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Jak nakupovat nejvýhodněji

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

VYUŽIJTe sleVoVý kUPón – nabídkový lístek na poslední straně 
většiny našich knih. Stačí jen vyplnit a poslat na adresu nakladatelství.

dárek a PošToVné zdarma – když si jednorázově objednáte knihy 
v celkové hodnotě nad 2000 Kč, ať již prostřednictvím objednávkového 
lístku z katalogu, kupónu z knih 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 

sledUJTe sekcI „leVné knIhY, sleVY, akce“ – vybrané knižní 
tituly vám na webu www.alpress.cz nabízíme se slevou 30–90 %!

Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás nabídku elektronických knih,  

která bude každým dnem narůstat.  
E-knihy si můžete koupit na portálech:

http://www.palmknihy.cz/web/

http://www.kosmas.cz/eknihy

http://www.rajknih.cz/

E-knihy je možné koupit ve formátech PDF, ePUB, Mobi Pocket.

Anna Česká H. Whitton Zmatek v srdci E. Lowell 

Nebezpečné útočiště N. Roberts Mosty osudu B. T. Bradford 

Blabá sázka  
o fajn kluka S. Norris Muž se stříbrnýma 

očima M. Cameron

České princezny  
na evropských trůnech J. Bauer Past  

na královnu O. Dvořák 

Nefertiti-  
dcera věčnosti M. Moran Běda ženám, kterým 

muži vládnou
F. Krumlowský 

Soukromé hry J. Patterson Zatoulaná královna O. Ciprová 

Vyvolená B. Wood Magická místa České 
republiky V. Liška 

Poslední valčík T. McKinley Moderní čarodějka v 
éře vodnáře A. Horáková 

Vlčí pramen -  
Proměna

N. Holder / 
D. Viguié

Vládcové  
našich hor H. Klimek 

Okno do budoucnosti J. A. Novák Záhadné vynálezy J. A. Novák

Kacíř C. A. Martigli a mnoho dalších …
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JAN BAuER
České PrInceznY  

na eVroPských Trůnech
cena �49,- kč

FELIX KRuMLOWSKÝ
BĚda Ženám,  

kTerým mUŽI VládnoU 
cena �69,- kč

JAN BAuER
ŽenY z rodU haBsBUrků

cena �49,- kč

CHARLOTTE GREIG
neJVĚTšÍ GénIoVé zloČInU 

V dĚJInách
cena �69,- kč

J. LENKOVá / V. PAVLíK
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI 

V České hIsTorII
cena �89,- kč

JOHN MARLOWE
neJkrUTĚJšÍ PsYchoPaTI 

V dĚJInách
cena �69,- kč

ANTONIO LuIS MOyANO
sekTY – skrYTá hrozBa 

soUČasnosTI
cena �49,- kč

LyNN SANTA LuCIA 
ŽenY,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena �99,- kč

THOMAS J. CRAuGHWELL
neJznámĚJšÍ VĚdcI Ve 

slUŽBách VálkY
cena �99,- kč

JAMES INGLIS / BARRy STONE
UdálosTI,  

kTeré zmĚnIlY sVĚT
cena 3�9,- kč

KELLy HART 
osUdoVé ŽenY 
JIndřIcha VIII.

cena �89,- kč

PHILIPPE DE MONTJOuVENT
sIssI –  

nesmrTelná cÍsařoVna
cena �69,- kč

SLáVKA POBEROVá/  
MELITA DENKOVá

neJmocnĚJšÍ ŽenY eVroPY
cena �69,- kč

JAN BAuER
TaJné láskY Českých  

králů a králoVen
cena �49,- kč

JAN BAuER
ŽenY z rodU lUcemBUrků

cena �49,- kč

Proč se musela Blanka z Valois odstěhovat z Prahy do 
Brna? Kvůli čemu si dceru Karla IV. Annu tak oblí-
bili Angličané? Opravdu zakousl pes první manželku 
Václava IV. Johannu Bavorskou? Byla Barbora Celská 
nevěrnice? Zaměřme se na osudy žen z rodu Lucem-
burků, které se odehrávaly v nejslavnějším, ale i nej-
dramatičtějším období českých dějin. 

JOSEF OREL
neJVĚTšÍ VoJeVůdcI  

�. sVĚToVé VálkY
cena 349,- kč

SLáVKA POBEROVá
láskY Českých králoVen

cena �19,- kč

VLADIMíR LIšKA
záhadné osUdY 

slaVných PosTaV Českých dĚJIn

Naše země po staletí představovala křižovatku Ev-
ropy a díky vlivu východní i západní kultury byly 
dějiny vlasti velmi bouřlivé. Proto byly pohnuté 
i osudy slavných postav naší historie: od krále Ma-
robuda přes Václava I. až po Rudolfa Slánského či 
Alexandra Dubčeka. Proč životy tak významných 
osobností končily předčasně či tragicky?

JAN BAuER
ŽenY z rodU 

PřemYsloVců
cena �69,- kč

LOTFí BEN CHROuDA
Ve sTÍnU králoVnY

cena ��9,- kč

M. P. DONNELLy & D. DIEHL
neJkrUTĚJšÍ meTodY mUČenÍ 

V dĚJInách 
cena �99,- kč

VLADIMíR LIšKA
maGIcká mÍsTa  

České rePUBlIkY
cena ��9,- kč

VLADIMíR LIšKA
záhadné archeoloGIcké 

nálezY V Čechách a Ve sVĚTĚ
cena �39,- kč

PETER DAVIDSON
řÍše sVĚTa

cena 399,- kč

Jakého územního rozmachu dosáhl „král 
králů“? Které dynastie se zasloužily o rozkvět 
a pád „říše středu“? Jak vypadaly hranice „říše, 
nad níž slunce nezapadlo“? Proč „země, kde zí-
tra znamená včera“ patří dnes minulosti? Popis 
vzniku, zlatého věku i pádu všech impérií do-
provázejí četné ilustrace a unikátní mapy.

VLADIMíR LIšKA
Česká akTa X
cena �39,- kč

lITeraTUra FakTU4/ �/lITeraTUra FakTU / záhadY

doPorUČUJeme

doPorUČUJeme
řÍJen
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BRIAN HAuGHTON
TaJemsTVÍ  

PosVáTných m ÍsT
cena �49,- kč

REINHARD HABECK
neJVĚTšÍ záhadY  

archeoloGIe 
cena �49,- kč

JEAN-CHARLES  
DE FONTBRuNE
nosTradamUs 

cena �49,- kč

BRuNO CARDEñOSA
mezI neBem a zemÍ

cena �69,- kč

PAuL ROLAND
TaJemné úkazY

cena �69,- kč

BARBARA MERTZ
TaJemsTVÍ chrámů, 

PYramId a hIeroGlYFů
cena �89,- kč

JAN A. NOVáK
záhadné VYnálezY

cena �69,- kč

LuCy DONCASTER /  
ANDREW HOLLAND

neJVĚTšÍ záhadY sVĚTa
cena �49,- kč

JAN A. NOVáK
záhadY BIBle

cena �79,- kč

Bible obsahuje řadu záhad, protichůdných tvrzení 
a líčení událostí, které se dosud nedaří uspokojivě 
vysvětlit. Ať už jde o stvoření světa, existenci bo-
žích synů či detailní popis nám neznámých tech-
nologií a jevů, je podivné, že se objevily i v mý-
tech jiných kultur. Skrývají tajné církevní archivy 
pravou podstatu biblického poselství?

MAGDALENA ZACHARDOVá
sToPY Bohů
cena ��9,- kč

Archeologové po desetiletí odkrývají stopy dáv-
ných návštěvníků, které dokážeme rozluštit tepr-
ve dnes v čase moderní techniky a cest do kosmu. 
Na každém kroku narážíme na důkazy o zásazích 
do naší civilizace. Nevíme zatím, kdo oni návštěv-
níci byli, odkud přišli a jaké měli záměry. Víme 
jen, že Zemi navštívili – a možná se jednou vrátí. 

CHARLOTTE BOOTH
kleTBa Faraonů

cena �49,- kč

Proč je egyptská civilizace stále opředena tolika zá-
hadami, legendami a mýty? Autorka porovnává čet-
né nejasnosti s archeologickými fakty a seznamuje 
nás mimo jiné s tajemstvím Sfingy, otazníky kolem 
pyramid v Gíze i s kontroverzními panovníky jako 
Hatšepsut, Achnatonem nebo Kleopatrou. Rozplé-
tá i další záhady, které lákají milovníky starověku.

FRANK JOSEPH
aTlanTIda

cena �49,- kč

JAVIER SIERRA
záhadY hIsTorIe,  

kTeré řÍdÍ naše krokY
cena �89,- kč

JERZy BESALA
UTaJené dĚJInY eVroPY

cena �99,- kč

JAN A. NOVáK
horY a koPce oPředené TaJemsTVÍm

Vrchol každého kopce je místo zvláštní mystic-
ké osamělosti: blíž k obloze, dál od lidí a všeho 
pozemského. Naše země je takových tajemných 
kopců a hor plná a lidé je odedávna vyhrazovali 
silám – někdy dobrým, jindy zlým. Tato kniha 
není jen průvodce na cestě k záhadným místům 
minulosti, ale především čtení plné informací 
i inspirací pro výletní trasy.

MAGDALENA ZACHARDOVá
neJVĚTšÍ záhadY 

dáVných Čech

Navštívili jste Býčí skálu, hrad Houska, Zvíkov, 
slyšeli jste o létajících hadech, skřítcích a upírech 
v Čechách? Víte, kde je ukryto kouzelné zrca-
dlo a co se stalo na Devíti křížích? Čechy jsou 
krajinou plnou magických míst, nadpřirozených 
bytostí i čarovných příběhů. Poodhalme závoj ta-
jemství, který naši historii obestírá.

JAN A. NOVáK
okno do BUdoUcnosTI

cena �69,- kč

SALLy CRAGIN
soUBoJ znamenÍ a ŽIVlů

cena �49,- kč

LuZ AGuILAR
odhalTe sVůJ osUd

cena �69,- kč

ALENA HORáKOVá
modernÍ ČarodĚJka 

V éře Vodnáře
cena �89,- kč

ALENA HORáKOVá
asTroloGIe láskY

cena �69,- kč

záhadY6/ 7/záhadY / esoTerIka

doPorUČUJeme
zářÍ

doPorUČUJeme
lIsToPad

lIsToPad

co nám  

cÍrkVe  

TaJÍ ...



snář
1000 klasIckých snů

cena ��9,- kč

ANDREW ALOIS uRBIš
ŽÍT FenG šUeJ

cena �69,- kč

WENDy HOBSON
FenG šUeJ Pro kaŽdý den

cena ��9,- kč

kámasúTra
cena �99,- kč

CHRISTINE M. BRADLER
FenG šUeJ –  

leXIkon od a do z
cena �89,- kč

EILI GOLDBERG
Velký snář
cena 499,- kč

ANDREAS BAuMGARTEN
Velká knIha snů

cena 399,- kč

PETRA SONNENBERG
PrakTIcké VYUŽITÍ  

VĚšTeckého kYVadla
cena �89,- kč

MARy ATKINSON
masáŽe VlasTnÍma 

rUkama 
cena 349,- kč

DALIA PIAZZA/
ANTONIO MAGLIO

reFleXoloGIe 
cena 349,- kč

ANDREW ALOIS uRBIš
TeraPIe TmoU

cena �89,- kč

GuILLERMO FERRARA 
TanTra 

cena 3�9,- kč

JANE MacDOuGALL
TĚhoTenský kalendář

cena �79,- kč

EDITA PLICKOVá
denÍk našeho dĚťáTka

cena 149,- kč

RICHARD WEBSTER
maGIcké kYVadlo

Váháte, nemůžete se rozhodnout, stále něco 
hledáte, tápete v životě? Nevíte, co je pro vás 
lepší, řešíte vztah, finance nebo své zdraví? 
Pomocí magického kyvadla najdete ta správ-
ná rozhodnutí v každodenním životě. Není 
těžké naučit se kyvadlo ovládat a pak už si 
sami budete odpovídat na otázky a určíte, 
jakým směrem se váš život má ubírat.

KATHLEEN McCORMACK
TaroT –  Jak sI VYloŽIT PoselsTVÍ kareT

cena �69,- kč

Chcete zjistit, co vás v životě čeká, co vás ne-
mine a čemu můžete předejít? Vyzkoušejte si 
věštecké schopnosti pomocí tarotových karet. 
Karty vám napoví cestu k lásce, štěstí, úspěchu 
i harmonii v rodině. Rozviňte svůj šestý smysl 
a už nemusíte vyhledávat kartářky – sami sobě, 
svým blízkým i přátelům dokážete poradit.

PrVnÍ alBUm našeho dĚťáTka
cena 399,- kč

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

LADA SKuLILOVá
šťasTný domoV 

PomocÍ FenG šUeJ 
cena �69,- kč

záBaVné,  

JednodUché,  

PrakTIcké

CLARA CHRISTIAN
PozneJTe sVoU BUdoUcnosT

cena �79,- kč

Vítejte na kouzelné cestě poznání. Pomocí 
výkladu karet, numerologie, čtení z ruky, ky-
vadélka, automatické kresby a dalších metod 
zjistíme, kterým směrem se vydat. Máme-li 
potkat osudového partnera, musíme mu vy-
kročit naproti. Štěstí je třeba vyjít vstříc, aby 
vědělo, do které náruče má spadnout…

Málokterý rodič se nevrací ke dnům, kdy 
se narodily jeho děti, kdy začaly vnímat 
svět a rozhlížet se po něm, kdy udělaly 
první nesmělé krůčky. Překrásně ilu-
strovaný deníček umožní všem rodičům 
uchovat si tyto příjemné vzpomínky jako 
živé. Žádaná a neocenitelná publikace 
dárkového charakteru.

Týden po týdnu informace o průběhu těho-
tenství i porodu od početí až po šestinedělí. 
Vývoj plodu, životospráva, těhotenské potí-
že, přípravy na porod, různé formy porodu, 
péče o matku a dítě. 

PAuL JOANNIDES
seX Je UmĚT,  

chTÍT a VĚdĚT
cena �89,- kč

esoTerIka / dUšeVnÍ harmonIe8/ 9/esoTerIka / dUšeVnÍ harmonIe 

doPorUČUJeme
nádherný  

dárek Pro 

neJkrásnĚJšÍ 

VzPomÍnkY

únor
doPorUČUJeme

doPorUČUJeme



JOHN BAILEy
encYkloPedIe modernÍho rYBáře

cena 499,- kč

Publikace potěší začínající rybáře i profesionály, kteří se chtějí 
ve svém umění zdokonalit. Autor popisuje taktiky rybaření 
na všech vodách, podrobně radí, jak vybrat správné náčiní 
a jak připravit nástrahy k lovu pstruhů, kaprů, štik, lososů 
i dalších druhů, aby úlovek byl co nejúspěšnější. Rybářskou 
vášeň podnítí i exkluzivní, působivé fotografie.

F. HECKER / K. HECKER 
PrůVodce PřÍrodoU

cena �89,- kč

JANA MARTINKOVá
rosTlInY –  

kaPesnÍ aTlas
cena �69,- kč

VLADIMíR ANTONíN
hoUBY – kaPesnÍ aTlas

cena �69,- kč

EVAMARIA WECKER 
alPY – neJkrásnĚJšÍ VYhlÍdkY 

cena 3�9,- kč

Neumíte si představit dovolenou bez úžas-
ných horských scenérií? Objevte nejkrásnější 
zákoutí našich nejbližších velehor. Vyberte si 
túry podle obtížnosti, ty poskytnou opravdový 
zážitek z pobytu na horách vám i vašim dětem. 
Nechybí mapy, důležité orientační body, tipy 
na ubytování, občerstvení… Stačí jen nazout 
ty správné boty a vyrazit. 

JOHN STEINBECK
na Východ od ráJe

cena �89,- kč

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

DIETER SEIBERT
alPské TřÍTIsÍcoVkY

cena 319,- kč

HILARy SHARP
TUrIsTIcký PrůVodce  

záPadnÍmI alPamI
cena 149,- kč

EuGEN E. HüSLER
TUrIsTIcký PrůVodce 

dolomITY
cena 3�9,- kč

GABRIELA KREJCAROVá
naIl arT

cena 399,- kč

CHARLOTTE  BRONTË
Jana eYroVá
cena �69,- kč

JOHN STEINBECK
o mYšÍch a lIdech

cena 199,- kč

JOHN STEINBECK 
neznámémU BohU

cena �49,- kč

CATHERINE COOK
TenIs 

cena �89,- kč

HANNu JÄNNES/OWEN ROBERTS
PTácI našIch lesů  

a zahrad

Zeptejte se ornitologů, kolik ptačích druhů 
jsou schopni rozpoznat podle zpěvu, dřív než 
je uvidí. Určitě víc než padesát procent. Zkuste 
se to naučit také – a prvním krokem může být 
návštěva lesa či zahrady, kde vás brzy zrána při-
vítá ptačí koncert. Chce jen trochu trpělivosti 
a času rozlišit jednotlivé ptáky a jejich hlasy. 
Právě tato kniha vám pomůže.

P. CHRASTINA / P. REKOVá
aUToškola od a do z

cena 199,- kč

H. JÄNNES/O. ROBERTS
PTácI

cena ��9,- kč

OSCAR WILDE
oBraz dorIana GraYe

cena �19,- kč

DáJA MRáZOVá
domácÍ Pekárna �

cena 199,- kč

DáJA MRáZOVá
domácÍ Pekárna

cena 189,- kč

DáJA MRáZOVá
domácÍ Pekárna 
snadné recePTY

cena 199,- kč

JACquELINE BELLEFONTAINE
100 neJlePšÍch recePTů  

Pro domácÍ PekárnU
cena 3�9,- kč

hoBBY10/ 11/hoBBY

doPorUČUJeme

řÍJen
doPorUČUJeme

doPorUČUJeme



SIDNEy SHELDON
VĚř Ve sVého Boha

cena �79,- kč

Čtyři ženy se před světem i vlastní minulostí 
skryly do kláštera, ten však surově přepadnou 
vojáci plukovníka Acoca. Podezírají církev z po-
moci Baskům a hledají jejich vůdce. Megan, Te-
reza, Graciela a Lucia prchnou za dramatických 
okolností. Jak se jim změní osudy? Vrátí se do 
kláštera, nebo si zvolí mezi láskou a bohatstvím?

SIDNEy SHELDON
hnĚV andĚlů

cena �99,- kč

Michael, mafiánský boss využil Jenifer tak, že se její 
život i slibná kariéra ocitly v troskách. Dokázala se 
však znovu postavit na nohy, a stala se z ní obávaná 
obhájkyně, která nadevše ctí spravedlnost. Jenže 
osud si sní opět pohrál a ona musí Michaela žádat 
o pomoc. Jennifer ví, že tímto krokem pomůže 
svým milovaným, ale podruhé ničí sama sebe …

ROMAN BuREš
leGIonář 

cena �49,- kč

V Teutoburském lese padnou římské legie do 
pasti Germánů. Zajatý legionář Titus je jako 
otrok přidělen Marse, dceři náčelníka. Římané 
však naplánují odvetu a vyplení vesnici, kde 
Marsa žije v tajném milostném svazku s otrokem 
Titem. Karta se obrací: Marsa je teď válečnou 
kořistí a Titus se musí rozhodnout, koho zvolit.

SIDNEy SHELDON
hVĚzdY sVÍTÍ z VýškY 

cena �49,- kč

SIDNEy SHELDON
PokUd PřIJde zÍTřek

cena �89,- kč

TILLy BAGSHAWE
Po seTmĚnÍ 
cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
mIsTroVská hra 

cena �89,- kč

SIDNEy SHELDON
neBezPeČÍ PraVdY 

cena �69,- kč

ANDy McNAB 
aGresor

cena �89,- kč

SCOTT ODEN
káhIrský leV

cena �69,- kč

SIDNEy SHELDON
nIc neTrVá VĚČnĚ

Už když doktorka Paige Taylorová operuje Johna 
Bronina, pochopí, že mu nezbývá naděje. Ani jeho 
bohatství mu zdraví nevrátí. Po operaci ho lékařka 
navštíví a poví mu pravdu. Postupně se mezi nimi 
rodí přátelský vztah, a když ji John sám požádá 
o eutanazii, zaskočí ji. Má jako lékařka dál bojovat 
o život nemocného, i když je to marné, nebo má 
zoufalého člověka zbavit utrpení?

TILLy BAGSHAWE
andĚl TemnoTY

V Hollywoodu je brutálně zavražděn bohatý 
starý obchodník s uměním, útok jen taktak 
přežije jeho mladá manželka Angela, znásilně-
ná a surově zbitá. Detektiv McGuire při po-
hledu na její zničenou krásu přísahá, že najde 
toho, kdo tento odporný zločin spáchal. Jenže 
Angela po propuštění z nemocnice záhadně 
zmizí a na scéně se objeví další mladá vdova…

CHRISTOPHER SMITH
rIValoVé

Pod pokličkou moci, bohatství a uhlazených 
způsobů, které navenek charakterizují Pátou 
avenue, bují chamtivost, nenávist a touha po 
pomstě. Louis Ryan prahne po krvi. George 
Redman s rodinou jsou jeho cíl. Nejúčinnější 
prostředek – nájemný vrah. Připravte se na di-
vokou jízdu, kterou nelze zastavit.

MATTHEW REILLy
sTrašák 

a armáda zlodĚJů
cena �89,- kč

EDISON MARSHALL
VIkInG

Bývalý otrok Ogier se stane jedním z vikin-
ských 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, Ogier zjistí úděsnou pravdu sám 
o sobě…

SIDNEy SHELDON
VzPomÍnkY na Půlnoc

cena �69,- kč

SIDNEy SHELDON 
odVrácená sTrana 

PůlnocI
cena �89,- kč
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DAVID MORRELL 
na osTřÍ

cena �99,- kč

DAVID MORRELL
na hranĚ TemnoTY

Na londýnském předměstí je hrůzným způso-
bem vyvražděna celá rodina a způsob se nápadně 
shoduje s neobjasněnými vraždami z roku 1811. 
Vrah jako by kopíroval knihu Thomase Quin-
ceyho nazvanou Vražda jako umění. I proto se 
Quincey sám stane hlavním podezřelým. S po-
mocí dcery Emily musí odhalit pravdu dřív, než 
bude prolita další krev…

ROGER HOBBS
neVIdITelný

Umím dokonale zahladit stopy a odstranit pro-
blémy. Tentokrát to je pár nedodělků ze zpacka-
né akce v kasinu. Ty nedodělky představují mi-
lion babek v hotovosti. Mám na to osmačtyřicet 
hodin a někdo mi jde po krku. Ovšem nejdřív 
mě musí najít. Neříkají mi Neviditelný pro nic 
za nic.

JAMES PATTERSON
zaBÍT aleXe crosse

Došlo k únosu prezidentových dětí, avšak nikdo 
nepožaduje výkupné. Alex dělá, co může, ale 
kdosi vysoce postavený se snaží udržet ho mimo 
případ. A šance, že se podaří najít děti živé, se 
zmenšují. Během emotivní soukromé schůzky 
požádá první dáma Alexe, aby její děti zachránil. 
On nemá jedinou stopu a učiní zoufalé rozhod-
nutí, které je v rozporu s tím, v co věří.

JAMES PATTERSON
Podraz 

cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
a PaVoUk PřIcházÍ

cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
Černý TYGr
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
UVIdÍš, zemřeš

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
oko za oko
cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
BIkInY

cena 99,- kč

JAMES PATTERSON
hra na schoVáVanoU

cena 89,- kč

MARK ALLEN SMITH 
VYmÍTaČ lŽÍ
cena �69,- kč

JAMES PATTERSON
mIsTroVský Tah

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
JedenácTá rozhodne

cena �89,- kč

Když je nemilosrdně zavražděn milionář Chaz 
Smith, zjistí Lindsay Boxerová, že vražedná 
zbraň je totožná s tou, kterou někdo vzal ze 
skladu důkazních materiálů na jejím oddělení. 
Vrahem může být kdokoliv – dokonce i její nej-
bližší přítel.

JAMES PATTERSON 
deVáTý soUd
cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
desáTé VýroČÍ

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON
soUkromé hrY

cena �89,- kč

J. PATTERSON/ L. MARKLuND
PohlednIce smrTI

cena �89,- kč

LISA BALLANTyNE
kdo Je Bez VInY

cena �79,- kč

JAMES PATTERSON
okamŽIk PřekVaPenÍ

cena �89,- kč

JAMES PATTERSON / DAVID ELLIS
ProVInIlé manŽelkY

cena �89,- kč

Abbie a její tři kamarádky vystoupí ze soukromého vr-
tulníku a ubytují se v nejluxusnějším hotelu, v jakém 
kdy byly. Po čtyři dny si mohou daleko od svých man-
želů užívat všeho, co okázalé a zároveň diskrétní Mon-
te Carlo přináší. Pak se jednoho rána Abbie probudí 
obklopená místními policisty. Stalo se něco hrozného 
– všechny čtyři ženy jsou obviněny z vraždy…
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WILBuR SMITH
koPÍ osUdU
cena 319,- kč

WILBuR SMITH
hromoBITÍ

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
sÍla meČe

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
modrý horIzonT

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
BĚsnĚnÍ

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
Čas zemřÍT

cena �99,- kč

**

*

WILBuR SMITH
PTaČÍ VodoPádY

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
PoBřeŽÍ V Plamenech 

cena 319,- kč

*

WILBuR SMITH
loVcI dIamanTů

cena �69,- kč

WILBuR SMITH
monzUn

cena 319,- kč

*

WILBuR SMITH
TVrdšÍ neŽ dIamanT

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
řÍše kamenného 

sokola
cena �99,- kč

WILBuR SMITH
andĚlé PláČÍ

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
TrIUmF slUnce

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
leoPard loVÍ V TemnoTách

cena �99,- kč

*
**

****

**

WILBuR SMITH
zlaTokoPoVé

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
BĚsnÍcÍ sPraVedlnosT

cena �99,- kč

**

WILBuR SMITH
orel V oBlacÍch

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
zlaTá lIška
cena �99,- kč

WILBuR SMITH
PÍseŇ slonů
cena �89,- kč

WILBuR SMITH
oko TYGra

cena �89,- kč

*

WILBuR SMITH
VolánÍ na ďáBla

cena �69,- kč

WILBuR SMITH
draVec

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
na ŽIVoT a na smrT

cena �99,- kč

*

*

* sága rodu Courtneyů     * * sága rodu Balantyneů 

* *

*

*

WILBuR SMITH
šelma

cena 319,- kč

Během plavby v Indickém oceánu přepadnou somál-
ští piráti jachtu ropné magnátky Hazel Bannockové 
a unesou její dceru Caylu. Požadují za ni astronomické 
výkupné. Hazel získá důkazy o nelidském týrání své 
dcery, a protože úřady odmítají pomoci, obrátí se na 
majitele bezpečnostní agentury Hectora Crosse. Spolu 
s ním bere spravedlnost do vlastních rukou… 

WILBuR SMITH
BlUdný krUh

Hazel a Hector prožívají šťastné dny v očekávání 
narození potomka. Cestou z Londýna je však Ha-
zel přepadena a na následky zranění umírá. Ještě 
předtím přivedla na svět císařským řezem dceru. 
Zdrcený Hector se domnívá, že za vraždou jeho 
ženy stojí somálští piráti. Jenže na scéně se objevu-
je jiný staronový nepřítel…

*
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WILBuR SMITH
řeka Bohů III.

cena 319,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů II.
cena �99,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů I.
cena 319,- kč

WILBuR SMITH
řeka Bohů IV.

cena 319,- kč

LOuIS L' AMOuR
neČekaný odPor

cena �49,- kč

LOREN ZANE GREy
dUsoT koPYT 
cena ��9,- kč

ALEC PALMER
zTracené mĚsTo

cena �69,- kč

LOuIS L' AMOuR
kraJIna PIsTolnÍků

Městečko Confusion spalují bezpráví a násilí. Matt 
Coburn a Dick Felton chtějí nastolit zákon a pořádek 
a jsou schopni použít i oprátku, aby svého cíle dosáhli. 
Proti nim stojí nájemní zabijáci, kteří to s pistolemi 
umějí. Matt a Dick ve snaze chránit město, kde objev 
zlata znamená bohatství, nebo smrt, vědí, že každý dal-
ší krok za spravedlností může být krokem posledním.

LOuIS L' AMOuR
Psanec 

cena 99,- kč

LOuIS L' AMOuR
Jezdec Bez mInUlosTI 

cena ��9,- kč

LOuIS L' AMOuR
na mUšce

cena �49,- kč

LOuIS L' AMOuR
Železná sPraVedlnosT

cena �49,- kč

WILBuR SMITH
Posel slUnce

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
nenasYTný Jako moře

cena �99,- kč

WILBuR SMITH
dIamanToVá cesTa

cena �89,- kč

WILBuR SMITH
nářek Vlků
cena �69,- kč

KAREL CuBECA
PÍskY ČasU 

cena �89,- kč

Kolem Gala Irvinga začnou jako supi kroužit lidé 
z Pentagonu, z ruských tajných služeb a dalších ne-
přátelských organizací, kteří chtějí využít jeho mi-
mořádné schopnosti. To pro Gala není podstatné, je 
posedlý jedinou touhou – zjistit víc o svém otci. Prá-
vě někde v Austrálii hluboko v písku na něho čeká 
cosi zvláštního, co i pro něho bude těžké pochopit.

KAREL CuBECA
zlaTo aFrIkY
cena �49,- kč

KAREL CuBECA
TaJemsTVÍ  

skrYTého klášTera
cena �49,- kč

KAREL CuBECA
PoselsTVÍ V dlanI

cena �89,- kč

KAREL CuBECA
a Bůh mlČel 
cena �89,- kč

PETER WATT 
osedlaT VÍTr
cena �89,- kč

KAREL CuBECA
PraVá TVář andĚla

cena �89,- kč

KAREL CuBECA
Ve sPárech osUdU

cena �49,- kč

ROMAN CíLEK
TřIkráT aleX mIller

cena �49,- kč

WOLFGANG KAES
na VlasTnÍ PĚsT

cena �69,- kč
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MARy HIGGINS CLARK
má rád hUdBU, rád TanČÍ

cena �69,- kč

Darcy připravuje film o lidech, kteří si dávají 
schůzky pomocí inzerátů. Přemluví kamarádku 
Erin, aby na několik z nich odpověděla. To se 
však stane Erin osudným. Na jedné ze schůzek je 
zavražděna a Darcy, kterou bolestně pronásleduje 
pocit viny, se rozhodne po vrahovi pátrat sama. 
Rozhodí po internetu několik inzerátů a čeká… 

KEN McCLuRE
dIaGnóza 
cena 99,- kč

KEN McCLuRE 
Ve VYššÍm záJmU

cena �49,- kč

KEN McCLuRE
BÍlá hrozBa
cena �49,- kč

EILEEN DREyER
neohlÍŽeJ se
cena �69,- kč

EILEEN DREyER
kdo Je na řadĚ?

cena �69,- kč

JESSIE KEANE
šPInaVá hra
cena �79,- kč

M. H. CLARK
TaTÍnkoVa holČIČka

cena 99,- kč

M. H. CLARK
krása PřInášÍ smrT

cena �69,- kč

M. H. CLARK
zrYchlený TeP

cena �69,- kč

M. H. CLARK
kdo TĚ hlÍdá
cena �69,- kč

M. H. CLARK
na VIdĚnoU
cena �69,- kč

M. H. CLARK
V nárUČI nePřÍTele

cena �79,- kč

M. H. CLARK
PamaTUJ na mĚ 

cena �89,- kč

NICOLE AMREIN
dokTorka kaTeřIna 

– PrVnÍ Pomoc
cena 199,- kč

KEN McCLuRE 
Bezedná ProPasT

cena ��9,- kč

D. P. LyLE
hranIce důVĚrY

cena �69,- kč

DANIEL M. ANNECHINO
ProBUzenÍ

cena �79,- kč

KEN McCLuRE 
zámĚna

cena �49,- kč

M. H. CLARK
za BÍlého dne

cena �69,- kč

DOuGLAS P. LyLE
Posel sPraVedlnosTI

cena �79,- kč

Dub Walker vyšetřoval stovky zločinů, ohledával zo-
havené ostatky obětí brutálních vražd, a proto se do-
mníval, že v jeho profesi ho už nic nepřekvapí. Ovšem 
když je zavražděn jeho blízký přítel, vše je jinak. Vrah 
jako by se mu vysmíval, jeho brutalita roste s každou 
další obětí. Walker nastraží na pachatele past, ale to, 
co v ní uvízne, mu doslova vyrazí dech… 

EILEEN DREyER
zlomená PřÍsaha

cena 99,- kč

KEN McCLuRE
Bezmezná cTIŽádosT

cena 99,- kč

M. H. CLARK
TVrdohlaVá sesTřIČka

cena �69,- kč

MARy HIGGINS CLARK
PraVdU znáT nemUsÍš

Mariah je zdrcená z otcovy násilné smrti, ale zno-
vu ji probere k životu, když z vraždy obviní její 
matku trpící Alzheimerovou chorobou. Protože 
otec těsně před smrtí překládal cenný rukopis, 
který nyní není k nalezení, padne podezření i na 
jeho kolegy a přátele. Dokáže Mariah uvěřit, že 
tátu zradil přítel, k němuž ji to nezadržitelně při-
tahuje, anebo se smíří s matčinou vinou?
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JACKIE COLLINS 
PlaVBa za VšechnY PrachY

cena 319,- kč

Miliardář Aleksandr a jeho přítelkyně Bianca pozvou 
pět bohatých dvojic na svou luxusní jachtu. Všichni 
se tváří jako nejlepší přátelé, jenže brzy vyjdou naje-
vo skrytá nenávist i závist a odhalí se úzkostlivě stře-
žená tajemství. Když se rozhádaná smetánka ocitne 
ve skutečném nebezpečí a jde jim o život, náhle zjis-
tí, že nejsou všemocní, jak si namlouvali.

JACKIE COLLINS 
PomsTa lUckY

cena 139,- kč

Lucky je okouzlující a láskyplná pro své přátele 
a současně nebezpečná pro všechny nepřátele. 
Tentokrát nebojuje ani o moc, ani o lásku, nýbrž 
o smysl své existence.V ohrožení je její filmové 
studio a někdo ji chce připravit o manžela. Luc-
ky se odhodlaně vrhne do boje...

JACKIE COLLINS
BohYnĚ PomsTY
cena �99,- kČ

JACKIE COLLINS 
smrTelné PokUšenÍ

cena 99,- kč

JACKIE COLLINS
mIláČek Žen
cena 3�9,- kč

JACKIE COLLINS
šance

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
neBezPeČná Žena

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
lUckY

cena 1�9,- kč

JACKIE COLLINS
naIVnÍ mrcha

cena �89,- kč

JACKIE COLLINS
mIlencI a hazardnÍ hráČI

cena 349,- kČ

JACKIE COLLINS
ladY Boss

cena 139,- kč

FERN MICHAELS
manŽelská hra

cena �49,- kč

VICTORIA FOX
hollYWoodšTÍ hřÍšnÍcI

cena �79,- kč

LINDA HOWARD
sTráŽce úsVITU

cena �69,- kč

LINDA HOWARD
neBezPeČnĚ BlÍzko 

cena ��9,- kč

CHRISTINE DREWS
neJlePšÍ PřÍTelkYnĚ

Katrin, matka tříletého Lea, je po návratu do rod-
ného města na všechno sama, její muž Thomas 
pořád jen pracuje. Před školkou se seznámí s Tan-
jou, matkou malého Bena. Obě ženy se spřátelí. 
Když Katrin náhle zemře otec a ona nechce brát 
syna na pohřeb, neví si rady, kdo by se o malé-
ho chlapce postaral. Její nová přítelkyně Tanja se 
ochotně nabídne…

LINDA HOWARD
cIzÍ TVář

Lizette se jednoho rána probudí a u zrcadla s hrů-
zou zjistí, že hledí do cizí tváře. Vůbec na nic si 
nevzpomíná. Brzy zjistí, že je sledována. Tajemný 
a obávaný Xavier, který dohlíží na Lizettiny sledo-
vatele, nedovolí, aby se jí něco stalo. Ale možnost, 
že si Lizette vzpomene, co se před lety stalo, je 
hrozbou i pro něho samotného.

LINDA HOWARD
neBezPeČné VYhlÍdkY

cena �69,- kč

BETH HARBISON 
krásná, BohaTá, šTIhlá

cena �69,- kč

RONNI COOPER
násTrahY VelkomĚsTa

cena �69,- kč

OLIVIA DARLING
láska Je nekrYTý šek

cena �69,- kč

ARTuRO PéREZ-REVERTE
králoVna JIhU

cena �89,- kč

JO REES
láska, ČesT a PrachY

cena �69,- kč

JACKIE COLLINS
ŽenaTÍ mIlencI

cena 1�9,- kč
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NORA ROBERTS
Pohanský kámen

cena �89,- kč

Gage a Cybil mají dar nahlédnout do budouc-
nosti, ale musí spojit síly i srdce, aby dokázali 
čelit tomu, co přijde. V osudný den, kdy se spo-
lu s přáteli vydají k Pohanskému kameni, Gage 
pochopí, že se musí obětovat, aby je zachránil. 
Najednou se ocitne před těžkou volbou, ve které 
proti sobě stojí osudová láska a pokrevní pouto. 

J. D. ROBB 
kaŽdý má moTIV

cena �89,- kč

Eva je pozvána na večírek, který skončí tragédií: 
v bazénu je nalezena mrtvola mladé herečky. 
Rozbíhá se vyšetřování a Eva odhalí, že k vraždě 
mohl mít motiv kdokoli z přítomných, protože 
oběť se chovala nesnesitelně a všichni se s ní bě-
hem večera pohádali. Vzápětí však dojde k další 
vraždě – a Eva se opravdu nemá čeho chytit…

J. D. ROBB
To se TI Jen zdá

cena �89,- kč

J. D. ROBB 
FanTazII se meze 

nekladoU
cena �89,- kč

J. D. ROBB 
nePrůsTřelné alIBI

cena �89,- kč

NORA ROBERTS 
ŽhaVý led

cena �69,- kč

NORA ROBERTS
sedmé znamenÍ 

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
neBezPeČné úToČIšTĚ

cena �99,- kč

NORA ROBERTS 
zákon PřITaŽlIVosTI 

cena �89,- kč

NORA ROBERTS 
na růŽÍch UsTláno

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
koUzlo okamŽIkU

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
ohnIVý soUmrak

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
zaVáTé sToPY

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
mĚsÍČnÍ PerlY 

cena �69,- kč

NORA ROBERTS
sen V BÍlém
cena �89,- kč

NORA ROBERTS
kde konČÍ řeka

cena 99,- kč

NORA ROBERTS 
VeřeJná TeJemsTVÍ

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
únIk

cena 99,- kč

NORA ROBERTSOVá
kraJIna sVĚTla

Meg vinou otce, který rodinu opustil, zanevřela 
na všechny muže. Čirou náhodou je objeveno 
v jedné jeskyni mužské tělo se zabodnutým ce-
pínem v hrudi. Detektiv Nat, který Meg miluje, 
jí musí sdělit, že její otec byl zavražděn. Pohled 
jeho očí proniká Meg pod kůži a probouzí city, 
uložené kdesi velmi hluboko. Pak následuje další 
vražda – a vše najednou dostane jiný směr…

J. D. ROBB
mĚJ se na PozorU

Evu povolají k neuvěřitelnému případu: v oby-
čejném newyorském baru umírá násilnou smrtí 
osmdesát lidí. Ještě děsivější je, že tito lidé se 
brutálně pobili navzájem. Ti, co přežili, vypově-
děli, že je začala bolet hlava a pak už si na nic 
nepamatují. Během dvou dnů se odehraje totéž 
v jiné restauraci. Jde o teroristický útok, nebo 
o dílo vyšinutého jedince?

NORA ROBERTS
sPoJenI osUdem

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
PůlnoČnÍ záToka

cena 99,- kč

NORA ROBERTS
neBe mé láskY 

cena �89,- kč

NORA ROBERTS
zahráVáš sI s ohnĚm 

cena �99,- kč
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STANLEy STRuBLE
TaJemná leGenda maYů

cena 99,- kč

INEZ CORBI 
VzPomÍnkY  

na aUsTrálII
cena �69,- kč

VELVET
za ČernýmI dVeřmI

Ariel se dostane do tajného klubu, kde všichni 
nosí masky a nikdo nezná svého partnera. Pro 
muže, se kterým se Ariel sblíží a zažije s ním 
neuvěřitelné erotické chvíle, je ochotná riskovat 
vše. O jak velké riziko jde, bohužel zjistí, až když 
odhalí, kdo se pod maskou jejího náruživého 
milence skrývá.

ANA M
V hnÍzdĚ kolIBřÍka

Karolína má dvě zdravé děti, milujícího muže a 
společně vybudovanou vysněnou firmu. Co víc 
by si mohla ještě přát? To nečekaně zjistí, když 
bez varování spadne do víru vášně a prožije ne-
zapomenutelnou noc – s cizím mužem! Jak vy-
sokou cenu bude muset žena zaplatit za objevení 
tělesných slastí?

ELIZABETH HARAN
kVĚTY V PoUšTI

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

HANA HINDRáKOVá
doBroVolnIce

Amélie objeví inzerát na práci dobrovolnice 
v uprchlickém táboře Kakuma v Keni. Zaplatí 
poplatek, ale po příletu zjistí, že naletěla podvod-
níkům. Začne pomáhat ve slumech, kde panují 
otřesné podmínky. Navíc zde někdo unáší děti. 
Amélie zkusí pátrat, netuší však, jaké nebezpečí 
jí hrozí. Jednoho dne procitne v chýši v zakrvá-
ceném oblečení a vůbec nic si nepamatuje.

CANDICE PROCTOR
Pod aUsTralským slUncem

cena �79,- kč

Patrickovi přirostly k srdci život v australské divo-
čině i práce na farmě. Miluje své děti a není vůbec 
nadšený, když dorazí upjatá anglická guvernantka 
Amanda, která má výchovu jeho potomků převzít. 
Ani Amanda si nemůže zvyknout na nepohodlný 
život na farmě. Obstojí uprostřed drsné reality? Co 
se vlastně skrývá pod její hrdou maskou?

KIMBERLEy FREEMAN
lUČnÍ kVÍTÍ 

cena �69,- kč

KAyLA FLEMING
sToPY VĚTrU
cena �69,- kč

ELIZABETH HARAN
mÍsTo na slUncI

cena �69,- kč

ELIZABETH HARAN
VeČernÍ Vánek

cena �79,- kč

ELIZABETH HARAN
PlanoUcÍ eUkalYPTY

cena �79,- kč

Ebenezer Mason touží po krásné Abby, avšak 
dívka jím pohrdá. Ebenezer se uchýlí k úskoku – 
dívku nadroguje a nechá se s ní oddat. Ráno po 
svatební noci je mrtvý. Když je Abby obviněna 
z vraždy, zpanikaří a uteče. Po čase zjistí, že je tě-
hotná a že zdědila celý manželův majetek. Jenže 
Ebenezerův syn to nehodlá nechat jen tak…

B. T. BRADFORD
PřÍlIš sIlné PoUTo

cena �89,- kč

B. T. BRADFORD
mosTY osUdU

cena �89,- kč

CLAIRE BOuVIER
nĚŽný déšť
cena �69,- kč

B. T. BRADFORD
rodInný nePřÍTel

cena �89,- kč

HANA HINDRáKOVá
dĚTI nIkoho
cena �39,- kč

CATHERINE MILLET 
seXUálnÍ ŽIVoT   

caTherIne m.
cena 99,- kč

LAuRA ESquIVEL
malInallI

cena  �49,- kč

ELIZABETH HARAN
slUncem sPálená zemĚ

cena 99,- kč
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ELIZABETH LOWELL
KROK DO NEZNÁMA

CENA 289,- Kč

ELIZABETH LOWELL
NECH MINULOST SPÁT

Lina tráví život zkoumáním starověkých mayských 
vykopávek v Yucatánu. Krátce poté, co zmizely 
velmi cenné mayské artefakty, vtrhne do jejího 
života svérázný Hunter Johnston, který ukradené 
předměty hledá. Vzájemná přitažlivost oba dva za-
skočí, ale když už přece odloží ochrannou masku, 
je na řadě další zkouška... mnohem nebezpečnější.

BRONWYN PARRY
STÍNY HORKÉHO LÉTA

Jo pracuje jako strážkyně národního parku a v aus-
tralské divočině se cítí jako v ráji, dokud neobjeví 
tělo mrtvého muže. Vyšetřování se ujme Nick, 
který dokáže tak dobře operovat v utajení, že ani 
jeho kolegové netuší, na čí straně stojí. Zpočátku 
jednoduchý případ se začíná komplikovat, zato 
Nickova priorita je čím dál jasnější – ochránit Jo.

ELLEN ALPSTEN
SESTRY RUDÉHO SLUNCE

Farma v Keni je domovem tří žen různého etnic-
kého původu: Emelie je Evropanka, Iman dcera 
Masajky a Aiša muslimka. Nad každou visí hroz-
ba: Emelie prchá před matkou, Iman čelí masajské 
kletbě a Aiša se bojí vynuceného sňatku. Přátelství 
dostane trhliny: mají všechny tři zachránit farmu 
před úpadkem, anebo jít za hlasem svého srdce 
a tím zachránit jen sebe?

LucY ALISON
LÉTO PLNÉ TAJEMSTVÍ

Megan, Esmé a Claudia žijí v různých částech svě-
ta, jedno však mají společné – touhu zjistit, kým 
skutečně jsou. Vydají se na dobrodružnou cestu za 
pravdou. Její odhalení může každé z nich pomoct 
překročit stín minulosti, anebo naopak převrátit 
život naruby.

ELIZABETH LOWELL
SMARAgDOVÁ JESKYNě

CENA 99,- Kč

ELIZABETH LOWELL
STřÍbRNÁ HLADINA

CENA 99,- Kč

LAuRA WALDEN 
UPROSTřED RÁJE

CENA 289,- Kč

LAuRA WALDEN
PůLNOčNÍ RITUÁL

CENA 269,- Kč

LAuRA WALDEN
OHNIVÁ LAgUNA

CENA 289,- Kč

ELIZABETH LOWELL
ZLATÁ KLEC

CENA 249,- Kč

TAMARA McKINLEY
NESPOUTANÉ DÁLKY

CENA 279,- Kč

TAMARA McKINLEY
NEúPROSNý žÁR

CENA 269,- Kč

TAMARA McKINLEY
POSLEDNÍ VALčÍK

CENA 289,- Kč

TAMARA McKINLEY
OSTROV ZTRACENýCH SNů

CENA 279,- Kč

ELIZABETH LOWELL
ZMATEK V SRDCI

CENA 269,- Kč

LAuRA WALDEN
POSVÁTNÁ PřÍSAHA

CENA 289,- Kč

Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví za svým 
otcem na Nový Zéland. Jenže ten se k ní chová tak 
cize, že zklamaná dívka se rozhodne odjet s nevlast-
ním bratrem mezi Maory. Když Vivian v posledním 
maorském hradišti vyslechne příběh starého Matui, 
začne jí plno věcí konečně dávat smysl – a naopak 
se vynoří nové otázky. 

BEATRIX MANNEL
VůNě POUŠTNÍ RůžE

CENA 269,- Kč

Fanny nalezli jako nemluvně u brány kláštera. 
Dospěla a nyní odhodlaně pátrá po svém půvo-
du, i když jako jediné vodítko jí slouží náramek ze 
skleněných perel. Různé indicie ukazují na Afriku. 
V poušti Namib jí kouzelnice Zahaboo pomůže 
odhalit pravdu, proč právě perly jsou strašlivým 
prokletím mnoha generací žen z její rodiny.
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ASHLEY cARRINGTON
JESIKA – ZKOUŠKY LÁSKY

Nevinně odsouzenou Jesiku deportují do austral-
ské kolonie. Na lodi panují špína a hlad, na den-
ním pořádku jsou týrání a znásilňování žen. Po 
ztroskotání v bouři se zachrání jen Jesika a mladý 
osadník Mitchell. Ten se během strastiplného pu-
tování divočinou do dívky zamiluje. Jesika, nyní 
trestankyně na útěku, si uvědomuje, jakou hrozbu 
pro něho představuje…

ILONA MARIA HILLIGES
bÍLÁ čARODěJKA

CENA 229,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
OZVěNA  

AfRICKýCH bUbNů
CENA 269,- Kč

BARBARA WOOD
PANENKY Z RÁJE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
STRÁžKYNě TAJEMSTVÍ

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
POD AfRICKýM  

SLUNCEM
CENA 319,- Kč

BARBARA WOOD
DUHOVý HAD
CENA 299,- Kč

BARBARA WOOD
HVěZDA bAbYLONU

CENA 269,- Kč

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

BARBARA WOOD
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 319,- Kč

BARBARA WOOD
DOKONALÁ HARMONIE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
VYVOLENÁ

CENA 289,- Kč

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 božská 
moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a ne-
bezpečí. V Římě totiž vládne krutý císař Nero.

BARBARA WOOD
POSVÁTNÉ MÍSTO

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
PLAMEN DUŠE

CENA 289,- Kč

BARBARA WOOD
HOřKÉ TAJEMSTVÍ

CENA 249,- Kč

BARBARA WOOD
SEDM DÉMONů

CENA 289,- Kč

AIŠA
PERLA HARÉMU

CENA 269,- Kč

LINDA LAEL MILLER
NěžNý RYTÍř
CENA 229,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
SKRYTÉ SRDCE AfRIKY

CENA 259,- Kč

cATHERINE cOuLTER
NEZKROTNÁ NEVěSTA

CENA 99,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
HVěZDY NAD AfRIKOU

CENA 249,- Kč

cATHERINE cOuLTER
KLETbA ZELENýCH OčÍ

CENA 249,- Kč

cATHERINE cOuLTER 
HLUbOKO V SRDCI

CENA 289,- Kč

ELIZABETH HOYT
HADÍ PRINC

CENA 269,- Kč

LISA cOOKE 
SRDCOVÉ ESO
CENA 249,- Kč

ILONA MARIA HILLIGES
DCERA AfRIKY

CENA 259,- Kč
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uLLA FRÖHLING
UKRADENý žIVOT

CENA 269,- Kč

Kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské 
sektě vlastní svět plný sadistického násilí. Zde 
mohl děti, ženy i muže beztrestně ponižovat, 
týrat, znásilňovat, trápit hlady, drasticky jim 
vymývat mozky a jinak je ničit. Tento pekelný 
domov, který „otec Paul“ svým ovečkám při-
pravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnější-
ho světa, dokud se některé z obětí nevzepřely.

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

SARAH FORSYTH
ZOTROčENÁ

CENA 249,- 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

FRANcEScA  MARcIANO
SNY UKRYTÉ V ZÁVOJI

CENA 229,- Kč

DORIS GLücK
UMLčENÁ

CENA 249,- Kč

JAcKY TREvANE
fATwA

CENA 249,- Kč

M. NAZER / D. LEWIS
bYLA JSEM OTROKYNÍ

CENA 99,- Kč

B. KOuDELKOvá / M. BáRTA
NA ROZCESTÍ
CENA 249,- Kč

B. KOuDELKOvá / M. BáRTA
NÁVRAT  DO čESKÉHO PEKLA

CENA 229,- Kč

H. BASHIR / D. LEWIS
SLZY POUŠTě
CENA 269,- Kč

SABATINA JAMES
SAbATINA

CENA 99,- Kč

cHOGA REGINA EGBEME
ZA ZLATýMI MřÍžEMI

CENA 99,- Kč

SOHEIR KHASHOGGI
DěTÍ SE NEVZDÁM

CENA 99,- Kč

FATIMA
OTROKYNÍ  

V JEDENÁCTI LETECH
CENA 249,- Kč

T. OKPARA / c. GuINET
CENA MÉHO žIVOTA

CENA 249,- Kč

N. ALI / D. MINOuI
DěTSKÁ NEVěSTA

CENA 199,- Kč

MARTINE AYOTTE
Oběť 

CENA 269,- Kč

cRISTINA OBBER / AMANI EL NASIF
MAMI, SLITUJ SE!

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

OXANA KALEMI 
MAMI, VRAť SE! 

CENA 249,- Kč

NABILA SHARMA 
PEKLO V CHRÁMU bOžÍM 

CENA 269,- Kč

Nabila marně prosí rodiče, aby ji nenutili 
chodit na studium koránu. Učitel je starý od-
porný imán, který ji začne zneužívat. Pět let 
dívka trpí, a těší se na konec studia, že bude 
normálně žít. Když se to rodiče dozvědí, dá-
vají vinu jí. Nenabídnou dceři útěchu ani po-
moc, a matka dokonce slíbí známým za smrt 
své dcery odměnu.
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PATRIcIA L. O'NEILL 
fARAONKA

CENA 269,- Kč

cONSTANcE  O'BANYON
DCERA EgYPTA 

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

STEPHANIE DRAY 
ZNAMENÍ bOHYNě ISIS

CENA 269,- Kč

ELIZABETH PETERS
fARAONOVA POMSTA

Na žádost vdovy po záhadně zemřelém lordu Bas-
kervillovi se Emersonovi vydávají do Údolí králů 
pátrat po zapomenuté hrobce faraona. Dělníci 
vnímají lordovu smrt jako faraonovu kletbu. Za-
nedlouho je nalezeno tělo pohřešovaného lordova 
společníka, a to ve stavu, jako by prošlo procesem 
mumifikování. Amelie začne pátrat, kdo může 
mít motiv k vraždám.

PATRIcIA L. O'NEILL
HATŠEPSUT – VLÁDKYNě EgYPTA

Královna Hatšepsut čelí rivalitě mezi svými nej-
bližšími, ale hlavní problémy jí působí uprchlý 
zločinec Neferweben. Podněcuje vůdce ke vzpou-
ře a ona musí vytáhnout do boje. Sice si podmaní 
Kadeš, ale nepřítel se nevzdá. Hatšepsut zane-
dlouho umírá a odchází do posmrtného života, 
odkud sleduje, jak se Neferweben vloupal do její 
hrobky. Tam ho čeká krutá pomsta královny…

MIcHELLE MORAN
VěčNÁ SLÁVA

Marie je nadšena, když její skromné muzeum 
navštíví královská rodina, a s radostí přijme 
pozvání do Versailles, kde ubíhá život v přepy-
chu a marnivosti. Jenže v Paříži to vře. Když se 
gilotina stane každodenním přízrakem, Marie si 
zachrání život tím, že vyrábí posmrtné masky 
popravených přátel. Kdo z blízkých přežije?

ANNA PATRIcIO
OTROKYNě OD NILU

Kiya je jednoho dne unesena do osady v hloubi 
džungle, tam živoří jako otrokyně. Po vysvobo-
zení se jí ujme vysoce postavený kněz. V jeho 
domě se setká s Josefem, pohledným sloužícím, 
a vzniká mezi nimi víc než pevné pouto. Vzápětí 
se Josef stane obětí intrik knězovy manželky – až 
skončí ve vězení...

PATRIcIA L. O'NEILL
TRůN SLUNEčNÍHO bOHA

CENA 279,- Kč

ELIZABETH PETERS 
ZÁHADA SARKOfÁgU

CENA 279,- Kč

ELIZABETH PETERS
KNIHA MRTVýCH

CENA 249,- Kč

PHILIPPA GREGORY
VÉVODKYNě LUCEMbURSKÁ

CENA 299,- Kč

MIcHELLE MORAN
NEfERTARI – DěDICTVÍ  
KACÍřSKÉ KRÁLOVNY

CENA 269,- Kč

MIcHELLE MORAN
UROZENÁ VěZENKYNě

CENA 269,- Kč

MIcHELLE MORAN
NEfERTITI –  

DCERA VěčNOSTI
CENA 269,- Kč

ANNE O’BRIEN
JEJÍ VýSOST 

CENA 289,- Kč

PHILIPPA GREGORY
bÍLÁ KRÁLOVNA

CENA 269,- Kč

PHILIPPA GREGORY
čERVENÁ KRÁLOVNA

CENA 269,- Kč

ROBIN MAXWELL
TAJNý DENÍK ANNY 

bOLEYNOVÉ
CENA 269,- Kč

ANNE cLINARD BARNHILL
ZÁKON LÁSKY
CENA 269,- Kč

ROBERT FRIPP
KRÁLOVNA DVOU KRÁLů

CENA 99,- Kč

ELLA MARcH cHASE 
HřÍCH PANENSKÉ 

KRÁLOVNY
CENA 269,- Kč

bELETRIE34/ 35/bELETRIE

úNOR

LISTOPAD
řÍJEN

řÍJEN
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HANA  WHITTON
ELIŠKA PřEMYSLOVNA

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
ZIMNÍ KRÁLOVNA 

CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
ANNA čESKÁ
CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
KRÁSNÁ ANNA 

CENA 249,- Kč

M. G. ScARSBROOK
LUCREZIA bORgIA – DCERA ĎÁbLA 

CENA 269,- Kč

Lucrezia Borgia žije v přepychu, jenže pod po-
zlátkem papežského dvora se skrývá temné ta-
jemství: její otec a bratři se nemilosrdně zbavují 
každého, kdo jim stojí v cestě. Teď je na řadě Lu-
creziin manžel. Její plán, jak manžela zachránit, 
selhává, protože proti ní stojí mnohem hrozivější 
nepřítel, než si dokázala představit…

HANA WHITTON
ZIMNÍ PRINCEZNA

CENA 249,- Kč

Sophia, dcera Fridricha Falckého, nemohla uvě-
řit vlastnímu štěstí, když jí za manžela vybrali 
vévodu Williama. Jenže vévoda se rozhodne pro 
život se svou milenkou a veškerou moc i nevěs-
tu předá svému bratrovi Ernestovi, který Sophii 
miluje. Nad jejich manželstvím visí tíživý stín –  
Sophia nedokáže na Williama zapomenout… 

HANA WHITTON
KAREL IV.

CENA 249,- Kč

Karel IV. dovedl české země k rozkvětu, jen 
v soukromí jako by se mu štěstí vyhýbalo. Neby-
lo mu přáno, aby ho životem provázela milova-
ná Blanka. I když pak uzavíral politické sňatky, 
manželky měl upřímně rád. Netušil, že jediná 
Isabella z Valois ho celý život hluboce milovala 
a tajně doufala, že si ji ovdovělý král vezme. 

HANA WHITTON
ANNA fALCKÁ 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
LEVANDULOVÁ 

PRINCEZNA 
CENA 249,- Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNIN NÁPADNÍK 

CENA 229,- Kč

HANA WHITTON
žÁRLIVÁ CÍSAřOVNA

CENA 229,- Kč

cARLO ADOLFO MARTIGLI
KACÍř

CENA 289,- Kč

SuSAN HOLLOWAY ScOTT 
KRÁLOVSKý DAR

CENA 269,- Kč

HANA WHITTON
HRDOST DO VÍNKU

CENA 249,- Kč

vIOLA SLAvíKOvá
KRÁLOVNA NA úTěKU

Smrt Václava II. a jeho syna Václava III. vynese 
Jindřicha Korutanského a Annu, nejstarší dceru 
krále Václava II., na český trůn. Anna zoufale 
sleduje, jak neschopný Jindřich uvádí království 
do chaosu. Navíc prohraje boj o královskou ko-
runu se sestrou Eliškou a jejím ženichem Janem 
Lucemburským. Nešťastná tajně v noci opouští 
Pražský hrad…

cHRISTOPHER W. GORTNER
ZPOVěĎ KATEřINY MEDICEJSKÉ

CENA 289,- Kč

Kateřinu Medicejskou provdali za francouzského 
krále Jindřicha, kterému se vůbec nelíbila. Radě-
ji svou přízeň věnoval milenkám než královně. 
Když Kateřina ovdoví a zůstane s šesti malými 
dětmi sama v království plném zrádných šlech-
ticů, musí zajistit trůn pro své syny. Jenže za to 
zaplatí svými ideály i tajemstvím svého srdce. 

HANA WHITTON
KRÁLOVNA DAgMAR

Markéta Přemyslovna se do dánského krále Val-
demara II. zamilovala na první pohled a ochot-
ně přijala nabídku stát se jeho chotí i přijmout 
tradiční jméno dánských královen – Dagmar. 
Valdemar cítí, že potkal ženu, kterou nevede 
zištnost, ale čistá láska. Jenže český král udělal 
krok, který do Valdemarova srdce zasel zrnko 
pochybnosti.

cH. W. GORTNER
POSLEDNÍ KRÁLOVNA

CENA 269,- Kč

bELETRIE36/ 37/bELETRIE

DOPORUčUJEME

DOPORUčUJEME

DOPORUčUJEME
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DOPORUčUJEME



JAROSLAvA ČERNá
PERLOVÁ KORUNA

CENA 249,- Kč

Mladá Kunhuta věří, že se provdá za budoucího 
krále. Když o její ruku požádá urozený pán na Po-
děbradech, zdá se, že dívka musí na sny zapome-
nout. Jiří miluje svou zem, je zdatný diplomat, jen 
pro romantické chvíle a slova lásky nemá pochope-
ní. Brzy však zjistí, že manželka pro něj znamená 
víc než jen spojení vlivných šlechtických rodů. 

OTOMAR DvOŘáK
MEč PRO KRÁLOVNU 

CENA 249,- Kč

Po smrti krále Václava IV. se nástupcem stane cí-
sař Zikmund. Bojuje však s Turky, a tak vladařkou 
ustanoví královnu vdovu – Žofii. V Čechách to 
vře, husitské hnutí sílí, to se nelíbí ani církvi, ani 
Zikmundovi. Pomoci má Čeněk z Vanterberka, 
jenže mezi ním a královnou vzplane vášnivá láska. 
Žofie hraje vabank o českou zemi i o svou čest. 

JAROSLAvA ČERNá
JOHANA Z ROžMITÁLU

CENA 249,- Kč

Krásná a vzdělaná Johana se sňatku s Jiřím z Po-
děbrad dlouho nebrání. Chápe, že jako manželka 
nejmocnějšího muže v zemi získá postavení a vliv. 
Dřív než usedne na trůn, čelí nařčení z vraždy 
mladého krále Ladislava. Prožité těžké chvíle, 
plné lží a intrik, Johanu posílí a ona se po manže-
lově boku stává moudrou a silnou královnou.

JAROSLAvA ČERNá
KRÁLOVSKÉ NÁMLUVY

CENA 249,- Kč

Už svým příchodem na svět se dcera polského 
krále Anna stane nástrojem k upevnění moci. 
Nad nedostatkem ženského půvabu vítězí dívčina 
moudrost a dobrota srdce. Než její manžel Ferdi-
nand Habsburský pochopí, jak vzácnou ženu si 
vzal vlastně z donucení, musí Anna na pražském 
královském dvoře snést mnoho příkoří. 

OLDŘIŠKA cIPROvá
HřÍŠNÁ KRÁLOVNA

CENA 249,- Kč

Konstancie, uherská princezna, se vdá za Přemysla 
Otakara I. Přestože je manželem oslněna, na Praž-
ském hradě se dobře necítí. Přemysl pro ni nemá 
čas ani dost pochopení. Její snaha získat královu 
pozornost končí neúspěšně. Nešťastná Konstan-
cie se zamiluje do jiného muže a pro svou lásku se 
chce všeho vzdát. To ji může stát život…

JAROSLAvA ČERNá
ANEžKA A KRÁL

CENA 269,- Kč

OTOMAR DvOŘáK
PAST NA KRÁLOVNU

CENA 249,- Kč

OTOMAR DvOŘáK
KACÍřSKÁ KRÁLOVNA 

CENA 249,- Kč

OLDŘIŠKA  cIPROvá
ZATOULANÁ KRÁLOVNA

CENA 229,- Kč

OLDŘIŠKA cIPROvá
úNOS UROZENÉ PANNY

CENA 249,- Kč

JAROSLAvA ČERNá
KATEřINA

CENA 269,- Kč

OLDŘIŠKA cIPROvá
bÍLÁ PRINCEZNA

Na Pražský hrad přijede Kunhuta Štaufská, ne-
věsta pro kralevice Václava. Kvůli jejímu vzhledu 
jí přezdívají Běluška. Od prvního momentu je 
ženichem oslněna, ale vycítí, že ona ho vůbec ne-
zaujala. V cizím prostředí se dívka stane snadným 
cílem intrik, dokonce je nařčena i z vraždy. Bude 
jen na Václavovi, zda ji ochrání a zda se pro ni 
najde místo v jeho srdci.

JAROSLAvA ČERNá
ROZMARY LÁSKY

CENA 249,- Kč

JAROSLAvA ČERNá
OHNIVÁ KRÁLOVNA

CENA 249,- Kč

OLDŘIŠKA cIPROvá
PRINCEZNA VERONSKÁ

CENA 249,- Kč

OLDŘIŠKA cIPROvá
NEVěSTA  žELEZNÉHO KRÁLE 

CENA 239,- Kč

MELITA DENKOvá
bLUDIŠTě LÁSKY

CENA 249,- Kč

MELITA DENKOvá 
MARKÉTA PřEMYSLOVNA

CENA 249,- Kč

bELETRIE38/ 39/bELETRIE

ZÁřÍ
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ELIZABETH MILES
POMSTA – NĚkDy LíTOST NESTAčí 

CENA 249,- kč

Nic není, jak by se mohlo zdát. Tři dívky, 
krásné a tajemné, přijdou do malého městečka 
vybrat ty, kdo musí zaplatit za svou podlost. 
Volba padne na Emily, která krutě zradila ka-
marádku, a na Chase, kvůli němuž jedna dívka 
zemřela. Nikdo netuší, že tři tajemné krásky 
jsou Fúrie – bohyně pomsty…

NANCY HOLDER / DEBBIE VIGUIÉ
VLčí PRAMEN –  ZÁkON SMEčky

CENA 249,- kč

Kat v lese napadne vlk a dívka si na sobě 
všimne podivných změn. Zanedlouho po-
chopí, že teď v krvi ponese prokletou stopu 
vlkodlaků. Záhadná rodina Fennerů přísahá, 
že nikdo z nich Kat nezranil. Existuje jediné 
vysvětlení – v hlubokých lesích přebývá ještě 
něco jiného.

ELIZABETH MILES 
ZÁVIST – POMSTA buDE SLADkÁ

CENA 249,- kč

Blíží se jaro, sníh taje a odhaluje skrytá tajemství. 
Fúrie jsou zpátky a Emily to má brzy zjistit. Poté, 
co spolkla červené bobulky, díky nimž zachránila 
Judda, je s Fúriemi svázaná a postupně se v ní ode-
hrává proměna. Emily by se chtěla svěřit Juddovi 
a Gabby, ale nemůže, bojí se ještě větší pomsty. 
Fúrie vědí vše a jejich moc den ode dne narůstá. 

D. JOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD Of  wARCRAfT   

DRAčí ZEMĚ
CENA 179,- kč

D. JOLLEY/ R. ZUCCHI
wORLD Of  wARCRAfT   

RyTíŘ SMRTI
CENA 179,- kč

R. A. kNAAk / J.-H. kIM
wARCRAfT   

ZEMĚ PŘíZRAků
CENA 149,- 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

kEITH SPARROW 
NAučTE SE kRESLIT MANGA

CENA 299,- kč

SHANA NORRIS
bLbÁ SÁZkA O fAJN 

kLukA
CENA 229,- kč

kIMBERLY PAULEY
PIJOu MI kREV  ANEb uPíRkOu  

NA VLASTNí NEbEZPEčí
CENA 199,- kč

NINA BERRY
TAk TROCHu JINÁ

CENA 249,- kč

Dez je obyčejná slušná holka, která poslouchá ro-
diče i učitele a snaží se zůstat nenápadná. Teprve 
až zachrání Caleba ze stříbrné klece, dozví se od 
něho, jaká opravdu je a co se v ní skrývá. Nyní 
v Dezině nitru žhne temnota a ani Caleb, ostatní 
spřízněnci či nepřátelé nemůžou být dost připrave-
ní na to, co rozpoutá.

NANCY HOLDER / DEBBIE VIGUIÉ
VLčí PRAMEN – PROMĚNA

CENA 249,- kč

Kat se přestěhuje k dědovi do městečka skryté-
ho hluboko v lesích. Ve škole se brzy skamará-
dí s Trickem a Cordelií, do Justina se dokonce 
zamiluje. Jenže když ji jednou napadne vlk, 
začnou se kamarádi chovat divně. Neskrývají 
nějaké tajemství? Kat se bojí, že uvízla ve světě 
přízraků, a neví, komu má uvěřit. 

kENT MESSUM
NÁVNADA

Šest lidí se probudí na opuštěném ostrově, aniž 
tuší, jak se sem dostali. Všechny drží ve spárech 
neovladatelná závislost na heroinu. Z lodi kotví-
cí na dohled jim nikdo nespěchá na pomoc. Pak 
najdou vzkaz, že pro další dávku si musí doplavat 
na vedlejší ostrov přes zátoku zamořenou žraloky. 
Pozorovatelé na lodi se baví a sázky na život se 
zvyšují…

LAUREN BROOkE
JEZDECkÁ AkADEMIE

CENA 179,- kč

LAUREN BROOkE
JEZDECkÁ AkADEMIE

DOkONALý TýM 
CENA 189,- kč

J. BURCHETT / S. VOGLEROVÁ
ZÁCHRANÁŘI  V AkCI–  

PAST NA TyGRA
CENA 179,- kč

LAUREN BROOkE
JEZDECkÁ AkADEMIE

SRDCE ZE ZLATA 
CENA 189,- kč

ZÁŘí
DOPORučuJEME

LISTOPAD

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME

PRO  

PŘíZNIVCE  

HuNGER  

GAMES
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STACY GREGG
NA JíZDÁRNĚ – CENA VíTĚZSTVí

CENA 189,- kč

Georgie si na škole vybudovala jistou pozici, 
přesto konkurence a rivalita mezi studenty po-
kračují. Je pozvána do rodinného sídla spolužáka 
Jamese, ke kterému od počátku chová něžné city. 
Netuší, čeho se na návštěvě během prázdnin do-
čká. Brzy se ukáže, že soupeření a touha zvítězit 
dokážou poničit i nově vzniklá přátelství. 

kATHY HELIDONIOTIS
bLÁZEN DO kONí 1  

ÚPLNý bLÁZEN DO kONí
CENA 179,- kč

kATHY HELIDONIOTIS
bLÁZEN DO kONí 2 

 bÁJEčNé PRÁZDNINy
CENA 179,- kč

kATHY HELIDONIOTIS
bLÁZEN DO kONí 3   

JEZDECkÁ AkADEMIE
CENA 179,- kč

M. TETOUROVÁ / E. PLICkOVÁ
VELký RÁDCE PRVňÁčkA

CENA 329,- kč

M. TETOUROVÁ / E. PLICkOVÁ
VELký RÁDCE škOLÁčkA

CENA 349,- kč

STACY GREGG
NA JíZDÁRNĚ –  

VELkÁ ZkOuškA
CENA 189,- kč

kATHY HELIDONIOTIS
bLÁZEN DO kONí – ZÁCHRANNÁ MISE

Ash se splnil sen: pracuje celý den u koní spo-
lečně s nejlepší kamarádkou Becky. Sem tam se 
jako holky pohádají, ale když se k nim donese 
hrozná zpráva, že Beckyina starší sestra prodá 
jejich oblíbenou klisnu Cassatu, aby si mohla 
koupit auto, dívky rázem na všechny nesváry 
zapomenou. Musí Cassatu za každou cenu získat 
zpátky na ranč.

BRIGITTE BLOBEL 
ZVíŘECí POHOTOVOST –

NA STOPĚ
CENA 169,- kč

Bimbo a Molle přistihnou v ptačí rezervaci 
pytláka. Když jim hrozí, že by mohly být od-
haleny, utečou, ale se svým zážitkem se svěří 
tatínkovi a ten zavolá na policii. Děvčata se 
nespokojí jen s úlohou svědků a pátrají dál na 
vlastní pěst bez ohledu na možné nebezpečí.

DAVID RŮŽIČkA
STRAšIDLA,  PŘíZRAky  

A SkŘíTCI   
CENA 229,- kč

EDITA PLICkOVÁ
škOLA kRESLENí – PRO DĚTI OD 4 LET

CENA 149,- kč

Každé dítě rádo kreslí, jenže někdy neví, jak na to. 
A přitom stačí tak málo! Známá česká ilustrátorka ukáže 
dětem, jak jednoduše nakreslit krásné panáčky, zvířátka, 
květiny, domečky i autíčka. Postup je rozpracován krok 
za krokem, vychází ze základních tvarů a výsledkem sna-
žení budou zdařilé obrázky, které potěší děti i rodiče.

BONNIE BRYANT
DíVky V SEDLECH 36/

ZÁCHRANNÁ SíŤ
CENA 169,- kč

BONNIE BRYANT
DíVky V SEDLECH 35/

DIVOký kůň
CENA 169,- kč

BONNIE BRYANT
DíVky V SEDLECH 34/  

TROufALé PLÁNy
CENA 169,- kč

BONNIE BRYANT
DíVky V SEDLECH 1/

kAMARÁDky
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

IRIS PREY
učíME SE kRESLIT

CENA 129,- kč

H. TüRk / R. PRADELLA
učíME SE MALOVAT

CENA 179,- kč

ALEX BERNFELS
kOuZELNé PASTELky

CENA 189,- kč

CORINA BEURENMEISTER
učíME SE kRESLIT –  

ZVíŘÁTkA V ZOO
CENA 189,- kč

JOHANNES ROSENGARTEN
MANDALy – MAGICký kRuH

CENA  99,- kč

DOPORučuJEME
ŘíJEN

DOPORučuJEME

DOPORučuJEME




