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Jak nakupovat nejvýhodněji

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

dárek a Poštovné zdarma – když si jednorázově objednáte knihy 
v celkové hodnotě nad 1 000 Kč, obdržíte od nás milý dárek a ještě za 
Vás uhradíme poštovné.

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

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

ediční plán



neskládáme ruce do klína, a jak vidíte, 
nakladatelství  Alpress  pro  vás  chystá 
další úžasnou a léčivou dávku čtení.

Možná  se  stejně  jako  my  těšíte  na 
Knižní veletrh, a když přijdete v sobotu 
11. května, určitě se potkáme. Ale kni-
hy nakladatelství Alpress tam budou na 
vás čekat celou dobu.

Jako  prémii  berte  možnost  získat 
autogram do nové knihy Učedník – Deník 
invokátora  od  samotného  autora  Tarana 
Matharua.  Dále  bychom  vám  rádi 
doporučili  román  ze  života  renesanční 
rebelky Skandální komtesa, a strhující příběh 
egyptského  faraona  Nesmrtelný Cheops, 
který  toužil  po  božské  nesmrtelnosti. 
To  je  ovšem  vyzývavé  téma.  Strhující 

životní  dobrodružství  líčí  také  Mike 
Horn  v knize  Dotknout se nebes  a nositel 
Nobelovy ceny za mír Denis Mukwege 
v  knize  Lékařem v africkém pekle.  Nejen 
pánové  jistě ocení akční thriller Ďáblovo 
písmo od Michaela Cordyho a Nákazu od 
Daniela  Kally.  Povolené ztráty  od  Nory 
Roberts  vnesou  do  napínavého  děje 
i  spoustu  romantiky,  té,  milé  dámy, 
není nikdy dost, že? Přírodní lékárna nám 
poradí, které z kvetoucích bylin nahradí 
umělá farmaka, tak to nás hodně zajímá, 
protože  chemii  se  snažíme  omezovat 
nejen v jídle.

Krásné chvíle strávené s knihou, tím 
opravdu  nejvěrnějším  přítelem,  vám 
přejí 

Vážení a milí,

s úctou Eva Hrušková a Jan  Přeučil 

3/Beletrietváře nakladatelství  alpress



cena 299  kč

JAN A. NOVÁK
utaJené vynálezy

cena 289  kč

JAN A. NOVÁK
hory a koPce  

oPředené taJemstvÍm
cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
záhady BiBle

cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
utaJené osoBnosti 

ČeskÝch děJin
cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
taJemné PodzemÍ  
na našem ÚzemÍ

cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
záhadné vynálezy

cena 269  kč

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

cena 289  kč

JAN A. NOVÁK
taJemnÝ hrad karlšteJn

cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
PrvnÍ rePuBlika

cena 299  kč

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala prv-
ní republika, je stále dost. Dodnes se spekuluje 
o úloze tajných spolků při jejím vzniku, o půvo-
du prvního prezidenta či o jeho společenských, 
korupčních  i  špionážních  aférách.  Ale  existují 
také nerozluštěné kriminální záhady a hypotézy 
plné tajemství, které s politikou nesouvisí, a při-
tom nemají o nic menší význam.

JAN A. NOVÁK
temPláři, zednáři a dalšÍ 

taJné sPoleČnosti 
v Čechách a ve světě

cena 289  kč

JAN A. NOVÁK
Po stoPách Černé 

Bohyně
cena 279  kč

JAN A. NOVÁK
České vynálezy  a oBJevy 

světového Formátu
cena 299  kč

Vynálezy  a  objevy  a  především  lidé,  kteří  se 
o ně zasloužili, jsou po staletí hnacím motorem 
lidstva. Jak k nim během posledních desetiletí 
přispěli našinci? Jsou lékařství, strojní průmysl 
a astronomie jediné vědní obory, ve kterých se 
můžeme pyšnit prvenstvím? Více vám přiblíží 
kniha úspěšného publicisty a záhadologa.

literatura Faktu / záhady�/ ss

Březen
doPoruČuJeme



cena 299  kč

L. dONcAster /  
A. hOLLANd

neJvětšÍ  záhady světa
cena 269  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
Posvátná mÍsta  
České rePuBliky

cena 269  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
maGická mÍsta  

České rePuBliky
cena 229  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
České, moravské a slezské zámky – 

ve Faktech, mÝtech a leGendách
cena 269  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
nePohodlnÍ FilozoFové

cena 289  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
hrůzné události ii. světové 

války v ČeskÝch zemÍch
cena 269  kč

JOhN MArLOwe
neJkrutěJšÍ PsychoPati 

v děJinách
cena 269  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
neJvětšÍ záhady  

dávnÝch Čech
cena 2�9  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
neJvětšÍ skandály  

a aFéry v ČeskÝch děJinách
cena 279  kč

JAVIer MArtÍNeZ-PINNA
neJvětšÍ Poklady světa

cena 299  kč

Vydejte  se  s  námi  objevit  hroby  Alexandra  Velikého, 
Attily  nebo  Čingischána.  Podlehněte  honbě  za  zlatem 
uloupeným piráty. Pokuste se rozluštit  indicie k pokladu 
v Rennes-le-Château, které zanechal opat Saunière. Kni-
ha španělského historika živě líčí příběhy nejhledanějších 
pokladů od předkolumbovského El Dorada, národu Inků, 
bohatství templářů až k utajeným skvostům třetí říše. 

JAN A. NOVÁK
karel iv. – 

 mystik a ČaroděJ
cena 279  kč

dAVId GArdNer
nezaPomenutelné leGendy

cena 299  kč

VLAdIMÍr LIŠKA
záhadné archeoloGické  

nálezy v Čechách a ve světě
cena 239  kč

literatura Faktu / záhady �/literatura Faktu / záhadyss
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sLÁVKA POberOVÁ
lásky  

ČeskÝch královen
cena 219  kč

JAN bAuer
Ženy  z rodu lucemBurků

cena 2�9  kč

JAN bAuer
Ženy z rodu haBsBurků

cena 2�9  kč

historie architektury
cena 399 kč

Přehledná  a  podrobně  zpracovaná  publikace 
mapuje  průřez  toho  nejlepšího  z  architektury 
v průběhu věků. Skvosty sakrální i sekulární ar-
chitektury různých civilizací ze všech koutů světa 
přibližují kvalitní fotografie, doplněné kapitola-
mi věnovanými velikánům světové architektury.

GÉrArd deNIZeAu
leonardo da vinci

cena 890  kč

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

GÉrArd deNIZeAu
BiBle v oBrazech světovÝch 

malÍřů
cena 699  kč

IwONA KIeNZLer
evroPa Je rodu Ženského

cena 269  kč

VIKtOr ČerNOch
Jak dlouho PřeŽiJe lidstvo

cena 289  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.

literatura Faktu6/ ss
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KAreL KOstKA
kdo Jsme

cena 319  kč

JAN bAuer
Ženy z rodu Přemyslovců

cena 269  kč

słAwOMIr KOPer
taJnosti a skandály starověku

cena 3�9 kč

Díky fascinujícímu vyprávění získávají slavné 
postavy starověku lidskou podobu. Kniha líčí, 
jak trpěli, bojovali a milovali, představí nám 
jejich  všední  zvyky  i  pikantní  aféry.  Autor 
vykresluje obraz velkých mužů i žen ze staré-
ho Egypta, Persie, starověkého Řecka a Říma 
i počátků křesťanství, který je často vzdálený 
tomu, co známe z učebnic dějepisu.

JAN bAuer
České Princezny  

na evroPskÝch trůnech
cena 2�9  kč

JAN bAuer
Převratné události 
v děJinách lidstva

cena 289  kč

berNArd LecOMte
taJemstvÍ kremlu

cena 329 kč

KAreL KOstKA
tomáš BaŤa  

a BaŤovské školstvÍ
cena 329  kč

JerZy besALA
utaJené  děJiny evroPy

cena 299  kč

Dějiny,  které  známe  ze  školy,  často  nejsou  přes-
ným popisem událostí. Spíš se jedná o manipulaci 
s  realitou  na  objednávku  tehdejších  panovníků, 
tajných  spolků  či  církve.  Evropa  má  však  kromě 
své oficiální historie také historii dobře utajenou. 
Zjistíme, jak ji ovlivnila tajná bratrstva, co způso-
bili Johanka z Arku, Nostradamus, epidemie moru 
a pohlavních chorob, církevní politika a revoluce.

JAN bAuer
Převratné události v ČeskÝch děJinách

cena 289 kč

Proč se české dějiny odehrály tak, jak se odehrály? 
Které momenty naší minulosti byly rozhodující? 
Netradiční průřez vývojem českých zemí, počí-
naje bitvou u tajemného Wogastisburgu a konče 
„sametovou“ revolucí v roce 1989, i defilé postav 
kladně  či  záporně  zapsaných  do  naší  historie 
ukazují na mnoho zajímavých souvislostí.

literatura Faktu 7/literatura Faktuss
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snář 
1000 klasickÝch snů

cena 2�9  kč

JAyNe wALLAce
andělskÝ tarot

cena ��9 kč

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

rIchArd webster
maGické kyvadlo

cena 2�9  kč

KAthLeeN  
MccOrMAcK

tarot 
cena 269  kč

rIchArd webster
ČtenÍ z ruky Pro 

zaČáteČnÍky
cena 269  kč

PetrA sONNeNberG
Praktické vyuŽitÍ  

věšteckého kyvadla
cena 289  kč

MIcheL heNNIQue
kyvadlo od a do z

cena 289  kč

naše svatBa
cena �99 kč

Budete se vdávat? Tak přesně vám je určena 
tato  luxusní  kniha.  Pomůže  vše  naplánovat 
tak, ať je váš vytoužený den D do posledního 
puntíku  dokonalý,  abyste  si  uchovaly  nád-
herné vzpomínky na nejkrásnější  slavnostní 
okamžiky. Kniha plná překvapení vám udělá 
radost při každém otevření a v každém obdo-
bí vašeho dalšího života.

PrvnÍ alBum  
našeho děŤátka

cena ��9 kč

edItA PLIcKOVÁ
denÍk našeho děŤátka

cena 22� kč
naše miminko

cena 299 kč

Málokterý rodič se nevrací 
ke dnům, kdy se narodily 
jeho děti, kdy začaly vní-
mat svět a rozhlížet se po 
něm,  kdy  udělaly  první 
nesmělé  krůčky.  Překrás-
ně  ilustrovaná  publikace 
umožní  všem  rodičům 
uchovat  si  tyto  příjemné 
vzpomínky jako živé. 

hoBBy / esoterika8/ ss

78 karet

s PřÍruČkou

v dárkovém 

Boxu
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steVeN cArdOZA
Praktická cviČenÍ Podle 

ČÍnské medicÍny
cena 289  kč

NIcOLe bAILey
tantra 

 milovánÍ tělem i dušÍ
cena 369  kč

Tantra a sex k sobě patří jako muž a žena, tantrický 
sex svým duchovním rozměrem povyšuje milování 
na vrcholně vědomý, radostný a obohacující záži-
tek. Kniha otevírá bránu k extázi milostnými pře-
dehrami,  intimními  masážemi,  pozicemi  a  tech-
nikami,  jimiž  se  zbavujeme  jakýchkoli  zábran 
a prohlubujeme spojení s milovaným partnerem.

GuILLerMO FerrArA 
tantra 

cena 329  kč

MArINA deL cArMeN
kámasÚtra
cena 299  kč

chrIstINe burKe
JÓGa Pro zdravÍ

cena 3�9  kč

chrIstINe M. brAdLer
FenG šueJ –  

lexikon od a do z
cena 289  kč

LAdA sKuLILOVÁ
šŤastnÝ domov 

PomocÍ FenG šueJ 
cena 269  kč

ALOIs ANdrew urbIŠ
ŽÍt FenG šueJ 

cena 289  kč

PAuL JOANNIdes
sex Je umět,  chtÍt a vědět

cena 289  kč

eILI GOLdberG
velkÝ snář
cena �99  kč

Snad každý člověk má sny. Divoké, klidné, barevné, šedivé, bláz-
nivé,  romantické, krásné,  že  se nerad probouzí, ošklivé, kdy  se 
budí hrůzou, ale všechny  jsou o něčem a všechny se dají nějak 
vyložit.  Pokud  vás  zajímá  jejich  smysl  a  význam,  jistě  rádi  za-
listujete v této vyčerpávající sedmisetstránkové publikaci, abyste 
mohli alespoň  lehce poodhalit magické  tajemství  spánku, které 
ve dne zůstává skryto…

hoBBy / esoterika 9/hoBBy / esoterikass
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NurIA PeNALVA
PřÍrodnÍ lékárna

cena 329  kč 

Naši předkové dobře věděli, jak využít četné zelené 
bohatství, které skýtá příroda, a jak z něho čerpat 
při léčbě neduhů a nemocí. Přehledný rádce nás 
srozumitelnou cestou seznámí s uplatněním a pří-
pravou léčivých bylin, které dokážou – mnohdy 
i lépe – nahradit uměle vyrobená farmaka.

JuLIette LALbALtry
roztomilé dorty Pro děti

S pomocí této knihy snadno připravíte zlatý hřeb 
jakékoli  oslavy  vašich  malých  mlsounů.  Nechte 
se  inspirovat promyšlenými a efektními výtvory, 
jejichž  výrobou  nestrávíte  celý  den.  Dorty  plné 
hravosti a fantazie vás nadchnou nejen svou jed-
noduchostí,  ale  i  vyvážeností  chutí    –  a  hlavně 
svým neodolatelným vzhledem.

h. JÄNNes/O. rOberts
Ptáci našich lesů  

a zahrad
cena 2�9  kč

h. JÄNNes/O. rOberts
Ptáci našich vod  

a mokřadů
cena 2�9  kč

h. JÄNNes/O. rOberts
Ptáci

cena 229  kč

cAtherINe deLVAuX
100 recePtů Pro rozkvetlou 

zahradu, Balkon i terasu
cena �99  kč 

zvěrolékař v akci
JuLIAN NOrtON

Komu se  stýská po zvířecích historkách Jamese 
Herriota  z  yorkshirského venkova, měl by  sáh-
nout  po  knize  Juliana  Nortona.  Zvěrolékař  s 
láskou  popisuje  pestrý  svět  svých  jedinečných 
pacientů  a  jejich  osobitých  páníčků.  Je  jedno, 
zda mu večer na dveře zaklepe  labuť nebo něčí 
krávu přepadne deprese. Jeho příběhy jsou pou-
tavé, mnohdy úsměvné a hřejivé, jindy smutné, 
ale vždy inspirující a čtivé.

JuLIAN eArL
kráva na stromě 

Veterina,  to  je dřina. Ale  i nekonečná  zábava… 
Autor podává  svědectví o náročné  a občas  i ne-
vděčné  práci  venkovského  zvěrolékaře,  která  se 
leckdy neobejde bez hořkých či naopak humor-
ných  situací  ať  už  ze  strany  zvířat,  anebo  těch, 
kteří se o ně starají. 

duBen
srPen 

hoBBy / zdravÍ10/ ss

zářÍ zářÍ



na PÓlu
cena 6�9  kč

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Po-
lární  záře  zahaluje  hvězdnou  noční  oblohu 
hedvábnou  duhou.  Oba  póly  jsou  krajiny 
extrémů – vzdálené, tajuplné a řídce osídlené 
tvory,  kteří  se  museli  dokonale  přizpůsobit 
drsným  podmínkám.  Skýtají  nám  pohled, 
jaký nenajdete nikde na Zemi. Pomocí uni-
kátní  techniky  Photicular  přibližuje  knížka 
nezapomenutelný, avšak křehký svět, zachy-
cený navždy v živých pohybech. Je to tanec 
života ve formě knihy. Přesvědčte se sami!

dŽunGle
cena 6�9  kč

Objevte svět překypující životem. Deštné 
lesy, nepropustné a plné tajemství, jsou 
domovem víc než poloviny všech rostlin 
a živočichů na Zemi. Pomocí unikátní 
techniky Photicular kniha poodhaluje zá-
voj, za nímž se skrývá prostředí, kam jen 
stěží pronikají sluneční paprsky, a zachycu-
je ho navždy v barvách a živých pohybech.  
Pozorujte třeba tygra na číhané nebo nád-
herně zbarveného papouška, jak se vznáší 
nad korunami vzrostlých stromů.

PHOTICULAR 

je jedinečná technika, 

která dělá z obyčejných 

fotografií živé, pohyblivé  

obrázky

Prohlédněte si na www.youtube.com

hoBBy / zdravÍ



JAsON suMNer
cyklistika – 1100 
neJlePšÍch rad

cena 269  kč

dIeter seIbert
alPské třÍtisÍcovky

cena 319  kč

eVAMArIA wecKer 
alPy – neJkrásněJšÍ  

vyhlÍdky 
cena 329  kč

dANIeL OrGONÍK
neJvyššÍ vrcholy evroPy

cena 329  kč

Po  celém  světě  dělají  obyčejní  lidé  neobyčejné  věci,  které  je  nutí  dostat  se  až  za  hranici  svých 
fyzických i psychických možností. I Česká republika nabízí řadu výzev pro vyznavače extrémních 
sportů. Ať už  jde o běh,  cyklomaraton,  vodácký  závod či  víceboj –  všechny prověří  schopnosti 
i připravenost každého účastníka. Kniha představí skoro půl stovky těch nejtvrdších závodů, včetně 
map a praktických informací, zatímco obrazová dokumentace vás zavede přímo do centra dění.

INAZO NItObÉ, uPrAVIL 
seAN M. wILsON

BušidÓ – duch samuraJe
cena 199  kč

dANIeL OrGONÍK
extrémnÍ Česko

cena 3�9  kč

F. hecKer / K. hecKer 
Průvodce PřÍrodou

cena 289  kč

JANA MArtINKOVÁ
rostliny – kaPesnÍ atlas

cena 269  kč

VLAdIMÍr ANtONÍN
houBy – kaPesnÍ atlas

cena 269  kč

euGeN e. hÜsLer
dolomity – turistickÝ 

Průvodce
cena 329 kč

dÁJA MrÁZOVÁ
domácÍ Pekárna –

snadné recePty
cena 199  kč

hoBBy / sPort12/ ss
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Dina Štěrbová • cílevědomost, pevná vůle 
a ochota pomoci lidem v nouzi. cokoliv v životě dělá, 
dělá na maximum.  Na svém kontě má několik výstu-
pů na himálajské osmitisícovky, píše knihy, vychovala 

syna a velmi úspěšně 
se angažuje v charita-
tivní pomoci chudým 
v pákistánském Ka-
rákóramu. taková je 
nezdolná česká ho-
rolezkyně slovenské-
ho původu dina Štěr-
bová.

Čo Oju je šestá nejvyšší hora světa. Čtyři roky po jejím prv-
ním zdolání se o její pokoření pokusila i první ženská expe-
dice. Skončila tragicky. „S pocitem smutku jsem si  tenkrát 
uvědomila svou příslušnost ke slabší polovině  lidstva... Ale 
moji  touhu vylézt na vysokou horu nic nezmenšilo.“ Dině 
Štěrbové se to podařilo jako první ženě na světě roku 1984. 
Přečtěte si, s jakými dobrodružstvími a úskalími se autorka 
setkala nejen v horách na cestě za svým snem.

Mike Horn • Jeho váš-
ní jsou extrémní místa na 
Zemi. Na sólových výpra-
vách pokořil nehostinný 
severní pól, divokou Ama-
zonii i rovník po celé jeho 
délce. Na kratší výstupy 
do himálájí rád bere i své 
dcery.

Dosavadní  extrémy,  jimiž  se  pyšní  světoznámý  dob-
rodruh, nejsou nic proti výzvě, před kterou stojí teď: 
výstup na čtyři osmitisicovky v Himálaji v řadě za se-
bou – bez kyslíku, horolezeckého náčiní, jen se třemi 
spolehlivými  parťáky.  Je  to  jen  jeho  silná  silná  vůle, 
která ho žene v nejkritičtějších okamžicích k cíli a zá-
chraně vlastního života. 

           dINA ŠtěrbOVÁ   tyrkysová hora

hoBBy / sPort 13/hoBByss MIKe hOrN   dotknout se neBes



chArLOtte  brONtË
Jana eyrová

cena 269  kč

JAcK LONdON
tulák Po hvězdách

cena 269  kč

JOhN steINbecK
o myšÍch a lidech

cena 199  kč

F. M. dOstOJeVsKIJ
zloČin a trest

cena 269  kč

eMILy brONtË
na větrné hůrce

cena 2�9  kč

OscAr wILde
oBraz doriana Graye

cena 219  kč

JAcK LONdON
démon alkohol

cena 229  kč

JOhN steINbecK
na Plechárně

cena 269  kč

Mack a jeho sousedé z ulice Na Plechárně chtějí udělat 
radost  svému  příteli  Doktorovi  a  rozhodnou  se  uspo-
řádat  pro  něj  oslavu.  Naneštěstí  se  celá  akce  vymkne 
kontrole  a  je při ní  zničen Doktorův dům  i  laboratoř. 
Úsilí  získat  si  zpět  jeho přízeň přinese  ještě bláznivější 
nápad – přichystat novou párty. Komický i nostalgický 
příběh obyčejných lidí a jejich radosti ze života.

JOhN steINbecK
hrozny hněvu

cena 329  kč

Krutá sucha zničila veškerou úrodu na farmě Tomovy ro-
diny.  Zmámeni  iluzí  o  šťastné  budoucnosti  odcházejí  za 
prací do Kalifornie. Cesta za snem se ovšem promění v boj 
s větrnými mlýny, ve kterém naleznou někteří členové ro-
diny smrt a jiní se snaží navzdory situaci zachovat si víru 
v lidskost a naději na lepší zítřky.

JOhN steINbecK
na vÝchod od ráJe

cena 289  kč

světová literatura1�/ ss
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Neotřelé vyprávění českého polárníka, který líčí svoji ne-
uvěřitelnou cestu na sever. Poznal řadu různých krajů a li-
dí s roztodivnými zvyky. Setkával se se zlatokopy, zkoušel 
žít s Eskymáky, zakoupil loď i psí spřežení. Vynikal jako 
obchodník, ale osvědčil se i jako lékař, a dokonce byl zvo-
len náčelníkem Nové Sibiře.

Denis Mukwege • Jako lé-
kař zasvětil celý svůj život boji 
proti hromadnému znásilňování 
žen v Kongu. Kvůli odvážnému 
postoji proti těmto zvěrstvům 
války se sám stal obětí organi-
zovaného zločinu a několikrát 
musel utéct z vlastní země. Ži-
votní příběh nositele Nobelovy 
ceny za mír připomíná spíš akční thriller, který čtenáře 
vtáhne do děje od první kapitoly.

Jan Eskymo Welzl • Vyučený zámečník proces-
toval již jako tovaryš značnou část rakousko-uherské 
monarchie. Po vojně pracoval jako topič na lodi i děl-
ník na stavbě transsibiřské magistrály. Odsud vlastně 
začalo jeho putování na sever, 
kde strávil dalších 28 let. Ne- 
uvěřitelný život zábřežského 
rodáka dodnes oslovuje všech-
ny generace a ne nadarmo se 
stal zásadní inspirací pro posta-
vu největšího Čecha – geniál- 
ního Járy cimrmana.

„Vždycky budu bránit život.“ 
Když  lékař  a  pastor  Denis  Mukwege  podal  roku  2006 
svědectví o systematickém sexuálním násilí páchaném na 
ženách ve východním Kongu, jeho život se ocitl v nebez-
pečí. Ale ani krvavé, barbarské útoky na jeho dům a ne-
mocnici ho neodradily. Nepřestal dál informovat celý svět 
o hromadném znásilňování, které bylo jedním z prostřed-
ků vedení války, a o jeho devastujících následcích. 

světová literatura 1�/Beletrie
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* sága rodu courtneyů   * * sága rodu balantyneů 

wILbur sMIth
hromoBitÍ
cena 289  kč

*

wILbur sMIth
zlatÝ lev

cena 3�9  kč

*

wILbur sMIth
PoBřeŽÍ v Plamenech 

cena 329  kč

*

wILbur sMIth
PtaČÍ vodoPády

cena 299  kč

*

Wilbur Smith • Když v roce 1964 vyšel 
jeho první román Na život a na smrt, 
stal se okamžitě slavným  a mohl se 
vydat na dráhu profesionálního spi-
sovatele. Stálou inspirací se mu stala 
Afrika, jeho domovina. Do všech příbě-
hů vkládá své srdce, ale zároveň v nich 
přesvědčivě pracuje na věrohodnosti 
a detailech děje. Je autorem více než 
čtyř desítek dobrodružných románů, 
opřených o historická fakta a reálie.

wILbur sMIth
na leoPardÍ skále

cena 329  kč

Wilbur Smith prožil život prosycený dobrodruž-
stvím, nezřídka  se ocitl  téměř na prahu  smrti – 
napadli ho lvi, ohrožovali žraloci, zůstal v africké 
buši  bez  vody.  Líčení  jeho  vlastních  zážitků  je 
mimořádně  napínavé,  místy  úsměvné  a  vtipné, 
především  však  poutavé  jako  jeho  podmanivé 
romány.

Beletrie16/
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wILbur sMIth
Posel slunce

cena 299  kč

wILbur sMIth
PÍseŇ slonů

cena 319  kč

wILbur sMIth
Predátor

cena 3�9  kč

wILbur sMIth
řeka Bohů ii

sedmÝ PerGamen
cena 3�9  kč

wILbur sMIth
řeka Bohů  iii

ČaroděJ
cena 3�9  kč

wILbur sMIth
řeka Bohů

román ze starého eGyPta
cena 3�9  kč

wILbur sMIth
řeka Bohů   iv
vnitřnÍ oko
cena 3�9  kč

wILbur sMIth
řeka Bohů 

Bůh Pouště
cena 329  kč

wILbur sMIth
koPÍ osudu
cena 319  kč

*
**

wILbur sMIth
kořist

cena 369  kč

Francis  Courtney  připlouvá  ke  břehům  Af-
riky,  aby  pomstil  smrt  svého  otce.  Hamižní 
obchodníci  a  obávaní  piráti,  kteří  pobřeží 
obývají,  v  podstatě  představují  vřelé  uvítání 
ve srovnání s nebezpečím, jež vychází z rodin-
ného kruhu. Setkání příbuzných rozdrásá sta-
ré rány a vyústí v tuhý boj, v němž se odráží 
hříchy předchozí generace.

wILbur sMIth
nad ProPastÍ

cena 369  kč

wILbur sMIth
řeka Bohů – Faraon

cena 3�9  kč

Pro Taitu a celý Egypt nastávají krušné časy. Po 
smrti  faraona  se  vlády  ujímá  Utterik,  zvráceně 
krutý mladík. Taita je obviněn z velezrady a od-
souzen. Před smrtí jej vysvobodí Rameses, mlad-
ší bratr Utterika, a společně musí zachránit milo-
vanou princeznu Serrenu, kterou Utterik poslal 
na mučidla, i celou zemi. Kniha volně navazuje 
na předchozí díl Řeka bohů – Bůh pouště.

Beletrie 17/Beletrie
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chrIstIAN JAcQ
ramses –  

chrám milionů let
cena 319 kč

Ramses zdánlivě splňuje všechny předpokla-
dy, aby nahradil svého otce a stal se velkým 
faraonem. Kromě věrné manželky Nefertari 
a své matky má i podporu blízkých přátel. 
Ale korunovace přiláká nepřejícné spiklence 
a nový panovník padne do pasti.

VALery esPerIAN
nesmrtelnÝ cheoPs

Ambiciózní,  spravedlivý  a nemilosrdný. Zotročil  národy, 
podmanil si cizí země a zničil protivníky. Ale ani chrámy, 
přístavy a kvetoucí obchod v mnoha zemích neuspokojily 
všechny  jeho touhy. Potřeboval odhalit  tajemství  svatyně 
Thoth. Jen tak vstoupí mezi bohy, jen tak se stane nesmr-
telným… Nechejte se vtáhnout do víru života spletité krá-
lovské dynastie, kde intriky, křivdy a úklady nepřátel mají 
své místo stejně jako odvaha, láska a čest.

eLIZAbeth Peters
stráŽkyně PodsvětÍ

cena 289  kč

edIsON MArshALL
vikinG

cena 289 kč

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

edIsON MArshALL
PohanskÝ král

cena 329 kč

chrIstIAN JAcQ
ramses – syn světla

cena 279  kč

stANLey strubLe
taJemná leGenda mayů

cena 99 kč

MIcheLLe MOrAN
neFertiti   

dcera věČnosti
cena 1�9 kč

eLIZAbeth Peters 
ztracená oáza

cena 129 kč

Beletrie18/
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KAreL cubecA 
ve stÍnu Faraona 

cena 299  kč

Když  uznávaný  profesor  psychologie  skončí  po 
nehodě  v  kómatu,  zkouší  mu  jeho  syn  navrátit 
vědomí  pomocí  hypnotické  regrese.  Zdánlivě 
mrtvý muž vypráví  v hypnóze o  svém minulém 
životě, který v reinkarnaci znovu prožívá. Společ-
ně s ním procházíme starým Egyptem prokvetlým 
intrikami a dozvídáme se, proč jej faraon Hakor 
ustanovil svým rádcem a důvěrníkem…

LIbbIe hAwKer
dar Boha slunce

cena 329  kč

Aby mohl nový faraon usednout na trůn, musí si 
vzít  královskou  dceru  Ahmose,  obdařenou  bož-
ským vnuknutím. Očekává se  také, že  faraonovi 
dá syna. Jednou se jí zdá sen, že přivede na svět 
bohy milované dítě, s nímž Egypt dospěje ke slá-
vě. Vize se splní, ale místo chlapce se k faraonově 
nelibosti narodí děvčátko. Oznámit Egyptu žen-
skou následnici by pro něj znamenalo pohromu. 

eLIZAbeth Peters
zmizenÍ neFertiti

cena 329  kč

Amélie s manželem přijíždí do Káhiry. Hned první 
den naruší pobyt pobodaný muž, který vběhne do 
jejich koupelny a padne na zem mrtev. V kapse má 
lístek s  jejím jménem. Manželský pár se nenechá 
zastrašit a vypraví se k nalezišti busty královny Ne-
fertiti. Tam je překvapí další záhada – její objevitel 
se pomátl na rozumu a zmizel i s nálezem.

eLIZAbeth Peters
kniha mrtvÝch

cena 299 kč

Emersonovi  se  v  Káhiře  připravují  na  další  vyko-
pávky.  Poklidné  přípravy  se  změní  ve  zběsilý  běh 
o  život  –  pronásledují  je  bandy  vykradačů  hrobů 
a překupníků. Manželé se s údivem dozvídají, že je-
jich syn tajně přechovává starý papyrus Knihu mrt-
vých, vzácnou část královského pokladu. Ke všemu 
se zdá, že krádež knihy rozezlila i egyptské bohy...

KAreL cubecA
Faraonův následnÍk

cena 279  kč

eLIZAbeth Peters
sBěratel dušÍ

cena 269  kč

KAreL cubecA
Faraonův soud

cena 289  kč

KAreL cubecA
kaWa 9

cena 299  kč

Beletrie 19/Beletrie
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dAVId MOrreLL
Bratrstvo kamene 

cena 3�9  kč

V odlehlém klášteře strávil osamocený Drew šest 
let pokáním za činy, které napáchal. Jediný jeho 
kontakt se světem je ruka muže, který mu škvírou 
podává chudý pokrm, a myš, která ho během jíd-
la navštěvuje. Jednoho dne jeho zvířecí společnice 
zahyne po pozření několika drobků chleba. Teh-
dy mnich pochopí, že ho dostihla jeho minulost, 
a poprvé po letech svůj úkryt opustí.

ANdreAs wINKeLMANN
host

cena 3�9  kč

Když  se  Thomas  a  Saskia  vrátí  z  dovolené, 
hned  si uvědomí,  že  je něco  špatně. V domě 
někdo byl. Thomase někdo udeří do hlavy. Po 
týdnech v bezvědomí  se probírá a  zjišťuje,  že 
Saskia byla unesena. V okolí se začnou ztrácet 
i další ženy a ve vzduchu visí tísnivé ticho nale-
zených mrtvých těl.

dANIeL KALLA
nákaza

Alanu  Vaughnovou,  expertku  na  infekční 
nemoci, vyšlou do Janova, aby vyšetřila těžce 
nemocného  pacienta.  Alana  je  v  šoku,  když 
zjistí, že jde o mor. Případ přisuzuje biotero-
rismu, dokud ji pátrání po prvním nakaženém 
člověku  nedovede  do  středověkého  kláštera. 
Nemoc  se  mezitím  šíří  obrovskou  rychlostí 
a konec epidemie je v nedohlednu…

dAVId MOrreLL
Bratrstvo růŽe

cena 329  kč

KeN MccLure
diaGnÓza
cena 99  kč

LOuIs L' AMOur
mexické zlato

cena 269  kč

LOuIs L' AMOur
smrt PřiJde s Úsvitem

cena 269  kč

dAVId MOrreLL
vládce noci

cena 299  kč

Thomas De Quincey se stane svědkem zločinu ve 
vlaku na nově vybudované železnici. Jde o vraždu  
tak děsivou, že poznamená celou společnost. De 
Quincey a jeho nezkrotná dcera Emily tentokrát 
čelí nejbezohlednějšímu nepříteli. V sázce nemů-
že být víc, než  je:  srdce viktoriánské  společnosti 
a De Quinceyho zmučená duše.

v ohroŽenÍ  

Jsou miliardy  

Životů
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KeN MccLure
lovec myšlenek

cena 319  kč

Doktor  Barrownam  provádí  výzkum  ve  vězni-
cích  s  psychopatickými  vrahy,  aby  dokázal,  že 
lze „přepnout“ genetickou výbavu odsouzených 
a tím změnit jejich chování. Je přesvědčen, že se 
blíží  největšímu  objevu  v  dějinách  neurologie. 
Když  jeho práci podpoří utajený  soukromý  in-
vestor, rozhodne se doktor nové poznatky nezve-
řejnit, což se neobejde bez tragických následků.

LOuIs L’AMOur
léČka

Kdysi spojovala Kilrona a Paddocka láska k jedné 
ženě,  teď  je  spojuje  vyhnanství na Divokém zá-
padě a každodenní bitva o život svůj i těch, které 
přísahali  ochránit.  Zatímco  Paddock  táhne  do 
boje proti nepříteli, Kilrone střeží ve městě ženy 
a děti. A  ještě než nastane soumrak, padnou do 
pasti…

LOuIs L' AMOur
PoušŤ nezná slitovánÍ

cena 229  kč

LOuIs L' AMOur
muŽ Proti muŽi

cena 2�9  kč

LOuIs L' AMOur
v zaJetÍ zlaté řeky

cena 269  kč

Adam Stark narazil na zlato. Spolu se ženou 
a sestrou se ve vyprahlém kaňonu na území 
Apačů snaží vytěžit co nejvíce. Znenadání se 
objeví  psanec  Taggart  pronásledovaný  lov-
cem odměn a vášnivý boj o zlato i lásku roz-
poutá mezi hrdiny románu nevídané peklo. 

MIchAeL cOrdy
ĎáBlovo PÍsmo

Geolog Ross má v životě vše a kromě toho čeká se 
svou krásnou manželkou Lauren prvního potom-
ka. Když akademička Lauren rozluští Voynichův 
rukopis, po staletí opředený záhadami, ocitne se 
ve  smrtelném  nebezpečí.  Rossovi  nezbyde  než 
vyhledat bájnou zahradu, kterou mu podle ruko-
pisu vylíčila. Není však sám. Při závodu s časem 
a vrahem objeví místo, které může podrýt vše, co 
si dosud myslel o původu života na Zemi.

KeN MccLure
ve vyššÍm záJmu

cena 129 kč

KeN MccLure
Bezmezná ctiŽádost

cena 99 kč
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JAMes PAttersON
Jen Pro zvané

cena 299  kč

JAMes PAttersON
nerozluČnÝ Pár

cena 299  kč

JAMes PAttersON 
smeČka

cena 289  kč

JAMes PAttersON
druhé lÍBánky

cena 289  kč

JAMes PAttersON
vadÍ, nevadÍ    

cena 329  kč

Claire, newyorská novinářka, je na stopě něčeho 
velkého, když přijde o život při ozbrojeném pře-
padení. Advokát Trevor nevěří na náhodu, navíc 
všechny  okolnosti  ukazují  na  promyšlený  čin. 
Aby  zjistil,  proč  musela  jeho  přítelkyně  zemřít, 
neváhá hodně riskovat. S Claiřinou smrtí se mu 
stejně zhroutil svět, tak co může ještě ztratit?

JAMes PAttersON
hodina Pravdy

cena 329  kč

Od poslední Alexovy návštěvy rodného měs-
ta se hodně změnilo. Vražedné pohledy sou-
sedů,  házení  klacků  pod  nohy…  obyvatelé 
jsou přesvědčeni, že Alexův bratranec zavraž-
dil svého žáka,   a dávají  to celé rodině pat-
řičně najevo. Alex  shání důkazy,  aby očistil 
nevinného, ale sám se dostává na tenký led.

JAMes PAttersON
Pohlednice smrti

cena 1�9  kč

JAMes PAttersON
volavka

cena 329  kč

Reportér Ben má  své  soukromé posedlosti, mezi něž 
patří i žena jménem Diana, po které bezmezně touží. 
Když je Diana po pádu z balkonu svého bytu nalezena 
mrtvá na chodníku, má se za to, že spáchala sebevraž-
du. Ben přesto  začne pátrat po příčině úmrtí  a  brzy 
zjistí, že Diana vedla dvojí život. A jestli s vyšetřová-
ním hned neskončí, může být Ben další na řadě.

JAMes PAttersON
PastÝř

cena 319  kč
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JAMes PAttersON
šestnáctá leŽ 

cena 299  kč

JAMes PAttersON
PřÍmÝ zásah

cena 299  kč

JAMes PAttersON
citlivé mÍsto

cena 319  kč

JAMes PAttersON
sedmnácté znamenÍ

V ulicích San Franciska panuje strach. Po několik 
měsíců se objevují těla zastřelených bezdomovců, 
ale policie se zločiny nezabývá. Až seržantce Lind-
say Boxerové se podaří vypátrat stopu k vrahovi, 
který  zatouží  po  osobní  odplatě.  Lindsay  vysta-
vuje nebezpečí  jak  sebe,  tak  i kolegy, kteří  ji od 
pátrání odrazují. Ale nechat vraha uniknout? To 
není její styl.

JAMes PAttersON
PatnáctÝ skandál

cena 289  kč

James patterson  
v nakladatelství alpress

Král detektivního žánru a vynikající vy-
pravěč se řadí k nejčtenějším součas-
ným americkým autorům. Ročně napíše 
asi dvacet knih a ve světě se prodalo 
přes 300 milionů výtisků jeho thrillerů. 
Úspěch slaví jak narůstající série s hlav-
ním hrdinou Alexem Crossem, policej-
ním detektivem a psychologem proná-
sledujícím úchylná monstra, tak kauzy 
detektivky Lindsay Boxerové a Ženského 
vyšetřovacího klubu z Los Angeles, očís-
lované už v názvu (od První musí zemřít 
až po Sedmnácté znamení).

JAMes PAttersON
oko za oko
cena 129 kč

JAMes PAt tersON
okamŽik PřekvaPenÍ

cena 1�9 kč
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cAtherINe burNs
nikomu By neuBlÍŽil

cena 319  kč

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

LINdA hOwArd
nezvěstná
cena 329  kč

Jina je převelena k elitní jednotce jako operátorka 
dronů.  Po  náročném  výcviku  odjíždí  na  nebez-
pečnou misi. Tam  je po bombovém útoku pro-
hlášena za mrtvou. Ačkoli veliteli Levimu byla její 
účast zprvu trnem v oku, nikdy nenechal žádného 
člena týmu na holičkách. I kdyby měl přiznat, že 
ho k tomu nutí víc než jen vojenská čest.

LINdA hOwArd
neČekeJ slitovánÍ

cena 219  kč

LINdA hOwArd
co Přede mnou taJÍš?

cena 299  kč

J. d. rObb
Jen ty a Já
cena 299  kč

ANNA sIMONs
sKrÝŠ

Lékařka Eva Korellová doufá, že stíny minulosti 
nechá konečně za sebou. Ale už první den služ-
by ve věznici se nevědomky zaplete do zločinu. 
Žena jednoho zatčeného ji žádá o pomoc, Eva ji 
odmítne – a další den žena zmizí. Co chtěla říct? 
Z  čeho  měla  strach?  Eva  se  rozhodne  vypátrat 
pravdu na vlastní pěst. Netuší, že se o ni zajímá 
nebezpečný vrah. A je jí nablízku…

LIZ LAwLer
dokud tě nenaJdu

Emily je zdravotní sestra, ale nyní se ocitla v roli 
pacientky. Když se v noci po operaci probudí, 
vidí, jak se lékař u vedlejšího lůžka marně sna-
ží oživit mladou ženu. Ráno je pokoj prázdný 
a Emily má za to, že šlo o pouhou noční můru 
způsobenou anestezií. Po návratu do práce ale 
najde náramek patřící oné ženě a začne tušit, že 
se v nemocnici děje něco strašného.

J. d. rObb
na mě si nePřiJdeš

cena 289  kč

Beletrie2�/

doPoruČuJeme
srPen 

doPoruČuJeme
Červen 

vrah  

nikdy neByl  

BlÍŽ



J. d. rObb 
tiše a Přesně

cena 299  kč

J. d. rObb 
ruka ruku myJe

cena 299  kč

J. d. rObb
se mnou si nezaČÍneJ

cena 329  kč

Řízením osudu se  stane Eva Dallasová  svěd-
kem  násilné  smrti  Larindy  Marsové,  profe-
sionální  klevetnice  a  nebezpečné  vyděračky, 
která už výměnou za své mlčení sedřela z kůže 
celou  řadu  vlivných  lidí.  Při  vyšetřování  její 
smrti  získává  Eva  šokující  informace,  které 
měly být raději pohřbeny spolu s Larindou. 

MeLINdA LeIGh
PůlnoČnÍ oBřad

cena 319  kč

Nedávno došlo v Maine k několika vraždám a pře-
padením. Z  jednoho  takového vyvázla  živá  i  sestra 
Dannyho Sullivana. Ten se po selhání policie snaží 
násilníka vypátrat a pustí se do vyšetřování s Mandy, 
další  obětí.  Mandy  ovšem  skrývá  tajemství  a  chce 
především chránit vlastní rodinu, protože vrah svou 
práci ještě zdaleka nedokončil. 

J. d. rObb
zemřeš v dalšÍ kaPitole

Při  vyšetřování  vraždy  obdrží  policistka  Eva 
Dallasová tip z nečekaného zdroje – od autor-
ky  thrillerů,  která  zločin poznává  ze  stránek 
vlastní knihy. Eva se stulí s kocourem u krbu 
a čte, jenže čas ubíhá rychle, a pokud se zlo-
činec opravdu inspiroval v knize, jedná se teď 
teprve o druhou kapitolu v dlouhé sérii.

J. d. rObb
schůzka s ĎáBlem

cena 319  kč

MeLINdA LeIGh
PůlnoČnÍ odhalenÍ

cena 299  kč

J. d. rObb
totoŽnost neznámá

cena 299  kč

LIZ LAwLer
zatÍmco Jsi sPala

cena  319   kč
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M. h. cLArK
v PodezřenÍ

cena 289  kč

MAry hIGGINs cLArK
Přede mnou se neschováš 

cena 319  kč

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po 
párty  je  v  bazénu  nalezeno  mrtvé  tělo  osm-
náctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou je-
jího přítele, který tvrdí, že je nevinný. To by 
znamenalo, že vrah stále zůstává na svobodě. 
Kerryina  sestra  Aline  touží  znát  pravdu,  ta 
pro ni ovšem může být smrtelná.

ZdeNěK hANKA
ticho nemá ozvěnu

cena 289  kč

Jill zbožňuje hudbu a chtěla by se jí jednou 
živit. Proti vůli otce tráví čas s rockovou ka-
pelou, ale zároveň chce překvapit rodiče tím, 
že  získá  titul  v  oboru,  který  ji  baví.  Proto 
před nimi utají přihlášku ke studiu a nevě-
domky tím zamete stopy ke svým únoscům. 

JArOsLAVA ČerNÁ
nePlakeJ, vrátÍm se Pro teBe

Václav  s  Danou  žijí  docela  spokojeně,  do-
kud  jim do  života nevtrhne Václavova dce-
ra  z  prvního  manželství,  kterou  za  velmi 
dramatických  okolností  opustil.  Václav  má 
pocit, že musí teď už dospělé dceři všechno 
vynahradit, a nepostřehne, že se dcera přišla 
pouze pomstít a zničit mu život.

M. h. cLArK
nezavÍreJ oČi

cena 299  kč

M. h. cLArK 
celá v BÍlém

cena 289  kč

M. h. cLArK
melodie stále znÍ

cena 289  kč

JArOsLAVA ČerNÁ
tÝden Blázna

cena 279 kč

JArOsLAVA ČerNÁ
Jeden Život nestaČÍ

cena 289 kč
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tILLy bAGshAwe, s. sheLdON
zÍtřek nedoŽeneš

Tracy Whitneyové  se  spolu  s  Jeffem podařilo 
vydělat na chamtivých boháčích celé jmění, ale 
k úplnému štěstí  jí přece  jen něco chybí.  Jak 
měsíce ubíhají a Tracy se nedaří s milovaným 
mužem otěhotnět, začne se jí stýskat po adre-
nalinu dřívějších časů. Jednoho dne zmizí beze 
stopy. Tracy kdysi donutila  zaplatit  za hříchy 
ty, kteří zničili její rodinu, teď však někdo usi-
luje o odplatu...

ZdeNěK hANKA
střÍPek malachitu

cena 269  kč

sIdNey sheLdON
BoJÍš se tmy?

cena 329  kč

Z  celého  světa  přichází  zprávy  o  podivných 
zmizeních  a  vraždách.  Tyto  události  svedou 
dohromady  i  dvě  mladé  vdovy  Kelly  a  Dianu. 
Ty vzápětí  zjistí,  že  se někdo pokouší odstranit 
i  je. Z donucení uzavřou obě ženy spojenectví, 
ovšem  podezírat  začnou  nejen  všechny  kolem, 
ale i jedna druhou. Strašlivá hra na kočku a myš 
je plná otázek, na něž zatím schází odpovědi…

sIdNey sheLdON
dokonalé Plány

cena 269  kč

sIdNey sheLdON
řekni mi svůJ sen

cena 289 kč

sIdNey sheLdON
odhalená tvář

cena 279  kč

ANItA wALLer
3� dnÍ

cena 299  kč

Jak moc se může změnit váš život za pouhých čtyřiatři-
cet dní? Anna a Ray spolu prožili v manželství pětatřicet 
let,  ale  za  zavřenými  dveřmi  není  všechno  tak  docela 
v pořádku,  jak by  se mohlo zdát. V den výročí  jejich 
svatby se Anna rozhodne Raye opustit. Tím spustí lavi-
nu děsivých činů, které možná skončí vraždou…

KAy hOOPer
tvůJ Čas se krátÍ

cena 299  kč

L. s. hAwKer
nadechni se

cena 289  kč
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NOrA rOberts
modré z neBe

cena 289  kč

NOrA rOberts
ÚdolÍ ticha
cena 329  kč

NOrA rOberts
tanec Bohů
cena 329  kč

NOrA rOberts
kruh věrnÝch

cena 329  kč

NOrA rOberts
kdo chce vÍc

cena 299  kč

NOrA rOberts
ohnivé Pouto

cena 329  kč

Irsko  oplývá  legendami  a  Branna,  majitelka 
krámku Temná čarodějka s voňavým zbožím pro 
turisty, je nadšeně přiživuje. Statečně se tváří, že 
jí ke štěstí nic nechybí, i když se skrytě trápí pro 
Fina, svou pravou lásku. Jenže jejich společné bu-
doucnosti  stojí v cestě dávná minulost. Proto se 
Finn rozhodl odejít a zasvětit život práci. Ale co-
pak práce může vyplnit propastnou prázdnotu?

NOrA rOberts
dům na Útesu

cena 289  kč

NOrA rOberts
kolotoČ PřánÍ

cena 289  kč

NOrA rOberts
cizinec

cena 329  kč

NOrA rOberts
kdyŽ PřiJde soumrak

cena 369  kč

Bodine  vede  relativně  poklidný  život  na 
prosperující  rodinné  farmě.  Její podnikání 
naruší až návrat dlouho nezvěstné tety Ali-
ce a série násilných činů v okolí. Podezření 
padne na správce ranče Callena, který Bo-
dine už dlouho přitahuje. Jenže ve vzduchu 
teď visí hrozba a nikdo se necítí před nikým 
v bezpečí.

NOrA rOberts
co Přetrvá věky

cena 329  kč

NOrA rOberts 
BlÍzko Plamene

cena 329  kč
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NOrA rOberts
taJuPlná Žena

cena 329  kč

eLIZAbeth LOweLL
zrádné vody

Po tragické ztrátě rodičů se Kate jen neochotně 
vrací k potápění, aby pomohla svému bratrovi 
zachránit  rodinný podnik, který  se  zabývá vy-
zvedáváním pokladů pohřbených na mořském 
dně. Dosavadní nálezy totiž neodpovídají oče-
kávání a úřady dávají ruce pryč od financování 
projektu. Jednoho dne zmizí jeden z členů po-
sádky a Kateino podezření se naplní...

NOrA rOberts
Povolené ztráty

Onen osudný večer byla pro Simone návštěva kina s ka-
marádkou lékem na zlomené srdce. Pro Reeda  jen další 
přivýdělek na brigádě. V tom zazněly výstřely. Na zemi 
zůstaly ležet desítky nevinných lidí. Časem začne Simone 
s Reedem spojovat více než jen krutý okamžik, který pře-
žili. A zatímco se oba léčí z hrůz a oddávají vzájemnému 
citu, vyčkává vrah na ten správný čas, aby znovu zaútočil. 
A Simone stojí na nejvyšší příčce plánu jeho pomsty.

bArbArA t. brAdFOrd
hřÍchy PanstvÍ cavendon

Válka  si  vyžádala  na  Anglii  vysokou  daň. 
Panství  Cavendon  čelí  bankrotu  a  rody 
Swannových  a  Inghamových  se  dostávají 
do  pře.  Když  na  povrch  prosákne  hluboko 
pohřbené  tajemství,  stane  se  právě  rodinné 
sídlo hrozbou pro všechny. Dokážou se oba 
rody  spojit,  aby  zachránily  jméno  rodiny 
a svou budoucnost?

NOrA rOberts
stále v tvém stÍnu

cena 369  kč

chrIstINA cOurteNAy
šarlatové kimono

cena 289   kč

b. t. brAdFOrd
ÚČet za lásku

cena 329 kč

b. t. brAdFOrd
neBezPeČné taJemstvÍ

cena 289 kč

b. t. brAdFOrd
dar osudu
cena 3�9   kč
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Ivana andrews
OtOč se tváří ke slunci

cenA 269   kč

Alice udělá tlustou čáru za minulostí a přesídlí 
na venkovský statek. Dům je však zatížen věc-
ným břemenem – útulkem pro opuštěná zvířata, 
což přináší řadu nečekaných potíží. Navíc se kro-
mě citů k místnímu veterináři musí vypořádat 
i s výpady mstivého souseda, který je pro splnění 
svých plánů schopen zajít nebezpečně daleko.

Ivana andrews
křehký slib
cenA  269  kč

eLIZaBeTH Haran 
ZA JAsnÉ nOci

cenA 329   kč

Emily prchne před domluveným sňatkem na 
farmu v Austrálii. Nečeká, že ji zde okouzlí 
zdejší krajina i Liam, syn jejích zaměstnava-
telů. Liam je zasnoubený s půvabnou Gle-
nys. Pro Emily je těžké poručit svému srdci, 
ale čeká ji daleko těžší zkouška. V Evropě 
vypukne válka, do níž Liam i jeho otec naru-
kují a opuštěné ženy musí držet pospolu.

eLIZaBeTH Haran
ÚDOlí nADĚJe

cenA 319   kč

Matyldiny sny o rodinném štěstí vezmou za své, 
když na zásnubní hostině ztropí její opilý otec ne-
čekaný skandál. Dosud vážená rodina je přetřásá-
na na veřejnosti a zostuzená dívka prchne z města 
do tichého vnitrozemí. V zapadlé vesnici nepotká 
nikoho, komu by se mohla vyplakat na rameni, 
proto svou bolest svěří papíru. Netuší, do jaké 
pasti se dostane, když se z knihy stane bestseller.

MIrja HeIn
DOkuD nás láskA nerOZDĚlí

cenA 329   kč

Advokát Walter Parker má nelehký úkol. Musí 
usvědčit podvodníka, který jeho rodině ztrpčuje 
život. Situace se zkomplikuje, když Walterova 
dcera Scarlet přivede k rodinnému krbu muže, 
jehož vytrhla ze spárů smrti. Rozhoří se bouřlivý 
příběh plný vášně, žárlivosti a odplaty, který smě-
le konkuruje ohni sužované australské krajině. 

MIrja HeIn
vYPrAhlá ZeMĚ

cenA 299   kč

MarGareT waY
PrOkletý ráJ

cenA 269   kč

asHLeY CarrInGTOn
JesikA –  

vYkOuPená nADĚJe
cenA 279   kč
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TaMara McKInLeY
slibuJi ti, AnnAbelle

cenA 289  kč

TaMara McKInLeY
Příslib nADĚJe

cenA 299   kč

LaUra waLden
ZnAMení OsuDu

cenA 299   kč

LaUra waLden
PůlnOční rituál

cenA 299   kč

MeredITH aPPLeYard
nAŠe PAní DOktOrkA

cenA 289   kč

MeredITH aPPLeYard
DOktOrkA Z kOnce svĚtA

cenA 289   kč

LaUra waLden
DĚDictví  MAOrskÉhO 

náčelníkA
cenA 329   kč

MeredITH aPPLeYard
OrDinAce v DivOčinĚ

cenA 299   kč

LaUra waLden
neFritOvÉ slZY

Už dlouhé roky hraje pro ženy z rodu Parkerů ze-
lený kámen bohů magickou roli. Ani designérka 
Mila není výjimkou, její šperky se těší věhlasu i da-
leko za hranicemi Nového Zélandu. Když se jí do 
rukou dostane vzácný amulet, okamžitě cítí jeho 
moc. To ovšem ještě netuší, že v životě jejích před-
ků sehrál tragickou úlohu a že ovlivní i její osud.

TaMara McKInLeY
vZPOMínkY vYbleDnOu

Christy už dlouho toužila vrátit se z australské 
Tasmánie do rodného Skotska. A nyní se po boku 
své dcery a vnučky skutečně vydá na cestu. Ty ale 
po čase zjistí, že Christyina minulost je mnohem 
temnější, než si vůbec dokázaly představit, a že 
návrat oživí hořké vzpomínky, které navždy změ-
ní jejich životy.
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jeanne KaLOGrIdIs
skAnDální kOMtesA

cenA 349   kč

Caterina Sforza, dcera milánského vévody, půso-
bí rozruch, protože se chová jako muž: tráví ži-
vot na bojištích a oddává se milostným pletkám. 
A své síly musí soustředit zejména na spory 
s nepřemožitelnými nepřáteli z rodu Borgiů. Po 
jejím boku naštěstí stojí věrná dvorní dáma Dea, 
které ovšem karty prozradí znepokojivé posel-
ství. Budou mít obě sílu čelit svému osudu?

v. s. aLexander
OchutnávAčkA

cenA 329   kč

Rodiče pošlou Magdu do Bavorska, aby ji uchrá-
nili před bombardováním Berlína. Od dívek jejího 
věku se očekává poslušnost a loajalita vůči třetí 
říši, Magda se dokonce stane ochutnávačkou jídla 
určeného pro samotného vůdce. Ve víru nebezpeč-
ných událostí se snaží nalézt svobodu i důstojnost 
a naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě. 

v. s. aLexander
DívkY OD svAtÉ MAGDAlÉnY

cenA 329   kč

HILarY Green
DvAkrát králOvnOu

cenA 329   kč

Matyldu Anglickou již ve dvanácti letech pro-
vdali za německého císaře. S jejím druhým 
sňatkem ještě vzroste touha po moci, když se 
po smrti otce uprázdnil anglický trůn. Získat 
jej ovšem není vůbec snadné, byť má na něj dle 
středověkých zvyklostí nárok. Proti uzurpáto-
rům a nelítostné šlechtě Matyldě nezbývá než 
pozvednout zbraň.

jaCKIe COLLIns
ZPOvĚĎ DivOŠkY

cenA 289,- kč

jaCKIe COLLIns 
PlAvbA  

ZA vŠechnY PrAchY
cenA 319,- kč

jaCKIe COLLIns
Milenci  

A hAZArDní hráči
cenA 349,- kč

jaCKIe COLLIns
krev není vODA

cenA 349,- kč

Impérium po otci dovedla Lucky k hvězdným 
výšinám. Jenže celému rodu Santangelových 
přísahal krvavou pomstu král Emir. První rána 
postihne Lucky, když zabijí jejího otce, následuje 
zatčení syna obviněného z vraždy a v nebezpečí 
se ocitne i dcera Max. Lucky odmítá sledovat 
zkázu své rodiny s rukama složenýma v klíně.
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verOnIKa MOreIra
Má PAní

cenA 239   kč

Jindřich a Anna tvořili dokonalý pár. On, nejmocnější muž 
Anglie, výbušný, ale charismatický i okouzlující. Ona, urozená 
dívka s uhrančivým pohledem, bystrá a ctižádostivá. Vstoupi-
li do dějin svou vášní, která rozvrátila zavedené pořádky. Síla 
jejich lásky překonala výsměch monarchů, výhrůžky papeže 
a pohrdání prostého lidu. Že šokovali svým vztahem? Ale co to 
bylo proti ohromení, když tato bouřlivá romance dospěla ke 
krvavému konci, kterému se i po staletích zdráháme uvěřit.

PHILIPPa GreGOrY
tři králOvnY

cenA 369   kč

Přestože Markétu Tudorovnu, její sestru Marii a Kateřinu 
Aragonskou pojí příbuzenské pouto, nepřestávají se celý 
život žárlivě poměřovat. Příběh tří královen rozplétá složité 
vztahy a úkladné zrady ve stínu vášně, závisti a nebezpečí. 
Osud je však nevyzpytatelný, a proto se žádná z královen 
nemůže radovat ze svého momentálního vítězství dlouho. 

PeTer deMPF
knĚŽnA Žebráků

cenA 289   kč

rOBIn MaxweLL
tAJný Deník AnnY 

bOleYnOvÉ
cenA 269  kč

PHILIPPa GreGOrY
ZkrOcená králOvnA

cenA 369   kč

PHILIPPa GreGOrY
bílá růŽe – AlŽbĚtA Z YOrku

cenA 329   kč

BrandY PUrdY
DvĚ císAřOvnY

cenA 299   kč

PHILIPPa GreGOrY
Jen JeDnA buDe králOvnOu

cenA 289   kč

aLLIsOn PaTaKI
snY císAřOvnY sisi

cenA 299   kč

aLLIsOn PaTaKI
sisi, OsAMĚlá císAřOvnA

cenA 329   kč
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OLdŘIŠKa CIPrOvÁ
láskA A MAJestát

cenA 269   kč

OLdŘIŠKa CIPrOvÁ
s ceJcheM ĎáblA

cenA 239   kč

OLdŘIŠKa CIPrOvÁ
GutA hAbsburská

cenA 229,- kč

OLŘIŠKa CIPrOvÁ
Dívčí válkA
cenA 229,- kč

OLdŘIŠKa CIPrOvÁ
DrAhOMírA

Drahomíra se po smrti svého muže knížete Vrati-
slava dostane do ostrého sporu s tchyní Ludmilou. 
Osamocená kněžna nese velmi nelibě Ludmilin vliv 
na svého syna Václava. Prudkou zášť, která ji sžírá, 
dokáže zmírnit jen láska k dávnému příteli. Ovšem 
ani něžné city nezastaví plánovanou vraždu, kte-
rá změní jak Drahomíru samotnou, tak i politiku 
v Čechách.

jarOsLava černÁ
vAlDŠteJn

Ve vzduchu mrazivé únorové noci roku 
1634 visí něco temného. Albrecht z Vald-
štejna má neblahé tušení, že příští okamžiky 
rozhodnou o jeho dalším osudu. I přes zlé 
myšlenky se ovšem neubrání vzpomínkám 
na milovanou Lukrécii, ženu, která byla až 
do své poslední chvíle tím nejlaskavějším 
člověkem, jakého kdy poznal. 

jarOsLava černÁ
vlADislAv ii.

cenA 289   kč

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

jarOsLava černÁ
AneŽkA A král

cenA 269   kč

jarOsLava černÁ
králOvnA ŽOFie 

A václAv iv.
cenA 269   kč
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Hana wHITTOn
siDOnie česká

cenA 289   kč

Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli 
provdali za saského vévodu, ve kterém později 
nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem ne-
směly vstoupit boje o další území, jež se Sidonii 
na rozdíl od manžela velmi příčí. Vzepřít se man-
želovi je ale v období středověku pro ženu téměř 
nemyslitelné.

jarOsLava černÁ
václAv iv.

cenA 269   kč

jarOsLava černÁ
PerchtA Z rOŽMberkA

cenA 249   kč

Hana wHITTOn
bOŽenA česká 

cenA 269   kč

Hana wHITTOn
eliŠkA PřeMYslOvnA

cenA 269   kč

Hana wHITTOn
knĚŽnA luDMilA

cenA 279   kč

Hana wHITTOn
králOvnA kunhutA A ZáviŠ

cenA 269  kč

Hana wHITTOn
AneŽkA česká

cenA 269   kč

Hana wHITTOn
králOvnA DAGMAr

cenA 249   kč

Hana wHITTOn
kArel iv.

cenA 249   kč

Hana wHITTOn
AnnA česká
cenA 269   kč

Hana wHITTOn
kAteřinA luceMburská

cenA 249   kč

MeLITa denKOvÁ
tAJný Deník blAnkY 

Z vAlOis
cenA 269   kč
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BarBara wOOdOvÁ
bílá ŽenA

cenA 299   kč

BarBara wOOdOvÁ
vYvOlená

cenA 289   kč

BarBara wOOdOvÁ
seDM DÉMOnů

cenA 289   kč

BarBara wOOdOvÁ
hOřkÉ tAJeMství

cenA 249   kč

BarBara wOOdOvÁ
vZDálená řekA

cenA 349   kč

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

BarBara wOOdOvÁ
hvĚZDA bAbYlOnu

cenA 269   kč

BarBara wOOdOvÁ
stráŽkYnĚ tAJeMství

cenA 289   kč

BarBara wOOdOvÁ
DOkOnAlá hArMOnie

cenA 289   kč

BarBara wOOdOvÁ
PlAMen DuŠe

cenA 289   kč

BarBara wOOdOvÁ
POD AFrickýM slunceM

cenA 319   kč

BarBara wOOdOvÁ
DOktOrkA sAMAnthA

cenA 349   kč

BarBara wOOdOvÁ
PAnenkY Z ráJe

cenA 329   kč

BarBara wOOdOvÁ
DuhOvý hAD

cenA 149   kč
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Hana HIndrÁKOvÁ
sMrtící bYZnYs

cenA 249   kč

Hana HIndrÁKOvÁ
neZlOMný
cenA 269   kč

Njoro musel opustit v šesti letech matku, kte-
rá byla závislá na alkoholu a mlátila ho. Za-
čal žebráním, ale brzy mu nezbylo než krást. 
Život v gangu provázelo znásilňování i lynčo-
vání. Zákon ulice ho natolik poznamenal, že 
se možná nedokáže dostat z úplného dna, ani 
když mu někdo podá pomocnou ruku. 

CaITLIn sPenCer
nechte MĚ ODeJít

cenA 249   kč

Caitlin se ve čtrnácti přestěhovala s rodiči do měs-
ta. Jednoho dne ji zláká inzerát hledající modelky. 
Zaměstnavatel ji však oklame, znásilní a pak prodá 
pákistánskému gangu. Pro Caitlin začíná život plný 
hrůz – nucené prostituce, násilí, drog a potratů. Přes- 
to se jí po čase podaří i se svými dětmi utéct do 
bezpečí a poukázat na zvěrstva, která se dějí všem 
přímo pod nosem, aniž se někdo odváží zakročit.

B. KOUdeLKOvÁ / M. BÁrTa
ÚtĚk Z AFrickÉhO PeklA

cenA 249   kč

B. KOUdeLKOvÁ / M. BÁrTa
nA rOZcestí
cenA 249   kč

sILvIa K. 
OtrOkYnĚ sADistů

cenA 249   kč

saraH FOrsYTH
ZOtrOčená
cenA 249   kč

jaCKY Trevane
FAtwA

cenA 249   kč

H. BasHIr / d. LewIs
slZY POuŠtĚ
cenA 269  kč

a. nasIF / C. OBBer
MAMi, slituJ se!

cenA 199   kč

B. KessLer / B. rYGIerT
beZ DĚtí neODeJDu

cenA 269   kč

B. KOUdeLKOvÁ / M. BÁrTa
návrAt DO českÉhO PeklA

cenA 229   kč
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BLanKa svOBOdOvÁ
tOhle nevYŽehlíŠ

cenA 269   kč

PeTra vernerOvÁ
PrAviDlO PrůŠvihu

cenA 269   kč

vLadIMÍra černajOvÁ
hOtelstOrY

cenA 229  kč

MAnDAlY  
PrO  MeDitAci A vnitřní 

rOvnOváhu
cenA 169  kč

dOra HeLdT
Při návAlech AsPOŇ není ZiMA

cenA 279   kč

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

dIeTer BednarZ
MiMOevrOPAn v evrOPĚ

cenA 329   kč

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

LUIsa BInder
MůŽeMe si vYkAt?

cenA 279   kč

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

sUZY K. QUInn
Deník uŠtvAnÉ MAtkY

cenA 289   kč

Juliette se právě stala matkou malé Daisy, 
ovšem mateřství zdaleka není takové, jak si ho 
malovala. Daisy nechce spát a žádný z milio-
nů osvědčených triků rodičovských příruček 
na ni neplatí. A pak je tu ten prevít, co Juliette 
nechal stát u oltáře, Daisyin otec. Naštěstí je 
po ruce vždycky deník, papír snese vše!

beletrie38/
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PeTra vernerOvÁ
ZAchrAŇte kOcOurkA MíŠu 

cenA 149  kč

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

OTILIe K. GreZLOvÁ
ŠtĚŇátkO A tereZkA

cenA 129  kč

OTILIe K. GreZLOvÁ
luMPík ZAchrAŇuJe

cenA 129   kč

OTILIe K. GreZLOvÁ
AničkA A JitřenkA

cenA 149   kč

OTILIe K. GreZLOvÁ
hleDá se Flíček 

cenA 149   kč

Proč Flíček všechny Barborčiny kama-
rády tak nadšeně vítá a má je tolik rád? 
Bára žárlí a s kamarády se málem roz-
kmotří. Jednoho dne si Flíček usmyslí, 
že se za svou paničkou a jejími kamarády 
vydá do školy autobusem. Jenže Barbor-
ku nenašel a domů také netrefí…

edITa PLICKOvÁ
ŠkOlA kreslení

cenA 149  kč

IrIs PreY
učíMe se kreslit

cenA 129  kč

neJkrásnĚJŠí MAnDAlY
cenA  99  kč

Z POháDkY DO POháDkY
cenA 129  kč

jOHannes rOsenGarTen
MAnDAlY – enerGie kruhu

cenA 129  kč

rUdI MOser
MAnDAlY – MAGický kruh

cenA 129  kč

H. TürK / r. PradeLLa
učíMe se MAlOvAt

cenA 179,- kč

beletrie

DOPOručuJeMe

DOPOručuJeMe
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LaUren BrOOKe
JeZDecká AkADeMie

DOkOnAlý týM 
cenA 189   kč

LaUren BrOOKe
JeZDecká AkADeMie

srDce Ze ZlAtA 
cenA 189   kč

LaUren BrOOKe
JeZDecká AkADeMie

JDe O vŠechnO
cenA 189   kč

KaTHY HeLIdOnIOTIs
bláZen DO kOní  

ZPátkY DO seDlA
cenA 189   kč

KaTHY HeLIdOnIOTIs
bláZen DO kOní 

ZáchrAnná Mise
cenA 189   kč

KaTHY HeLIdOnIOTIs
bláZen DO kOní  

JeZDecká AkADeMie
cenA 179   kč

KaTHY HeLIdOnIOTIs
bláZen DO kOní 

nOváčci tO neMAJí lehkÉ
cenA 199   kč

LaUren BrOOKe
JeZDecká AkADeMie

cenA 179  kč

LaUren BrOOKe
JeZDecká AkADeMie  

cO Je ŠePteM
cenA 189   kč

KaTHY HeLIdOnIOTIs
bláZen DO kOní 

 ÚPlný bláZen DO kOní
cenA 179  kč

davId rŮŽIčKa
neJkrásnĚJŠí POvĚsti

Obři, trPAslíci, vODníci 
A skrYtÉ POklADY

cenA 249  kč

KaTHY HeLIdOnIOTIs
bláZen DO kOní 

 báJečnÉ PráZDninY
cenA 179  kč

anTje sZILLaT
kAMAráDkY OD kOní

Katy, Nely a Mila by si bez koní neuměly před-
stavit život. Ve stájích, kam docházejí, se ovšem 
děje něco nekalého. Leo a jeho otec trénují koně 
pro filmová studia, zejména Bleska. Ten se jedno-
ho dne splaší a zraní Katy. Proč je kůň najednou 
tak nervózní a agresivní? Trojice kamarádek na to 
musí přijít, než se stane něco horšího.

červen 
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BIanKa MInTe-KÖnIG
kiki, benni A kAtAstrOFA ZA DveřMi

cenA 229   kč

Kiki se rozhodně nenudí. Pořád se něco děje, 
ať už je to škola, projekt v útulku pro opuštěná 
zvířata, nebo pomoc ochrnuté kamarádce Rose, 
která nádherně kreslí. Do toho ještě musí vyřešit 
velký problém, který trápí jejího nejlepšího ká-
moše Benniho. Aspoň že tátova pozornost se teď 
upnula spíše k bláznivým sousedům než k ní.

BIanKa MInTe-KÖnIG
láskA Přes MObil

cenA 179  kč

PeTra MarTIŠKOvÁ
lÉtO s FrAJereM

cenA 249  kč

PeTra MarTIŠKOvÁ
ÚtĚk ZA láskOu

cenA 229  kč

jen CaLOnITa
lÉtO nA tábOře

cenA 229 kč

jen CaLOnITa
lÉtO, JAk Má být

cenA 229  kč

PeTra MarTIŠKOvÁ
lÉtO nA vODĚ

cenA 249  kč

jen CaLOnITa
neJlePŠí PráZDninY nA svĚtĚ

cenA 229   kč

„Štípněte mě, jestli se mi to nezdá!“ Perfect 
Storm je ta nejsuprovější klučičí kapela na 
světě a já, jejich fanynka č. 1, s nimi jedu 
na koncertní turné na celé dva měsíce! Po-
ctivě si povedu deník, takže u všeho budete 
se mnou. I u té totální katastrofy, co jsem 
způsobila hned první ráno.

PeTra MarTIŠKOvÁ
lÉtO nA MAXiMuM

Izabela má všeho plné kecky – nejlepší kamarád 
leží po úrazu v nemocnici a ji čeká po prázdni-
nách stěhování na intr do Prahy. Alespoň tam 
uteče před nekonečnými hádkami rodičů. „Tohle 
léto si užiju po svém!“ umane si Iza a ani netuší, 
jak nezapomenutelné pro ni bude, když do jejího 
života vstoupí záhadný Nik.

DOPOručuJeMe

červen 

DOPOručuJeMe
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Taran MaTHarU
učeDník – Deník invOkátOrA

Schopnost invokovat se dědí krví, ale přesto se 
testují i děti neurozených. Tak našli také Jamese 
Bakera a toto je jeho příběh. Jamesovým dob-
rodružstvím prolínají užitečné poznámky a hod-
nověrné zápisky o elfech, orcích a trpaslících, 
doplňuje je přehledná démonologie a základní 
zaklínadla válečných mágů, které tento neuroze-
ný invokátor sepsal v průběhu studia na Vokan-
ské akademii, než se ztratil na území orků.

Taran MaTHarU
učeDník – ZJevení DÉMOnA

cenA 289   kč

Život sirotka Arktura se změní, když najde prapo-
divný svitek. Po jeho přečtení zjistí, že má schop-
nost vyvolávat démony, která přísluší pouze šlech-
ticům. Se svým démonem Sacharisou je poslán 
do Vokanské akademie, aby se své umění naučil 
ovládat. Ale než se stihne s někým spřátelit, musí 
se vydat na nebezpečnou misi na území orků.

Taran MaTHarU
učeDník

cenA 269   kč

Taran MaTHarU
učeDník A PYrAMiDA Orků

cenA 289   kč

Taran MaTHarU
učeDník A válečný MáG

cenA 289   kč taran Matharu v Praze!

Zveme srdečně
na besedu

s taranem Matharu,
autorem

fantasy série

v pátek 10. května  
v 16. 00 hodin

v sále Fantasy & sci-fi
(pravé křídlo 

Průmyslového paláce)

Svět knihy  Praha '19
Knižní veletrhDOPOručuJeMe

kvĚten
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TraCeY BaPTIsTe
MinecrAFt –  bránA

cenA 299   kč

Bianca s Lonniem skončí po autonehodě v nemocni-
ci. Když se dívka probere, o Lonniem nikdo nic neví. 
Díky speciálním brýlím se Bianca spolu s ostatními 
pacienty ocitne ve virtuálním světě hry Minecraft. 
Pronásledovaní nepřátelskými moby se ze všech sil 
snaží najít cestu ven. Narazí na avatara a Bianca si 
myslí, že je to Lonnie. Co když se ale mýlí?

KrIsTen CICCareLLI
iskAri – POsleDní nAMsArA

cenA 289   kč

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

KrIsTen CICCareLLI
iskAri – uvĚZnĚná králOvnA

Essie a Rou pojí magické sesterské pouto. 
Když se Essie stane strašná nehoda, právě 
tohle spojení uvězní její duši. Roe se na-
skýtá možnost sestru osvobodit a zároveň 
se pomstít za příkoří napáchaném na jejím 
lidu. Stačí jen zabít krále, který je ale záro-
veň jejím mužem.

d. jOLLeY/ r. ZUCCHI
wOrlD OF wArcrAFt  

rYtíř sMrti
cenA 179   kč

r. a. KnaaK / j.-H. KIM
wArcrAFt – stínY leDu

cenA 149   kč

r. a. KnaaK / j.-H. KIM
wArcrAFt  – DrAčí lOv

cenA 149   kč

r. a. KnaaK / j.-H. KIM
wArcrAFt  

ZeMĚ PříZrAků
cenA 149   kč

d. jOLLeY/ r. ZUCCHI
wOrlD OF wArcrAFt  

DrAčí ZeMĚ
cenA 179   kč

Max BrOOKs
MinecrAFt – OstrOv

cenA 289   kč

DOPOručuJeMe
kvĚten

DOPOručuJeMe
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bestsellery v brožované vazbě  za skvělou cenu

Knižní hity

TILLY BaGsHawe
PO setMĚní
cenA 149  kč

TILLY BaGsHawe
PODle nOvých PrAviDel

cenA 99  kč

eILeen dreYer
ZlOMená PřísAhA

cenA 99  kč

sIdneY sHeLdOn
ODvrácená  

strAnA PůlnOci
cenA 149  kč

sIdneY sHeLdOn
MistrOvská hrA

cenA 129  kč

sIdneY sHeLdOn
vZPOMínkY nA PůlnOc

cenA 129  kč

M. H. CLarK
PrAvDu Znát neMusíŠ

cenA 129  kč

jaMes PaT TersOn
JeDenáctá rOZhODne

cenA 149,- kč

M. H. CLarK
Má ráD huDbu, ráD tAnčí

cenA 129,- kč

M. H. CLarK
kAŽDý nĚcO skrývá

cenA 129,- kč

wILBUr sMITH
ZlAtOkOPOvÉ

cenA 179  kč

wILBUr sMITH
sílA Meče

cenA 199  kč
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Knižní hity

jaCKIe COLLIns
lADY bOss

cenA 149   kč

jaCKIe COLLIns
Milenci & MstitelÉ

cenA 149   kč

jaCKIe COLLIns
ŠAnce

cenA 149   kč

jaCKIe COLLIns
POMstA luckY

cenA 149   kč

jaCKIe COLLIns
sMrtelnÉ POkuŠení

cenA 129   kč

j. d. rOBB
riskOvAt se Musí

cenA 149   kč

LInda HOward
ciZí tvář

cenA 129   kč

LInda HOward
nebeZPečnÉ vYhlíDkY

cenA 129   kč

j. d. rOBB
ODPlAtA tĚ neMine

cenA 149   kč

B. T. BradFOrd
MOstY OsuDu

cenA 129  kč

jaCKIe COLLIns
ŽenAtí Milenci

cenA 129   kč

jaCKIe COLLIns
luckY

cenA 129  kč

CHOGa reGIna eGBeMe
ZAkáZAná OáZA

cenA 129  kč

sOHeIr KHasHOGGI
AMirA Z hArÉMu

cenA 129   kč

CHOGa reGIna eGBeMe
ZA ZlAtýMi MříŽeMi

cenA 99  kč

T. OKPara / C. GUIneT
cenA MÉhO ŽivOtA

cenA 99  kč
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nOra rOBerTs
krAJinA svĚtlA

cenA 149   kč

nOra rOBerTs
kDe kOnčí řekA

cenA 129   kč

nOra rOBerTs
Únik

cenA 129   kč

nOra rOBerTs
nebe MÉ láskY

cenA 129   kč

eLIZaBeTH LOweLL
ZMAtek v srDci

cenA 129  kč

CaTHerIne MILLeT
seXuální ŽivOt cAtherine M.

cenA 99  kč

TaMara McKInLeY
OstrOv ZtrAcených snů

cenA 149   kč

BarBara wOOdOvÁ
PlAMen DuŠe

cenA 129   kč

Hana wHITTOn
ZiMní králOvnA

cenA 129  kč

BarBara wOOdOvÁ
POsvátnÉ MístO

cenA 129   kč

nOra rOBerTs
veřeJná tAJeMství

cenA 149   kč

eLIZaBeTH Haran
kvĚtY v POuŠti

cenA 149   kč

nOra rOBerTs
ruDý Šál

cenA 129  kč

TaMara McKInLeY
POsleDní vAlčík

cenA 129   kč

HeLen a. rOsBUrG
vábení POuŠtĚ 

cenA 129   kč

ILOna M. HILLIGes
bílá čArODĚJkA

cenA 129   kč
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Vážení čtenáři,  
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.  

E-knihy si můžete koupit na portálech:

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

www.palmknihy.cz

www.knihcentrum.cz

www.ebux.cz

www.ereading.cz 

www.kosmas.cz/eknihy

www.databook.cz

e -knihY

… a mnoho dalších titulů

Tři královny Philippa Gregory

Údolí naděje elizabeth Haran

Hrozny hněvu john steinbeck

Na Leopardí skále wilbur smith

Volavka james Patterson

Drahomíra Oldřiška Ciprová

Ďáblovo písmo Michael Cordy

Skandální komtesa jeanne Kalogridis

Přede mnou  
se neschováš Mary H. Clark

Dokud tě nenajdu Liz Lawler

Valdštejn jaroslava černá

Léčka Louis L' amour

Zemřeš  
v další kapitole j. d. robb

Léto na maximum Petra Martišková

Skrýš anna simons

Když přijde soumrak nora roberts

Isakri -  
Uvězněná královna Kirsten Ciccarelli

Kráva na stromě julian earl

Kamarádky od koní antje szillat

Nákaza daniel Kalla
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