podzim – zima 2020/21

Ediční plán

BELETRIE Alpress
Tváře nakladatelství

3/

JAK NAKUPOVAT
NEJVÝHODNĚJI?
PŘES NÁŠ E-SHOP WWW.ALPRESS.CZ

◄ AKCE ► LEVNÉ KNIHY ► ◄ SLEVY ►
vybrané tituly nabízíme se slevou 30–90 %

◄ ◄ PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1 000 Kč ►
poštovné zdarma

◄ KNIŽNÍ DÁREK ►
za symbolickou 1 Kč při objednávce nad 1 000 Kč

◄

NEÚČTUJEME BALNÉ ►

Všeobecné podmínky naleznete na www.alpress.cz

Příští rok bych ráda prožila s vámi se
všemi, milé čtenářky.
Proto jsem pro vás připravila nový
Motivační diář, do něhož napsaly patronky
jednotlivých znamení horoskopu jako
např. Libuše Šafránková, Zlata Adamovská či Eva Filipová pár svých postřehů
a rad, jak si zpříjmenit dny roku 2021.
Možná jste se už pokoušely seznámit
přes internetovou seznamku, a tedy víte,
že můžete natrefit na leckoho. Hlavní
hrdinky humoristicky laděné knihy
Sejdeme se v pět od již známé autorky
Vlaďky Černajové už omrzel single život, a aby se dobraly k vysněnému štěstí, zažijí lecjaká dobrodružství. Držme
jim tedy palce, ať najdou svého pana
Božského.
Víte, milí čtenáři, že moje platonická
láska je Hercule Poirot? Všimli jste si,
že malá anglická městečka jsou prolezlá

tím nejhorším zločinem? Pro milovníky klasických anglických detektivek
v duchu Agathy Christie je připravena
nová série Vraždy v Cherringhamu.
Dívka A je strhující vyprávění podle
skutečných událostí o Alexandře, jíž
se podaří uprchnout z domu hrůzy,
ve kterém vyrůstá se svými šesti sourozenci. Pomalé odkrývání děsivého
příběhu týraného děvčátka vás udrží
v neustálém napětí i naději ve šťastný
konec. Dobrý konec je to, co očekáváme vždy, jinak by naše konání nemělo
smysl. Dočkáme se ho i v historických
romancích o Zdislavě z Lemberka nebo
Královně Rejčce. Tak ať je každý váš den
dobrý a má šťastný konec.
A pamatujte si, kniha je lepší než
film, protože když u ní usnete, nepřijdete o ten šťastný konec.
Vaše Eva Hrušková
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GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI

Peter Davidson
ŘÍŠE SVĚTA

CENA 890 Kč
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CENA 399 Kč

Nuria Penalva
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

Ponořte se do repertoáru výjimečných rumů z celého světa. U každého exempláře naleznete fotografii a informace o původu, barvě, chuti, výrobě
a o tom, jak se pije. Zasvětíme vás i do vaření s rumem a objevíte recepty na skvělé koktejly. Nechybí
zvláštní historky o pirátech a původních majitelích
palíren. Jedno je jisté – kvalitní rum už před vámi
nebude mít žádné tajemství!

CENA 699 Kč

H. JÄNNES / O. ROBERTS
Ptáci

CENA 329 Kč

Rum

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH
SVĚTOVÝCH MALÍŘŮ
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CENA 229 Kč

Eva Hrušková
Motivační diář 2021 –
Každý den se šťastnou hvězdou
CENA 249 Kč

Historie
architektury

paul benhaim
KONOPÍ – ZDRAVÍ NA DOSAH

CENA 399 Kč

CENA 399 Kč

PRVNÍ ALBUM
NAŠEHO DĚŤÁTKA

Vladimír antonín
HOUBY – kapesní atlas

Představte si, že vám osud dovolí prožít za jediný rok všechna
nesplněná přání. Stát se každý měsíc zcela novou osobností –
cítit se krásnější a být šťastná. Že nevíte, jakým směrem své
tužby směřovat? Inspirujte se životními cestami dvanácti českých celebrit, zjistěte, jaký je jejich trik k dokonalému životnímu stylu a pojďte s nimi objevovat jedinečnost každého dne.

H. JÄNNES / O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH LESŮ
A ZAHRAD
CENA 249 Kč

ří j en

NAŠE MIMINKO
CENA 299 Kč

CENA 469 Kč

CENA 269 Kč

DENÍK NAŠEHO MIMINKA

edita plickOVÁ
deník našeho děťátka
CENA 224 Kč

CENA 249 Kč

CATHERINE DELVAUX
100 RECEPTŮ PRO ROZKVETLOU ZAHRADU, BALKON I TERASU

CENA 449 Kč

Když miminko roste, mají z toho největší radost
jeho rodiče. První krůčky, zoubky, slova. Proč si
tyto jedinečné okamžiky navždy neuchovat? Nádherně ilustrovaná kniha nabízí stránky pro vaše
fotografie a další jedinečné okamžiky prvního
roku života vaší ratolesti. Jednou nastane čas se
o své zážitky podělit s človíčkem, kterému tyto
milé vzpomínky budou patřit.

H. JÄNNES / O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH VOD
A MOKŘADŮ

CENA 499 Kč

NAŠE SVATBA
CENA 499 Kč

JANA MARTINKOVÁ
ROSTLINY – KAPESNÍ ATLAS
CENA 269 Kč

Každé oko potěší pohled na rozkvetlý balkon, terasu nebo
zahrádku. A potěšení je o to větší, když si tenhle květinový
zázrak sami vytvoříte. Kniha plná fotografií přináší vše o pěstování rostlin, výběru nádob, hnojení, květinových kompozicích – ať už v květináčích či záhonech. Nechte se vést krok za
krokem a vaše květinová krása bude dokonalá.

F. HECKER / K. HECKER
PRŮVODCE PŘÍRODOU
CENA 289 Kč
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JAN A. NOVÁK
TEMPLÁŘI, ZEDNÁŘI a další
tajné společnosti

L. doncaster /
a. holland
největší záhady světa
CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

Reinhard Habeck
Pohřbená tajemství

VLADIMÍR LIŠKA
MAGICKÁ MÍSTA
ČESKÉ REPUBLIKY
CENA 249 Kč
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Přeneste se do historie, která vás uvede do zcela nepoznaného světa, a začtěte se do tajů naší minulosti,
jež dodnes zůstávají záhadou. Objevte tajemství těl,
která se ani po stovkách let nerozložila, a seznamte
se s nepochopitelným dědictvím Etrusků a jejich
pyramidami, skrytým světem Alexandrie či podzemním městem mrtvých a temnými znameními
smrti, která se skutečně vyplnila.
ří j en

JAN A. NOVÁK
UTAJENÉ VYNÁLEZY

JAN A. NOVÁK
PRVNÍ REPUBLIKA

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

JAN A. NOVÁK
HORY A KOPCE
OPŘEDENÉ TAJEMSTVÍM
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. Kniha španělského historika živě
líčí příběhy nejhledanějších pokladů od předkolumbovského El Dorada, národu Inků, bohatství
templářů až k utajeným skvostům třetí říše.
LED

JAN A. NOVÁK
ČESKÉ VYNÁLEZY a OBJEVY
SVĚTOVÉHO FORMÁTU

JAN A. NOVÁK
za tajemstvím POKLADů
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

EN
JAN A. NOVÁK
TAJEMSTVÍ NAŠICH CHRÁMŮ
CENA 299 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
posvátná MÍSTA
české republiky

Jan A. Novák
ZÁHADY BIBLE
CENA 279 Kč

CENA 269 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
Největší záhady
dávných Čech
CENA 249 Kč

MICHAEL FITZGERALD
NEOBJASNĚNÉ ZÁHADY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Matt Lamy
100 tajuplných záhad světa

Během druhé světové války se ztratila spousta
důležitých událostí v mlze a chaosu konfliktu.
Intriky, lsti a mrazivá spiknutí jako vražda Jane
Hornové, zmizení Jantarové komnaty, tajemství
zlatého vlaku nebo záhada Timurovy krypty
byly před veřejností ukryty, doslova ututlány.
Teprve zpřístupnění tajných archívů vrhlo na
mnohé záhady světlo.

Co tkví za tajemstvím jezera Loch Ness? Co prožívají lidé, kterých se dotkla smrt či byli označeni za
posedlé ďáblem? V čem spočívá Tutanchamonova
kletba a existují skutečně zombie? Fascinující průvodce stovkou největších záhad v dějinách lidstva
vám představí neobvyklá, bizarní až hrůzostrašná
fakta, která po staletí berou lidem dech.

JAN A. NOVÁK
ZÁHADNÉ VYNÁLEZY
CENA 289 Kč

Když z ruchu ulice a denního světla vstoupíte do
chrámu, ocitnete se rázem v úplně jiném světě:
příšeří, chlad, sochy a obrazy líčící zázraky jsou
ostrovem jiného času a myšlení. To, co nezasvěcenému připadá jen jako výzdoba, jsou vlastně
symboly s hlubokým významem a zašifrované tajné vědomosti. Tato kniha vám pomůže poodhalit
dávná tajemství českých památek.

JAN A. NOVÁK
tajemný hrad karlštejn
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMNé podzemí na našem území
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
utajené osobnosti
českých dějin
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
KAREL IV.
CENA 279 Kč
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BERNARD LECOMTE
TAJEMSTVÍ KREMLU
CENA 329 Kč

listopad

CENA 299 Kč

PRAVDIVÉ
PŘÍBĚHY
SPORT

CENA 319 Kč

CENA 269 Kč

VIKTOR ČERNOCH
JAK dlouho přežijE
LIDSTVO
CENA 289 Kč
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MIKE HORN
DOTKNOUT SE NEBES

IWONA KIENZLER
EVROPA JE RODU ŽENSKÉHO

CHRISTOPHER MACHT
HITLEROVA ZPOVĚĎ

Marek Novotný
Trůny bohů

Daniel Orgoník
Extrémní Česko

Budu se Vás ptát na veškeré důvěrné informace – Vaši
rodinu a první lásku, počátky NSDAP a pobyt ve vězení.
Chci vědět všechno o koncentračních táborech, vraždění i pseudolékařských experimentech, které se děly na
Váš popud. Chci slyšet vše o masovém vraždění a co Vás
k němu vedlo, Adolfe. Je to ironie, že Vás mohu zpovídat
já, Eduard Bloch, Žid, kterého jste nechal naživu.

„Marka jsem poznal před léty. Prý jede na hory
a chce vylézt na jeden kopec. Když jsem ho potkal znovu, zjistil jsem, že ty hory jsou Himálaje
a ten kopec je Mount Everest.“ Úžasné a osobité
vyprávění jednoho z předních českých horolezců
o kráse velehor, úspěších a síle přátelství v mezních situacích, ale především o pudu sebezáchovy
v boji o přežití na expedicích na nejvyšší hory
světa. Ačkoli se řadí mezi světovou špičku, svá
dobrodružství líčí očima užaslého dítěte.

Po celém světě dělají obyčejní lidé neobyčejné věci,
při nichž jdou až za hranici svých fyzických i psychických možností. I Česká republika nabízí řadu
výzev pro vyznavače extrémních sportů. Běh, cyklomaraton, vodácký závod či víceboj prověří schopnosti i připravenost účastníků. Kniha představuje
skoro půl stovky těch nejtvrdších závodů včetně
map a praktických informací, zatímco obrazová
dokumentace vás zavede přímo do centra dění.

CENA 329 Kč

jerzy besala
utajené dějiny evropy

ST
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CENA 349 Kč

DINA ŠTĚRBOVÁ
TYRKYSOVÁ
HORA
CENA 329 Kč

duben

John Marlowe
NEJKRUTĚJŠÍ
PSYCHOPATI V DĚJINÁCH

SłAWOMIR KOPER
TAJnosti a skandály starověku

CAROL ANNE DAVIS
ZRŮDY S LIDSKOU TVÁŘÍ

ULI PREUNKERT / ANNA RINK
ALPY NA ELEKTROKOLE

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 starověkého
Řecka, Egypta, Persie a Říma, který je často
vzdálený tomu, co známe z učebnic dějepisu.

Co přinutí obyčejného úředníka, aby unesl malou dívku? Proč je schopen zkušený pilot ubít
svoji ženu k smrti nebo kněz zavraždit prostitutku? Všech 35 mužů a žen pocházelo ze slušných
rodin a měli dobré zaměstnání – všichni se však
dopustili toho nejtěžšího hříchu. Skrývají se
snad v každém člověku zločinecké sklony?

Elektrokola se stala běžnou součástí, ne-li doménou našich
měst a cest. Co takhle vzít je na výlet do hor? Na rozdíl od
těžké dřiny na obyčejném horském kole jsou přejezdy Alp
na elektrokole jedinečným zážitkem. Stoupání za úchvatnými výhledy a klesání do sluncem zalitých údolí je téměř bez námahy. Průvodce nabízí celkem 52 tras různých
obtížností, součástí jsou praktické informace a přehledné
mapy s vyznačením dobíjecích stanic.

CENA 349 Kč

CENA 299 Kč

EVAMARIA WECKER
ALPY – NEJKRÁSNĚJŠÍ
VYHLÍDKY

JASON SUMNER
CYKLISTIKA

dieter Seibert
ALPSKÉ třítisícovky

CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

STEPHAN HARBORT
KDYŽ VRAŽDÍ DĚTI

Eugen E. Hüsler
Turistický průvodce
Dolomity

CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč
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esoterika
ESOTERIKA
/ zdraví

ESOTERIKA
ří j en

JAYNE WALLACE
ANDĚLSKÝ TAROT

steven cardoza
praktická cvičení
podle čínské medicíny

CENA 449 Kč

CENA 299 Kč

LIZ DEAN
KOUZLO TAROTU

Conchita Madueño
Na co se stydím zeptat

CENA 449 Kč

Kathleen McCormack
TAROT
CENA 269 Kč

Pronikněte do kouzelného světa tarotu pomocí nádherně ilustrovaných karet a srozumitelné příručky.
Vyzbrojeni touto sadou si osvojíte umění tarotového
výkladu a můžete způsobit pozitivní změny v životě
svém i svých blízkých a přátel. Výklad vám pomůže
pochopit minulost, řešit palčivé otázky přítomnosti
a rozpoznávat příležitosti v budoucnosti. S těmito
kartami držíte budoucnost ve svých rukou.

RICHARD WEBSTER
MAGICKÉ KYVADLO
CENA 249 Kč

CHRISTINE BURKE
JÓGA PRO ZDRAVÍ
eili goldberg
Velký snář

CENA 349 Kč

snář
1000 klasických snů

ANTHONY ROBBINS
PROBUĎTE SVOU SPÍCÍ SÍLU

Tohle je kniha přesně pro tebe! Dozvíš se vše
o opačném pohlaví i o fungování vlastního
těla a naučíš se o něj správně pečovat. Zjistíš, jak zacházet s pocity první zamilovanosti
a jak si najít a udržet kamarády. Průvodce
plný odpovědí na palčivé otázky, které si klade snad každý kluk i holka.

CENA 499 Kč

CENA 249 Kč

CENA 399 Kč

juliette LALBALTRY
ROZTOMILÉ DORTY PRO DĚTI

marina del carmen
Kámasútra
CENA 299 Kč

CENA 299 Kč

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 jednoduchostí, ale i vyvážeností chutí
– a hlavně svým neodolatelným vzhledem.

Nicole Bailey
tantra

GUILLERMO FERRARA
TANTRA

Alois ANDREW URBIŠ
ŽÍT FENG šuej

lada SKULILOVÁ
Šťastný domov
pomocí FENG šuej

CENA 369 Kč

CENA 329 Kč

MICHEL HENNIQUE
KYVADLO OD A DO Z
CENA 289 Kč

Petra Sonnenberg
Praktické využití
věšteckého kyvadla
CENA 329 Kč

Ztratili jste klíče od auta či hledáte nejvhodnější místo pro
psí boudu na zahradě? Nepotřebujete k tomu žádná kouzla, stačí se naučit pracovat s kyvadlem podle praktických
návodů v této knize. Její autor pochází z rodu proutkařů
a sám má vysokou úspěšnost v pátrání po pohřešovaných
osobách či přírodních zdrojích.

mandaly pro meditaci
a vnitřní rovnováhu
RICHARD WEBSTER
ČTENÍ Z RUKY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
CENA 269 Kč

CENA 169 Kč

christine m. Bradler
feng šuej –
lexikon od a do z
CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč
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PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY

ří j en

lis t

JULIAN NORTON
ZVĚROLÉKAŘ V akci
CENA 289 Kč
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opad

yves de locht
eutanazie

JULIAN EARL
kráva na stromě

CENA 329 Kč

CENA 249 Kč
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julian Norton
Zvěrolékař z Yorkshiru

Že je práce veterináře opravdová dřina, ale i radost, o tom Julian Norton nikdy nepochyboval.
Vypořádat se s telící se krávou je oproti ošetření
velkého hada, když má Julian z plazů tak trochu
fobii, ještě dobré. Hlavní je ničemu se nedivit,
třeba vypranému kotěti nebo labradorovi, který
sežral páníčkovi celý umělý chrup.

lis t

opad

vladimíra černajová
ŽIVOT JE PES
CENA 269 Kč

lis t

GARY PAULSEN
DIVOKÁ PUSTINA
CENA 249 Kč

EDWARD SNOWDEN
NESMAZATELNÉ ZÁZNAMY
CENA 389 Kč

Lysa Walder
O život – Napínavé příběhy
ze záchranné služby

V roce 2013 Edward Snowden šokoval svět,
když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají
buduje systém ke shromažďování dat. Výsledkem měl být bezprecedentní způsob masového
sledování, který se dokáže vetřít do soukromí
každého člověka na zemi. Snowden popisuje, jak
sám tento systém pomáhal vytvářet a proč porušením mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.

Během silvestrovské noci se před rozjetý
vlak vrhne mladý muž. Na podlaze leží
chlapec a silně krvácí z bodné rány. Matka
paralyzovaná šokem zase přihlíží silnému
astmatickému záchvatu své dcery… Autorka během své praxe na záchranné službě už
zažila opravdu leccos. Všechno jsou to příběhy, které píše sám život.

FUTURE D. FIDEL
BOJOVNÍK
CENA 269 Kč

CENA 229 Kč

Fascinující, dojemné i humorné; takové jsou
příběhy zvířat a lidí, kteří si mezi sebou vytvořili mimořádně silné pouto. O tom by
mohl vyprávět surfař Todd, kterého před
bílým žralokem zachránili stateční delfíni,
zraněná etiopská dívka, kterou před útočníky ubránili tři lvi a opatrovali ji, dokud si
pro ni nepřišla její rodina, a mnoho dalších.

SHAUN MOREY
NEUVĚŘITELNÉ A PRAVDIVÉ
RYBÁŘSKÉ HISTORKY

Vášnivý rybář přináší 80 nejnepředvídatelnějších a úžasných příběhů z prostředí vod oceánů,
jezer a divokých řek po celém světě. Jaké to je
ulovit krokodýla nebo najít v břiše ryby lidský
prst? A co teprve když ryba, která se jen tak
nehodlá vzdát svého života, na rybáře zaútočí?
Napínavé a strhující historky napsal sám život,
i když nad nimi nevěřícně kroutíme hlavou.

CENA 319 Kč

ří j en

opad

VLADIMÍRA ČERNAJOVÁ
HOTELSTORY

Janice Ryan
Spřízněné duše

DENIS MUKWEGE
LÉKAŘEM
v AFRICKéM PEKLE

I. NITOBÉ / S. M. WILSON
BUŠIDÓ
CENA 199 Kč

vladimíra Černajová
sejdeme se v pět

ANNA TARNEKE
TEĎ TO TROCHU ŠTÍPNE

Žít single má své nesporné výhody. Děláte si,
co chcete, nikdo nenechává oholené vousy
v umyvadle a netrousí špinavé ponožky na trase obývák–ložnice. Přesto každý občas pocítí
potřebu s někým život sdílet. A pokud se zrovna ve vašem okolí nevyskytuje vhodný adept,
vrhnete se na seznamky! Barvité a humorné
příběhy z prostředí internetového seznamování vás rozhodně pobaví.

Anna, zdravotní sestra na pohotovosti, podává
s humorem i vážností svědectví o nepředstavitelně
náročné práci s lidmi v mezních situacích. Co dělat,
když se na příjmu potkají členové znepřátelených
týmů nebo si někdo v nemocnici odloží dítě kvůli
představení v opeře? Jsou tací, kteří si vědomě zahrávají se zdravím, jiní se sem dostanou nešťastnou
náhodou. A některé zde potká i pravá láska…

CENA 269 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
TÝDEN BLÁZNA
CENA 279 Kč
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BELETRIE
karel kostkA

opad

Autor širokých zájmů zamířil
záhy po studiích pedagogiky
do světa. Prosadil se v Londýně, New Yorku a znají ho
i v Řecku a ve Španělsku. Kromě práce se studenty ho zajímá výtvarná i literární tvorba
a patří k hrstce lidí, jimž bylo
oficiálně naměřeno IQ přesahující 200. Často používá
pseudonym Karel Cubeca.

JACK LONDON
TULÁK PO HVĚZDÁCH
CENA 269 Kč

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Uražení a ponížení
CENA 229 Kč

Nadějnému spisovateli Ivanu Petroviči se
stane podivná věc. Starý muž, kterého pravidelně vídává sedět tiše v rohu cukrárny,
mu náhle zemře v náručí. Jeho smrt ho
přivede k starcově týrané vnučce a oklikou
zpátky i k milované Nataše, která je pro
zakázanou lásku k nezodpovědnému Aljošovi zavržena vlastní rodinou.

Jack London
Martin Eden

KAREL KOSTKA–Cubeca
KDO JSME?

Mladý námořník Martin se zamiluje do Ruth,
dívky z vyšších kruhů. Aby se k ní dostal blíže, začne chodit do knihovny a ponoří se do
světa vědění a psaní. Jeho sen se po čase splní
a osud ho skutečně se sličnou Ruth svede dohromady. Mladík ale bohužel záhy pocítí faleš
a pokrytectví místní smetánky, která mu jasně
dává najevo, že jeho místo je někde jinde.

Odkud se vzal svět a život? Jaký je vztah mezi lidským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesahuje globální inteligence chápání našeho smrtelného
mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relativitou času? V knize plné ohromujících tvrzení a argumentů autor uvádí čtenáře do tajemství existence,
dotýkajícího se samé hranice lidské představivosti.

CENA 319 Kč

JACK LONDON
DÉMON ALKOHOL
CENA 229 Kč

KAREL kostka
Tomáš baťa a baťovské školství
CENA 329 Kč

KAREL CUBECA
Vyměřený čas
CENA 319 Kč

lis t

John Steinbeck
Na Plechárně
CENA 269 Kč
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JOHN STEiNBECK
NA VÝCHOD OD RÁJE
CENA 329 Kč

john steinbeck
o myších a lidech
CENA 219 Kč

John Steinbeck
Hrozny hněvu
CENA 329 Kč

opad
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KAREL CUBECA
KAWA 9

KAREL CUBECA
FARAONŮV NÁSLEDNÍK
CENA 279 Kč

CENA 329 Kč

Karel Cubeca
Muž, který nevrhá stín

F. M. DOSTOJEVSKIJ
ZLOČIN A TREST
CENA 269 Kč

EMILY BRONTË
NA VĚTRNÉ HŮRCE
CENA 249 Kč

charlotte brontË
jana eyrová
CENA 279 Kč

JAN ESKYMO WELZL
třicet let na zlatém severu
CENA 329 Kč

KAREL CUBECA
VE STÍNU FARAONA
CENA 299 Kč

Fayola, dcera krále domorodého afrického kmene,
je slavnostně vypravena k svému ženichovi. Svatební
průvod je ovšem přepaden a mladá dívka padne do
rukou otrokáře, který se na ní chce pomstít za smrt
svého syna Camerona, jenž měl údajně zahynout při
„lovu otroků“. Ten je ovšem stále naživu a pokouší se
vzepřít osudu právě tak jako Fayola.

KAREL CUBECA
FARAONŮV SOUD
CENA 289 Kč
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BELETRIE

BELETRIE
ŘÍJE

LOUIS L‘ AMOUR
LÉČKA
CENA 269 Kč

LOUIS L‘ AMOUR
SMRT PŘIJDE S ÚSVITEM
CENA 269 Kč

Elizabeth Peters
zmizení nefertiti

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

CENA 329 Kč

LOUIS L' AMOUR
VAROVNÝ VÝSTŘEL

VALERY ESPERIAN
ACHNATON

CENA 269 Kč

CENA 369 Kč

VALERY ESPERIAN
NESMRTELNÝ CHEOPS

Evie přijíždí s manželem Jakobem na Divoký
západ. A přestože je to velmi praktická žena,
místních ubohých podmínek se zděsí. Když
se Jakob nevrátí z cest za obchodem, nezbyde
jí než najít obživu v přepřahování dostavníků. Osamělá mladá žena má ale jen mizernou
šanci odolávat v divočině nájezdům znepřátelených indiánů a útokům chtivých rančerů.

Když se faraon Achnaton rozhodne vzepřít
tradici a namísto uctívání egyptských bohů
začne vzývat jediného boha Atona, navždy
tím změní tvář celého Egypta. V rozhodnutích ho po celou dobu podporuje jeho
překrásná žena Nefertiti, ale ani ona není
schopna zabránit nebezpečným intrikám,
které bují v hlavách jejich nepřátel.

Ambiciózní, spravedlivý a nemilosrdný. Zotročil
národy, podmanil si cizí země. Ale ani chrámy,
přístavy a kvetoucí říše neuspokojily jeho touhy.
Potřeboval odhalit tajemství svatyně Thoth. Jen
tak vstoupí mezi bohy a stane se nesmrtelným…
Nechejte se vtáhnout do víru života královské dynastie, kde intriky, křivdy a úklady nepřátel mají
své místo stejně jako odvaha, láska a čest.

FRANCO FORTE / GUIDO ANSELMI
ROMULUS

Christian Jacq
RAMSES – bitva u kadeše

Nastaly kruté časy, kdy celou zemi pustoší
krvelační válečníci, kteří se nezaleknou ani samotné smrti. Jediný král Alfréd stále věří, že
dokáže Vikingům vzdorovat. Zástupy jeho vyčerpaných vojáků však značně prořídly, proto
pověří nebezpečným úkolem mladého mnicha
Mathewa. Výsledek nadcházející bitvy závisí
na tom, jak zvládne riskantní misi.

Větrem a sluncem ošlehaný muž vyorává v tvrdé zemi brázdu. Málokdo z přítomných si
uvědomuje, že právě v ten okamžik vznikají
základy věčného města Říma. Za jeho krvavým
a bolestivým zrodem ovšem stojí mnohem více.
Romulus o tom ví své. Vždyť jeho rukou skonal
i jeho bratr. Výčitky ovšem přehluší intriky, kterými se to kolem něj jen hemží.

Egypt zažívá pod vládou faraona Ramsese neuvěřitelný rozmach. Schopný panovník rozšiřuje svá
území obchodem i bojem. Neustálými výpady
za hranice říše vyprovokuje ke střetu sousední
Chetity. Schyluje se k největší vozové bitvě v dějinách. Chetitský král Muvatalliš dobře zná sílu
egyptské armády, proto použije na Ramsese lest.

CENA 349 Kč

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

CHRIS BISHOP
SYNOVÉ SEVERU
CENA 329 Kč

Elizabeth Peters
kniha mrtvých

ELIZABETH PETERS
strážkyně podsvětí

CENA 279 Kč

CENA 229 Kč

CENA 289 Kč

CENA 369 Kč

Christian Jacq
ramses – syn světla

LOUIS L' AMOUR
POUŠŤ NEZNÁ SLITOVÁNÍ

EDISON MARSHALL
VIKING

N

LOUIS L‘ AMOUR
ZÁKON PRÉRIE

LOUIS L' AMOUR
v zajetí zlaté řeky

17/

CENA 319 Kč

Christian Jacq
Ramses – Chrám milionů
let
CENA 319 Kč

Libbie Hawker
Dar boha slunce
CENA 329 Kč
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BELETRIE

BELETRIE
ří j en

Wilbur smith
Když v roce 1964 vyšel Wilburu Smithovi jeho první román
Na život a na smrt, stal se okamžitě slavným a mohl se vydat na dráhu profesionálního
spisovatele. Stálou inspirací
se mu stala Afrika, jeho domovina. Do všech příběhů 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

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – FARAON

CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

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

Pro Taitu, jeho spojence a celý Egypt nastávají krušné časy. Po smrti faraona se vlády ujímá nejstarší syn
Utterik, zvráceně krutý mladík. Taita je zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen. Před smrtí jej vysvobodí Rameses, mladší bratr Utterika, a společně musí
zachránit jak milovanou princeznu Serrenu, kterou
Utterik poslal na mučidla, tak i celou zemi.

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – bůh pouště
CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
KOBALTOVÉ NEBE

WILBUR SMITH
NAD PROPASTÍ

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

Wilbur Smith
Kořist

WILBUR SMITH
POBŘEŽÍ V PLAMENECH

Wilbur Smith
Tajemný oheň

Sourozence Thea a Connie Courtneyovy rozdělí
v raném dětství smrt rodičů. Theo, který chce utéct
před svým svědomím, se přidá k Britům v boji proti
francouzské a indické armádě a Connie odjíždí do
Francie vypořádat se s vlastními démony. Oba ale
záhy poznávají, že dali všanc vlastní životy.

CENA 369 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ II
sedmý pergamen
CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ
román ze starého egypta

CENA 329 Kč

WILBUR SMITH
PREDÁTOR

WILBUR SMITH
kopí osudu

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč

WILBUR SMITH
ZLATÝ LEV

WILBUR SMITH
píseň slonů

WILBUR SMITH
KRÁL KRÁLŮ
CENA 369 Kč

CENA 349 Kč

Nevídaná nádhera starověkého Egypta, země faraonů vybudované na zlatě a hynoucí chamtivými intrikami mocných,
ožije díky barvitému vyprávění mimořádně talentovaného otroka Taity. Právě on byl vychovatelem vezírovy dcery Lostris,
později manželky faraona Mamose VIII. Kráska Lostris se
vdala podle otcova přání, třebaže milovala jiného muže. Další
osudy hrdinů najdete v knize Řeka bohů – Bůh pouště.

19/

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ III
čaroděj
CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ IV
vnitřní oko
CENA 349 Kč

Zdrcená Amber se po rozpadu vztahu s Penrodem
vydává se svou sestrou Saffron a jejím manželem na
nebezpečnou cestu do Abyssinie. Penrod mezitím
utápí svůj žal v Káhiře. Z opiových dýchánků ho
vytrhne jeho starý přítel a společně narukují do armády. Cesty obou milenců se opět protnou, ale tentokrát každý stojí na jiné straně.

CENA 349 Kč

CENA 319 Kč
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KEN Mcclure
Skotský lékař, vědec a autor
bestsellerů byl opakovaně
vyznamenán za cenné objevy
v oblasti medicíny. Jeho romány s hlavním hrdinou Stevenem Dunbarem byly přeloženy do více než jednadvaceti
světových jazyků.

DANIEL KALLA
NÁKAZA
CENA 329 Kč

DAVID MORRELL
VLÁDCE NOCI
CENA 299 Kč

L. A. Larkin
Žízeň

Will Carver
Takový normální den

KEN McClure
V PŘÍMÉM OHROŽENÍ

Stěny australské základny na Antarktidě šlehá
mrazivý vítr a výzkumný tým je krajně nervózní. Pohřešují se totiž dva muži a bílý kontinent
je pod útokem nebezpečných vrahů. Vedoucí
základny Mad posílá kolegu Luka, aby zmapoval situaci. Čas ovšem běží a kromě krvelačných
zabijáků ohrožuje výzkumný tým i katastrofa
globálních rozměrů.

Jedné noci se na mostě setká devět lidí. Nikdy
v životě se neviděli. Všichni se společně rozběhnou a skočí. Svědkem sebevraždy je několik cestujících z kolemjedoucího vlaku. Mezi nimi jsou
i dva lidé, kteří také brzy skoncují se životem…
jen o tom ještě neví. Policie se usilovně snaží odhalit toho, kdo sebevrahy vybírá. Jak ale zastavit
kult, když člověk ani neví, že je jeho členem?

Když se Steven Dunbar pustí do vyšetřování vraždy dvou lékařů, netuší, jaká je mezi nimi spojitost.
Spolupráce s Interpolem odhalí další oběti zabité
stejným způsobem. Vše nasvědčuje tomu, že podezřelé zbohatnutí jistých lidí souvisí s bojem proti
smrtícímu viru, a Steven musí zasáhnout dřív, než
se v ohrožení ocitnou další životy, včetně toho jeho.

ZÁŘ

CENA 319 Kč

Í
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Ken McClure
VE VYŠŠÍM ZÁJMU

Ken McClure
Lovec myšlenek

CENA 129 Kč

CENA 319 Kč

D
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MICHAEL CORDY
ĎÁBLOVO PÍSMO

DAVID MORRELL
BRATRSTVO RŮŽE

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

Pro y
ilovník
m
anglických
tivek
detek
MICHAEL LEDWIDGE
PŘED NIČÍM SE NEZASTAVÍ

KLÁRA KUBÍČKOVÁ, MARKÉTA KUBÍČKOVÁ
STÍNY VICHROVSKÉHO KLÁŠTERA

Když se na Bahamách zřítí letadlo přepravující
šest mužů, jmění v hotovosti a nepoctivě získané
diamanty, jediným svědkem smrtelné katastrofy je potápěčský instruktor Michael Gannon.
Domnívá se, že jde o špinavé peníze drogových
bossů, které nikdo nebude postrádat. Odcizení
peněz ovšem uvrhne Michaela do vražedné hry
s těmi nejnebezpečnějšími muži světa.

Branou kláštera na Vichrově prochází prosebník
o vstup do řádu. Bartoloměj, mladík s temnou
minulostí, je přijat mezi novice a záhy se v klášteře začnou dít strašlivé věci. Vyšetřovatelem
neblahých událostí jmenuje opat svého správce
a Bartoloměj je ustanoven jeho pomocníkem.
Při pátrání odkrývá hrůzostrašné tajemství, jež se
ho dotýká víc, než by si přál.

CENA 329 Kč

DAVID MORRELL
BRATRSTVO KAMENE
CENA 349 Kč

Matthew Costello, Neil Richards
Vraždy v Cherringhamu – Mrtvá v Temži

CENA 289 Kč

ALEC PALMER
POSLEDNÍ KLÍČ
CENA 329 Kč

Cherringham je klidné městečko, kde čas plyne
pomalu a nic zvláštního se neděje. Dokud se jednoho dne neobjeví v řece nad jezem tělo mrtvé
ženy. Sarah nevydrží nečinně přihlížet bezradné policii, které se nedaří vypátrat vraha její přítelkyně.
Spolu s bývalým policistou Jackem, který bydlí na
hausbótu nedaleko místa tragédie, se vrhá do případu, kde každý z podezřelých má co skrývat.

Matthew Costello, Neil Richards
Vraždy v Cherringhamu – Záhada panství
Mogdon

Majitel panství Mogdon umírá v plamenech za velmi podezřelých okolností. Sarah s bývalým policistou Jackem nevěří, že by šlo o pouhou nehodu a že
oheň vzplál sám od sebe. V přilehlé ospalé vesnici
totiž žijí tři potomci mrtvého muže, kteří pravděpodobně zdědí po otci obrovské jmění. Co když mu
ale někdo z nich na onen svět dopomohl?

22/

BELETRIE

BELETRIE
James Patterson

prosinec

Je králem detektivního žánru. Tento vynikající vypravěč se dnes řadí k těm nejčtenějším
americkým autorům. Ročně napíše až deset
knih a ve světě se prodalo již přes 300 milionů
výtisků jeho thrillerů. Úspěch slaví jak série
příběhů s Alexem Crossem, policejním detektivem a psychologem pronásledujícím úchylná monstra, tak kauzy detektivky Lindsay Boxerové a Ženského vyšetřovacího klubu z Los
Angeles, očíslované už v názvu (od První musí
zemřít až po 18. rukojmí.

JAMES PATTERSON
HODINA PRAVDY
CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
CITLIVÉ MÍSTO
CENA 319 Kč

23/

James Patterson
Na špatné straně

JAMES PATTERSON
NA TENKÉM LEDĚ

JAMES PATTERSON
PASTÝŘ

Alex Cross se dostane do přestřelky a neprávem
je obviněn z úmyslného zabití. Postavení mimo
službu mu ale nezabrání ve vyšetřování brutálních zločinů, které mají líheň v nejtemnějších
zákoutích internetu. Spolu s parťákem Sampsonem se pokouší zločiny rozplést, ovšem když
o Alexově nevinně začne pochybovat i jeho
vlastní rodina, situace se zkomplikuje.

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

Ráno se rozléhá předměstím Washingtonu střelba, po které zůstalo na zemi tělo mrtvého policisty. Vlna stejně brutálních vražd se přehnala celým
městem a jediné, co mají všechny oběti společného, jsou zločiny, které spáchaly. Alex Cross je na
stopě nebezpečnému samozvanému katovi, který
je přesvědčen, že všichni viníci musí zemřít.

Pátrání zavede detektiva Morgana do města
hříchu Las Vegas, které přitahuje především
ty, kteří mají co skrývat. Skvělé místo i pro
lukrativní byznys Lestera Olsena. Obklopuje
se kráskami, rozmazluje je v luxusních restauracích a na večírcích – ale nic není zadarmo,
dívky musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

JAMES PATTERSON
JEN PRO ZVANÉ
CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
PATNÁCTÝ SKANDÁL
CENA 289 Kč

z á ří

JAMES PATTERSON
VOLAVKA

JAMES PATTERSON
ŠESTNÁCTÁ LEŽ

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

JAMES PATTERSON
VRAŽEDNÁ HRA

James Patterson
Vadí, nevadí

JAMES PATTERSON
SEDMNÁCTÉ ZNAMENÍ

JAMES PATTERSON
18. RUKOJMÍ

Doktor Reinhart je odborník na chování zločinců. Když se na místě odporné vraždy najde jeho
kniha, vypadá to, že někdo ji použil jako učebnici. Kromě knihy zanechal vrah na místě také
kartu. Reinhart začíná tušit, že se nejedná o podpis pachatele, ale o vodítko k příští oběti. Zdá se,
jako by vrah vyzýval na souboj přímo Reinharta,
a rozhodně se nechystá jen tak složit karty.

Pravda tě osvobodí – pokud tě dřív nezabije. Claire je právě na stopě něčeho velkého,
ale přijde o život při ozbrojeném přepadení. Trevor nevěří na náhodu, navíc všechny
okolnosti ukazují na promyšlený čin. Aby
zjistil, proč musela zemřít, neváhá hodně
riskovat. Se smrtí Claire se mu stejně zhroutil svět, tak co může ještě ztratit?

V ulicích San Franciska panuje strach. Po několik měsíců se objevují těla zastřelených bezdomovců. Seržantce Lindsey Boxerové se podaří vypátrat stopu k vrahovi, který zatouží po
osobní odplatě. Lindsay vystavuje nebezpečí jak
sebe, tak i kolegy, kteří ji od pátrání odrazují.
Ale nechat vraha uniknout? To není její styl.

Tři ztracené ženy. Dva zdánlivě nesouvisející
případy. Jeden odhodlaný zabiják.
Zprvu poklidná a nevinná noc se pro tři učitelky z místní školy promění v horor a utrpení. Když jsou následující den pohřešovány,
nevěstí to nic dobrého. Obavy z nejhoršího se
naplní poté, co se objeví první tělo.

CENA 329 Kč

james pat terson
okamžik překvapení
CENA 149 Kč

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

james pat terson
JEDENÁCTÁ ROZHODNE
CENA 149 Kč
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MARY HIGGINS CLARK
Této skvělé spisovatelce se už léta přezdívá královna napětí. Takové označení jí patří právem, protože má miliony
věrných čtenářů po celém světě a její
strhující detektivní příběhy se dočkaly
i četných televizních a filmových adaptací. Svou uměleckou i životní dráhu
uzavřela oblíbená autorka letos v lednu v nedožitých třiadevadesáti letech.
Napínavé zápletky a živé postavy jejích
příběhů však stále zůstávají s námi.

J.D. ROBB
ZEMŘEŠ V DALŠÍ KAPITOLE
CENA 329 Kč

J.D. Robb
se mnou si nezačínej
CENA 329 Kč

J.D. ROBB
schůzka s ďáblem
CENA 319 Kč

J.D. Robb
Znám tvou minulost

J.D. ROBB
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI

M. H. CLARK
NEZAVÍREJ OČI

Zaměstnanci zavražděného podnikatele
McEnroye netuší, že má na svědomí horší
zločiny než jen sexuální obtěžování na pracovišti. Paní Spravedlnost v podobě vysoké blondýny to ale ví a během jediné noci
ho přinutí za své hříchy zaplatit. Jak počet
podobných obětí narůstá – a žádné nejsou
nevinné – rozšiřuje se i okruh podezřelých.
Totožnost vraha však policii stále uniká.

Vyšetřovatelka Eva Dallasová vkládá s manželem
velké naděje do centra, které zřídili pro mládež
na šikmé ploše. Na pomoc si přizvou i psycholožku Rochelle, která dostala ze závislosti svého
bratra Lyla. Jednoho dne je ovšem Lyle nalezen
mrtev se stříkačkou v ruce. Eva se pustí do vyšetřování a s hrůzou zjistí, že nešlo o předávkování,
ale o vraždu, a hrozí, že nebude jediná.

Casey propustili z vězení, kde si odpykávala
patnáctiletý trest za vraždu svého snoubence,
třebaže tvrdila, že zločin nespáchala. Nyní
hodlá své jméno očistit, proto požádá Laurie
Moranovou a její tým, aby vypátrala skutečného vraha. Jenže někdo chce za každou cenu
zabránit novému vyšetřování, jinak...

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

CENA 299 Kč

M. H. CLARK
NA JEDNÉ LODI
CENA 319 Kč

CENA 299 Kč

CENA 289 Kč

CENA 129 Kč

CENA 299 Kč

J.D. ROBB
Totožnost neznámá

M. H. CLARK
MELODIE STÁLE ZNÍ

M. H. CLARK
PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ

J.D. ROBB
tiše a přesně

J.D. Robb
MÁM TĚ V HRSTI

M. H. CLARK
CELÁ V BÍLÉM

M. H. CLARK
Přede mnou se neschováš

Během schůze, která má rozhodnout o budoucnosti letecké společnosti, vtrhne do místnosti viceprezident podniku Rogan, opásaný výbušninami.
Vyšetřování masakru se ujme Eva Dallasová, která
zjistí, že Rogan byl k činu donucen vyděrači, jež
drželi jeho rodinu jako rukojmí. Co dělat, aby se
sama neocitla v hledáčku nelítostných vrahů?

Amanda, nevěsta z bohaté rodiny, zmizí
a její tělo není k nalezení. Po letech se případu ujme Laurie Moranová, moderátorka
televizního pořadu, v němž se řeší dávné
zločiny. Ovšem ani objevení Amandiny
mrtvoly nepřinese tolik potřebné rozuzlení.

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po
párty je v bazénu nalezeno mrtvé tělo osmnáctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou jejího
přítele, který se brání, 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.

CENA 329 Kč

J.D. ROBB
ruka ruku myje
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CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

M. H. CLARK
MÁ RÁD HUDBU, RÁD TANČÍ
CENA 129 Kč
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JACKIE COLLINS
KREV NENÍ VODA
CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

led

en

SIDNEY SHELDON
DOKONALÉ PLÁNY
CENA 269 Kč

Sara O’Leary
Cizí žena v mém domě

JOHANA KRAL
TVÁŘ

Maria Langner
léčitel

Když se Fay probudí uprostřed noci na pianu ve svém
domě, je zmatená. Dům vypadá úplně jinak, než jak
ho s manželem Alecem zařizovali. Poté, co narazí na
-náctiletou dívku, domnívá se, že potkala ducha dítěte,
které v domě kdysi zemřelo. Jakmile ale spatří Aleca
v přítomnosti cizí ženy, začne v ní klíčit hrozné podezření…

Uprostřed švýcarských lesů objeví běžkař tělo brutálně zavražděné dívky s odříznutým obličejem.
Vyšetřování se ujímá dvojice mladých kriminalistů – ambiciózní Simon a jeho krásná kolegyně
Camilla. Zavražděná dívka ale nezůstane jedinou
obětí a Camilla se brzy začne obávat, že se její lehkovážná sestra může stát dalším terčem vraha.

Amy dělá i nemožné, aby utajila svou pravou identitu. Poté, co se objeví několik
zavražděných žen, které jsou spojovány
s nebezpečnou sektou, propadá panice. Její
fotku totiž otiskli v novinách. Když jí jednoho dne kurýr doručí růže, Amy pozná,
že vrah je opět nablízku.

LIZ LAWLER
DOKUD TĚ NENAJDU
CENA 319 Kč

CENA 289 Kč

CENA 329 Kč

CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

JACKIE COLLINS
ZPOVĚĎ DIVOŠK Y

SIDNEY SHELDON
BOJÍŠ SE TMY?

SIDNEY SHELDON
ŘEKNI MI SVŮJ SEN

JACKIE COLLINS
PLAVBA
ZA VŠECHNY PRACHY

LIZ LAWLER
ZATÍMCO JSI SPALA

ANNA SIMONS
SKRÝŠ

Tilly BAGSHAWE
ZÍTŘEK NEDOŽENEŠ

Alex se probudí připoutaná na operačním stole. Muž,
který se nad ní sklání, není lékař a volba, do které ji
nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když však Alex
znovu procitne, nemá na těle žádné stopy po zranění.
A vůbec nikdo hrůznému zážitku nechce věřit, proto
začíná Alex časem pochybovat o svém zdravém rozumu… Dokud se nesetká s další obětí.

Lékařka Eva doufá, že stíny minulosti nechá
konečně za sebou. Ale už první den služby ve
věznici se nevědomky zaplete do zločinu. Žena
jednoho zatčeného ji žádá o pomoc, Eva 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…

Tracy Whitneyové se spolu s Jeffem podařilo
vydělat 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 adrenalinu dřívějších časů.
Jednoho dne zmizí beze stopy. Tracy kdysi
donutila zaplatit za hříchy ty, kteří zničili její
rodinu, teď však někdo usiluje o odplatu...

CENA 319 Kč

JACKIE COLLINS
milenci
a hazardní hráči

d

CENA 289 Kč

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

o pa

B. WALTEROVÁ BENEŠOVÁ
V NÁRUČI KANIBALA

Linda Howard
Nezvěstná

LINDA HOWARD
co přede mnou tajíš?
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CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

SIDNEY SHELDON
odhalená tvář
CENA 279 Kč
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NORA ROBERTS
Povolené ztráty

NORA ROBERTS
CO PŘETRVÁ VĚKY

CENA 369 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
NOVÝ ZAČÁTEK

NORA ROBERTS
POSELSTVÍ KRVE

Nora Roberts
Pramen moci

Svět zachvátí záhadný virus. Nemoc propukla náhle a rozsévá strach. Vědci se neúspěšně pokouší
vyvinout účinnou vakcínu, systém i technika kolabuje, střídá je chaos a panika, v lidech se probouzí
zlo a propuká násilí. Laně a Maxovi se podaří jako
jedněm z mála zkáze uniknout a pochopit poselství: Nastal konec a přichází nový začátek.

Lidé jsou hluboce zasaženi plíživou temnotou a spouští, kterou způsobil neznámý
virus. Fallon vyrůstá ukrytá na farmě a netuší, proč se právě ona stala terčem surových
gangů a fanatických skupin. Správně však
předpokládá, že její život hraje mnohem
větší roli.

Poté, co záhadný virus zničil celou lidskou civilizaci
a na světě zbylo jen pár jedinců, využívá Fallon svou
moc, aby osvobodila zajatce ze svých řad. Zemí táhnou vojska fanatiků Temných vyvolených a brutálním
způsobem mučí a vraždí, koho vypátrají. Fallon má jedinečný úkol – vybudovat úkryt, který ochrání její lid.
Sama na něj ale nestačí, na pomoc bude potřebovat
celou armádu.

CENA 349 Kč

NORA ROBERTS
STÁLE V TVÉM STÍNU
CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
TAJUPLNÁ ŽENA
CENA 329 Kč
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CENA 349 Kč

nora roberts
kde končí řeka
CENA 129 Kč

NORA ROBERTS
BLÍZKO PLAMENE
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
KRUH VĚRNÝCH
CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ
CENA 329 Kč

Nora Roberts
Ohnivé pouto

NORA ROBERTS
ÚDOLÍ TICHA

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

NORA ROBERTS
CIZINEC

NORA ROBERTS
KDO CHCE VÍC

nora roberts
Řadí se mezi nejtalentovanější a současně
nejpilnější spisovatelské osobnosti. Píše
také pod pseudonymem J. D. Robb. Svou
první knihu vydala v roce 1981, získala
mnoho ocenění a její romány jsou oblíbené po celém světě. Je podepsána pod více
než dvěma stovkami titulů, které vyšly
v celkovém nákladu přesahujícím čtyři sta
milionů výtisků. Uvádí se, že se v průměru
každou minutu prodá 27 jejích knížek.

NORA ROBERTS
SPODNÍ PROUDY

NORA ROBERTS
když přijde soumrak

Zane a jeho sestra Britt vyrůstají v luxusním
domě u jezera. Jejich otec je vážený občan a rodina budí dojem dokonalosti. Jen obě děti znají
pravdu – otec je s tichým souhlasem matky léta
týrá. Zane jednoho dne uteče z domu. Po letech
se rozhodne vrátit, aby ochránil svoji sestru a začal nový život. Dokáže se osvobodit od strašlivých
vzpomínek z dětství, nebo ho znovu zcela pohltí?

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

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

CENA 329 Kč

CENA 299 Kč
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ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNÉ VODY
CENA

Renáta Navrátilová
setkání v soumraku

ELIZABETH LOWELL
DOKONALÝ TAH

Po rozchodu s nevěrným přítelem se Rebecca
rozhodne začít nový život na anglickém venkově. Od prvního dne má pocit, že v pronajatém domě není sama. Je možné, aby byl ve
starobylých zdech uvězněný duch bývalého
majitele? Dívka se pouští do nebezpečného
pátrání po zapomenuté tragédii, ve které jde
kromě citů i o holý život.

Sara je obchodnice s uměním z velkoměsta. Jay je
vysloužilý voják, který se po otcově smrti rozhodne postarat o rodinný ranč. Když Jay pozve Saru
na svou farmu, aby ohodnotila obrazy z otcova
dědictví, není připraven bojovat s neodolatelnou
přitažlivostí, kterou k Saře cítí. Jakmile se ale Sara
octne v hledáčku skrývajícího se vraha, je odhodlaný za její záchranu nasadit vlastní život.

úno

31/
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299 Kč

TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYBLEDNOU
CENA

329 Kč

BARBARA woodová
SEDM DÉMONŮ
CENA 289 Kč

BARBARA woodová
DOKONALÁ HARMONIE
CENA 289 Kč

BARBARA WOODová
doktorka samantha
CENA 349 Kč

BARBARA woodová
VYVOLENÁ

BARBARA woodová
PANENKY z ráje
CENA 329 Kč

BARBARA woodová
POD AFRICKÝM SLUNCEM

CENA 289 Kč

CENA 319 Kč

r

BARBARA WOODová
VZDÁLENÁ ŘEKA
CENA 349 Kč

ivana andrews
ZEPTEJ SE MOŘE

barbara woodová
DUHOVÝ HAD

CENA 289 Kč

Ivana Andrews
Otoč se tváří ke slunci
CENA 269 Kč

CENA 149 Kč

Ivana Andrews
Deník marie K.

KELLY MORAN
osudové setkání

Petru už unavuje poslouchat věčné snoubencovy
žárlivé scény, navíc se jí nelíbí ani nátlak na založení rodiny, protože se jí slibně rozbíhá kariéra
novinářky. Když dostane nabídku, aby zpracovala reportáž o lidech, kteří museli pracovat za
války pro říši, je nadšená. Během pátrání ovšem
zjistí, že totálně nasazení byli i její prarodiče. Její
babička Christina se přitom navíc dozví šokující
informaci, která všechny hluboce zasáhne.

Zvěrolékař Cade dosud nepotkal ženu, na kterou
by nezabralo jeho kouzlo. Jenže když k němu
jednou pozdě večer vkročí do ordinace Avery
s poraněným štěnětem, Cade se chová nemožně,
čímž si z její strany vyslouží naprostý nezájem.
Jak přesvědčit tuhle nadmíru opatrnou ženu, že
zamilovat se do toho pravého není chyba?

Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli.
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
Plamen duše
CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

BARBARA woodová
posvátné místo
CENA 129 Kč

Barbara woodová
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

BARBARA woodová
hořké tajemství
CENA 249 Kč

Barbara woodová
Hvězda Babylonu
CENA 269 Kč
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ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE

LAURA WALDEN
dědictví MAORSKÉHO
NÁČELNÍKA

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

MEREDITH APPLEYARD
naděje v oblacích

MEREDITH APPLEYARD
ordinace V DIVOČINĚ

LAURA WALDEN
Zakázaná píseň

LAURA WALDEN
NEFRITOVÉ SLZY

Anna je nadšena z nového zaměstnání u leteckých
záchranářů. Jediný háček je v tom, že má základnu
v odlehlém vnitrozemí v rodném Broken Hillu.
Ale skvělá práce, noví přátelé a především okouzlující kolega Nick jí dávají pomalu zapomenout na
hořkou minulost. Co když ale vyjde temné tajemství na povrch a všichni se od ní znovu odvrátí?

Lea pomýšlí na založení rodiny – vždyť je jí téměř
čtyřicet, má dlouhodobý vztah, stálou práci… ale Richard to vidí jinak a Leiny představy se rázem bortí.
Sama a s dluhy proto přijme místo zdravotní sestry
v divokém vnitrozemí, kam dosud ženská noha nevkročila. Původní plány se stanou minulostí, jenže pak
se v jejím životě stane něco, s čím vůbec nepočítala.

Stella se snaží vést poklidný život na Novém
Zélandu. Ráda by také zapomněla na Olivera, po němž jí zůstala památka v podobě zraněného srdce a dcery Holly. Po letech života
v osamění konečně otevřela své srdce novému muži. Zároveň ale ohlásí svou návštěvu
Oliver a Stella má zlé tušení.

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

CENA 319 Kč

ELIZABETH HARAN
opálová poušť
CENA 289 Kč

ELIZABETH HARAN
ZA JASNÉ NOCI
CENA 329 Kč

CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

ELIZABETH HARAN
květy v poušti

Mirja Hein
Dokud nás láska nerozdělí

CENA 149 Kč

CENA 329 Kč

ELIZABETH haraN
Literární tvorbě se
začala věnovat až po
třicítce. Předtím prošla
profesí modelky a starala se o výchovu dětí.
V románech vykresluje v nejrůznějších
podobách milovanou
Austrálii, kam přesídlila z rodného Zimbabwe.

LAURA WALDEN
ZNAMENÍ OSUDU
CENA 299 Kč

laura walden
půlnoční rituál
CENA 299 Kč

LAURA WALDEN
ELIZABETH HARAN
POD KARMÍNOVÝM NEBEM

MIRJA HEIN
VYPRAHLÁ ZEMĚ

Maggie je štěstím bez sebe, když ji Patrik požádá o ruku. Jeho bohaté rodině je ale chudá
nevěsta proti srsti a Patrikův otec sňatek pomocí intrik anuluje. Zoufalá Maggie opouští
svého muže, odplouvá za prací na opačnou
stranu kontinentu, aniž tuší, že pod srdcem
nosí Patrikovo dítě.

Mladičká Vicky dorazí v době zlaté horečky ke
břehům Austrálie, a přestože touží po návratu do
Anglie, k novému kontinentu ji připoutá zájem
pohledného Jonathana. Chudobný muž ve snaze
získat srdce bohaté mladé dámy odjíždí na zlatá
pole, aby zbohatl a směl se o ni ucházet. Vickyina rodina lásce nepřeje a splétá intriky tak dokonale, že je pro oba milence těžké jim neuvěřit.

CENA 349 Kč

CENA 299 Kč

Když německá advokátka
Sybille Schrödter navštívila
Nový Zéland, byla to láska na
první pohled. Zprvu o zemi
„dlouhého bílého oblaku“
psala reportáže, později zkusila napsat také román. Její
ságy odehrávající se v exotickém prostředí, jež píše
pod pseudonymem Laura
Walden i Mirja Hein, si našly
čtenáře po celém světě.
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Příběhy z panství Cavendon

B. T. BRADFORD
ÚČET ZA LÁSKU

B. T. BRADFORD
DAR OSUDU

CENA 329 Kč

z ář

í

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAŘOVNA

Philippa Gregory
Tři královny

CENA 329 Kč

CENA 369 Kč

CENA 349 Kč

BARBARA T. BRADFORD
PÁNEM SVÉHO OSUDU

PHILIPPA GREGORY
POSLEDNÍ Z TUDOROVCŮ

Ve viktoriánské Anglii jsou jasně dané hranice
mezi společenskými vrstvami. Mladý James
Falconer se díky své píli a ambicím prodere
mezi špičku. Jeho štěstím však záhy otřesou
skandály a intriky. James musí dokázat, že je
opravdu pánem svého osudu, a to dřív, než
mu špatná pověst zničí život.

„Smiř se se smrtí,“ napsala své mladší sestře
Jane Greyová, když za otcovu touhu po moci
zaplatila životem. Jenže Katherine na smrt vůbec nepomýšlí, je přece mladá a zamilovaná. Její
těhotenství prozradí, že se tajně vdala, a skončí
uvězněná v Toweru. A pak je tu Mary, nejmladší
a opomíjená. Co se stane, bude-li vzdorovat své
sestřenici, tvrdé a neúprosné královně Alžbětě?

CENA 349 Kč

led

en

B. T. BRADFORD
NEBEZPEČNÉ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

říje
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B. T. BRADFORD
HŘÍCHy panství cavendon
CENA 349 Kč

PHILIPPA GREGORY
BÍLÁ RŮŽE
CENA 329 Kč

n

list

V. S. Alexander
VZDOR
CENA 329 Kč

o pa

BRANDY PURDY
DVĚ CÍSAŘOVNY

VERONIKA MOREIRA
MÁ PANÍ

CENA 299 Kč

CENA 239 Kč

MAY McGOLDRICK
REBELKA Z VYSOČINY

VERONIKA MOREIRA
MÁ PŘÍTELKYNĚ

Hetty je dokonalá německá dívka. Její
otec vyzdvihuje nacistickou ideologii, její
bratr nadšeně vstoupí do Hitlerjugend.
Hetty bezmezně věří ve svou zemi i lidi,
kteří jí vládnou. Dokud ji jednoho dne
nezachrání před smrtí utonutím Walter,
židovský chlapec. A to změní úplně vše.

Skotsko, 19. století: Skotové se vzpamatovávají
z porážky v bitvě u Cullodenu a mladá lékařka
Isabella hodlá s manželem prchnout do Ameriky.
Její muž je ovšem zabit a ona je obviněna, že mu
pomáhala paktovat se s rebely. Když její loď cestou
ztroskotá, setká se s kapitánem pašerácké lodi, který je také pronásledován. Spolu se vydávají na cestu za svobodou, ale smrt je jim neustále v patách.

Po skandální popravě Anny Boleynové se stává
novou Jindřichovou ženou Annina dvorní dáma
Jana Seymourová. Vrací na dvůr ctnost a pokoru
a vzbudí v Anglii novou naději na dědice tudorovského trůnu. Dokáže skromná a tichá Jana
probudit v panovníkovi lidskost i vášeň a vystoupit ze stínu „zkažené“ královny?

CENA 329 Kč

V. S. ALEXANDER
DÍVKY OD SVATÉ MAGDALÉNY
CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

d

Louise Fein
dcera říše

V. S. Alexander
Ochutnávačka

JEANNE KALOGRIDIS
SKANDÁLNÍ KOMTESA

hilary green
DVAKRáT KRáLOVNOU
CENA 329 Kč
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Hana Whitton
Karel IV.

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ

CENA 249 Kč

Hana Whitton
královna dagmar
CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

Hana Whitton
Anna Česká
CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá hluboký vztah založený na
opravdové lásce. Její cestu zkříží Havel z Lemberka, který její city opětuje, ovšem jednoho dne
bez vysvětlení zmizí. Zdrcená Zdislava nechce
věřit, že by Havel zradil její důvěru, ale nejistota
ji sžírá jako jed.

Po smrti své první manželky Guty se Václav II. ožení
s osiřelou princeznou Richenzou. Dvanáctiletá dědička polské koruny se těší na nový život po boku českého
krále, Václav se jí ale hned po svatbě zbaví a pošle na
osamělý hrad Budín, aby mohl pokračovat ve svém
nevázaném životě v Praze. Po letech se do odstrčené
manželky zamiluje, osud si však pro krutě zkoušenou
královnu připravil úplně jinou cestu.

HANA WHITTON
KATEŘINA LUCEMBURSKÁ
CENA 249 Kč

HANA WHITTON
VRATISLAV
CENA 289 Kč

Hana Whitton
Sidonie Česká
CENA 289 Kč

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DRAHOMÍRA
CENA 269 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
LÁSKA A MAJESTÁT

CENA 279 Kč

CENA 269 Kč

HANA WHITTON
eliška přemyslovna

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
S CEJCHEM ĎÁBLA

Urozená, půvabná a chytrá Eliška představuje
velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha
Korutanského, který se náhle zmocnil trůnu.
Když si mladá Přemyslovna naplno uvědomí,
že je její povinností zachránit odkaz svého otce
krále Václava II., první útok na její život na sebe
nenechá dlouho čekat…

Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozemskou krásou. Pochází z urozeného rodu a její
věno je větší, než by si mohl každý ženich přát.
Snad i proto je stárnoucí Jan z Bechyně překvapen, jak rychle jeho žádosti o ruku vyhověla.
Vždyť zájemců musí být celé zástupy! Brzy po
svatbě však začne vycházet najevo, že pod vlídnou tváří se skrývá temnota.

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

melita denková
Tajný deník
blanky z valois

Melita Denková
Královna Rejčka

CENA 279 Kč

HANA WHITTON
BOŽENA ČESKÁ

n

Hana Whitton
Zdislava z Lemberka

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA
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CENA 239 Kč

HANA WHITTON
KRÁLOVNA KUNHUTA A ZÁVIŠ
CENA 269 Kč

HANA WHITTON
PRSTEN
PRINCEZNY JUDITY
CENA 269 Kč

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
GUTA HABSBURSKÁ
CENA 229 Kč

38/
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Jaroslava Černá

39/

BELETRIE
ZÁŘ

Í

ÚNOR

Pochází z Hranic na Moravě a v současné době tu i žije. Po absolvování
gymnázia se zaměřila na sociálněprávní problematiku. Kromě historie a psaní se zajímá o psychologii,
sociologii a esoteriku. Pracuje jako
regresní terapeutka, spolu s manželem provozuje relaxační a astrologické studio.

B. Koudelková / M. Bárta
útěk z africKÉHO PEKLA

A. NASIF / C. OBBER
MAMI, SLITUJ SE!

CENA 249 Kč

CENA 199 Kč

divý
prav h
příbě
JAROSLAVA ČERNÁ
KAT MYDLÁŘ

Hera Lind
Staneš se mou další ženou

CENA 289 Kč

jaroslava černá
valdštejn
CENA 289 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
VLADISLAV II.
CENA 289 Kč

Mladý medik Jan Mydlář je rozhodnut udělat i nemožné, aby se dostal blíže ke své Dorotce a mohl
ji vysvobodit z vězení. Osud mu ovšem uštědří
krutou ránu a on se musí vyrovnat s její smrtí. Aby
zapomněl na svůj žal, rozhodne se vstoupit do služeb pražské katovny, kde se jeho otupělé srdce rozechvěje při pohledu na katovu dceru. Jan se musí
rozhodnout, zda dokáže znovu začít žít.

SArAh FORSYTh
zotročená
CENA 249 Kč

Rozvedená Nadia si užívá nabytou svobodu. Do života
jí ale vstoupí Karim, zbožný muslim, který se do ní
zamiluje a chce si ji vzít. To, že má už manželku a děti,
zamilovaná Nadia neřeší. Když se ale odstěhují do
Ománu, přijímá jen s velkými obtížemi nároky, které
se na ženu muslima kladou. Navíc také tvrdě pocítí
Karimovy závazky a záhy zjistí, že dvě ženy jsou mu
málo.

říje

JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOFIE
A VÁCLAV IV.
CENA 269 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
perchta z rožmberka
CENA 249 Kč

Hana Hindráková
Nezlomný

CENA 299 Kč

CENA 269 Kč

jaroslava černá
neplakej, vrátím se pro tebe

Abigail Dean
Dívka A

Václav s Danou žijí docela spokojeně, dokud jim do
života nevtrhne Václavova dcera 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.

Nechci myslet na svou rodinu. Na hrůzy, které jsme se
sourozenci museli kvůli rodičům prožít. Chci zapomenout na hororový dům i zvěrstva, která s námi dělali.
Teď je ale matka po smrti a dům je náš. Musíme se tam
vrátit a postavit se minulosti čelem, protože jiná cesta
neexistuje. Stejně jako už nesmí existovat jméno, které
mi dali – „A“. Jmenuji se Lex a toto je můj příběh.

Jaroslava Černá
anežka a král
CENA 269 Kč

JAROSLAVA ČERNÁ
Václav IV.
CENA 269 Kč

Caitlin Spencer
Nechte mě odejít
CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

ŽIVOT
V DOMĚY
HRŮZ

n

t. e. nagy / s. moroney
BEZMOCNÁ

CENA 289 Kč

HANA HINDRÁKOVÁ
SMRTÍCÍ BYZNYS

HANA HINDRÁKOVÁ
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU
CENA 269 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KNIŽNÍ HITY
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KACE
PUBLI LIVÝMI
YB
S POH ÁZKY
OBR

ZÁŘ

n

Dinosauři

CENA 649 Kč

Vydejte se na nezapomenutelnou
cestu v čase o několik milionů let
nazpět, kdy po sluncem vyprahlých
pláních táhla stáda majestátních sauroposeidonů, v mořích se proháněly
dravé ryby a ještěři neuvěřitelných
rozměrů a z oblak na svou kořist
útočila hejna pterodaktylů. Dnes
jsou jejich kostry k vidění v muzeích, ale jedinečná technologie
Photicularu dokáže mnohem více.
Dokáže dávno vyhynulým tvorům
zpátky vdechnout život. Přesvědčte
se sami.

Í

41/
ZÁŘ

Í

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129 Kč

HYNEK KLIMEK
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –
VLÁDCOVÉ NAŠICH HOR

Taťána Polášková,
Naděžda Lázničková
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –
PŘÍBĚHY Z BESKYD A VALAŠSKA

CENA 289 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
CENA

99 Kč

Krakonoš, který je bájným vládcem
Krkonoš, není zdaleka jediným pánem
našich pohoří. Svého strážce mají snad
všechny české, moravské a slezské hory,
ba leckdy i nižší kopečky. Nechte se
očarovat lesními žínkami, vyhýbejte se
obávaným zbojníkům, prozkoumejte
podzemní říše permoníků…

CENA 289 Kč

Začarovaná místa, tajemné postavy a kouzla nás
stále přitahují a příběhy o nich se vyprávějí již
po mnoho generací. Koho by nezajímal osud
bájného rytíře Ondřeje, zazděného preclíkáře či
pána Lysé hory zbojníka Ondráše? Vydáme se
i za Radegastem na Radhošť, do nitra Čantoryje
za spícím vojskem a své tajemství nám poodhalí
Pulčínské skály nebo místecký vrch Štandl.

rudi moser
mandaly – magický kruh
CENA 129 Kč

DŽUNGLE

mandaly
pro meditaci a vnitřní rovnováhu

NA PÓLU

CENA 649 Kč

CENA 649 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
závoj, za nímž se skrývá prostředí, kam jen stěží
pronikají sluneční paprsky, a zachycuje ho navždy
v barvách a živých pohybech. Pozorujte třeba tygra
na číhané nebo nádherně zbarveného papouška, jak
se vznáší nad korunami vzrostlých stromů.

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Polární
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 unikátní techniky Photicular přibližuje knížka
nezapomenutelný, avšak křehký svět zachycený navždy v živých pohybech. Je to tanec života ve formě
knihy. Přesvědčte se sami!

CENA 169 Kč

Johannes Rosengarten
mandaly – energie kruhu
CENA 129 Kč

Tvůrčí činnost, jakou je vybarvování spletitých mandal, a nezbytné úvahy o výsledném obrazci vedou
k rozjímání, které snižuje stres a přináší vnitřní klid.
Buddhisté a hinduisté používají tradiční mandaly
k meditaci a uzdravování. Nastupte svou cestu k duševní rovnováze s touto knihou, která obsahuje devadesát tajemně krásných mandal v mnoha rozmanitých
stylech a vzorech. Je to jedinečná příležitost, kdy si
uděláte čas jen pro sebe, přičemž umělecky tvoříte
a účinně relaxujete.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA

Otilie K. Grezlová
Hledá se Flíček

CENA 149 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPÍK ZACHRAŇUJE
CENA 129 Kč

E-knihy
PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

CENA 149 Kč

ANTJE SZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ
CENA 199 Kč

Antje Szillat
Kamarádky od koní – Chyťte zloděje

Lauren Brooke
Jezdecká akademie

Malá Káťa se cítí smutná. Děti ji ve škole mezi sebe moc
neberou, protože má pár kilo navíc. A tak po škole raději
vysedává doma a z okna pozoruje sousední cvičák, kam
lidi chodí s pejsky. Jednoho dne jí rodiče pořídí štěňátko
a Kátin život se obrátí naruby. Beník, jak ho pojmenuje,
je neřízená střela, ale kde ho lépe naučí poslouchat než
v psí škole? A třeba tam oba získají nové kamarády…

Z filmového ranče se ztratí drahá jezdecká
sedla. Katy, Mila a Nelly mají okamžitě
podezření, ovšem brzy zjistí, že jde o falešnou stopu. Holky ale nenechají nic náhodě
a rozhodnou se krádežím přijít na kloub
stůj co stůj. Aby problémů nebylo málo,
musí se Katy vypořádat se svou tajnou láskou k Leovi, synovi místního trenéra, který
zbožňuje koně stejně jako ona.

Dylan náhodou vyslechne rozhovor dívek,
v němž si stěžují na vysoké nároky trenérky Carmichaelové. Když se jeden kůň poraní o kámen
za překážkou, zlé výpady se ještě vystupňují.
Z podivného chování spolužaček a šeptandy nabývá Dylan stále větší jistotu, že se chystá vzpoura. Kamarádky nechtějí jejím obavám uvěřit
a myslí si, že má bludy. Ale Dylan ví své.

OTILIE K. GREZLOVÁ
ANIČKA A JITŘENKA
CENA 149 Kč

EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENÍ
CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
báječné prázdniny
CENA 179 Kč

CENA 179 Kč

Lauren Brooke
Jezdecká akademie

Kathy Helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
JEZDECKÁ AKADEMIE

CENA 179 Kč

CENA 179 Kč

PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE KOCOURKA MÍŠU

CENA 179 Kč

d

Otilie K. Grezlová
Káťa a Beník musí do psí školy

OTILIE K. GREZLOVÁ
NATÁLKA A KNOFLÍČEK

h. türk / r. PradelLa
Učíme se malovat

43/

CENA 149 Kč

kathy helidoniotis
BLÁZEN DO KONÍ
úplný blázen do koní

Michalka se moc těší na svého 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
zvyklém na zahrádku se nedají jen tak ukrýt, a než stihne rozzlobená maminka zavelet, že Míša musí z domu, zůstanou po něm
jen otevřené dveře na balkon a Míša není nikde k nalezení …

Ash patří mezi nejlepší jezdkyně ve stájích a sní o svém
vlastním koni. Jenže kde sehnat peníze? Za úklid ve
stájích dostává málo a na brigádu ji nikde nevzali.
Jeden odvážný nápad by tu byl, ale co na to řeknou
rodiče? Ti přijdou s úplně nečekanou novinou: Budou
se stěhovat!

CENA 199 Kč

iris prey
Učíme se kreslit
CENA 129 Kč

KATHY HELIDONIOTIS
BLÁZEN DO KONÍ
ZÁCHRANNÁ MISE
CENA 189 Kč

Lauren Brooke
Jezdecká akademie
dokonalý tým
CENA 189 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA MAXIMUM

petra martišková
léto na vodě

CENA 249 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU
CENA 229 Kč

CENA 249 Kč

ROM
HAT-
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BIANKA MINTE-KÖNIG
LÁSKA PŘES MOBIL

jen calonita
léto, jak má být

CENA 179 Kč

CENA 249 Kč

Petra Martišková
Tanec v srdci

Bärbel Körzdörfer
Holky na WhatsAppu

Lucie je pohybově nadaná, a když proslulá taneční
skupina Magika vyhlásí konkurz, neváhá a okamžitě
se přihlásí. Shodou šťastných okolností Lucka konkurz
vyhraje a to jí zajistí místo po boku Roba, skvělého
tanečníka a lamače dívčích srdcí. Je tu ale problém,
protože Lucie ho nemůže ani vystát, a tak netrvá dlouho a mezi oběma to začne pořádně jiskřit.

Marie-Lin a Manou jsou nerozlučná dvojice kámošek,
které si prostě sedly jako vanilková zmrzlina s horkými
malinami. Ještě že je tady WhatsApp, díky kterému
mohou být ve spojení kdykoliv. Však toho také neváhají využít. Jednoho dne se ale Marie-Lin zamiluje
do kluka, který je tak trochu nedostupný. Má o tom
Manou říct? Jen kdyby láska a všechno to kolem nebylo tak složité.

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM
CENA 249 Kč

„Sněhem zapadaný Boston, vánoční New York, závody
ve free runningu či parkuru… Petra prostě umí psát
romanťárny, jak sama své příběhy nazývá. Člověk se
do světa -náctiletých propadne rád a nechá se jím ještě
raději pohltit. Snít o lásce totiž nemusí jen ti školou
povinní.“ – Radka Zadinová

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE
CENA 229 Kč

LI S TO

PAD

Ý
ZÁVĚREČN
ÍNAVÉ
P
DÍL NA
TRILOGIE

říje

CENA 229 Kč

n

PETRA MARTIŠKOVÁ
Talentovaná autorka se věnuje kromě knižní tvorby
pro děti a mládež také psaní
do internetového magazínu
pro ženy. Počet jejích vlastních knižních titulů úspěšně narůstá. Sama o sobě
říká, že když zrovna netvoří
vlastní texty, určitě nějakou
knížku aspoň čte.

JEN CALONITA
NEJLEPŠÍ
PRÁZDNINY NA SVĚTĚ

KRISTEN CICCARELLI
iskari – poslední
namsara
CENA 289 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO V SÍTI

Heather L. Reid
Dřív, než tě uspí démoni

Kristen Ciccarelli
Iskari 3 – Dcera Noci

Naty chce aspoň rok žít jako normální holka
a v klidu odmaturovat. Kvůli práci rodičů už
procestovala skoro celý svět a využila toho aspoň k parádnímu profilu na Instagramu, který ji proslavil. Může ale někdo jako ona vůbec vést normální život? A co teprve když se
spřátelí s Alexem, který sociální sítě a všechno
s nimi spojené přímo nesnáší?

Každou noc budí Quinn ze spánku démoni. Pronásledují ji a šeptají jí o smrti.
Že se s dívkou děje něco zlého, si všimne
až spolužák Aaron, který má schopnost
jejím ošklivým snům zabránit. Stane se
jejím ochráncem, ale démoni se je snaží
rozdělit. A taky zničit.

Může mít někdo, kdo se neustále toulá mezi
dvěma světy, skutečný domov? Může opravdu milovat a být věrný jedné straně? Safiru,
ochránkyni sužovaného národa, a její zapřisáhlou nepřítelkyni, nebezpečnou pirátku Eris,
svede dohromady podobný osud. Čeká je stejný
úkol. Najít Ashu, poslední Namsaru. V tomto
světě, i v tom příštím.

KRISTEN CICCARELLI
iskari – uvězněná
královna
CENA 289 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

46/

říje

n

LI S TO

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV

MUR LAFFERTY
MINECRAFT – ZTRACENÝ
DENÍK

CENA 289 Kč

CENA 299 Kč

Tracey Baptiste
Minecraft – Brána
CENA 299 Kč

PAD

TARAN MATHARU
UČEDNÍK

TARAN MATHARU
UČEDNÍK a pyramida orků

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

Catherynne M. Valente
Minecraft – Vetřelci

Osiřelá dvojčata Fin a Mo bydlí od narození v záhadné krajině End. Když portálem z Overworldu
proniknou do Endu vetřelci, Mo s Finem nedokážou sami vzdorovat smrtícímu nebezpečí. Moc
je v rukou jádroploditele Kraje a do boje se vrhá
i samotný drak Endu.

47/

TARAN MATHARU
VYVOLENÝ
CENA 299 Kč

GRETCHEN McNEIL

#MURDERTRENDING
CENA 329 Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNÝ MÁG
CENA 289 Kč

Cade se s partou teenagerů ocitá v podivném světě. Ti,
co přežili první útok, se s vypětím všech sil dostanou přes
poušť do pevnosti, kde je technologicky vysoce vyspělý dron
identifikuje jako „soutěžící“. Když zjistí, že mají svést bitvu
s armádou zubatých příšer, pokusí se o útěk. Dron je však
neodbytně pronásleduje na každém kroku a na jeho displeji
neúprosně ubývají vteřiny do zahájení kvalifikačního kola.

Taran Matharu
Učedník – Zjevení démona
CENA 289 Kč
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Zatřídění: sudoko

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – dračí lov

Tvor zvaný oni se vzrůstem i podobou přibližuje orkovi
ec
a také patří k oblíbeným démonům šamanských veteránů.
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takže úroveň jejich inteligence nedosahuje ani schopností průměrného hemživce.
188

D. Jolley / R. Zucchi
world of WARCRAFT –
RYTÍŘ SMRTI

CENA 149 Kč

CENA 179 Kč

Zatřídění: primáti

CH

IMÉR
Základní úroveň many: 70
: všežravec
potrava
A – 11. úro
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využití many: žádné
útok /obrana: 1. zuby, 2. rohy,
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: sílaon spříz
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r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – země přízraků

NICOLE CONWAY
LETOPISY DRAČÍCH JEZDCŮ

TARAN MATHARU
UČEDNÍK – DENÍK INVOKÁTORA

Temný elf Dar’Khan touží získat zpět svou moc, a proto cestuje do zničené Morové země, aby našel tajemnou
Sluneční studnu. Hodný Kalec je mu v patách, protože
zlotřilý elf do svých nekalých plánů zahrnul i ubohou
Anveenu. Aby zabránil nejhoršímu, musí se Kalec střetnout s nepřátelskými silami, které na něho čekají v troskách prastarého elfského města. Přitom odhalí záhady,
jejichž působením se jim všem život úplně změní.

Osud si s Jaevidem nešťastně pohrál. Napůl
elf a napůl člověk nezapadá do žádného světa,
dokud mu náhodné setkání s drakem nezajistí
místo v Blybrigu, akademii pro bohaté a urozené. Jaeův případ je totiž výjimečný – už několik
desetiletí si žádný drak nevybral jezdce z vlastní
vůle. Jaeova výcviku se ujme Sile, muž s nevypočitatelnou povahou a tajemnou minulostí.

Schopnost invokovat se dědí krví, ale přesto se
testují i děti neurozených. Tak našli také Jamese
Bakera a toto je jeho příběh. Jamesovým dobrodružstvím prolínají užitečné zápisky o elfech, orcích a trpaslících, doplňuje je přehledná démonologie a zaklínadla válečných mágů, které tento
neurozený invokátor sepsal v průběhu studia na
Vokanské akademii, než se ztratil na území orků.

CENA 149 Kč

D. Jolley / R. Zucchi
world of WARCRAFT
dračí země
CENA 179 Kč

CENA 269 Kč

r. a. knaak / j.-h. kim
WARCRAFT – STÍNY LEDU
CENA 149 Kč

CENA 299 Kč
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KNIŽNÍ HITY

KNIŽNÍ HITY
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Knižní hity
bestsellery v brožované vazbě za skvělou cenu

jackie collins
ŽENATÍ MILENCI

jackie collins
milenci & mstitelé

jackie collins
lucky

jackie collins
pomsta lucky

NORA ROBERTS
DŮM NA ÚTESU

jackie collins
lady boss

LINDA HOWARD
cizí tvář

LINDA HOWARD
nebezpečné vyhlídky

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

jackie collins
smrtelné pokušení

elizabeth Lowell
stříbrná hladina

Helen A. Rosburg
Vábení pouště

J. D. ROBB
RISKOVAT SE MUSÍ

J. D. ROBB
odplata tě nemine

CENA 99 Kč

CENA 129 Kč

M. H. Clarková
každý něco skrývá

tamara McKinley
ostrov ztracených snů

sidney sheldon
mistrovská hra

sidney sheldon
vzpomínky na půlnoc

tilly bagshawe
po setmění

CENA 129 Kč

nora roberts
nebe mé lásky
CENA 129 Kč

nora roberts
krajina světla
CENA 149 Kč

elizabeth haran
květy v poušti
CENA 149 Kč

NORA ROBERTS
rudý šál

nora roberts
veřejná tajemství

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

nora roberts
únik

elizabeth lowell
zmatek v srdci

CENA 129 Kč

dorothy garlock
úsvit lásky
CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

tamara McKinley
poslední valčík
CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

CENA 129 Kč

CENA 129 Kč

sidney sheldon
odvrácená strana
půlnocI
CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

CENA 129 Kč

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

E –KNIŽNÍ
KNIHY HITY

KNIŽNÍ HITY
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Vážení čtenáři,
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá.
E-knihy si můžete koupit na portálech:
ken mcclure
bezmezná ctižádost
CENA 99 Kč

KEN McClure
diagnóza
CENA 99 Kč

Eileen DREYER
zlomená přísaha
CENA 99 Kč

Hana Whitton
zimní královna
CENA 129 Kč

www.palmknihy.cz

www.ereading.cz

www.knihcentrum.cz

www.kosmas.cz/eknihy

www.ebux.cz

www.databook.cz

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

stanley struble
tajemná legenda mayů
CENA 99 Kč

barbara woodová
PLAMEN DUŠE
CENA 129 Kč

wilbur smith
síla meče
CENA 199 Kč

barbara woodová
duhový had
CENA 149 Kč

wilbur smith
zlatokopové
CENA 179 Kč

barbara woodová
posvátné místo
CENA 129 Kč

elizabeth peters
Ztracená oáza
CENA 129 Kč

ULLA FröHLING
BYLA JSEM OTROKYNÍ
V SATANSKÉ SEKTĚ
CENA 129 Kč

Nesmazatelné
záznamy

Edward Snowden

Ramses –
Bitva u Kadeše

Christian Jacq

Král králů

Wilbur Smith

Vražedná hra

James Patterson

18. rukojmí

James Patterson

Stíny Vichrovského
kláštera

Klára a Markéta
Kubíčkovy

Poselství krve

Nora Roberts

V přímém ohrožení

Ken McClure

Kat Mydlář

Jaroslava Černá

Teď to trochu štípne Anna Tarneke

Dokonalý tah

Elisabeth Lowell

Pánem svého osudu B. T. Bradford

Léto v síti

Petra Martišková

Pod karmínovým
nebem

Elizabeth Haran

Vyvolený

Taran Matharu

Nesmrtelný Cheops

Valery Esperian

Tajemství našich
chrámů

Jan A. Novák

Osudové setkání

Kelly Moran

Dokonalý tah

Elizabeth Lowell

Varovný výstřel

Louis L‘Amour

… a mnoho dalších titulů

Choga regina egbeme
zakázaná oáza
CENA 129 Kč

mende nazer
byla jsem otrokyní
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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