
Jak nakupovat nejvýhodněji

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

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

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

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

• u knižních dárků účtujeme symbolickou 1 Kč

• u zásilek neúčtujeme balné

• všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.alpress.cz 

SleVa na nákup všech titulů na www.alpreSS.cz



Jessie keane
špInaVá Hra

Chvála se na hlavu autorky Jessie 
Keane hrne ze všech stran jako lavi-
na hned od vydání její prvotiny Špi-
navá hra, kterou vám nakladatelství 
Alpress v české premiéře právě nabí-
zí. Jak tento její debut, tak i všech-
ny další tituly se v zahraničí blesku-
rychle probojovaly do prestižního 
žebříčku bestsellerů listu New York 
Times. Kritiky i čtenáři autorku 
svorně přirovnávají k Martině Cole 
a libují si v dokonale propracova-

ném příběhu, jehož děj vás pohltí od první stránky a udrží vás v napětí 
až do závěrečné tečky – a pak ještě dlouho podněcuje vaši představivost, 
zvědavost i touhu nahlédnout do dalších osudů barvitých postav.
Špinavá hra vám představí svéráznou Annie Baileyovou. Zamiluje se do 
ostrého hocha Maxe Cartera, jenže ten se má oženit s její sestrou Ruthie. 
Annie nechce být věčně „ta druhá“. Cosi se v ní zlomí a ona se vzepře: „Tak 
dost!“ Poprvé v životě dosáhne svého. Udělala by cokoliv, jen aby nemusela 
kráčet po cestě, kterou jí určili jiní. Je inteligentní, krásná, má styl a nene-
chá se zlomit. Je to přesně taková dívka, o jaké muži sní a jíž se ženy chtějí 
podobat. Osud jí však háže klacky pod nohy, takže s Annie se rozhodně 
nebudete nudit! Ostatně – posuďte sami.

Šárka Tulcová

tip šéfredaktorky

VycHází 3. ŘíJna 2011, naJdete na Straně 27



THOMAS J. CRAUGHWELL
neJznáměJší VědcI Ve SlužbácH Války

Alfred Nobel jako vynálezce dynamitu, bra-
tři Wrightovi, kteří postavili první skutečné 
letadlo, vynálezce radaru Robert Watson-
Watt, otec balistické rakety V2 Wernher von 
Braun... To jsou jen někteří z vědců, kteří 
stojí za technikou využívanou k boji a niče-
ní. Proč svůj mimořádný intelekt propůjčili 
právě válčení?

JOSEF OREL
neJVětší VoJeVŮdcI  

2. SVětoVé Války

CHARLOTTE GREIG
neJVětší GénIoVé zločInu 

V děJInácH

J. LEnkOvá / v. pAvLík
neJdŮležItěJší bItVy 
V čeSkýcH děJInácH

nIGEL CAWTHORnE
neJznáměJší VeŘeJné popraVy 

V děJInácH

J. LEnkOvá / v. pAvLík
neJVětší VoJeVŮdcI 

V čeSké HIStorII

JAMES InGLIS / BARRY STOnE
událoStI, které změnIly SVět

Originální a poutavý přístup k nejznáměj-
ším „trhákům“ světové historie. Ve starově-
kých letopisech se dočteme o Kleopatřině 
sebevraždě, středověké kroniky líčí ohrom-
nou pouť Marca Pola po hedvábné stezce, 
novodobé noviny obšírně referovaly o bitvě 
u Stalingradu. Netradiční pohled na tyto 
momenty skutečně překvapí... 

JOHn MARLOWE
neJkrutěJší pSycHopatI 

V děJInácH

RAY BLACk
neJkrutěJší kanIbaloVé  

V děJInácH

LYnn SAnTA LUCIA 
ženy, které změnIly SVět

lIteratura Faktu�/ ss

ŘíJen

lIStopad



SLávkA pOBEROvá/  
MELITA dEnkOvá

neJmocněJší ženy eVropy

SLávkA pOBEROvá
láSky čeSkýcH 

králoVen

JAn BAUER
čeSké prIncezny  

na eVropSkýcH  trŮnecH

JAn BAUER
ženy z rodu HabSburkŮ

FELIX kRUMLOWSkÝ
běda ženám,  

kterým mužI Vládnou 

AnTOnIO LUIS MOYAnO
Sekty – Skrytá Hrozba 

SoučaSnoStI 

JERZY BESALA
utaJené děJIny eVropy 

SLávkA pOBEROvá
IntrIky na čeSkém 

trŮnu

JAn BAUER
taJné láSky čeSkýcH králŮ a králoVen

Víte, že o první rozvod v českých dějinách se 
postaral král Přemysl Otakar I.? Anebo to, 
že Barbora Celská, druhá choť Zikmunda 
Lucemburského, prý byla doslova posedlá 
sexem? Jsou to pomluvy, nebo čistá pravda? 
Autor nám dá nahlédnout do života našich 
králů a královen a prozradí, jaký měli vztah 
k druhému pohlaví.

pETER dAvIdSOn
Říše SVěta

Jakého územního rozmachu dosáhl „král 
králů“? Které dynastie se zasloužily o roz-
květ a pád „říše středu“? Jak vypadaly hra-
nice „říše, nad níž slunce nezapadlo“? Proč 
„země, kde zítra znamená včera“ patří dnes 
minulosti? Popis vzniku, zlatého věku i pá-
du všech impérií doprovázejí četné ilustrace 
a unikátní mapy.

lIteratura Faktu �/lIteratura Faktuss

záŘí záSadní  

Fakta 
+  

pŘeHledné  

mapy

lIStopad
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pHILIpp vAndEnBERG
troJSký poklad

vLAdIMíR FEdOROvSkI
careVny šIré ruSI

SILvIA MIGUEnS
kateŘIna VelIká

pHILIppE dE MOnTJOUvEnT
SISSI – neSmrtelná cíSaŘoVna

nAnCY GOLdSTOnE
čtyŘI králoVny 

MICHEL dE dECkER
králoVna marGot

pETR kOUTSkÝ
záHadné arcHeoloGIcké nálezy 

V čecHácH a Ve SVětě
Bojí se historici přiznat, jak dějiny Země sku-
tečně proběhly? Ve světě se nacházejí záhadné 
předměty, jako mumie trpasličích či obřích 
bytostí nebo pozůstatky neznámých civiliza-
cí. U nás máme například tajemnou Měsíční 
šachtu či podivnou sekerku z Liberce.

BARBARA MERTZ
taJemStVí cHrámŮ, pyramId  

a HIeroGlyFŮ
Velkolepá egyptská civilizace po staletí pro-
bouzí zájem archeologů i veřejnosti. Známá 
egyptoložka svěžím jazykem vypráví o histo-
rii Egypta, od prvních osad v údolí Nilu, přes 
slavné dynastie a panovníky, stavby pyramid, 
tajemné rituály až po vykradače hrobů. 

JERZY BESALA
utaJené děJIny eVropy 

HIStorIe lIdStVa –
od doby ledoVé k cIVIlIzacI

JOHn GUY
marIe StuartoVna 

kELLY HART 
oSudoVé ženy 
JIndŘIcHa VIII.

lIteratura Faktu�/ ss

ledenŘíJen
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SHIRLEY AndREWS
atlantIda a lemurIe

ROMUALd ROMAnSkI
neJVětší  záHady
SVětoVýcH děJIn

JAn A. nOvák
záHadné Vynálezy

REInHARd HABECk
neJVětší záHady  

arcHeoloGIe 

BRIAn HAUGHTOn
taJemStVí  

poSVátnýcH m íSt

LUCY dOnCASTER /  
AndREW HOLLAnd

neJVětší záHady SVěta

JEAn-CHARLES  
dE FOnTBRUnE
noStradamuS 

dAvId H. CHILdRESS
atlantIda

pAUL ROLAnd
taJemné úkazy

Lidé obvykle nevěří ničemu, co překračuje 
jejich osobní poznání a nedá se racionálně 
zdůvodnit. „Lovec duchů“ Paul Roland ro-
zebírá svědectví těch, kteří přežili klinickou 
smrt, popisuje reinkarnaci či astrální puto-
vání. Výsledkem je fascinující, provokativní 
kniha, která staví před vaši víru či nevíru 
výzvu jako žádná jiná předtím. 

vLAdIMíR LIŠkA
maGIcká míSta čeSké republIky

Víte, že na území Čech a Moravy žila civili-
zace starší než Sumerové? Jaká tajemství skrý-
vají Plešivec či Blaník? Přinášejí kruhy v obilí 
poselství z minulosti? A je na hradě Houska 
vchod do říše démonů? Kde jsou u nás mís-
ta, kterým je lepší se vyhnout? Známý autor 
uvádí mnohá překvapivá fakta i hypotézy 
opřené o moderní vědecké poznatky. 

BRUnO CARdEñOSA
mezI nebem a zemí

TIBOR ZELIkOvICS 
2012: konec SVěta

lIteratura Faktu 7/záHadyss

lIStopad
lIStopad

známý  

záHadoloG  

a pŘekVapIVé  

Hypotézy



HELEnA pATERSOn
Velká knIHa 

keltSké aStroloGIe 

SnáŘ
1000 klaSIckýcH SnŮ

EILI GOLdBERG
Velký SnáŘ

AndREAS BAUMGARTEn
Velká knIHa SnŮ

pETRA SOnnEnBERG
praktIcké VyužItí   

VěšteckéHo kyVadla

LUZ AGUILAR
odHalte SVŮJ oSud

OLdřICH RAJSIGL
mIlIonoVé karty

kATHLEEn MCCORMACk
tarot –  Jak SI VyložIt poSelStVí karet

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

CLARA CHRISTIAn
pozneJte SVou budoucnoSt

Vítejte na kouzelné cestě poznání. Pomocí 
výkladu karet, numerologie, čtení z ruky, 
kyvadélka, automatické kresby a dalších me-
tod zjistíme, kterým směrem se máme vydat. 
Máme-li potkat osudového partnera, musí-
me mu vykročit naproti. A to platí u všeho. 
Štěstí je třeba vyjít vstříc, aby vědělo, do kte-
ré náruče má spadnout…

SALLY CRAGIn
SouboJ znamení  

a žIVlŮ

eSoterIka / dušeVní HarmonIe�/ ss

ŘíJen

zábaVné,  

JednoducHé,  

praktIcké

únor



CHRISTInE M. BRAdLER
FenG šueJ –  

lexIkon od a do z

MARY ATkInSOn
maSáže  

VlaStníma rukama

kámaSútra

pETA BEE
každodenní FItneSS

AndREW ALOIS URBIŠ
žít FenG šueJ

dALIA pIAZZA/AnTOnIO MAGLIO
reFlexoloGIe 

Srozumitelně napsaná a bohatě ilustrovaná 
kniha o léčebné metodě spočívající v tlaku na 
určitá místa na chodidle a jejich masáži. Dají 
se tak léčit běžné obtíže, jako je nespavost, 
bolest hlavy, špatné zažívání či ischias. Navíc 
masáž odstraňuje stres, uvolní svalové a du-
ševní napětí. Čínské přísloví výstižně říká: 
Dotýkáte-li se nohou, dotýkáte se duše. 

GUILLERMO FERRARA 
tantra 

Tantra učí člověka žít naplno, těšit se z kaž-
dého doteku. V dnešní uspěchané době, kdy 
je člověk zvyklý řídit se nastavenými pravi-
dly a držet se předsudků, nabízí možnost 
najít vnitřní sílu a prožít opravdovou slast. 
V milování a v sexu ukáže cestu k dokonalé-
mu souznění. Barevné fotografie vás krok za 
krokem tomuto umění naučí.

MUdR. kATEřInA ORLOvá 
těHotenSký deník 

pAUL JOAnnIdES
Sex Je umět, cHtít a Vědět

WEndY HOBSOn
FenG šueJ pro každý den

eSoterIka / dušeVní HarmonIe 9/zdraVíss

ŘíJen

lIStopad



JACqUELInE BELLAFOnTAInE
100 neJlepšícH receptŮ pro domácí pekárnu

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

JUdITH MILLIdGE
džuSy

vICkI SMALLWOOd
100 receptŮ  

pro domácí pekárnu

dáJA MRáZOvá
domácí pekárna

dáJA MRáZOvá
domácí pekárna 2

JAnE   
MACdOUGALL
těHotenSký   
kalendáŘ

EdITA pLICkOvá
deník našeHo děťátka

RICHARd BERTInET
domácí pečIVo

dáJA MRáZOvá
domácí pekárna 
Snadné recepty

MARIA COSTAnTInO
kokteJly de luxe

vLAdIMíR AnTOnín
Houby  

kapeSní atlaS

zdraVí10/ ss

únor



HILARY SHARp
turIStIcký prŮVodce  

západnímI alpamI

dIETER SEIBERT
alpSké  tŘítISícoVky

F. HECkER / k. HECkER 
 prŮVodce pŘírodou

JAnA MARTInkOvá
roStlIny – kapeSní atlaS

ROGER HYdER
GolF

pAvEL CHRASTInA / pAvLA REkOvá
autoškola od a do z

Opět ze měnil zákon o silničním provozu 
a právě tato publikace nabízí adeptům řidič-
ského umění jeho novelizovanou verzi plat-
nou od 1. 8. 2011. Nové testy vám umožní 
prověřit si nastudované vědomosti a zvýšit 
své šance u závěrečných zkoušek. Držitelům 
řidičských průkazů kniha usnadní orienta-
ci v aktuálním bodovém systému. S touto 
učebnicí vás za volantem nic nezaskočí.

EUGEn E. HüSLER
turIStIcký prŮVodce dolomIty

Turistický průvodce oblastí Dolomit obsa-
huje čtyřicet pěších túr, rozdělených do čtyř 
kategorií. Podle vlastní fyzické zdatnosti si 
můžete zvolit trasu vysoké obtížnosti, nebo 
naopak trasu zcela nenáročnou, která vede 
převážně údolími. Ke každé z nich jsou 
připojeny mapky, podrobný popis, důležité 
informace i upozornění na zajímavosti, vy-
hlídky, možnosti ubytování a občerstvení.

HAnnU JännES/OWEn ROBERTS
ptácI

S ptačím zpěvem se setkáme na venkově i ve 
městě. Ale jak podle hlasu poznáme, o který 
druh jde? Přiložené CD obsahuje 96 hlasů 
běžných ptáků. Dále nám pomohou barevné 
fotografie jednotlivých druhů a veškeré in-
formace o jejich zvycích, nárocích na potra-
vu a hnízdění, s jejichž pomocí vstoupíme 
do tajuplného světa opeřenců. 

JOHn BAILEY
encyklopedIe  

moderníHo rybáŘe

zdraVí 11/Hobbyss

záŘí únor

lIStopad



GABRIELA kREJCAROvá
naIl art

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

ROSEMARY WILkInSOn 
patcHwork  

pro moderní ženu

LEIGH TOSELLI
make-up a péče o pleť

GABRIELA kREJCAROvá
naIl art   

škola neHtoVéHo zdobení

paul cezanne

pablo pIcaSSo

FrIda kaHlo

auGuSte rodIn

GuStaV klImt

exkluzIVní  dárkoVé  publIkace

AnnE BALLARd
aranžuJeme Sušené kVětIny

SUSAnnE HELMOnd / AndREA SCHUSTER
roztomIlé Hračky

Odrazují vás nehorázně vysoké ceny hra-
ček? Díky této knize dokážete levně vyrobit 
úžasné hračky a dětské doplňky, které jistě 
vykouzlí úsměv na tváři vašich ratolestí. Po-
stupy jsou popsány podrobně a jednoduše – 
zvládne je i začátečník. A kterou babičku 
by nepotěšilo, že právě její výrobek se stane 
nejoblíbenější hračkou jejích vnoučat?

Hobby / umění12/ ss

lIStopad

doporučuJeme



claude monet pIerre-auGuSte renoIrmarc cHaGallHenrI matISSe

CATHERInE COOk
tenIS 

pETER MURRAY
F1 

exkluzIVní  dárkoVé  publIkace

SVětoVá lIteratura

CHARLOTTE  BROnTË
Jana eyroVá

JOHn STEInBECk
na VýcHod od ráJe

JOHn STEInBECk
o myšícH a lIdecH

OSCAR WILdE
obraz dorIana Graye

LOUIS BROMFIELd
když naStaly deště

JOHn STEInBECk
neznámému boHu

dAvId RŮŽIČkA
StrašIdla, pŘízraky a SkŘítcI   

našIcH HradŮ a zámkŮ

HYnEk kLIMEk
VládcoVé našIcH Hor

Hobby / umění 13/umění / dárkoVé publIkace / SVětoVá lIteraturass



JAMES pATTERSOn
okamžIk pŘekVapení

Jako pokus o stmelení rodiny naplánuje Ka-
therine prázdniny na jachtě. Manžel Peter se 
však nakonec nemůže plavby zúčastnit a děti 
se tváří otráveně. Teprve bouře a exploze na 
lodi, při níž se Katherine s dětmi jen zázra-
kem zachrání, vyburcují ztracenou soudrž-
nost. Peter je připraven na nejhorší, ale když 
svitne šance na záchranu, šel by i přes mrtvo-
ly, aby se k trosečníkům dostal jako první.

JAMES pATTERSOn
oko za oko

JAMES pATTERSOn
šeStý cíl

JAMES pATTERSOn
Sedmé nebe

JAMES pATTERSOn
podraz 

JAMES pATTERSOn
nedoStatek dŮkazŮ

JAMES pATTERSOn
a paVouk pŘIcHází

JAMES pATTERSOn 
pátý Jezdec

JAMES pATTERSOn
oSmé doznání

JAMES pATTERSOn
záludné Vlny

JAMES pATTERSOn
VýStraHa

JAMES pATTERSOn
černý tyGr

JAMES pATTERSOn
uVIdíš, zemŘeš

beletrIe1�/

proSInec
podle

čaSopISu

ForbeS

neJprodáVaněJší 

SpISoVatel

SVěta



WOLFGAnG kAES
na VlaStní pěSt

Davida a Zorana pojilo v dětství velké přátel-
ství. O dvacet let později má bývalý policista 
David starého kamaráda vypátrat. Zoran, 
kterého propustili z vězení, kde si nespraved-
livě odseděl dvanáct let, před novináři přísa-
hal pomstu. Zmizel beze stop, a pak skuteč-
ně začali umírat viníci jeho odsouzení.

JAMES pATTERSOn
Hra na ScHoVáVanou

JAMES pATTERSOn
líbánky

JAMES pATTERSOn
bIkIny

JAMES pATTERSOn 
deVátý Soud

dAvId MORRELL 
na oStŘí

Cavanaugh a Carl, dva nejlepší kamarádi, na 
sebe vzájemně míří zbraní. Ale tentokrát už 
to není jako v dětství hra s falešnou pistol-
kou – jejich život dramaticky změnil směr  
a jeden druhého musí zabít, aby sám přežil.

dAvId MORRELL
nebezpečná mInuloSt

dAvId MORRELL
bludIčky 

MATTHEW REILLY
pátý boJoVník

dAvId  MORRELL
V paStI 

beletrIe 1�/beletrIe

záŘí

lIStopad



SCOTT OdEn
káHIrSký leV

V době křižáckých válek sedí na egyptském 
trůnu kalif Rašid. Ve skutečnosti však vládne 
vezír Jalal, který kalifa udržuje v opiovém 
opojení. Rozpadající se říše láká nepřáte-
le jako krvácející kořist žraloky. Nečekaně 
se najde spojenec – vládce Alamutu vyšle 
kalifovi na pomoc jediného muže – Assada 
s kouzelným afghánským mečem salawarem.

SIdnEY SHELdOn 
odVrácená Strana pŮlnocI

Noelle je vynikající herečka a pečlivě si vy-
bírá muže, kteří by ji mohli přivést na stopu 
bývalého milence, amerického pilota Larry-
ho, s nímž prožila bouřlivý milostný vztah. 
Slíbil jí manželství, ale nakonec ji opustil. 
Díky náhodě se po letech setkávají a hned 
je jasné, že žár neuhasl. Jenže nyní pravidla 
určuje úplně něco jiného…

SIdnEY SHELdOn
mIStroVSká Hra 

SIdnEY SHELdOn
HVězdy SVítí z Výšky 

SIdnEY SHELdOn
nebezpečí praVdy 

kAREL CUBECA
zlatá Skrýš

kAREL CUBECA 
prokletí zlatokopŮ

kAREL CUBECA
taJemStVí SkrytéHo kláštera

kAREL CUBECA
a bŮH mlčel 

kAREL CUBECA
Ve SpárecH oSudu

kAREL CUBECA
zlato aFrIky

SIdnEY SHELdOn
pokud pŘIJde zítŘek
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TILLY BAGSHAWE
po Setmění 

Manželé Grace a Lenny patří k newyorské 
smetánce. Lenny se vypracoval na majitele 
úspěšného fondu Quorum. Jednoho dne 
však zmizí, ale chybí i miliardy dolarů z fon-
du. FBI ho podezírá ze zpronevěry. Záhy 
moře vyplaví Lennyho tělo a podezření padne 
na jeho ženu Grace. K tomu, aby dokázala, že 
je nevinná, jí nestačí pouhý útěk z vězení. 

MARC kLApCZYnSkI
ao – medVědí muž

Před třiceti tisíci lety se Ao, poslední z klanu 
medvědích mužů, vydá na cestu. Opouští 
svou zemi s věčně zmrzlou půdou a míří na 
jih, aby hledal další stejného druhu. Cestu 
mu zkříží Aki, mladá matka, kterou zachránil 
před kmenem ptačích lidí. Putují do Akiiny 
vesnice, ale tam je Ao obviněn, že rodu přiná-
ší neštěstí. Jak šaman naloží s jeho životem? 

pETER WATT 
oSedlat Vítr

Zuří válka. Patrick bojuje na polích Francie 
a Matthew na nebi nad Egyptem. Mají však 
skrytého nepřítele, který předává informace 
Němcům a chce ovládnout rodinnou firmu. 
Mezitím jednomu mladému muži nedají 
spát sny o posvátné jeskyni a vydá se hledat 
ohnivé hvězdy. Chce s jejich pomocí vrátit 
lidem zpět území, které kdysi vlastnili...

kAREL CUBECA
poSelStVí V dlanI

Gal Irving disponuje neuvěřitelnými schop-
nostmi a znalostmi. Jenže za to platí těžkými 
nočními běsy a depresemi. Psycholog Taylor 
pomocí hypnózy odkrývá šokující spojení 
Gala s králem Galuem z minulosti. Mají 
společné nejen červené znamení v dlani, ale 
mnohem, mnohem víc...

TILLY BAGSHAWE 
podle noVýcH praVIdel

MILLEnIA BLACk
zŮStaň Se mnou 

pETER  WATT
kamenná pěSt 

pETER WATT 
dotknout Se oblakŮ 
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WILBUR SMITH
draVec

WILBUR SMITH
HromobItí

*

WILBUR SMITH
Síla meče

*

WILBUR SMITH
běSnění

*

WILBUR SMITH
čaS zemŘít

WILBUR SMITH
modrý HorIzont

*

*  sága rodu Courtneyů        * *  sága rodu Balantyneů        

*

WILBUR SMITH
pobŘeží V plamenecH 

*

WILBUR SMITH
ptačí   Vodopády

*

*

WILBUR SMITH
monzun

WILBUR SMITH
trIumF Slunce

*
**

WILBUR SMITH
zlatá lIška

*

WILBUR SMITH
šelma

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

*

WILBUR SMITH
na žIVot a na Smrt

*
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WILBUR SMITH
poSel Slunce

WILBUR SMITH
pobŘeží V plamenecH 

*

*

WILBUR SMITH
loVcI dIamantŮ

WILBUR SMITH
oko tyGra

WILBUR SMITH
píSeň SlonŮ

WILBUR SMITH
dIamantoVá ceSta

WILBUR SMITH
nenaSytný Jako moŘe

WILBUR SMITH
orel V oblacícH

WILBUR SMITH
Říše kamennéHo 

Sokola

**

WILBUR SMITH
tVrdší než dIamant

**

WILBUR SMITH
andělé pláčí

**

WILBUR SMITH
leopard loVí V temnotácH

**

WILBUR SMITH
trIumF Slunce

*
**

WILBUR SMITH
náŘek VlkŮ

WILBUR SMITH
Volání na ďábla

WILBUR SMITH
běSnící  SpraVedlnoSt

WILBUR SMITH
zlatokopoVé

WILBUR SMITH
kopí oSudu

*
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LOUIS L' AMOUR
na mušce

Když je Otisovi třináct let, jeho ovdovělého 
otce oběsí za zločin, který nikdy nespáchal. 
Mladý Otis proto odchází z Tennessee s po-
věstí syna zloděje koní. Má v plánu usadit se 
daleko od svého rodiště, na které nemá hezké 
vzpomínky. Přesto ho osud přivede zase zpět 
a přinutí ho postavit se otcovým vrahům.WILBUR SMITH

Řeka boHŮ IV.

WILBUR SMITH
Řeka boHŮ I.

WILBUR SMITH
Řeka boHŮ II.

WILBUR SMITH
Řeka boHŮ III.

LOREn ZAnE GREY
duSot kopyt 

LOREn ZAnE GREY
dIVoká SpraVedlnoSt

LOUIS L' AMOUR
nečekaný odpor

LOUIS L' AMOUR
oSamělý Vlk 

LOUIS L' AMOUR
pSanec 

LOUIS L' AMOUR
Jezdec bez mInuloStI 

LOUIS L' AMOUR
temný kaňon 

ALEC pALMER
ztracené měSto

beletrIe20/
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kEn McCLURE 
Ve Vyšším záJmu

Tým lékařů má pod rouškou přísného utaje-
ní zachránit život prominentního pacienta. 
Jedním z členů je také doktor John Motram. 
Odměnou za práci získá životní šanci. Při 
zkoumání obětí středověké morové epidemie 
se však Motram nakazí neznámým virem. 
Zdá se, že jeho nehoda souvisí i s dalšími 
úmrtími. Případu se ujímá Steven Dunbar…

EILEEn dREYER
kdo Je na Řadě?

BILL CLEM
dokonalá paSt

AndREW nEIdERMAn
žIVá Voda

BILL CLEM
odVrácená tVáŘ

kEn McCLURE
bílá Hrozba

nICOLE AMREIn
doktorka kateŘIna 

rISkantní záSaH

nICOLE AMREIn
doktorka kateŘIna   

prVní pomoc

nICOLE AMREIn
doktorka kateŘIna   

SVérázný pacIent

kEn McCLURE
SpletItá Síť

kEn McCLURE
bezedná propaSt

EILEEn dREYER
neoHlížeJ Se

BARBARA WOOd
doktorka SamantHa
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MARTInE AYOTTE
oběť 

Martine si prožila peklo. Od tří let ji poni-
žuje a sexuálně zneužívá krutý a nelítostný 
otec. Ve svém konání je otec velmi mazaný: 
zpočátku děvče přesvědčuje, že je špinavá, 
odporná a že přijde do pekla, později jí vy-
hrožuje, že pokud něco prozradí, zavřou ji 
do blázince. Matka utrpení své dcery jen tiše 
přihlíží. 

FRAnCESCA  MARCIAnO
Sny ukryté V záVoJI

SARAH FORSYTH
zotročená

B. MAHMOOdY / W. HOFFER
bez dcerky neodeJdu

n. ALI / d. MInOUI
dětSká neVěSta

JOE pETERS
tIcHý pláč

H. BASHIR / d. LEWIS
Slzy pouště

FABIEnnE BRIn 
moJe malá Sára

JUdY WESTWATER
nIkdo tě nemá rád

ULLA FRÖHLInG
byla JSem otrokyní 

V SatanSké Sektě

BARBARA nAUGHTOn
tatI, proSím ne!

SILvIA k. 
otrokyně SadIStŮ

B. kOUdELkOvá / M. BáRTA
útěk  z aFrIckéHo pekla

beletrIe22/
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dORIS GLüCk
umlčená

Aby mohl Egypťan Omar zůstat v Německu, 
ožení se s Doris. Manželství je zpočátku klid-
né, ale po vypuknutí války v bývalé Jugoslávii 
se začne Omar stýkat s muslimy. Odjedou do 
Bosny, a zde ji Omar nutí zahalovat se, zaka-
zuje jí vycházet ven, za neposlušnost ji bije. 
Poté, co Doris zjistí, že Omar pracuje pro Bin 
Ládina, prchne do Německa...

B. kOUdELkOvá / M. BáRTA
náVrat  do čeSkéHo pekla

MARIYAH  SAALIH 
SaFIra

JACkY TREvAnE
Fatwa

JACkY TREvAnE 
neVIdItelné ženy

SABATInA JAMES
SabatIna 

SOHEIR kHASHOGGI
dětí Se neVzdám

T. OkpARA / C. GUInET
cena méHo žIVota

MISHA dEFOnSECA 
pŘežít S Vlky

M. nAZER / d. LEWIS
byla JSem otrokyní

MEndE nAZER 
Slzy tIcHa

B. kOUdELkOvá / M. BáRTA
na rozceStí

SHERRY JOnES
aIša
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nORA ROBERTS 
zákon pŘItažlIVoStI 

Parker miluje svou práci a na soukromý život 
jí nezbývá čas. Stejně jí chybí ten pravý muž-
ský! Motá se kolem ní jenom libový frajírek 
Malcolm. Jeho styl a silná motorka jí lezou 
na nervy, vypořádá se s ním proto s rázností 
sobě vlastní. Přesto se mu téměř podaří vylá-
kat nedobytnou Parker na rande – dokud se 
ona sama nedozví, že šlo jen o sázku.

nORA ROBERTS 
žHaVý led

životem znuděná Whitney narazí na ulici na 
pohledného muže, prchajícího před kompli-
ci. Douglas, zloděj a podvodník, vnáší náhle 
do jejího života nejen dobrodružství, ale i cit. 
Společná cesta na Madagaskar za velkolepým 
pokladem se však změní v honičku, v níž jen 
o krůček unikají před zabijáky...

nORA ROBERTS
V praVou cHVílI

nORA ROBERTS
zaVáté Stopy

nORA ROBERTS
kouzla oSudu

nORA ROBERTS
zkouška dŮVěry

nORA ROBERTS
Sen V bílém

nORA ROBERTS
nebe mé láSky 

nORA ROBERTS
kouzlo okamžIku

nORA ROBERTS 
na rŮžícH uStláno
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J. d. ROBB 
neprŮStŘelné alIbI

Po návratu z dovolené čeká na policistku Evu 
Dallasovou tvrdý oříšek – série podivných 
zdánlivě nesouvisejících vražd bez motivu. 
Stopy vedou ke dvojici mladíků z bohatých 
rodin, kteří zabíjejí čistě pro zábavu a navzá-
jem si poskytují alibi. Eva hledá důkazy, neví 
však, že se sama má stát další obětí. 

nORA ROBERTS
Sluneční draHokamy

nORA ROBERTS 
tanec Větru

nORA ROBERTS
Srdce oceánu

nORA ROBERTS
měSíční perly 

nORA ROBERTS
oHnIVý Soumrak

J. d. ROBB
to Se tI Jen zdá

kAY HOOpER
mrazIVé HŘícHy

kAY HOOpER
mrazIVá pouta

J. d. ROBB 
FantazII Se meze 

nekladou

CHRISTInE MISHA
Jednou pocHopíš

nORA ROBERTS
kde končí Řeka

nORA ROBERTS
pŮlnoční zátoka

beletrIe 2�/beletrIe

lIStopad



JESSIE kEAnE
špInaVá Hra

Annie dlouho žila ve stínu své dokonalé sest-
ry Ruthie. Její žárlivost dostoupila vrcholu 
ve chvíli, kdy Ruthie získala něco, po čem 
Annie vždy toužila – lásku gangstera Maxe 
Cartera. Annie Maxe těsně před svatbou 
svede. Trest je tvrdý – Annie je vyhoštěna na 
území znepřáteleného gangu. Ocitne se ve 
světě, kde vládne krevní msta, a aby přežila, 
musí začít hrát špinavou hru…

MARY HIGGInS CLARk
V náručI nepŘítele

Laura má za sebou otřesný zážitek – jako 
čtyřletou ji unesli, dva roky věznili a zneuží-
vali. Následky těch hrůzných let se projevují 
v podobě zvláštní psychické poruchy: čas od 
času se chová jako jiná osobnost a své cho-
vání si nepamatuje. Jednoho dne se ocitne 
v podezření, že zabila svého profesora, které-
mu údajně psala milostné dopisy. Laura vinu 
popírá, proti ní však svědčí důkazy. 

M. H. CLARk
tVrdoHlaVá SeStŘIčka 

M. H. CLARk
pamatuJ na mě 

M. H. CLARk
zrycHlený tep

M. H. CLARk
na VIděnou

LIndA HOWARd
nebezpečně blízko 

LIndA HOWARd
dokonalý muž

M. H. CLARk
kdo tě Hlídá

LIndA HOWARd
Strážce úSVItu

M. H. CLARk
kráSa pŘInáší Smrt

LIndA HOWARd
Stíny úSVItu
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ARTURO péREZ-REvERTE
králoVna JIHu

Teresa se z chudého děvčátka vypracovala na 
šéfku zločinecké organizace. Je trnem v oku 
jak kolumbijské, tak i ruské mafii. Kolem 
Teresy zůstávají mrtví, navíc se o ni zajímá 
zvláštní agent Rangel. Výměnou za beztrest-
nost chce, aby vypovídala proti mafiánovi 
Epifaniovi. Právě on jí ale kdysi zachránil ži-
vot – a Teresa ví, že teď o něj může přijít…

ELIZABETH LOWELL
krok do neznáma

Když Jill zachrání život synovi majitele de-
tektivní agentury, nenapadne ji, jak brzy se 
jí budou jeho protislužby hodit. Jill je pře-
svědčena, že její tetu někdo zabil kvůli staro-
žitnostem. Navíc jí kdosi začne vyhrožovat, 
a tak přivítá pomoc agenta Zacha. Netuší, že 
odhalení pravdy je může stát život.

CATHERInE kInG
Skryté touHy

ELIZABETH LOWELL
SametoVá paSt 

ELIZABETH LOWELL
letní záVrať

LIndA HOWARd
anI peklo, anI ráJ 

ELIZABETH LOWELL
StŘíbrná HladIna

ELIZABETH LOWELL
kŘIšťáloVý pramen 

ELIZABETH LOWELL
zlatá klec

EMILIE RICHARdS
kde Stoupá dým

beletrIe 27/beletrIe

lIStopad

tIp

šéFredaktorky
leden



BarBara Taylor Bradford
PŘÍLIŠ SILNÉ POUTO

Obchodnice s uměním Annette je pověřena 
aukcí Rembrandtova obrazu. Tisk ji žádá 
o interview a manžel pro ni vybere jednoho 
z předních novinářů Jacka Chalmerse. On 
i Annette jsou k sobě od první chvíle silně 
přitahováni. Potvrdí se, že jejich osudy jsou 
provázány mnohem těsněji, než tušili. 

olIVIa darlING 
LÁSKA JE NEKRYTÝ ŠEK

Láska, zrada, pomsta. Zač dá žena v sázku 
svou pověst, práci, nebo dokonce život? Car-
rie chce ukázat dávnému rivalovi, zač je toho 
loket. Lizzy si ověřuje, zda je poměr se šéfem 
návodem na nejlepší kariérní postup. Serena 
se díky svému talentu snaží vybřednout z bí-
dy, ale její umění se jí může stát prokletím. 
Když se cesty těchto tří žen protnou...

Jo rEES
LÁSKA, ČEST A  PRACHY

Frankie odhalila něco, co neměla, a když 
najde spolubydlící zavražděnou, ví, že musí 
zmizet. Gold se dozví jméno svého otce, ba 
i to, že oslepil její matku a ji dal k adopci. 
Emma přišla o milovaného manžela, který 
údajně spáchal sebevraždu... Tyto tři ženy 
spojuje jediný cíl: pomstít se bezohlednému 
muži, který je připravil o vše.

B. T. Bradford
NEČEKANÉ POŽEHNÁNÍ

B. T. Bradford
RODINNÝ NEPŘÍTEL

JoaN JoHNSToN
PLAmEN LÁSKY

JoaN JoHNSToN
SvÉRÁzNÁ NEvěSTA

JackIE collINS
NAIvNÍ mRCHA

JackIE collINS 
SmRTELNÉ POKUŠENÍ
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JackIE collINS
BOHYNě POmSTY

Lucky si po všech životních strastech naplno 
vychutnává manželství s Lenniem a těší se ze 
syna Bobbyho a nádherné dcery Max. A prá-
vě o tohle ji chce připravit Armand Jordan, 
když mu Lucky odmítne prodat svůj hotelo-
vý komplex Keys. Začíná nemilosrdný boj, 
v němž od začátku jde o víc než o život.

VIcTorIa fox
HOLLYWOODŠTÍ HŘÍŠNÍCI

Sňatek s Colem zajistil Laně místo mezi sme-
tánkou. Netuší, že se nechala lapit do zlaté 
klece a že se jí to vymstí. Kariéra krásky Kate 
bledne stejně rychle jako její půvab… Když 
se dozví, že manžel má milenku, plánuje po-
mstu. Ani Chloe nikdo nevaroval před roc-
kerem Natem. Jakou cenu ženy zaplatí za své 
touhy, úspěchy i hříchy?

JackIE collINS
mILÁČEK ŽEN

JackIE collINS
ŽENATÍ mILENCI

JackIE collINS
HŘEBEC  

JackIE collINS
NEBEzPEČNÁ ŽENA

JackIE collINS
ŠANCE

JackIE collINS
LUCKY

kaTE  lacE
vE STÍNU HvězD

fErN MIcHaElS
mANŽELSKÁ HRA
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TaMara MckINlEy
NESPOUTANÉ DÁLKY

Ruby se provdá za dobrodruha Jamese a vy-
razí s ním do australské divočiny, kde chtějí 
založit farmu. Cestou se ukazuje, že James 
není tak laskavý jako před svatbou. Nakonec 
manželku i děti opustí. Srdce mladé ženy zís-
ká Jamesův bratranec Finn, který je jí oporou 
a kterému ani ona není lhostejná. Nejdřív je 
ovšem třeba vypořádat se s minulostí...

INEZ corBI 
vzPOmÍNKY NA AUSTRÁLII

Svéhlavá Moira svým chováním vůbec ne-
zapadá do konzervativní irské rodiny, v níž 
vyrůstá. V den uvedení do společnosti ztropí 
skandál, a proto se rodiče rozhodnou provdat 
ji za solidního starého lékaře. S ním brzy po 
svatbě odplouvá do daleké Austrálie, kde se 
zamiluje do mladého trestance Duncana. Je-
jich vztah je však odhalen...

JUlIE PETErS 
PÍSEŇ SLUNEČNÉ zEmě

Siobhan následuje svého muže z Irska na 
Nový Zéland, kde si chtějí vybudovat šťastný 
život. Přestože manžela velice miluje, on se jí 
vyhýbá, dokud se z něj jednoho dne nevyklu-
be sexuální násilník. Siobhan místo něžného 
milování noc co noc zažívá pekelná muka. 
Lásku najde až za jeho zády – u domorodce 
Amiriho. Vášeň spustí lavinu událostí...

laUra WaldEN 
UPROSTŘED RÁJE

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

TaMara MckINlEy
KRAJINA SNů

TaMara MckINlEy
NEÚPROSNÝ ŽÁR

TaMara MckINlEy
LETNÍ BOUŘKA

kErSTIN caMEroN
STÍN AfRICKÉHO SLUNCE

BELETRIE30/
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IloNa MarIa HIllIGES
OzvěNA AfRICKÝCH BUBNů

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

claIrE BoUVIEr
NěŽNÝ DÉŠŤ

Zcela bez prostředků odjíždí Jaqueline za 
moře a věří, že jí tam pomůže otcův přítel 
Alan. Ten však sleduje sobecké cíle a Jaque-
line před ním uprchne do divočiny. Přežije 
jen díky pomoci mladého Connora. I když 
je Connor zadaný, zamilují se do sebe, jenže 
ani jeho snoubenka, ani Alan se nehodlají 
vzdát toho, co pokládají za svůj majetek.

IloNa MarIa HIllIGES
HvězDY NAD AfRIKOU

IloNa MarIa HIllIGES
BÍLÁ ČARODěJKA

laUra WaldEN
PůLNOČNÍ RITUÁL

laUra WaldEN
OHNIvÁ LAgUNA

TaMar MyErS
ŠAmANOvY ŽENY

IloNa MarIa HIllIGES
vOLÁNÍ AfRIKY

IloNa MarIa HIllIGES
DCERA AfRIKY

STaNlEy STrUBlE
TAJEmNÁ LEgENDA mAYů

BELETRIE 31/BELETRIE
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BarBara Wood
HvězDA BABYLONU

BarBara Wood
PLAmEN DUŠE

BarBara Wood
POD AfRICKÝm  

SLUNCEm

BarBara Wood
SEDm DÉmONů

BarBara Wood
HOŘKÉ TAJEmSTvÍ

BarBara Wood
POSvÁTNÉ mÍSTO

BarBara Wood
DUHOvÝ HAD

B. Wood / G. WooTToN
NOČNÍ vLAKY

BarBara Wood
STRÁŽKYNě TAJEmSTvÍ

BarBara Wood
PANENKY z RÁJE

BarBara Wood
DOKONALÁ HARmONIE

doroTHy Garlock
KŘEHKÉ SOUzNěNÍ 

doroTHy Garlock
JEzERO NADěJE

BarBara Wood
DOKTORKA SAmANTHA

doroTHy Garlock 
OTEvŘENÁ NÁRUČ

doroTHy Garlock
SRDCE BOUŘE

BELETRIE32/



laUra ESqUIVEl
mALINALLI – OTROKYNě BÍLÉHO PÁNA

Indiánku Malinalli vychovala laskavá babič-
ka, která jí předala moudré rady, jimiž se 
sama vždy řídila. Po její smrti prodala matka 
dívku do otroctví daleko od domova. Když 
u pobřeží přistanou španělští dobyvatelé v če-
le s Hernánem Cortésem, netuší Malinalli, že 
se její život opět zásadně změní a že se stane 
milovanou ženou i nenáviděnou zrádkyní.

rExaNNE BEcNEl
NěŽNÉ INTRIKY

rExaNNE BEcNEl
gALANTNÍ PROTIvNÍK

ray MÜllEr
NELÍTOSTNÉ SLUNCE

roSIE  GoodWIN
PŘÍSTAv NADěJE

caNdIcE ProcTor
ŠEPOT NEBES

caNdIcE ProcTor
OzvěNA NOCI 

caNdIcE ProcTor
zPěv SIRÉNY

SoPHIa NaSH
SKANDÁLNÍ POLIBEK 

rExaNNE BEcNEl 
PRO KRÁSNÉ OČI

JINa Bacarr
gEJŠA SE SmARAgDOvÝmA 

OČImA

ElIZaBETH HaraN
mÍSTO NA SLUNCI

ElIZaBETH HaraN
DIvOKÉ vODY

BELETRIE 33/BELETRIE
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ElIZaBETH HoyT
HADÍ PRINC

Poklidný život mladé šlechtičny Lucy převrá-
tí až setkání s vikomtem Simonem, který se 
stane obětí přepadení nedaleko jejího sídla. 
Pomalu se zotavující Simon se sblíží s anděl-
skou Lucy, a přestože si uvědomuje, že jeho 
temná minulost může Lucy ohrozit, požádá 
ji o ruku. Věří, že světlo, které Lucy vnesla do 
jeho života, může jeho černou duši spasit.

HaNNaH HoWEll
NÁSTRAHY vÁŠNě

PaMEla clarE
SLADKÉ mÁmENÍ

alISSa JoHNSoN
SÁzKA NA LÁSKU

ElIZaBETH BoylE
NEvINNÝ POLIBEK

lISa cookE
SRDCOvÉ ESO

dEEaNNE GIST
vzPURNÁ NEvěSTA

HaNNaH HoWEll 
UNESENÁ NEvěSTA

lINda laEl MIllEr
NěŽNÝ RYTÍŘ

PaTrIcIa GraSSo
POHANSKÁ PRINCEzNA 

PaTrIcIa GraSSo 
KOUzLO NEvINNOSTI 

caTHErINE kEaN 
RYTÍŘSKÁ ČEST

coNNIE MaSoN
SULTÁNOvA OTROKYNě

BELETRIE34/
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BELETRIE 33/

SUSaN HolloWay ScoTT 
KRÁLOvSKÝ DAR

Francouzský král Ludvík XIV. posílá do An-
glie mladou Louise, dceru zchudlého šlechti-
ce. Očekává se od ní, že bude Francii sloužit 
jako vyzvědačka. S příslibem bohatství, moci 
a dokonce i lásky anglického krále Karla II. si 
Louise troufne vzít osud do vlastních rukou. 
Musí však tančit ve víru nebezpečných intrik 
mezi dvěma královstvími...

EVa aVa ŠraNkoVÁ
ČAS NEvINNOSTI

Anna, dcera šlechtice, čeká dítě. Její ty-
ranský otec ji chce provdat  za jednoho ze 
svých zvrhlých přátel. Anna potupu neunese 
a vezme si život. Z její dcery Izabely vyroste 
překrásná dívka, prožije první lásku – a jako 
by se osud její matky opakoval. Odhalí zradu 
příbuzných a uvědomí si, že důležitá není jen 
láska, ale i pomsta.

caTHErINE coUlTEr
SÍLA NěHY

caTHErINE coUlTEr
KLETBA zELENÝCH OČÍ

PHIlIPPa GrEGory
KRÁLOvNIN vězEŇ

PHIlIPPa GrEGory
BÍLÁ KRÁLOvNA

PHIlIPPa GrEGory
KRÁLOvSKÁ HRDOST

caTHErINE coUlTEr
SÍLA OSUDU

PHIlIPPa GrEGory
ČERvENÁ KRÁLOvNA

caTHErINE coUlTEr
NEzKROTNÁ NEvěSTA 

BELETRIE 35/BELETRIE

LISTOPAD

ŘÍJEN



HElEN a. roSBUrG 
vÁBENÍ POUŠTě

Cecile, dcera pouštní krásky a francouzského 
milovníka arabských koní, se po smrti rodi-
čů vydá na nebezpečnou pouť do Damašku, 
aby vyhledala kmen své matky. Padne do ru-
kou únoscům a je prodána do harému. Jenže 
cestou je opět unesena tajemným beduínem. 
Cecile netuší, co ji čeká na konci strastiplné-
ho putování pouští.

cH. W. GorTNEr
POSLEDNÍ KRÁLOvNA

roBErT frIPP
KRÁLOvNA DvOU KRÁLů

MIcHEllE MoraN
NEfERTITI – DCERA věČNOSTI

MIcHEllE MoraN
UROzENÁ vězENKYNě

BIrGIT fIolka
KAmARA –  

HRDÁ AmAzONKA

coNSTaNcE o'BaNyoN
vLÁDCE POUŠTě

coNSTaNcE  o'BaNyoN
DCERA EgYPTA 

BoNNIE VaNak
NÁvRAT KRÁLOvNY

PaTrIcIa l. o'NEIll 
fARAONKA

Krásná Hatšepsut se připravuje na roli budou-
cí královské manželky. Když je však vyvolený 
ženich zabit, musí si vzít jeho násilnického 
bratra Thutmosea. Aby se vyhnula surovos-
tem, jaké zažila o svatební noci, najde manže-
lovi milenku. Ta se mu ovšem stane osudnou 
a Thutmose zemře. Po jeho smrti je Hatšepsut 
jedinou nadějí na záchranu Egypta.

MIcHEllE MoraN
NEfERTARI – DěDICTvÍ  
KACÍŘSKÉ KRÁLOvNY

VIolaINE VaNoyEkE
HÁDANKA z DOmU ŽIvOTA

BELETRIE36/
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ElIZaBETH PETErS 
v HLUBINÁCH SKALNÍ ŘÍŠE

Amélii s Emersonem navštíví vikomt Black- 
tower. Předloží jim záhadnou mapu nazna-
čující cestu do hloubi nubijské pouště a ještě 
záhadnější zprávu na starém papyru, o níž 
věří, že je to poselství jeho pohřešovaného 
syna. Amélii a Emersona posedne touha vy-
dat se do neprobádaných končin, kde prý ve 
skalní říši leží ukrytý zázračný poklad. 

JocElyNE Godard
EgYPŤANKY –  

BOJ O TRůN 

JocElyNE Godard
EgYPŤANKY –  

NEvěSTA PRO fARAONA

JocElyNE Godard
EgYPŤANKY –  
PŘÍzEŇ BOHů

JocElyNE Godard
EgYPŤANKY – 

POmSTA AmONOvA

JocElyNE Godard
EgYPŤANKY vII –

TAJEmSTvÍ PRINCEzEN

JocElyNE Godard
EgYPŤANKY –  

PALÁCOvÉ INTRIKY

ElIZaBETH PETErS
vLÁDCE HROmů

ElIZaBETH PETErS
STRÁŽKYNě PODSvěTÍ

ElIZaBETH PETErS
KNIHA mRTvÝCH

ElIZaBETH PETErS
zNESvěCENÁ HROBKA

ElIZaBETH PETErS
NEBESKÁ ŘEKA

ElIZaBETH PETErS 
zTRACENÁ OÁzA

BELETRIE 37/BELETRIE
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MElITa dENkoVÁ
BLUDIŠTě LÁSKY

Mladinká Barbora z Jivnice se vzpírá sňatku 
s hrabětem Kristiánem, proto se rozhodne 
utéct z rodného hrádku za svou první lás-
kou, bratrancem Danielem. Ten o ni nestojí. 
Zoufalou dívku na cestě domů oloupí tulák 
a Barbora, zcela bez prostředků, skončí jako 
zlodějka na pranýři. Zachrání ji neznámý 
šlechtic, ale jeho neurvalé, panovačné cho-
vání nevěstí vůbec nic dobrého…

HaNa WHITToN
KRÁSNÁ ANNA 

Anna zdědila nevšední krásu, důležitá území 
a hrdý majestát. Není divu, že ruku nejkrás-
nější ženy Evropy chtěl pro svého syna Václa-
va král Karel IV. Jenže Václav umírá a vzápětí 
i Karlova druhá manželka. Král zůstane sám. 
Aby upevnil své postavení, požádá Annu 
o ruku. Stačí jediné setkání s okouzlující An-
nou a z mocného krále je oddaný vazal.

HaNa WHITToN
ANNA ČESKÁ

HaNa WHITToN
KRÁLOvNIN NÁPADNÍK 

HaNa WHITToN
HRDOST DO vÍNKU

oToMar dVořÁk
PAST NA KRÁLOvNU

HaNa WHITToN
ANNA fALCKÁ 

JEaNNE kaloGrIdIS
NEvěSTA BORgIů

JEaNNE kaloGrIdIS
KRvAvÁ KRÁLOvNA 

Ella MarcH cHaSE 
HŘÍCH PANENSKÉ 

KRÁLOvNY

BELETRIE38/
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oldřIŠka cIProVÁ
ÚNOS UROzENÉ PANNY – BŘETISLAv A JITKA 
Budoucí kníže Břetislav si za nevěstu zvolil 
Jitku, babenberskou dědičku, která je ukry-
ta v klášteře. Dívku nikdy neviděl, přesto 
se odhodlá k jejímu únosu. Jenže Břetislav 
z kláštera unese dívky dvě a ve víru událostí 
nedokáže určit, která je pravá dědička. Pro-
následován zrádci, svědomím i touhou se 
vrací do Čech a stojí před rozhodnutím, zdá 
dá přednost rozumu, nebo citu.

JaroSlaVa ČErNÁ
KATEŘINA – ELIXÍR LÁSKY RUDOLfA II.

Vrchní antikvář císaře Rudolfa II. Jakub Stra-
da uspořádá pro svou dceru Kateřinu oslavu 
patnáctých narozenin. Říká se, že Stradův 
dům je plný uměleckých skvostů, proto se 
zvědavý císař rozhodne oslavu navštívit. Pů-
vabná Kateřina a její nevinnost i krása mu 
učarují. Ale Kateřina touží získat od císaře 
víc než jen jeho občasné návštěvy…

HaNa WHITToN
zImNÍ KRÁLOvNA 

HaNa  WHITToN
ELIŠKA PŘEmYSLOvNA

JaroSlaVa ČErNÁ
ROzmARY LÁSKY

JaroSlaVa ČErNÁ
ANEŽKA A KRÁL

HaNa WHITToN
LEvANDULOvÁ 

PRINCEzNA 

oldřIŠka  cIProVÁ
zATOULANÁ KRÁLOvNA

oToMar dVořÁk
KACÍŘSKÁ KRÁLOvNA 

oldřIŠka cIProVÁ
NEvěSTA ŽELEzNÉHO KRÁLE 

BELETRIE 39/BELETRIE
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40/ KOmIKSY

PETr koPl
PES BASKERvILLSKÝ 

Za Sherlockem Holmesem přichází doktor 
Mortimere, aby ho upozornil na starodávnou 
pověst o psu, vraždícím členy rodu Basker-
ville. Nejslavnější Holmesovo dobrodružství 
opět ožívá v nové (a poněkud provokativní) 
komiksové adaptaci. Říkáte, že ten příběh 
znáte? Předpokládáte, že vás nemůže ničím 
překvapit? Nikdy nic nepředpokládejte!

PETr koPl
NÁvRAT DO ÚDOLÍ STÍNů

David se probudí v podivném domě s napro-
stou ztrátou paměti. U postele najde dětskou 
chůvičku. Tajemný hlas v ní se stane Davi-
dovým jediným průvodcem po domě pl-
ném zrůd. Dozví se, že utrpěl vážné zranění 
a dům je vězením jeho mysli. Jediný způsob, 
jak znovu procitnout do reality světa, je po-
stavit se tváří v tvář nepředstavitelné hrůze. 

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA

Claire se s rodiči přestěhovala do New Yor-
ku a bydlí v domě otcova přítele. Jeho dcera 
Massie je stejně stará jako Claire a všichni 
očekávají, že se z nich stanou nejlepší ka-
marádky. Nemohou se víc mýlit. Na rozdíl 
od domýšlivé Massie je Claire hodná dívka 
a Massie dělá, co je v jejích silách, aby zmaři-
la Claiřiny šance zapadnout do party. 

r. a. kNaak / J.-H. kIM
WORLD Of  WARCRAfT   

DRAČÍ LOv

r. a. kNaak / J.-H. kIM
WORLD Of  WARCRAfT  

STÍNY LEDU

r. a. kNaak / J.-H. kIM
WORLD Of  WARCRAfT   

zEmě PŘÍzRAKů

d. JollEy/ r. ZUccHI
WORLD Of  WARCRAfT   

DRAČÍ zEmě

rIcHard a. kNaak / ryo kaWakaMI
WORLD Of WARCRAfT

mÁg
Aodhan nechce být bojovníkem. Poté, co 
mu panovačný otec zakáže provozovat magii, 
uprchne Aodhan do města Dalaranu, jemuž 
hrozí zničení. Aodhan by mohl být jediný, 
kdo může odhalit temné tajemství a město 
zachránit, a stát se hrdinou, kterého v něm 
otec nikdy neviděl.

LISTOPAD
LISTOPAD

ŘÍJEN
PŘIPRAvUJEmE



41/PRO DěTI A mLÁDEŽ

IloNa EINWoHlT
můJ CUCfLEK A JÁ 

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

d. JollEy/ r. ZUccHI
WORLD Of  WARCRAfT   

RYTÍŘ SmRTI

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA 

POmSTA BUDE SLADKÁ

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA – LÁSKA JE  

LÁSKA ANEB RvAČKA O KLUKY 

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA 

zKOUŠKA z LÍBÁNÍ

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA – ŽÁRLIvOST  

ANEB TO SI vYPIJEŠ

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA

věČNÉ SOUPEŘKY

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA 

mASSIE – móDNÍ POLICIE

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA – POvEDENÝ vEČÍREK  

ANEB PAST NA KLUKY

kIMBErly PaUlEy
PIJOU mI KREv  ANEB UPÍR-

KOU NA vLASTNÍ NEBEzPEČÍ

kIMBErly PaUlEy
POŘÁD mI PIJOU KREv

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA

lISI HarrISoN
DÍvČÍ PARTA 

DYLAN – věČNÁ POTÍŽISTKA

ŘÍJEN



42/ PRO DěTI A mLÁDEŽ

J. BUrcHETT / S. VoGlEroVÁ
zÁCHRANÁŘI – PAST NA TYgRA

Zoe a Ben obvykle doprovázejí své rodiče, 
kteří jako veterináři cestují do různých koutů 
světa. Jenže tentokrát zůstali doma. Když už 
ztrácejí naději, že ještě zažijí nějaké dobro-
družství, dostanou záhadný vzkaz. Nabídce 
stát se členy tajné organizace, která zachra-
ňuje divoká zvířata v ohrožení, nelze odolat. 
Ale jsou připravení na svou první misi?

kaTHy HElIdoNIoTIS
BLÁzEN DO KONÍ 2 

 BÁJEČNÉ PRÁzDNINY

kaTHy HElIdoNIoTIS
BLÁzEN DO KONÍ 1  

ÚPLNÝ BLÁzEN DO KONÍ

kaTHy HElIdoNIoTIS
BLÁzEN DO KONÍ 3   

JEzDECKÁ AKADEmIE

BrIGITTE BloBEl
zvÍŘECÍ POHOTOvOST   

NA ÚTěKU

BrIGITTE BloBEl 
zvÍŘECÍ POHOTOvOST

NA STOPě

MElody MayEr
HOLKY NA HLÍDÁNÍ 

KAmARÁDKY DO DEŠTě

MElody MayEr
HOLKY NA HLÍDÁNÍ

ŠKOLNÍ DIÁŘ  2011/2012
HOLKY, BUďTE IN!

allISoN ESTES
STŘÍBRNÉ PODKOvY 5/

zÁHADA zLATÉ mEDAILE

allISoN ESTES
STŘÍBRNÉ PODKOvY 6/

NEROzLUČNÍ KAmARÁDI

allISoN ESTES
STŘÍBRNÉ PODKOvY 1/

mODRÉ STUHY

allISoN ESTES
STŘÍBRNÉ PODKOvY 10/

BÁJEČNÝ NÁPAD

ŘÍJEN



43/PRO DěTI A mLÁDEŽ

laUrEN BrookE
JEzDECKÁ AKADEmIE

Dylan miluje koně a touží se dostat na pres-
tižní jezdeckou akademii. Přání se jí splní. 
Do internátní školy přijíždí s představou, že 
se bude mít jako v ráji. To ještě netuší, jak 
těžké bude včlenit se do kolektivu a najít si 
správné kamarádky. Při výcviku si vede zpo-
čátku velmi dobře, ale pak se nechá hloupě 
vyprovokovat a poruší pravidla školy…

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 21/

DOSTIHOvÝ KůŇ

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 1/

KAmARÁDKY

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 2/
LÁSKA KE KONÍm

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 4/

ŠAmPIONKA

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 5/
NEBEzPEČNÝ TERÉN

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 6/

RANČ

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 13/

vÁNOČNÍ PŘEKvAPENÍ

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 14/
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S pomocí této knihy se vaše dítě lehce naučí 
přejít od pokusných čmáranců k opravdové-
mu kreslení. V několika málo krocích snadno 
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beznou princezničku nebo divokého lva. 

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 36/

zÁCHRANNÁ SÍŤ

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 31/ 
OSLAvA NAROzENIN

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 32/ 

DvOJČATA

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 30/

DOBRÝ SKUTEK

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 34/  

TROUfALÉ PLÁNY

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 33/  
NA vÁLEČNÉ STEzCE

BoNNIE BryaNT
DÍvKY v SEDLECH 35/

DIvOKÝ KůŇ

VladIMíra ČErNaJoVÁ
ŽIvOT JE PES

M. TEToUroVÁ / E. PlIckoVÁ
vELKÝ RÁDCE PRvŇÁČKA

IrIS PrEy
UČÍmE SE KRESLIT

H. TÜrk / r. PradElla
UČÍmE SE mALOvAT

M. TEToUroVÁ / E. PlIckoVÁ
vELKÝ RÁDCE ŠKOLÁČKA

ŘÍJEN


	A6.pdf
	B6.pdf

