes pATTersoN
bIkINy

jAMes pATTersoN
NedOsTaTek dŮkazŮ

jAMes pATTersoN
mIsTR zLOČINU

s Jamesem 

PaTTeRsONem se 

PONOřÍTe dO svěTa 

NaPěTÍ, PřI kTeRém 

mRazÍ v zÁdech. 

PřeČTeTe JedNÍm 
dechem. 
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keN McClUre 
NevIdITeLNý NePřÍTeL

Prestižní laboratoře pro výzkum bakterií 
a virů sice byly trnem v oku bojovníkům za 
práva zvířat odjakživa, ale nikdo nečekal, že 
dojde k brutálnímu útoku a vypuštení všech 
laboratorních zvířat. Místo nich je v kleci 
nalezen umučený vedoucí výzkumu profesor 
Devon. Kam zmizelo šest pokusných opic, 
patrně infikovaných smrtelným virem?

bIll CleM
OdvRÁceNÁ TvÁř

Ošetřovatel Paul se po nástupu do sanatoria 
Harbor View ocitne uprostřed obludné noční 
můry. Série záhadných událostí a nevysvětli-
telných úmrtí ho naplní tušením zlověstného 
tajemství, které léčebnu obestírá. Pátrání ho 
zavede z kliniky až do nejtemnějších hlubin 
amazonské džungle. Tam se Paulův svět 
rychle změní v zoufalý boj o holý život.

NICole AMreIN
dOkTORka kaTeřINa – svéRÁzNý PacIeNT
Život pacienta visí na vlásku. Doktorka Kate-
řina přispěchá na sál a strne: pacientem je její 
otec! Úspěšná operace představuje jen první 
krok k uzdravení. Jak ovšem udržet na lůžku 
někoho, kdo je jako doktor zvyklý, že ostatní 
naopak poslouchají jeho rady, a kdo za sebe 
navíc nemá zástup ve vlastní ordinaci?

keN McClUre 
kOvadLINa

keN McClUre 
vzkřÍšeNÍ

keN McClUre
úskOk

keN McClUre 
OběTNÍ beRÁNek

keN McClUre
bezmezNÁ cTIžÁdOsT 

keN McClUre
sPLeTITÁ sÍť

keN McClUre
eXPeRImeNT

keN McClUre 
mINULé žIvOTy

keN McClUre
bezedNÁ PROPasT

AlleN WYler
FaTÁLNÍ OmyL 

AlleN WYler
NePaTRNÁ šaNce

bArbArA WooD
dOkTORka samaNTha

GIlberT sCHloGel 
dOkTORka vaLéRIe

eIleeN DreYer
bUdU TvŮJ sTÍN

eIleeN DreYer
NebeR sI TO OsObNě

eCHo HeroN
NemOcNIce 

eCHo HeroN
kONeČNÁ dIaGNóza

NICole AMreIN
dOkTORka kaTeřINa –

RIskaNTNÍ zÁsah

bIll CleM
dOkONaLÁ PasT

NICole AMreIN
dOkTORka kaTeřINa –  

PRvNÍ POmOc

beLeTRIe1�/ 19/beLeTRIe
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WIlbUr sMITH
kOPÍ OsUdU

Bývalý voják Leon Courtney se stane profe-
sionálním lovcem v Africe. Když divočinou 
provází německého velkoprůmyslníka, jehož 
továrny vyrábějí letouny pro armádu, odhalí 
nekalé plány na oslabení britských sil. Leon 
udělá vše, aby uhasil jiskru doutnajícího 
konfliktu, ale neohrozí ho skrytá tajemství 
nepřítelovy svůdné milenky?

WIlbUr sMITH
LOvcI dIamaNTŮ

WIlbUr sMITH
NÁřek vLkŮ

WIlbUr sMITH
OkO TyGRa

WIlbUr sMITH
běsNÍcÍ  

sPRavedLNOsT

WIlbUr sMITH
zLaTOkOPOvé

WIlbUr sMITH
PÍseŇ sLONŮ

WIlbUr sMITH
dIamaNTOvÁ cesTa

WIlbUr sMITH
NeNasyTNý JakO mOře

WIlbUr sMITH
OReL v ObLacÍch

WIlbUr sMITH
POseL sLUNce

*
**

WIlbUr sMITH
řÍše kameNNéhO 

sOkOLa

**

WIlbUr sMITH
TvRdšÍ Než dIamaNT

**

WIlbUr sMITH
aNděLé PLÁČÍ

**

WIlbUr sMITH
LeOPaRd LOvÍ v TemNOTÁch

**

WIlbUr sMITH
dRavec

WIlbUr sMITH
Na žIvOT a Na smRT

WIlbUr sMITH
hROmObITÍ

*

WIlbUr sMITH
PTaČÍ vOdOPÁdy

*

WIlbUr sMITH
sÍLa meČe

*

WIlbUr sMITH
běsNěNÍ

*

WIlbUr sMITH
Čas zemřÍT

WIlbUr sMITH
mOdRý hORIzONT

*

* *  sága rodu balantyneů        * sága rodu Courtneyů

*

WIlbUr sMITH
zLaTÁ LIška

*

WIlbUr sMITH
PObřežÍ v PLameNech 

*

WIlbUr sMITH
TRIUmF sLUNce

*
**

WIlbUr sMITH
vOLÁNÍ Na ďÁbLa

dObROdRUžsTvÍ, NaPěTÍ, 
NebezPeČÍ  I LÁskU dOkONaLe 

skLOUbÍ JeN WILbUR smITh. 

PROdÁNO Přes PŮL mILIONU 
výTIskŮ v ČešTINě.

*

*

WIlbUr sMITH
mONzUN

*

beLeTRIe20/ 21/beLeTRIe
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WIlbUr sMITH
řeka bOhŮ Iv.

WIlbUr sMITH
řeka bOhŮ I.

WIlbUr sMITH
řeka bOhŮ II.

WIlbUr sMITH
řeka bOhŮ III.

loUIs l‘ AMoUr
zRÁdNÁ sTezka

loUIs l‘ AMoUr
PRÁvO sILNěJšÍhO

loUIs l' AMoUr
NePsaNý zÁkON

loUIs l' AMoUr
TemNý kaŇON 

loUIs l‘ AMoUr
OsaměLý vLk 

loUIs l‘ AMoUr
Jezdec bez mINULOsTI 

Na ranči Fan Davidgové se probouzí muž 
po ztrátě paměti. Odkud se vzalo jeho umě-
ní zacházet tak dobře se zbraněmi? Co má 
společného se zlatem za půl milionu dolarů 
zakopaným na ranči, který teď brání zuby 
nehty? A jakou má minulost? Co vědí ti, 
kteří teď usilují o jeho život? Proč jemu sa-
motnému je to stále tajemstvím?

lINDA HoWArD
sTÍNy úsvITU

Svůdně krásná Jessie a nepohledná Roanna 
– dvě neústupné rivalky v boji o vzdáleného 
bratrance Webba na sídle zámožné babič-
ky Lucindy Devonportové. Když se Jessie 
podaří Webba získat, zdědí s ním i veškerý 
babiččin majetek. Po krátkém a nešťastném 
manželství je Jessie nalezena mrtvá. Webb se 
nyní uchází o Roannu …

AleC pAlMer
démONI PRaLesa

loUIs l' AMoUr
PsaNec 

loreN ZANe GreY
dUsOT kOPyT 

kAY Hooper
mRazIvé sNy

lINDA HoWArD 
v zaJeTÍ ČasU

lINDA HoWArD
dOkONaLý mUž

lINDA HoWArD
bLUdNý kRUh

lINDA HoWArD
v sÍTI LÁsky 

kAY Hooper
LOvec sTRachU

lINDA HoWArD
NebezPeČNě bLÍzkO 

lINDA HoWArD
LÍbeJ mě, když sPÍm

kAY Hooper
mRazIvé hřÍchy

MArIA bArreTT
UTaJeNé TOUhy

jeffreY ArCHer
Čas POmsTy 

DebrA Webb
beze JméNa

beLeTRIe22/ 23/beLeTRIe
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CATHerINe kING
skRyTé TOUhy

Osiřelá Olivia je svěřena do péče tyranskému 
strýci. Nic netušící dívka je bohatá dědička 
a vypočítavý strýc ji proti její vůli provdá 
za svého syna, aby zachránil svoji i jeho bu-
doucnost. Olivia snáší manželovo pití a bití. 
Z domu uteče až ve chvíli, kdy má jako výhra 
v kartách připadnout cizímu muži. 

DoroTHY GArloCk
JezeRO NaděJe

Aby po smrti rodičů uživila sebe i mladší se-
stru, přijme Nona práci v loveckém kempu 
u jezera. Místo zrovna nekypí životem, a tak 
to vypadá na klidné léto. Rozruch vyvolá 
problémový host, z něhož se vyklube nový 
majitel kempu Simon. Navíc to mezi ním 
a Nonou nebezpečně zajiskří. Jenže Nona si 
všimne, že Simon hlídá každý její krok...

jUDITH MCNAUGHT
zTRÁcÍm Tě, LÁskO 

Kate doufá, že jí pobyt na čarokrásném ostro-
vě zklidní zjitřené city. Když potká Mitchella, 
muže obestřeného záhadami, propadne jeho 
kouzlu. Brzy nato zjistí, že je těhotná. Protože 
uvěří pomluvám, že Mitchell je podvodník, 
jejich cesty se rozdělí. Po několika letech do-
jde k tragédii: jejich synek je unesen a Kate 
nezbude, než aby se obrátila Mitchella.

MArY HIGGINs ClArk
zRychLeNý TeP

Emily je pověřena vyšetřováním vraždy slavné 
herečky. Zdá se, že případ může rychle uza-
vřít: všechny stopy vedou k jejímu manželu 
Greggovi, se kterým se oběť chtěla rozvést. 
Emilyiny pocity však odporují nezvratným 
důkazům, proto pokračuje v pátrání i poté, 
co porota už rozhodla o Greggově osudu.

M. H. ClArk
TeNTOkRÁT NaPOsLedy

M. H. ClArk
POd ROUškOU NOcI 

M. H. ClArk 
TvRdOhLavÁ sesTřIČka 

M. H. ClArk 
Na vIděNOU

M. H. ClArk 
PamaTUJ Na mě 

MIlleNIA blACk
zŮsTaŇ se mNOU 

DoroTHY GArloCk
PaPRsky šTěsTÍ

verA CoWIe
sOUkROmé PekLO

CATHerINe kING
skROmNé PřÁNÍ

DoroTHY GArloCk
ROzmaRNÁ řeka

DoroTHY GArloCk
sRdce bOUře

joAN joHNsToN 
bOsÁ NěvěsTa

joAN joHNsToN
svéRÁzNÁ NevěsTa

joAN joHNsToN
JIskRa NaděJe

elIZAbeTH ADler
hOřkÁ vŮNě LÁsky

sUsAN oUDoTová
OPRavdOvé žeNy 
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bArbArA TAYlor brADforD
ROdINNý NePřÍTeL

Po traumatickém zážitku utíká Marie z do-
mova do Ameriky a jako žádaná modelka 
Em dobývá světová přehlídková mola. Stane 
se ikonou francouzského módního návrhá-
ře a po boku okouzlujícího herce Larrryho 
jí dřívější útrapy připadají jen jako mlhavá 
vzpomínka. Ale sled promyšlených útoků na 
její rodinu jí nedovolí před minulostí utéct.

elIZAbeTH HArAN
dIvOké vOdy

Když se Francesca vrátí z internátní školy, 
okouzlí hned dvě vlivné osobnosti poklidné-
ho australského městečka. Přestože její srdce 
získal pohledný Neal, rozhodne se svou lásku 
obětovat, aby vysvobodila otce z dluhů. Při-
jme nabídku k sňatku od bohatého obchod-
níka. Někdejší klid je ten tam, když vyjde 
najevo tajemství Francescina původu…

elIZAbeTH loWell
sTřÍbRNÁ hLadINa

Fotografka Cat se při fotografování na pobře-
ží tak zabere do práce, že si nevšimne nebez-
pečného přílivu. V poslední chvíli jí pomůže 
náhodný kolemjdoucí. Ačkoli Cat na muže 
dávno zanevřela, na tohoto nemůže přestat 
myslet. Travis ji sice zachránil, teď ale kvůli 
němu ztrácí půdu pod nohama…

b. T. brADforD
NeČekaNé POžehNÁNÍ

b. T. brADforD
UchOveJ sI svŮJ seN

b. T. brADforD
LÁska v JINém měsTě

jACkIe CollINs
NebezPeČNÁ žeNa

jACkIe CollINs 
mILeNcI a msTITeLé

MelIssA CAMeroN
PŮLNOc ve měsTě aNděLŮ

jACkIe CollINs
žeNaTÍ mILeNcI

MelIssA CAMeroN
mUž se sTřÍbRNýma OČIma

jACkIe CollINs
hřebec  

CANDICe proCTor
šePOT Nebes

CANDICe proCTor
OzvěNa NOcI 

kATe  lACe
ve sTÍNU hvězd

jACkIe CollINs
hOLLyWOOdské  

ROzvOdy

rosIe  GooDWIN
PřÍsTav NaděJe

elIZAbeTH loWell
zLaTÁ kLec

elIZAbeTH loWell
PeRLeťOvý TaLIsmaN

elIZAbeTH loWell
křIšťÁLOvý PRameN 

elIZAbeTH loWell
saFÍROvÁ kLeTba

elIZAbeTH loWell
RŮžOvé údOLÍ

elIZAbeTH HArAN
vyPRahLé sRdce
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Ilona MarIa HIllIges
DCERA AFRIKY

Lékařka Amélie se ujme vedení nemocnice 
v africké divočině. Odvážnou a houževnatou 
ženu však nečeká jen nekonečné zápolení 
s exotickými chorobami chudých domorod-
ců, ale i tvrdý boj s koloniálními předsudky. 
Nejtěžší bitvu musí svést s vlastním otcem, 
který nesnese pomyšlení, že se jeho děti sblíží 
s někým pod jejich úroveň.

stanley struble
TAJEMNÁ LEGENDA MAYŮ

Archeoložce Karen se podařilo rozluštit ná-
pisy na mexické kamenné stéle. Zanedlou-
ho zjistí, že někdo všemi prostředky usiluje  
o výsledky její práce. Rozhodne se okamžitě 
odcestovat do neprostupné mexické džungle. 
V dobrodružném pátrání po pokladu Mayů ji 
nedokáže zastavit nic: krvežízniví konkurenti, 
ozbrojení povstalci ani nečekaná láska. 

laura walden
pŮLNočNí RITuÁL

Sophie obdrží zprávu, že její matka zahynula 
na Novém Zélandu. Vypraví se do této exo-
tické země, aby vyřídila nezbytné formality. 
Ke svému nesmírnému překvapení zjistí, že 
tady zdědila dům na pláži a nemalou hoto-
vost. Matčino tajemství Sophii nedá spát, 
proto se pustí do čtení starých deníků. Může 
být i Sofie stižena dávnou kletbou Maorů?

barbara wood
HvězDA BABYLoNu

barbara wood
pLAMEN DušE

barbara wood
poD AFRICKÝM  

SLuNCEM

barbara wood
SEDM DÉMoNŮ

barbara wood
HořKÉ TAJEMSTví

barbara wood
poSvÁTNÉ MíSTo

barbara wood
DuHovÝ HAD

taMara McKInley
LETNí BouřKA

taMara McKInley
zASLíBENÁ zEMě

b. wood / g. wootton
NočNí vLAKY

barbara wood
STRÁŽKYNě TAJEMSTví

taMara McKInley
KRAJINA SNŮ

ray MÜller
NELíToSTNÉ SLuNCE

barbara wood
pANENKY z RÁJE

barbara wood
DoKoNALÁ HARMoNIE

KatHInKa wantula
BíLÝ AMuLET

KatHInKa  wantula
pRoRoCTví

Ilona MarIa HIllIges
HvězDY NAD AFRIKou

Ilona MarIa HIllIges
BíLÁ čARoDěJKA

Ilona MarIa HIllIges
voLÁNí AFRIKY

FranCesCa MarCIano
v ŽÁRu AFRIKY

barbara wood
DoKToRKA SAMANTHA
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HannaH Howell
NÁSTRAHY vÁšNě

Chloe se srdnatě brání Julianovu kouzlu. 
Tuší, že bohatý hrabě ji nikdy nebude milo-
vat tolik jako ona jeho. Jenže když jí Julian 
slíbí, že si ji hned po rozvodu vezme, podleh-
ne mu. Brzy se Chloe ocitne v ohrožení ži-
vota. Za nástrahami stojí proradná Julianova 
manželka. Jak se nyní zachová Julian? Je jeho 
láska tak silná, aby Chloe ochránil?

PaMela Clare
SLADKÉ MÁMENí

Cassiein otec, majitel plantáží, je už dlouho 
nemocný. Pro mladou svobodnou ženu není 
snadné udržet v chodu zadlužené hospodář-
ství. Má si vzít Geoffreyho, který by udělal 
vše, aby ji získal? V hloubi srdce však Cassie 
chová přízeň k otroku z Anglie. Vystaví se 
velkému nebezpečí, když dost neskrývá své 
city a Geoffrey pozná, komu dává přednost.

alIssa JoHnson
SÁzKA NA LÁSKu

Po letech cestování po světě se Sophie vrátí 
do Anglie a zděšeně zjistí, že rodina je na 
mizině. Navštíví ji vévoda Alex a žádá, aby 
jako špionka v královských službách sledo-
vala svého bratrance, který rodinný majetek 
zpronevěřil. Přijme Sophie nabídku, aby 
opět zaplnila prázdnou rodinnou pokladnu, 
anebo proto, že jí učaroval svůdný vévoda?

ConnIe Mason
SuLTÁNovA oTRoKYNě

Šejk Džamal vytáhne na sultánův příkaz do 
boje proti loupeživým barbarským kmenům 
a zajme dceru jejich vůdce – krásnou Zaru. 
Hrdá a bojovná princezna se sveřepě brání 
svodům záhadného cizince a podaří se jí ze 
zajetí uprchnout. Džamal se nevzdává a vydá 
se po stopách nezkrotné cizinky…

HannaH  Howell
KRÁSNÁ vězEňKYNě

ConnIe broCKway
oHNIvÝ KvěT

elIzabetH boyle
KouzLo NoCI

HannaH  Howell
DIvoKÁ HRABěNKA 

elIzabetH Hoyt
HAvRANí pRINC

CandICe ProCtor
čERNÝ RYTíř

elIzabetH boyle
NEvINNÝ poLIBEK

PatrICIa grasso
poHANSKÁ pRINCEzNA 

elIzabetH Hoyt
TYGří pRINC 

lInda lael MIller
NěŽNÝ RYTíř

barbara PIerCe
HříšNÉ MYšLENKY

alexandra basset
uSpěCHANÉ zÁSNuBY

MadelIne Hunter
HříšNíK

MadelIne Hunter
poKušITEL

CHeryl Holt
pEčEŤ HříCHu

MadelIne Hunter
RoMANTIK

soPHIa nasH
SKANDÁLNí poLIBEK 

sHana abé 
příSLIB DEšTě
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rexanne beCnel
GALANTNí pRoTIvNíK

Lady Lilliane byla zaslíbena siru Corbettovi, 
dřív než se jejich rody staly úhlavními ne-
přáteli. Po letech si Corbett přijede pro to, 
co mu právem patří, ale Lilliane se vzpírá 
dopustit, aby se nenáviděný snoubenec stal 
vládcem jejich panství. Pomalu se jí však do 
mysli vkrádají pochybnosti. Ovládne udatný 
rytíř její srdce?

JIna baCarr
GEJšA SE SMARAGDovÝMA očIMA

Mladičká Kathlene se ocitne v ohrožení, pro-
tože její otec je obviněn v souvislosti se smrtí 
japonského prince. Má-li nevinná dívka pře-
žít, musí okamžitě zmizet beze stopy. Jedi-
nou nadějí je ukrýt se ve škole pro budoucí 
gejši. Tam se Kathlene pod černou parukou 
učí umění dokonalé slasti. Její výjimečná 
krása však vzbudí nechtěnou pozornost…

CatHerIne Coulter
NEčEKANÁ zÁvěŤ

CatHerIne Coulter
vEčERNí HvězDA

CatHerIne Coulter
SíLA oSuDu

CatHerIne Coulter
SíLA NěHY

CatHerIne Coulter
NEzKRoTNÁ NEvěSTA 

rexanne beCnel
NA pRvNí poHLED

CatHerIne Coulter
KLETBA zELENÝCH očí

CatHerIne Coulter
NEBEzpEčNÁ vÁšEň

Kat  MartIn
pERLY šTěSTí

Kat MartIn
NÁHRDELNíK LÁSKY

rexane beCnel
NěŽNÉ INTRIKY

CatHerIne Coulter
uRozENÁ DÁMA

CatHerIne Coulter
NEŽÁDouCí NEvěSTA

CatHerIne Coulter
uTAJENÁ zÁvěŤ

b. KoudelKová / M. bárta
ÚTěK z AFRICKÉHo pEKLA

b. KoudelKová / M. bárta
NÁvRAT  Do čESKÉHo pEKLA

éloÏse Caron
zRADA NEJEN zABoLí

MarIyaH  saalIH 
SAFIRA

sabatIna JaMes
SABATINA 

KerstIn CaMeron
STíN AFRICKÉHo SLuNCE

CHoga r. egbeMe
zA zLATÝMI MříŽEMI

CHoga r. egbeMe
zAKÁzANÁ oÁzA

sHerry Jones
AIšA – pERLA HARÉMu 

soHeIr KHasHoggI
AMIRA z HARÉMu
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BELETRIE 33/

barbara naugHton
TATI, pRoSíM NE!

Jednoho nedělního rána si osmiletá Barbara 
uklízí pokojíček a má radost, když jí přijde 
na pomoc tatínek. Vzápětí se stane něco dě-
sivého – a Barbařin život se nadobro změní. 
U matky hledat pomoc nemůže, ta má ze sa-
distického otce strach .Jak dlouho ale dokáže 
zneužívání snášet? Týdny, měsíce, roky?

saraH ForsytH
zoTRočENÁ

Osud si se Sarah zle pohrál. Když se po letech 
zneužívání vlastním otcem rozjede za prací 
do Amsterodamu, uvízne v pasti moderních 
otrokářů. Kruté měsíce nekonečného znásil-
ňování, bití a zvrácených praktik znuděných 
zákazníků přivedou Sarah málem k šílenství. 
Jenže bez pasu se útěk zdá nemožný.

HalIMa basHIr / daMIen lewIs
SLzY poušTě

V době útlaku černošského obyvatelstva 
Araby i policií se lékařka Halima snaží zůstat 
mimo konflikt a věnuje se raněným. Po pře-
padení školy, při němž je znásilněna většina 
dětí, Halima podá zprávu zástupcům Spo-
jených národů. Přijdou si pro ni ozbrojení 
muži a Halima se bojí nejhoršího. Skuteč-
nost je ještě strašnější, než si představovala...

M. J. brunel / d. ollIérIC
očISTNÉ pLAMENY

ayse  onal
zLočINY vE JMÉNu CTI  

dorIs glÜCK
uMLčENÁ

JaCKy trevane
FATwA

JaCKy trevane 
NEvIDITELNÉ ŽENY

Mende nazer 
SLzY TICHA

M. nazer / d. lewIs
BYLA JSEM oTRoKYNí

yasMIna KHadra
čERNÁ vDovA

b. MaHMoody / w. HoFFer
BEz DCERKY NEoDEJDu

g. FrenCH / a. CroFts
pRo ÚSMěv DíTěTE

sÖnKe C. weIss
poSLouCHEJ,  

zABíJEJ NEBo zEMřI

FabIenne brIn 
MoJE MALÁ SÁRA

noJoud  alI / delPHIne  MInouI
DěTSKÁ NEvěSTA

FranCesCa  MarCIano
SNY uKRYTÉ v zÁvoJI

dora levy Mossanen
HARÉM

b. MoaalI / M. runge
RozTRHNouT zÁvoJ BEzMoCI

éloÏse Caron
zRADA NEJEN zABoLí

Judy westwater
NIKDo Tě NEMÁ RÁD

ulla FrÖHlIng
BYLA JSEM oTRoKYNí 

v SATANSKÉ SEKTě

saraH Preston
DěvčÁTKo
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nora roberts
KLíč SvěTLA

nora roberts
KLíč oDvAHY

nora roberts
oHNIvÝ SouMRAK

Reenu poznamenal v dětství otřesný zážitek 
s ohněm. Aby mu mohla čelit, stala se vy-
šetřovatelkou požárů. Ale osud jako by byl 
proti ní. Každý z mužů, který ji miloval, 
zemřel nešťastnou náhodou. Pomalu se smi-
řuje s tím, že lásku už nepotká, když jí do 
cesty vstoupí sympatický Bowen. Někdo ale 
nechce, aby Reena byla šťastná, a připravuje 
největší peklo jejího života…

nora roberts
NEBE MÉ LÁSKY 

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

elIzabetH Peters
zNESvěCENÁ HRoBKA

Po podivném setkání s převtělením královny 
Tetišery tráví Emersonovi archeologickou 
sezonu hledáním její hrobky. U překupníka 
sice narazí na úlomek s nápisem zmiňujícím 
královnu, to však k nalezení hrobky nestačí. 
Je třeba použít lsti, ale zahrávat si s gangy vy-
kradačů hrobů je smrtelně nebezpečné…

nora roberts
v pRAvou CHvíLI

nora roberts
MěSíčNí pERLY 

nora roberts
SRDCE oCEÁNu

nora roberts
SLuNEčNí DRAHoKAMY

nora roberts
zAvÁTÉ STopY

nora roberts
KouzLA oSuDu

nora roberts
SíLA oHNě

nora roberts 
TANEC věTRu

nora roberts 
zAKLETÁ zEMě

nora roberts
zKoušKA DŮvěRY

elIzabetH Peters
LEv v ÚDoLí

elIzabetH Peters
vLÁDCE HRoMŮ

elIzabetH Peters
STRÁŽKYNě poDSvěTí

elIzabetH Peters
KNIHA MRTvÝCH

nora roberts
TřI oSuDY

nora roberts
čERNÁ RŮŽE

nora roberts
čERvENÁ LILIE

nora roberts
pŮLNočNí zÁToKA

Fern MICHaels
DŮvěRNÉ TAJNoSTI

tuCKer MalarKey
STRÁŽCI víRY
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vIolaIne vanoyeKe
HÁDANKA z DoMu ŽIvoTA

Princezna Neitokret se poté, co náhodou 
vyslechne tajný faraonův rozhovor, odhodlá 
na vlastní pěst vypátrat svůj původ z nápisů 
v Domě života. Tabulky však příběh nedo-
končí a Neitokret se za jeho pokračováním 
musí vydat na nebezpečnou pouť do Hor-
ního Egypta.

JoCelyne godard
EGYpŤANKY vII –

TAJEMSTví pRINCEzEN
Z královského průvodu babylonských prin-
cezen pro egyptského faraona Amenofise III. 
je zachráněna jen Šutarna. Ta se vypraví spo-
lu s odvážnou písařkou Neby, převlečenou 
za muže, zpět do Memfidy, aby se pokusily 
vypátrat viníky přepadení. Odpovědi se ne-
dočkají, místo toho dojde k dalšímu únosu 
a život Neby i Šutarny opět visí na vlásku.

vIolaIne vanoyeKe
KRuTÝ FARAoN II –  

zMIzENí KRÁLovNY

vIolaIne vanoyeKe  
KRuTÝ FARAoN III  – 

 NEpříTEL NILu

JoCelyne godard
EGYpŤANKY I –  

vE STíNu pRINCE

JoCelyne godard
EGYpŤANKY II – 

pALÁCovÉ INTRIKY

traCI HardIng
DARY BoHYNě ISIS

JoCelyne godard
EGYpŤANKY Iv –  

BoJ o TRŮN 

traCI HardIng
DARY DRAčí KRÁLovNY

JoCelyne godard
EGYpŤANKY v –  

NEvěSTA pRo FARAoNA

JoCelyne godard
EGYpŤANKY III –  

přízEň BoHŮ

ConstanCe  o'banyon
DCERA EGYpTA 

robert FrIPP
KRÁLovNA Dvou KRÁLŮ

MICHelle Moran
NEFERTITI – DCERA věčNoSTI

MICHelle Moran
NEFERTARI – DěDICTví KACířSKÉ 

KRÁLovNY

Jeanne KalogrIdIs
NEvěSTA BoRGIŮ

Jeanne KalogrIdIs
KRvAvÁ KRÁLovNA 

edItH Felber
KRÁLovNA STíNŮ 

Francouzská princezna Isabela je provdána za 
anglického krále Eduarda II. Krásný mladík 
se zprvu jeví jako vysněný rytíř, pak ale dív-
ka procitá do hořké reality. Král ji zanedbává 
a nechá se ovládat svým milencem. Isabela se 
rozhodne jednat, ale musí být ostražitá. Je mno-
ho těch, kdo chtějí královskou rodinu zničit...

alaIn  gerMaIn
KRÁLovSKÁ NEvěSTA 

Paula  QuInn
HRDÁ oTRoKYNě

Paula QuInn
HRADNí pANí

Jeanne KalogrIdIs
ÚSMěv MoNY LISY

CHrIstoPHer w. gortner
poSLEDNí  KRÁLovNA

robIn Maxwell
SRDCovÁ KRÁLovNA

JoCelyne godard
EGYpŤANKY  vI – 

poMSTA AMoNovA
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Hana wHItton
HRDoST Do víNKu

Na osiřelou Elišku Rejčku, jíž dal osud do 
vínku krásu a urozený původ, se usmálo štěs-
tí: za manželku si ji vybral český král Václav 
II. a ten kouzlu mladičké choti brzy zcela 
podlehl. Zato Václavovy děti jen špatně skrý-
vají nepřátelství. Po Václavově smrti přeroste 
nevraživost v otevřený boj o český trůn.

otoMar dvořáK
KACířSKÁ KRÁLovNA 

Právě když vášnivá Žofie najde cestu k srdci 
svého manžela Václava IV., propukne vzpou-
ra šlechty a král je zajat. Ani pro cílevědo-
mou královnu není snadné čelit dvorským 
intrikám, loupeživým rytířům a svodům 
smyslného švagra Zikmunda. Ve chvíli, kdy 
propuknou husitské bouře, musí sama hájit 
čest české koruny.

Hana wHItton
ANNA čESKÁ

Hana wHItton
zIMNí KRÁLovNA 

PHIlIPPa gregory
KRÁLovSKÝ SLIB

PHIlIPPa gregory
KRÁLovA přízEň

PHIlIPPa gregory
KRÁLovNIN vězEň

PHIlIPPa gregory
KRÁLovSKÝ RozMAR

PHIlIPPa gregory
KRÁLovSKÁ HRDoST

otoMar dvořáK
pAST NA KRÁLovNu

oldřIšKa  CIPrová
zATouLANÁ KRÁLovNA

Hana  wHItton
ELIšKA přEMYSLovNA

Hana wHItton
KRÁLovNIN NÁpADNíK 

Jaroslava černá
RoMARY LÁSKY

J. PolášKová / n. láznIčKová
NEJKRÁSNěJší pověSTI  
z BESKYD A vALAšSKA

t. PolášKová / n. láznIčKová
NEJKRÁSNěJší pověSTI 

z  pooDří A NovoJIčíNSKA

t. PolášKová / n. láznIčKová
NEJKRÁSNěJší pověSTI 

z oSTRAvSKA A KARvINSKA

JIří svoboda
NEJKRÁSNěJší pověSTI  

z MoRAvSKÉHo KRASu A oKoLí

davId rŮŽIčKa
STRAšIDLA, přízRAKY A SKříTCI   

NAšICH HRADŮ A zÁMKŮ

HyneK KlIMeK
vLÁDCovÉ NAšICH HoR

vÁŽENí čTENÁřI, Koupí TÉTo KNIHY přISpěJETE 10 Kč NA poMoC TÝRA-
NÝM A opušTěNÝM zvířATŮM. pENízE BuDou poD zÁšTITou  AuToR-
KY puBLIKACE vLADIMíRY čERNAJovÉ přEDÁNY ÚTuLKu zMIňovANÉ-
Mu v TÉTo KNIzE.  z CELÉHo SRDCE vÁM DěKuJEME.

vladIMíra černaJová

ŽIvoT JE pES –
příBěHY z KoTCŮ A pELíšKŮ

Život je pes, říkáme my lidé, ale co 
by řekl pes, kterému zkřížil cestu zlý 
člověk?

Mnoho opuštěných zvířat se 
vinou bezcitných majitelů nebo 
nepříznivého osudu ocitá až na 
samé hranici života. Naštěstí se 
najdou lidé, kteří se zubožených 
tvorů ujmou a láskyplnou péčí  jim 
vrátí radost i důvěru. S humorem, 
nadsázkou a bez falešného senti-
mentu autorka vzdává hold právě 
těm pánům tvorstva, kteří si tento 
titul zaslouží. Kniha nevypráví jen 
o bolesti utrpení, ale také o cestě  za 
nadějí – jak pro týraná zvířata, tak 
i pro nás lidi.
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šKoLNí DIÁř 2010-2011
DívKY v SEDLECH

Nepostradatelná pomůcka pro ty, kdo si 
chtějí dobře zorganizovat čas a na nic pod-
statného nezapomenout. Vedle kalendáře 
a důležitých telefonních čísel obsahuje i uži-
tečný pokladní deníček, rozvrh hodin nebo 
nezbytný adresář. Hodit se může jak prostor 
na zhodnocení každého měsíce, tak množ-
ství rad a zajímavostí o koních.

JoHn steInbeCK
NEzNÁMÉMu BoHu

S požehnáním od umírajícího otce se Josef 
vydá do Kalifornie, kde si založí farmu. Věří, 
že ho otcova duše neopustila a že je vtělena 
do statného dubu, vedle něhož si farmu vy-
budoval. Po letech se k němu připojí i jeho 
tři bratři s rodinami a všem se daří dobře až 
do chvíle, než jeden z bratrů vystrašen Jose-
fovým pohanským chováním dub setne.

CHarlotte  brontË
JANA EYRovÁ

JoHn steInbeCK
NA vÝCHoD oD RÁJE

JoHn steInbeCK
MěSíC zApADÁ

JoHn steInbeCK
HRozNY HNěvu

JoHn steInbeCK
TouLAvÝ AuToBuS

JoHn steInbeCK
o MYšíCH A LIDECH

JoHn steInbeCK
pLÁň ToRTILLA

CHarles dICKens
NADěJNÉ vYHLíDKY

JoHn steInbeCK
poHÁR zLATA

JoHn steInbeCK
pERLA

JoHn steInbeCK
BYLA KDYSI vÁLKA

JoHn steInbeCK
čISTÝ pLAMEN

osCar wIlde
oBRAz DoRIANA GRAYE

louIs broMFIeld
KDYŽ NASTALY DEšTě

HerMan MelvIlle
RÁJ KANIBALŮ

FederICo garCía lorCa
DŮM BERNARDY ALBY

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 1/

KAMARÁDKY

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 2/
LÁSKA KE KoNíM

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 4/

šAMpIoNKA

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 5/
NEBEzpEčNÝ TERÉN

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 6/

RANč

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 8/

JEzDECKÁ přEHLíDKA

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 11/

poNY KLuB

bonnIe bryant
DívKY v SEDLECH 13/

vÁNočNí přEKvApENí
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Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 35 – DIVOKÝ KŮŇ

Stefi, Carol a Lisa opět tráví prázdniny na tu-
ristickém ranči Dlouhé O, kde pro pobavení 
hostů vystupují ve westernovém představení. 
Když má být Stefi jako rukojmí unesena, její 
kůň Balon ji brání a stane se okamžitě hvěz-
dou celé podívané. Stefi si divokého koně 
pro jeho oddanost zamiluje a rozhodne se ho 
pro sebe získat za každou cenu. 

Dan Jolley, rocio Zucchi
WARCRAFT – RYTÍŘ SMRTI

Během třetí války se voják Thassarian vydá 
hledat své dva ztracené druhy. Oba šťastně 
nalezne, ale oni ho zradí: setnou mu hlavu, 
aby se všichni tři stali neživými rytíři smrti. 
Po návratu do vlasti jejich král vyhlásí útok, 
chce vzkřísit své vojsko pohřbené v troskách. 
Trojice rytířů se však pod Thassarianovým 
vedením vládě svého pána vzepře... 

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 14/

ZIMNÍ PRÁZDNINY

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 15/

SOUPEŘKY

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 18/

VÝPRAVA DO HOR

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 17/

ÚNOS KONÍ

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 21/

DOSTIHOVÝ KŮŇ

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 24/

PŘÍZRAK

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 25/

VELKÝ ZÁVOD

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH  26/

PRÁZDNINY U MOŘE

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 22/

HON NA LIŠKU

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 31/ 
OSLAVA NAROZENIN

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 32/ 

DVOjčATA

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 27/
NÁROčNÁ ZKOUŠKA

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 28/ 

PŘEKVAPENÍ

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 29/

KOVBOjSKÉ PRÁZDNINY

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 30/

DOBRÝ SKUTEK

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 34/  

TROUFALÉ PLÁNY

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 33/  
NA VÁLEčNÉ STEZCE

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 23/

ZMATEK VE STÁjI

Bonnie Bryant
DÍVKY V SEDLECH 19/

FILMOVÁ HVĚZDA

Kathy heliDoniotis
BLÁZEN DO KONÍ 2 – 

 BÁjEčNÉ PRÁZDNINY

Kathy heliDoniotis
BLÁZEN DO KONÍ 1 –  

ÚPLNÝ BLÁZEN DO KONÍ

r. a. KnaaK / J.-h. Kim
WARCRAFT 1 –  

DRAčÍ LOV

r. a. KnaaK / J.-h. Kim
WARCRAFT 2 –  

STÍNY LEDU

r. a. KnaaK / J.-h. Kim
WARCRAFT 3 –  

ZEMĚ PŘÍZRAKŮ

KVĚTEN

čERVEN
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lisi harrison
DÍVčÍ PARTA O PRÁZDNINÁCH – DYLAN

Dylan dostala hned dvoje kopačky. Doufá, 
že si hořkou bolest z rozchodů zahojí 
o prázdninách na Havaji, kam spolu s mat-
kou míří za slavnou tenistkou Světlanou. 
Dylan se o tenis nezajímá, v kamarádství se 
Světlanou vidí jen příležitost, jak sbalit toho 
nejúžasnějšího kluka na Havaji…

meloDy mayer
HOLKY NA HLÍDÁNÍ

Hollywood je město splněných snů. Kiley 
usiluje o místo chůvy v rodině popové hvěz-
dy. Lydia je šťastná, že může opustit amazon-
skou pustinu a pomoci své tetě s výchovou 
dětí. Mexičanka Esme vděčně přijímá práci 
au-pair v rodině filmového producenta. Z 
dívek se stanou věrné kamarádky, které v hol-
lywoodské tlačenici podrží jedna druhou.

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 1

Megan se učí jezdit na koni. Celá rodina se 
však přestěhuje a oni musí pokračovat v tré-
ninku na nové farmě Bodláčí vrch. Megan 
zprvu naráží na samé problémy. Pak pozná 
Chloe a brzy se z nich stanou nejlepší kama-
rádky. Jenže jakmile se Megan rozhodne udě-
lat z Chloe šampionku, vše se zkomplikuje.

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 1

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 2

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 3

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 4

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 5

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 6  

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 7 

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA O PRÁZDNINÁCH –  

MASSIE 

lisi harrison
DÍVčÍ PARTA 8

meloDy mayer
HOLKY NA HLÍDÁNÍ

carol Weston
DÍVčÍ ROZHOVORY

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 5/

ZÁHADA ZLATÉ MEDAILE

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 6/

NEROZLUčNÍ KAMARÁDI

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 4/

LÁKAVÁ VÝMĚNA

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 2/

NOčNÍ TÁBOR

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 8/

TVRDÁ LEKCE

allison estes
STŘÍBRNÉ POKOVY 7/ 
KOUZELNÝ TALISMAN

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 9/

MAŠKARNÍ PRŮVOD

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 10/

BÁjEčNÝ NÁPAD

allison estes
STŘÍBRNÉ PODKOVY 3/  

VELKÉ VÍTĚZSTVÍ

čERVEN

DOPORUčUjEME
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luc Besson
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA

Princezna Selénie se ocitla v nebezpečí když 
se vydala na velkou cestu, aby poznala všech-
ny země království. Vylekaný Arthur nesnese 
představu, že by se Selénii mělo něco zlého 
stát, proto nesmí váhat ani okamžik – zane-
dlouho totiž odbije půlnoc, kdy měsíční pa-
prsek otevře bránu do světa Minimojů.

m. tetourová / e. plicKová
VELKÝ RÁDCE ŠKOLÁčKA

Malí školáci najdou v knize poučení, zá-
bavu a hry, které zaručeně zaženou nudu. 
Hlavolamy, hádanky a básničky procvičí 
logiku a paměť. Výlety do všech koutů světa 
a oblíbené komiksy vzbudí touhu po pozná-
ní. A táborníci se naučí morseovku, uzly, šif-
ry, tajné písmo i další užitečné dovednosti.

m. tetourová / e. plicKová
VELKÝ RÁDCE PRVŇÁčKA

J. rosengarten
MANDALY – MAgIE KVĚTIN

iris prey
UčÍME SE KRESLIT

h. türK / r. praDela
UčÍME SE MALOVAT

luc Besson
ARTHUR

V ZÁKAZÁNÉM MĚSTĚ

luc Besson
ARTHUR   

A MINIMOjOVÉ

J. rosengarten
MANDALY – ŘÍŠE SNŮ

MALÝ ARTHUR DOBÝVÁ 

SRDCE DĚTSKÝCH  

I DOSPĚLÝCH čTENÁŘŮ. 

KNIHU NYNÍ ZAKOUPÍTE 

S ORIgINÁLNÍ FILMOVOU 

OBÁLKOU!

siDney shelDon • čASOVANÁ SMRT
Velvyslankyni jde někdo po krku. Okruh podezřelých  
se stále mění.

JacQueline  harpman • NANEBEVZETÍ  MILENCŮ
Kdo královně Španělska a Francie nabídne čistou lásku?

constance stellas •  
VÝBĚR DÁRKŮ PODLE  ASTROLOgICKÝCH ZNAMENÍ
Už si nemusíte lámat hlavu, co udělá radost Vašemu muži 
Střelci, kamarádce Lvici, dětem Blížencům...

roBin maxWell • PANNA 
Mladinká anglická panovnice Alžběta I.  
čelí mocným nepřátelům...

DáJa mráZová • RYCHLODIETY
Zhubněte a pročistěte své tělo do 14 dnů!

aDeline yen mah • SPADANÉ  LISTÍ
Když se Adeline ocitá na internátní škole,  
musí se naučit jejím temným pravidlům.

Waris Dirie • SVÍTÁNÍ NA POUŠTI
Modelka původem z kočovného kmene ze Somálska  
podává svědectví o násilí...

inDia eghill • DAVID – KRÁL  IZRAELE
Míkal vypráví o svém muži, velkém králi Davidovi...

hoWarD Fast •  
SAMANTHA – PŘÍPAD ORANŽOVÉHO  MAURITIA
Detektiv Masute řeší vraždy hollywoodského  
producenta a sběratele známek.

philipp vanDenBerg • ZAPOMENUTÝ FARAON
Život slavného egyptského panovníka Tutanchamona.

teresa stąpór • LÉčIVÁ MOC KVĚTIN A  VŮNÍ
Průvodce Bachovou květovou terapií.

JosÉ Frèches • HEDVÁBNÁ CÍSAŘOVNA
Čínské císařovně hrozí nebezpečí...24
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24
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John Kane • NEjLEPŠÍ HEREčKA
Pokud nevyhraje filmového Oskara, sáhne do kabelky, 
vytáhne revolver a střelí…

stephen cannell • POSLEDNÍ OBĚť 
Leon Landa je zvrácený šílenec, uctívač Satana s myslí tří 
osob, ale především vrah žen.

alexanDra ripley • NÁVRAT čASU 
Milostný vztah Lorenza de Medici k mladé šlechtičně ze 
znepřáteleného rodu.
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