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JAK NAKUPOVAT 
NEJVÝHODNĚJI?

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 Adamov-
ská 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 ži-
vot, a aby se dobraly k vysněnému štěs-
tí, 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 milovní-
ky 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 sou-
rozenci. Pomalé odkrývání děsivého 
příběhu týraného děvčátka vás udrží 
v  neustálém napětí i  naději ve šťastný 
konec. Dobrý konec je to, co očekává-
me 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, nepři-
jdete o ten šťastný konec. 

Všeobecné podmínky naleznete na www.alpress.cz
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Rum

Ponořte se do repertoáru výjimečných rumů z ce-
lého světa. U každého exempláře naleznete foto-
grafii a informace o původu, barvě, chuti, výrobě 
a o tom, jak se pije. Zasvětíme vás i do vaření s ru-
mem 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!

DENÍK NAŠEHO mImINKA
CENA 449 Kč

Když miminko roste, mají z toho největší radost 
jeho rodiče. První krůčky, zoubky, slova. Proč si 
tyto jedinečné okamžiky navždy neuchovat? Nád-
herně 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.

edita plickOVÁ
DENÍK NAŠEHO DěťátKA

CENA 224 Kč

NAŠE mImINKO
CENA 299 Kč

NAŠE SVAtBA
CENA 499  Kč

PRVNÍ ALBum  
NAŠEHO DěťátKA

CENA 469  Kč

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH 

SVětOVÝCH mALÍŘŮ
CENA 699 Kč

HIStORIE  
ARCHItEKtuRy

CENA 399 Kč

Gérard denizeau
LEONARDO DA VINCI

CENA 890  Kč

peter daVidsOn
ŘÍŠE SVětA
CENA 399 Kč

eVa HruškOVÁ
mOtIVAčNÍ DIáŘ 2021 –  

KAžDÝ DEN SE ŠťAStNOu HVěZDOu
CENA 249 Kč

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 čes-
kých celebrit, zjistěte, jaký je jejich trik k dokonalému životní-
mu stylu a pojďte s nimi objevovat jedinečnost každého dne.

ZáŘÍ

catHerine delVauX
100 RECEPtŮ PRO ROZKVEtLOu ZAHRADu, BALKON I tERASu

CENA 499  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 pěs-
tování rostlin, výběru nádob, hnojení, květinových kompozi-
cích – ať už v květináčích či záhonech. Nechte se vést krok za 
krokem a vaše květinová krása bude dokonalá.

Jana MartinkOVÁ
ROStLINy – KAPESNÍ AtLAS

CENA 269  Kč

VladiMír antOnín
HOuBy – KAPESNÍ AtLAS

CENA 269  Kč

F. Hecker / k. Hecker 
PRŮVODCE PŘÍRODOu

CENA 289  Kč

paul benHaiM
KONOPÍ – ZDRAVÍ NA DOSAH

CENA 399  Kč 

H. JÄnnes / O. rOberts
PtáCI NAŠICH LESŮ  

A ZAHRAD
CENA 249  Kč

H. JÄnnes / O. rOberts
PtáCI NAŠICH VOD  

A mOKŘADŮ
CENA 249  Kč

H. JÄnnes / O. rOberts
PtáCI

CENA 229  Kč

nuria penalVa
PŘÍRODNÍ LÉKáRNA

CENA 329  Kč 
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reinHard Habeck 
POHŘBENá tAjEmStVÍ

Přeneste se do historie, která vás uvede do zcela ne-
poznaného 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 pod-
zemním městem mrtvých a  temnými znameními 
smrti, která se skutečně vyplnila.

l. dOncaster /  
a. HOlland

NEjVětŠÍ ZáHADy SVětA
CENA 269  Kč

VladiMír liška
POSVátNá mÍStA  
čESKÉ REPuBLIKy

CENA 269  Kč

VladiMír liška
mAGICKá mÍStA  

čESKÉ REPuBLIKy
CENA 249  Kč

VladiMír liška
NEjVětŠÍ ZáHADy  

DáVNÝCH čECH
CENA 249  Kč

MicHael FitzGerald 
NEOBjASNěNÉ ZáHADy 2. SVětOVÉ VáLKy

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. 

Jan a. nOVÁk
ZA tAjEmStVÍm POKLADŮ  
čECH, mORAVy A SLEZSKA

CENA 289  Kč

Jan a. nOVÁk 
tAjEmStVÍ NAŠICH CHRámŮ

CENA 299  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 nezasvě-
cenému připadá jen jako výzdoba, jsou vlastně 
symboly s hlubokým významem a zašifrované taj-
né vědomosti. Tato kniha vám pomůže poodhalit 
dávná tajemství českých památek. 

Jan a. nOVÁk
utAjENÉ VyNáLEZy

CENA 289  Kč

Jan a. nOVÁk
PRVNÍ REPuBLIKA

CENA 299  Kč

Jan a. nOVÁk
čESKÉ VyNáLEZy A OBjEVy 

SVětOVÉHO FORmátu
CENA 299  Kč

Jan a. nOVÁk
utAjENÉ OSOBNOStI 

čESKÝCH DějIN
CENA 279   Kč

Jan a. nOVÁk
KAREL IV.

CENA 279  Kč

Jan a. nOVÁk
tAjEmNÝ HRAD KARLŠtEjN

CENA 279   Kč

Jan a. nOVÁk
HORy A KOPCE  

OPŘEDENÉ tAjEmStVÍm
CENA 279  Kč

Jan a. nOVÁk
ZáHADy BIBLE

CENA 279  Kč

Jan a. nOVÁk
ZáHADNÉ VyNáLEZy

CENA 289  Kč

Jan a. nOVÁk
tAjEmNÉ PODZEmÍ NA NAŠEm ÚZEmÍ

CENA 279 Kč

Jan a. nOVÁk
tEmPLáŘI, ZEDNáŘI A DALŠÍ 

tAjNÉ SPOLEčNOStI 
CENA 289  Kč

Matt laMy 
100 tAjuPLNÝCH ZáHAD SVětA

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

JaVier Martínez-pinna
NEjVětŠÍ POKLADy SVětA

CENA 299  Kč

Vydejte se s námi objevit hroby Alexandra Veliké-
ho, Attily nebo Čingischána. Podlehněte honbě za 
zlatem uloupeným piráty. Pokuste se rozluštit indi-
cie k pokladu v Rennes-le-Château, které zanechal 
opat Saunière. Kniha španělského historika živě 
líčí příběhy nejhledanějších pokladů od předko-
lumbovského El Dorada, národu Inků, bohatství 
templářů až k utajeným skvostům třetí říše.
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carOl anne daVis
ZRŮDy S LIDSKOu tVáŘÍ 

CENA 329  Kč

Co přinutí obyčejného úředníka, aby unesl ma-
lou dívku? Proč je schopen zkušený pilot ubít 
svoji ženu k smrti nebo kněz zavraždit prostitut-
ku? 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?

cHristOpHer MacHt 
HItLEROVA ZPOVěĎ 

CENA 329  Kč

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, vraždě-
ní 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.

ViktOr ČernOcH
jAK DLOuHO PŘEžIjE 

LIDStVO
CENA 289 Kč

iWOna kienzler
EVROPA jE RODu žENSKÉHO

CENA 269 Kč

JOHn MarlOWe
NEjKRutějŠÍ 

PSyCHOPAtI V DějINáCH
CENA 269  Kč

stepHan HarbOrt
KDyž VRAžDÍ DětI

CENA 299  Kč

bernard lecOMte
tAjEmStVÍ KREmLu

CENA 329 Kč

Jerzy besala
utAjENÉ DějINy EVROPy

CENA 299  Kč

słaWOMir kOper
tAjNOStI A SKANDáLy StAROVěKu

CENA 349 Kč

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

uli preunkert / anna rink 
ALPy NA ELEKtROKOLE 

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 úchvat-
nými výhledy a  klesání do sluncem zalitých údolí je té-
měř bez námahy. Průvodce nabízí celkem 52 tras různých 
obtížností, součástí jsou praktické informace a přehledné 
mapy s vyznačením dobíjecích stanic.

daniel OrGOník
ExtRÉmNÍ čESKO

CENA 349  Kč

Po celém světě dělají obyčejní lidé neobyčejné věci, 
při nichž jdou až za hranici svých fyzických i psy-
chických možností. I Česká republika nabízí řadu 
výzev pro vyznavače extrémních sportů. Běh, cyk-
lomaraton, vodácký závod či víceboj prověří schop-
nosti 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.

JasOn suMner
CyKLIStIKA 
CENA 269  Kč

dieter seibert
ALPSKÉ tŘÍtISÍCOVKy

CENA 319  Kč

eVaMaria Wecker 
ALPy – NEjKRáSNějŠÍ  

VyHLÍDKy 
CENA 329  Kč

euGen e. Hüsler
tuRIStICKÝ PRŮVODCE 

DOLOmIty
CENA 329 Kč

Mike HOrn
DOtKNOut SE NEBES

CENA 319 Kč

dina štĚrbOVÁ
tyRKySOVá  

HORA
CENA 329  Kč

Marek nOVOtný 
tRŮNy BOHŮ 

„Marka jsem poznal před léty. Prý jede na hory 
a chce vylézt na jeden kopec. Když jsem ho po-
tkal 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 mez-
ních 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.

LIStOPAD

DuBEN
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MicHel HenniQue
KyVADLO OD A DO Z

CENA 289  Kč

Ztratili jste klíče od auta či hledáte nejvhodnější místo pro 
psí boudu na zahradě? Nepotřebujete k tomu žádná kouz-
la, 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.

liz dean
KOuZLO tAROtu

CENA 449 Kč

Pronikněte do kouzelného světa tarotu pomocí nád-
herně 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.

cHristine burke
jÓGA PRO ZDRAVÍ

CENA 349  Kč

mANDALy PRO mEDItACI
A VNItŘNÍ ROVNOVáHu

CENA 169  Kč cHristine M. bradler
FENG ŠuEj –  

LExIKON OD A DO Z
CENA 299  Kč

lada skulilOVÁ
ŠťAStNÝ DOmOV 

POmOCÍ FENG ŠuEj 
CENA 269  Kč

alOis andreW urbiš
žÍt FENG ŠuEj 

CENA 289  Kč

nicOle bailey
tANtRA 

CENA 369  Kč

Marina del carMen
KámASÚtRA
CENA 299  Kč

antHOny rObbins
PROBuĎtE SVOu SPÍCÍ SÍLu

CENA 399  Kč

steVen cardOza
PRAKtICKá CVIčENÍ  

PODLE čÍNSKÉ mEDICÍNy
CENA 299  Kč

GuillerMO Ferrara 
tANtRA 

CENA 329  Kč

cOncHita MadueñO 
NA CO SE StyDÍm ZEPtAt

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

Juliette lalbaltry
ROZtOmILÉ DORty PRO DětI

CENA 299  Kč

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

ricHard Webster
mAGICKÉ KyVADLO

CENA 249  Kč

katHleen  MccOrMack
tAROt 

CENA 269  Kč

SNáŘ 
1000 KLASICKÝCH SNŮ

CENA 249  Kč

eili GOldberG
VELKÝ SNáŘ
CENA 499  Kč

ricHard Webster
čtENÍ Z RuKy  

PRO ZAčátEčNÍKy
CENA 269  Kč

Jayne Wallace
ANDěLSKÝ tAROt

CENA 449 Kč

petra sOnnenberG
PRAKtICKÉ VyužItÍ 

VěŠtECKÉHO KyVADLA
CENA 329  Kč
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sHaun MOrey 
NEuVěŘItELNÉ A PRAVDIVÉ  

RyBáŘSKÉ HIStORKy

Vášnivý rybář přináší 80 nejnepředvídatelněj-
ších 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.

anna tarneke 
tEĎ tO tROCHu ŠtÍPNE

CENA 269 Kč

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 za-
hrávají se zdravím, jiní se sem dostanou nešťastnou 
náhodou. A některé zde potká i pravá láska…

VladiMíra ČernaJOVÁ
žIVOt jE PES 
CENA 269  Kč

Julian nOrtOn
ZVěROLÉKAŘ V AKCI

CENA 289  Kč

Julian earl
KRáVA NA StROmě 

CENA 249  Kč

denis MukWeGe
LÉKAŘEm  

V  AFRICKÉm PEKLE
CENA 319  Kč

i. nitObé / s. M. WilsOn
BuŠIDÓ

CENA 199  Kč

Gary paulsen
DIVOKá PuStINA

CENA 249  Kč

VladiMíra ČernaJOVÁ
HOtELStORy

CENA 229  Kč

Janice ryan 
SPŘÍZNěNÉ DuŠE

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

VladiMíra ČernaJOVÁ 
SEjDEmE SE V Pět

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

yVes de lOcHt 
EutANAZIE
CENA 329 Kč

edWard snOWden
NESmAZAtELNÉ ZáZNAmy

CENA 389 Kč

V  roce 2013 Edward Snowden šokoval svět, 
když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají 
buduje systém ke shromažďování dat. Výsled-
kem 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 po-
rušením mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.

Julian nOrtOn 
ZVěROLÉKAŘ Z yORKSHIRu

Že je práce veterináře opravdová dřina, ale i  ra-
dost, 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.

JarOslaVa ČernÁ
tÝDEN BLáZNA

CENA 279 Kč

Future d. Fidel
BOjOVNÍK

CENA 269 Kč

lysa Walder 
O žIVOt – NAPÍNAVÉ PŘÍBěHy  

ZE ZáCHRANNÉ SLužBy 

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… Autor-
ka během své praxe na záchranné službě už 
zažila opravdu leccos. Všechno jsou to pří-
běhy, které píše sám život.
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KAREL KOSTKA

Autor širokých zájmů zamířil 
záhy po studiích pedagogiky 
do světa. Prosadil se v  Lon-
dýně, New Yorku a  znají ho 
i v Řecku a ve Španělsku. Kro-
mě práce se studenty ho zají-
má výtvarná i literární tvorba 
a patří k hrstce lidí, jimž bylo 
oficiálně naměřeno IQ pře-
sahující 200. Často používá 
pseudonym Karel Cubeca.

karel kOstka
tOmáŠ BAťA A BAťOVSKÉ ŠKOLStVÍ

CENA 329  Kč

karel cubeca
FARAONŮV NáSLEDNÍK

CENA 279  Kč

karel cubeca
VyměŘENÝ čAS

CENA 319  Kč

karel cubeca
FARAONŮV SOuD

CENA 289  Kč

karel cubeca 
VE StÍNu FARAONA 

CENA 299 Kč

karel cubeca
KAWA 9

CENA 329 Kč

karel cubeca 
muž, KtERÝ NEVRHá StÍN

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 kOstka–cubeca
KDO jSmE?
CENA 319 Kč 

Odkud se vzal svět a  život? Jaký je vztah mezi lid-
ským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesa-
huje globální inteligence chápání našeho smrtelného 
mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relati-
vitou času? V knize plné ohromujících tvrzení a ar-
gumentů autor uvádí čtenáře do tajemství existence, 
dotýkajícího se samé hranice lidské představivosti.

FJOdOr MicHaJlOViČ dOstOJeVskiJ 
uRAžENÍ A PONÍžENÍ 

CENA 229 Kč

Nadějnému spisovateli Ivanu Petroviči se 
stane podivná věc. Starý muž, kterého pra-
videlně 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 Aljo-
šovi zavržena vlastní rodinou.

Jack lOndOn 
mARtIN EDEN

Mladý námořník Martin se zamiluje do Ruth, 
dívky z vyšších kruhů. Aby se k ní dostal blí-
že, 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 do-
hromady. Mladík ale bohužel záhy pocítí faleš 
a pokrytectví místní smetánky, která mu jasně 
dává najevo, že jeho místo je někde jinde.

Jack lOndOn
DÉmON ALKOHOL

CENA 229 Kč

F. M. dOstOJeVskiJ
ZLOčIN A tRESt

CENA 269  Kč

JOHn steinbeck
NA VÝCHOD OD RájE

CENA 329  Kč

cHarlOtte  brOntË
jANA EyROVá

CENA 279  Kč

eMily brOntË
NA VětRNÉ HŮRCE

CENA 249  Kč

JOHn steinbeck
O myŠÍCH A LIDECH

CENA 219  Kč

JOHn steinbeck
HROZNy HNěVu

CENA 329  Kč

JOHn steinbeck
NA PLECHáRNě

CENA 269  Kč

Jack lOndOn
tuLáK PO HVěZDáCH

CENA 269  Kč

Jan eskyMO Welzl
tŘICEt LEt NA ZLAtÉm SEVERu

CENA 329  Kč

LIStOPAD
ZáŘÍ
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lOuis l‘ aMOur
ZáKON PRÉRIE

CENA 269  Kč

lOuis l‘ aMOur
LÉčKA

CENA 269 Kč

lOuis l‘ aMOur
SmRt PŘIjDE S ÚSVItEm

CENA 269 Kč

lOuis l' aMOur
POuŠť NEZNá SLItOVáNÍ

CENA 229  Kč

lOuis l' aMOur
VAROVNÝ VÝStŘEL 

CENA 269  Kč

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 dostavní-
ků. Osamělá mladá žena má ale jen mizernou 
šanci odolávat v  divočině nájezdům znepřá-
telených indiánů a útokům chtivých rančerů. 

lOuis l' aMOur
V ZAjEtÍ ZLAtÉ ŘEKy

CENA 269  Kč

Valery esperian
NESmRtELNÝ CHEOPS

CENA 369  Kč

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 dy-
nastie, kde intriky, křivdy a úklady nepřátel mají 
své místo stejně jako odvaha, láska a čest.

Valery esperian 
ACHNAtON 
CENA 369  Kč

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

elizabetH peters
StRážKyNě PODSVětÍ

CENA 289  Kč

elizabetH peters
KNIHA mRtVÝCH

CENA 299 Kč

elizabetH peters
ZmIZENÍ NEFERtItI

CENA 329  Kč

FrancO FOrte / GuidO anselMi
ROmuLuS 

CENA 349  Kč

Větrem a sluncem ošlehaný muž vyorává v tvr-
dé 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, kte-
rými se to kolem něj jen hemží.

cHris bisHOp 
SyNOVÉ SEVERu 

CENA 329  Kč

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

edisOn MarsHall
VIKING

CENA 289 Kč

cHristian JacQ
RAmSES –  SyN SVětLA

CENA 279  Kč

cHristian JacQ
RAmSES – CHRám mILIONŮ 

LEt
CENA 319 Kč

libbie HaWker
DAR BOHA SLuNCE

CENA 329  Kč

cHristian JacQ
RAmSES – BItVA u KADEŠE 

CENA 319  Kč

Egypt zažívá pod vládou faraona Ramsese neuvě-
řitelný 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 dě-
jinách. Chetitský král Muvatalliš dobře zná sílu 
egyptské armády, proto použije na Ramsese lest. 

ŘÍjEN
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Wilbur sMitH
KRáL KRáLŮ
CENA 369  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 ar-
mády. Cesty obou milenců se opět protnou, ale ten-
tokrát každý stojí na jiné straně.

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.

Wilbur sMitH
KOPÍ OSuDu
CENA 319  Kč

Wilbur sMitH
NAD PROPAStÍ

CENA 369  Kč

Wilbur sMitH
KOŘISt

CENA 369  Kč

Wilbur sMitH
PÍSEň SLONŮ

CENA 319 Kč

Wilbur sMitH
PREDátOR

CENA 349  Kč

Wilbur sMitH
KOBALtOVÉ NEBE 

CENA 369  Kč

Wilbur sMitH
ZLAtÝ LEV

CENA 349  Kč

Wilbur sMitH
POBŘEžÍ V PLAmENECH 

CENA 329  Kč

Když v  roce 1964 vyšel Wilbu-
ru Smithovi jeho první román 
Na život a na smrt, stal se oka-
mžitě slavným   a  mohl se vy-
dat na dráhu profesionálního 
spisovatele. Stálou inspirací 
se mu stala Afrika, jeho domo-
vina. Do všech příběhů vkládá 
své srdce, ale zároveň v  nich 
přesvědčivě pracuje na věro-
hodnosti a  detailech děje. Je 
autorem více než čtyř desítek 

dobrodružných románů, opřených o historická fakta a reálie.

Wilbur sMitH
NA LEOPARDÍ SKáLE

CENA 329  Kč

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

Wilbur sMitH
ŘEKA BOHŮ II

SEDmÝ PERGAmEN
CENA 349  Kč

Wilbur sMitH
ŘEKA BOHŮ III

čARODěj
CENA 349  Kč

Wilbur sMitH
ŘEKA BOHŮ – BŮH POuŠtě

CENA 349 Kč

Wilbur sMitH
ŘEKA BOHŮ IV
VNItŘNÍ OKO

CENA 349  Kč

Wilbur sMitH
ŘEKA BOHŮ

ROmáN ZE StARÉHO EGyPtA
CENA 349  Kč

Nevídaná nádhera starověkého Egypta, země faraonů vybu-
dované na zlatě a hynoucí chamtivými intrikami mocných, 
ožije díky barvitému vyprávění mimořádně talentovaného ot-
roka 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.

Wilbur sMitH
ŘEKA BOHŮ – FARAON

CENA 349  Kč

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

WILBUR SMITH
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Skotský lékař, vědec a  autor 
bestsellerů byl opakovaně 
vyznamenán za cenné objevy 
v  oblasti medicíny. Jeho ro-
mány s  hlavním hrdinou Ste-
venem Dunbarem byly přelo-
ženy do více než jednadvaceti 
světových jazyků. 

KEN McCLURE

l. a. larkin 
žÍZEň 

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

Will carVer 
tAKOVÝ NORmáLNÍ DEN

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

MattHeW cOstellO, neil ricHards 
VRAžDy V CHERRINGHAmu – ZáHADA PANStVÍ 

mOGDON

Majitel panství Mogdon umírá v plamenech za vel-
mi podezřelých okolností. Sarah s bývalým policis-
tou 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 pravděpo-
dobně zdědí po otci obrovské jmění. Co když mu 
ale někdo z nich na onen svět dopomohl?

MattHeW cOstellO, neil ricHards 
VRAžDy V CHERRINGHAmu – mRtVá V tEmžI

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

klÁra kubíČkOVÁ, Markéta kubíČkOVÁ 
StÍNy VICHROVSKÉHO KLáŠtERA 

CENA 289  Kč

Branou kláštera na Vichrově prochází prosebník 
o vstup do řádu. Bartoloměj, mladík s  temnou 
minulostí, je přijat mezi novice a záhy se v kláš-
teře 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. 

ken Mcclure
 V  PŘÍmÉm OHROžENÍ

CENA 319  Kč

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

ken Mcclure
LOVEC myŠLENEK

CENA 319  Kč

ken Mcclure
VE VyŠŠÍm Zájmu

CENA 129  Kč

MicHael cOrdy
ĎáBLOVO PÍSmO

CENA 329  Kč

alec palMer 
POSLEDNÍ KLÍč 

CENA 329  Kč

daVid MOrrell
BRAtRStVO RŮžE

CENA 329  Kč

daniel kalla
NáKAZA

CENA 329  Kč

daVid MOrrell
BRAtRStVO KAmENE 

CENA 349  Kč

daVid MOrrell
VLáDCE NOCI

CENA 299  Kč

MicHael ledWidGe 
PŘED NIčÍm SE NEZAStAVÍ 

CENA 329  Kč

Když se na Bahamách zřítí letadlo přepravující 
šest mužů, jmění v hotovosti a nepoctivě získané 
diamanty, jediným svědkem smrtelné katastro-
fy 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.
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Je králem detektivního žánru. Tento vynika-
jící 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 detek-
tivem a psychologem pronásledujícím úchyl-
ná monstra, tak kauzy detektivky Lindsay Bo-
xerové a Ženského vyšetřovacího klubu z Los 
Angeles, očíslované už v názvu (od První musí 
zemřít až po 18. rukojmí.

JaMes pattersOn 
18. RuKOjmÍ 
CENA 329  Kč

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

JaMes pattersOn
PAtNáCtÝ SKANDáL

CENA 289  Kč

JaMes pattersOn
ŠEStNáCtá LEž 

CENA 299  Kč

JaMes pat tersOn
jEDENáCtá ROZHODNE

CENA 149 Kč

JaMes pattersOn
PAStÝŘ

CENA 319  Kč

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 restau-
racích a na večírcích – ale nic není zadarmo, 
dívky musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

JaMes pattersOn
SEDmNáCtÉ ZNAmENÍ

CENA 319  Kč

V ulicích San Franciska panuje strach. Po ně-
kolik měsíců se objevují těla zastřelených bez-
domovců. Seržantce Lindsey Boxerové se po-
daří 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.

JAMES PATTERSON

JaMes pattersOn
jEN PRO ZVANÉ

CENA 299  Kč

JaMes pattersOn
HODINA PRAVDy

CENA 329  Kč

JaMes pattersOn
CItLIVÉ mÍStO

CENA 319  Kč

JaMes pattersOn
VOLAVKA

CENA 329  Kč

JaMes pat tersOn
OKAmžIK PŘEKVAPENÍ

CENA 149 Kč

JaMes pattersOn
NA tENKÉm LEDě

CENA 329  Kč

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

JaMes pattersOn 
VRAžEDNá HRA 

CENA 329 Kč

Doktor Reinhart je odborník na chování zločin-
ců. Když se na místě odporné vraždy najde jeho 
kniha, vypadá to, že někdo ji použil jako učeb-
nici. Kromě knihy zanechal vrah na místě také 
kartu. Reinhart začíná tušit, že se nejedná o pod-
pis 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. 

JaMes pattersOn
VADÍ, NEVADÍ 

CENA 329  Kč

Pravda tě osvobodí – pokud tě dřív nezabi-
je. Claire je právě na stopě něčeho velkého, 
ale přijde o život při ozbrojeném přepade-
ní. 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 zhrou-
til svět, tak co může ještě ztratit?

JaMes pattersOn 
NA ŠPAtNÉ StRANě

Alex Cross se dostane do přestřelky a neprávem 
je obviněn z úmyslného zabití. Postavení mimo 
službu mu ale nezabrání ve vyšetřování brutál-
ních zločinů, které mají líheň v nejtemnějších 
zákoutích internetu. Spolu s  parťákem Samp-
sonem se pokouší zločiny rozplést, ovšem když 
o  Alexově nevinně začne pochybovat i  jeho 
vlastní rodina, situace se zkomplikuje.
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J.d. rObb
 mám tě V HRStI

CENA 329  Kč

Během schůze, která má rozhodnout o  budouc-
nosti letecké společnosti, vtrhne do místnosti vice-
prezident 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?

J.d. rObb 
NEBEZPEčNÉ ZNámOStI 

CENA 329  Kč

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

J.d. rObb 
tIŠE A PŘESNě

CENA 299  Kč

J.d. rObb 
RuKA RuKu myjE

CENA 299  Kč

J.d. rObb
SCHŮZKA S ĎáBLEm

CENA 319 Kč

J.d. rObb
tOtOžNOSt NEZNámá

CENA 299  Kč

J.d. rObb
SE mNOu SI NEZAčÍNEj

CENA 329 Kč

J.d. rObb
ZEmŘEŠ V DALŠÍ KAPItOLE

CENA 329  Kč

J.d. rObb 
ZNám tVOu mINuLOSt 

Zaměstnanci zavražděného podnikatele 
McEnroye netuší, že má na svědomí horší 
zločiny než jen sexuální obtěžování na pra-
covišti. Paní Spravedlnost v  podobě vyso-
ké 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.

M. H. clark
mELODIE StáLE ZNÍ

CENA 289  Kč

M. H. clark
NEZAVÍREj OčI

CENA 299  Kč

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 skuteč-
ného vraha. Jenže někdo chce za každou cenu 
zabránit novému vyšetřování, jinak...

M. H. clark
CELá V BÍLÉm

CENA 289  Kč

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

M. H. clark
PŘEDE mNOu SE NESCHOVáŠ 

CENA 319 Kč

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po 
párty je v bazénu nalezeno mrtvé tělo osmnác-
tileté 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.

M. H. clark
má RáD HuDBu, RáD tANčÍ

CENA 129 Kč

M. H. clark
NA jEDNÉ LODI

CENA 319  Kč

M. H. clark
PRAVDu ZNát NEmuSÍŠ

CENA 129  Kč

Této skvělé spisovatelce se už léta pře-
zdívá královna napětí. Takové označe-
ní jí patří právem, protože má miliony 
věrných čtenářů po celém světě a  její 
strhující detektivní příběhy se dočkaly 
i četných televizních a filmových adap-
tací. Svou uměleckou i  životní dráhu 
uzavřela oblíbená autorka letos v led-
nu v nedožitých třiadevadesáti letech. 
Napínavé zápletky a živé postavy jejích 
příběhů však stále zůstávají s námi.

MARY HIGGINS CLARK 
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Maria Langner 
léčitel

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

Sara O’Leary 
Cizí žena v mém domě

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 po-
dezření…

LiZ LaWLer
zatímCo JSi SPala

Cena 319   Kč

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 rozu-
mu… Dokud se nesetká s další obětí.

JOHana KraL 
tvÁŘ 

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

JaCKie COLLinS
milenCi  

a hazardní hrÁči
Cena 349 Kč

JaCKie COLLinS 
PlavBa  

za vŠeChnY PraChY
Cena 319  Kč

JaCKie COLLinS
zPověĎ divoŠK Y

Cena 289 Kč

JaCKie COLLinS
Krev není voda

Cena 349 Kč

LinDa HOWarD
Co PŘede mnou taJíŠ?

Cena 299   Kč

LinDa HOWarD
nezvěStnÁ
Cena 329  Kč

SiDney SHeLDOn
doKonalé PlÁnY

Cena 269  Kč

SiDney SHeLDOn
ŘeKni mi SvŮJ Sen

Cena 289 Kč

SiDney SHeLDOn
BoJíŠ Se tmY?

Cena 329  Kč

SiDney SHeLDOn
odhalenÁ tvÁŘ

Cena 279  Kč

B.  WaLTerOVÁ BeneŠOVÁ
v nÁruči KaniBala

Cena 289   Kč

LiZ LaWLer
doKud tě nenaJdu

Cena 319  Kč

anna SiMOnS
SKrÝŠ

Cena 349  Kč

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 od-
mítne – 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…

TiLLy BagSHaWe
zítŘeK nedoženeŠ

Cena 349  Kč

Tracy Whitneyové se spolu s Jeffem podařilo 
vydělat celé jmění, ale k úplnému štěstí jí pře-
ce jen něco chybí. Jak měsíce ubíhají a Tracy 
se nedaří s milovaným mužem otěhotnět, za-
čne 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...
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nOra rOBerTS
Kruh věrnÝCh

Cena 329  Kč

nOra rOBerTS
taneC BohŮ
Cena 329  Kč

nOra rOBerTS
Kdo ChCe víC

Cena 299  Kč

nOra rOBerTS
Co PŘetrvÁ věKY

Cena 329  Kč

nOra rOBerTS 
BlízKo Plamene

Cena 329  Kč

nOra rOBerTS
ohnivé Pouto

Cena 329  Kč

nOra rOBerTS
Kde Končí ŘeKa

Cena 129   Kč

nOra rOBerTS
údolí tiCha
Cena 329 Kč

nOra rOBerTS 
Pramen moCi

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 táh-
nou vojska fanatiků Temných vyvolených a brutálním 
způsobem mučí a vraždí, koho vypátrají. Fallon má je-
dinečný úkol – vybudovat úkryt, který ochrání její lid. 
Sama na něj ale nestačí, na pomoc bude potřebovat 
celou armádu.

nOra rOBerTS 
PoSelStví Krve 

Cena 349  Kč

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

nOra rOBerTS 
novÝ začÁteK

Cena 349  Kč

Svět zachvátí záhadný virus. Nemoc propukla ná-
hle a  rozsévá strach. Vědci se neúspěšně pokouší 
vyvinout účinnou vakcínu, systém i technika kola-
buje, 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 posel-
ství: Nastal konec a přichází nový začátek.

nOra rOBerTS 
SPodní ProudY

Cena 369  Kč

Zane a  jeho sestra Britt vyrůstají v  luxusním 
domě u jezera. Jejich otec je vážený občan a ro-
dina 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 za-
čal nový život. Dokáže se osvobodit od strašlivých 
vzpomínek z dětství, nebo ho znovu zcela pohltí?

nOra rOBerTS
KdYž PŘiJde SoumraK

Cena 369  Kč

Bodine vede relativně poklidný život na rodinné 
farmě. Její podnikání naruší až návrat dlouho ne-
zvěstné 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.

nOra rOBerTS
taJuPlnÁ žena

Cena 329  Kč

nOra rOBerTS
Povolené ztrÁtY

Cena 369  Kč

nOra rOBerTS
StÁle v tvém Stínu

Cena 369  Kč

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 oblíbe-
né 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
CizineC

Cena 329  Kč
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renÁTa naVrÁTiLOVÁ 
SetKÁní v SoumraKu 

Po rozchodu s nevěrným přítelem se Rebecca 
rozhodne začít nový život na anglickém ven-
kově. Od prvního dne má pocit, že v prona-
jatém 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.

eLiZaBeTH LOWeLL 
doKonalÝ tah 

Sara je obchodnice s uměním z velkoměsta. Jay je 
vysloužilý voják, který se po otcově smrti rozhod-
ne 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 odhod-
laný za její záchranu nasadit vlastní život. 

KeLLy MOran 
oSudové SetKÁní 

Cena 289  Kč

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?

eLiZaBeTH LOWeLL
zrÁdné vodY

Cena  299  Kč

iVana anDreWS
otoč Se tvÁŘí Ke SlunCi

Cena 269   Kč

TaMara McKinLey
vzPomínKY vYBlednou

Cena  329  Kč

iVana anDreWS
zePteJ Se moŘe

Cena 289  Kč

iVana anDreWS 
deníK marie K.

Petru už unavuje poslouchat věčné snoubenco-
vy žárlivé scény, navíc se jí nelíbí ani nátlak na 
založení rodiny, když ji baví práce novinářky. 
Proto se vydává za babičkou, aby zpracovala 
reportáž o lidech, kteří museli pracovat za války 
pro říši. Během pátrání objeví šokující informa-
ci: Petra není dcerou svého otce. Snad se o sobě 
dozví více z deníku, který objevila na půdě…

BarBara WOODOVÁ
vzdÁlenÁ ŘeKa

Cena 349   Kč

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

BarBara WOODOVÁ
doKtorKa Samantha

Cena 349   Kč

BarBara  WOODOVÁ
vYvolenÁ
Cena 289  Kč

BarBara WOODOVÁ
duhovÝ had

Cena 149   Kč

BarBara  WOODOVÁ
hvězda BaBYlonu

Cena 269  Kč

BarBara  WOODOVÁ
StrÁžKYně taJemStví

Cena 289  Kč

BarBara  WOODOVÁ
PoSvÁtné míSto

Cena 129  Kč

BarBara  WOODOVÁ
doKonalÁ harmonie

Cena 289  Kč

BarBara  WOODOVÁ
Sedm démonŮ

Cena 289  Kč

BarBara  WOODOVÁ
hoŘKé taJemStví

Cena 249  Kč

BarBara  WOODOVÁ
Plamen duŠe

Cena 289  Kč

BarBara  WOODOVÁ
PanenKY z rÁJe

Cena 329  Kč

BarBara  WOODOVÁ
Pod aFriCKÝm SlunCem

Cena 319  Kč
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LaUra WaLDen 
zaKÁzanÁ PíSeň 

Cena 349   Kč

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

MirJa Hein
vYPrahlÁ země

Cena 299  Kč

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. Vickyi-
na rodina lásce nepřeje a splétá intriky tak doko-
nale, že je pro oba milence těžké jim neuvěřit.

LaUra WaLDen
neFritové SlzY

Cena 349  Kč

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

LaUra WaLDen
znamení oSudu

Cena 299   Kč

LaUra WaLDen
PŮlnoční rituÁl

Cena 299   Kč

MirJa Hein
doKud nÁS lÁSKa  nerozdělí

Cena 329   Kč

LaURa WaLDEn
Když německá advokátka 
Sybille Schrödter navštívila 
Nový Zéland, byla to láska na 
první pohled. Zprvu o  zemi 
„dlouhého bílého oblaku“ 
psala reportáže, později zku-
sila napsat také román. Její 
ságy odehrávající se v  exo-
tickém prostředí, jež píše 
pod pseudonymem Laura 
Walden i Mirja Hein, si našly 
čtenáře po celém světě.

LaUra WaLDen
dědiCtví  maorSKého 

nÁčelníKa
Cena 329   Kč

eLiZaBeTH Haran
údolí naděJe

Cena 319   Kč

eLiZaBeTH Haran
KvětY v PouŠti

Cena 149   Kč

eLiZaBeTH Haran
oPÁlovÁ PouŠť

Cena 289   Kč

eLiZaBeTH Haran 
za JaSné noCi

Cena 329   Kč

eLiZaBeTH Haran 
Pod KarmínovÝm neBem 

Cena 349  Kč

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

MereDiTH aPPLeyarD
naděJe v oBlaCíCh 

Cena 319   Kč

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 okouz-
lující kolega Nick jí dávají pomalu zapomenout na 
hořkou minulost. Co když ale vyjde temné tajem-
ství na povrch a všichni se od ní znovu odvrátí?

MereDiTH aPPLeyarD
ordinaCe v divočině

Cena 299   Kč

Lea pomýšlí na založení rodiny – vždyť je jí téměř 
čtyřicet, má dlouhodobý vztah, stálou práci… ale Ri-
chard 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 ne-
vkročila. Původní plány se stanou minulostí, jenže pak 
se v jejím životě stane něco, s čím vůbec nepočítala.

ELIZaBETH HaRan
Literární tvorbě se 
začala věnovat až po 
třicítce. Předtím prošla 
profesí modelky a sta-
rala se o výchovu dětí. 
V  románech vykres-
luje v  nejrůznějších 
podobách milovanou 
Austrálii, kam přesíd-
lila z  rodného Zim-
babwe. 
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VerOniKa MOreira 
mÁ PŘítelKYně

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 tudo-
rovského trůnu. Dokáže skromná a  tichá Jana 
probudit v  panovníkovi lidskost i  vášeň a  vy-
stoupit ze stínu „zkažené“ královny? 

PHiLiPPa gregOry 
PoSlední z tudorovCŮ

„Smiř se se smrtí,“ napsala své mladší sestře 
Jane Greyová, když za otcovu touhu po moci 
zaplatila životem. Jenže Katherine na smrt vů-
bec 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?

BranDy PUrDy 
dvě CíSaŘovnY

Cena 299   Kč

aLLiSOn PaTaKi
SiSi, oSamělÁ CíSaŘovna

Cena 329   Kč

PHiLiPPa gregOry
tŘi KrÁlovnY

Cena 369   Kč

Jeanne KaLOgriDiS
SKandÁlní KomteSa

Cena 349   Kč

VerOniKa MOreira
mÁ Paní

Cena 239   Kč

PHiLiPPa gregOry
BílÁ rŮže 

Cena 329 Kč

BarBara T. BraDFOrD 
PÁnem Svého oSudu

Cena 349   Kč

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.

V. S. aLeXanDer
dívKY od Svaté magdalénY

Cena 329   Kč

V. S. aLeXanDer
vzdor 

Cena 329   Kč

HiLary green
dvaKrÁt KrÁlovnou

Cena 329   Kč

B. T. BraDFOrD
účet za lÁSKu

Cena 329 Kč

B. T. BraDFOrD
neBezPečné taJemStví

Cena 289 Kč

B. T. BraDFOrD
dar oSudu
Cena 349   Kč

B. T. BraDFOrD
hŘíChY PanStví Cavendon

Cena 349 Kč

PříB ěHy   Z  PansT ví  CavEnD o n

V. S. aLeXanDer
oChutnÁvačKa

Cena 329   Kč

May McgOLDriCK 
reBelKa z vYSočinY

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, kte-
rý je také pronásledován. Spolu se vydávají na ces-
tu za svobodou, ale smrt je jim neustále v patách.

LOUiSe Fein 
dCera ŘíŠe

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.
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MeLiTa DenKOVÁ 
KrÁlovna reJčKa

Po smrti své první manželky Guty se Václav II. ožení 
s osiřelou princeznou Richenzou. Dvanáctiletá dědič-
ka 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 
zdiSlava z lemBerKa

Krásná a  urozená Zdislava nemá o  nápadní-
ky nouzi, ale hledá hluboký vztah založený na 
opravdové lásce. Její cestu zkříží Havel z Lem-
berka, 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.

OLDŘiŠKa CiPrOVÁ
lÁSKa a maJeStÁt

Cena 269   Kč

OLDŘiŠKa CiPrOVÁ
guta haBSBurSKÁ

Cena 229 Kč

OLDŘiŠKa CiPrOVÁ
drahomíra
Cena 269   Kč

MeLiTa DenKOVÁ
taJnÝ deníK  

BlanKY z valoiS
Cena 269  Kč

Hana WHiTTOn
eliŠKa PŘemYSlovna

Cena 269   Kč

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…

OLDŘiŠKa CiPrOVÁ
S CeJChem ĎÁBla

Cena 239   Kč

Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozem-
skou 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 překva-
pen, jak rychle jeho žádosti o  ruku vyhověla. 
Vždyť zájemců musí být celé zástupy! Brzy po 
svatbě však začne vycházet najevo, že pod vlíd-
nou tváří se skrývá temnota.

Hana WHiTTOn
Božena čeSKÁ 

Cena 269   Kč

Hana WHiTTOn
Kněžna ludmila

Cena 279   Kč

Hana WHiTTOn
KrÁlovna Kunhuta a zÁviŠ

Cena 269  Kč

Hana WHiTTOn
anežKa čeSKÁ

Cena 269   Kč

Hana WHiTTOn
Karel iv.

Cena 249   Kč

Hana WHiTTOn
anna čeSKÁ
Cena 269   Kč

Hana WHiTTOn
KateŘina luCemBurSKÁ

Cena 249   Kč

Hana WHiTTOn
KrÁlovna dagmar

Cena 249  Kč

Hana WHiTTOn
PrSten  

PrinCeznY JuditY
Cena 269 Kč

Hana WHiTTOn
vratiSlav 

Cena 289   Kč

Hana WHiTTOn
anna luCemBurSKÁ

Cena 279 Kč

Hana WHiTTOn
Sidonie čeSKÁ

Cena 289   Kč

BELETRIE36/ 37/BELETRIE

ŘíJen
liStoPad



JarOSLaVa ČernÁ
Kat mYdlÁŘ 
Cena 289   Kč

Mladý medik Jan Mydlář je rozhodnut udělat i ne-
možné, 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 slu-
žeb pražské katovny, kde se jeho otupělé srdce ro-
zechvěje při pohledu na katovu dceru. Jan se musí 
rozhodnout, zda dokáže znovu začít žít.

JarOSLaVa ČernÁ
vÁClav iv.

Cena 269   Kč

JarOSLaVa ČernÁ
valdŠteJn
Cena 289   Kč

JarOSLaVa ČernÁ
PerChta z rožmBerKa

Cena 249   Kč

JarOSLaVa ČernÁ
anežKa a KrÁl

Cena 269   Kč

JarOSLaVa ČernÁ
KrÁlovna žoFie 

a vÁClav iv.
Cena 269   Kč

JarOSLaVa ČernÁ
vladiSlav ii.

Cena 289   Kč

aBigaiL Dean 
dívKa a

Nechci myslet na svou rodinu. Na hrůzy, které jsme se 
sourozenci museli kvůli rodičům prožít. Chci zapome-
nout 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
nePlaKeJ, vrÁtím Se Pro teBe

Cena 289  Kč

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

Hera LinD 
StaneŠ Se mou dalŠí ženou

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.

Hana HinDrÁKOVÁ
SmrtíCí BYznYS

Cena 249   Kč

Hana HinDrÁKOVÁ
SvítÁní nad Savanou

Cena 269   Kč

B. KOUDeLKOVÁ  /  M. BÁrTa
útěK z aFriCKého PeKla

Cena 249   Kč

SaraH FOrSyTH
zotročenÁ
Cena 249   Kč

T. e. nagy / S. MOrOney
BezmoCnÁ
Cena 299   Kč

a. naSiF / C. OBBer
mami, SlituJ Se!

Cena 199   Kč

Hana HinDrÁKOVÁ
nezlomnÝ
Cena 269   Kč

CaiTLin SPenCer
neChte mě odeJít

Cena 249   Kč

Pochází z Hranic na Moravě a v sou-
časné době tu i žije. Po absolvování 
gymnázia se zaměřila na sociálně-
právní problematiku. Kromě histo-
rie a  psaní se zajímá o  psychologii, 
sociologii a  esoteriku. Pracuje jako 
regresní terapeutka, spolu s  man-
želem provozuje relaxační a astrolo-
gické studio. 

JaRosLava ČERná
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40/ KnIŽní HITy 41/PRo DěTI a MLáDEŽ

na PÓlu
Cena 649  Kč

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Polární 
záře zahaluje hvězdnou noční oblohu hedvábnou 
duhou. Oba póly jsou krajiny extrémů  – vzdále-
né, tajuplné a řídce osídlené tvory, kteří se museli 
dokonale přizpůsobit drsným podmínkám. Skýtají 
nám pohled, jaký nenajdete nikde na Zemi. Pomo-
cí unikátní techniky Photicular přibližuje knížka 
nezapomenutelný, avšak křehký svět zachycený na-
vždy v živých pohybech. Je to tanec života ve formě 
knihy. Přesvědčte se sami!

džungle
Cena 649  Kč

Objevte svět překypující životem. Deštné lesy, ne-
propustné a plné tajemství, jsou domovem víc než 
poloviny všech rostlin a živočichů na Zemi. Pomo-
cí 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.

dinoSauŘi 
Cena 649  Kč

Vydejte se na nezapomenutelnou 
cestu v  čase o  několik milionů let 
nazpět, kdy po sluncem vyprahlých 
pláních táhla stáda majestátních sau-
roposeidonů, 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  mu- 
zeích, ale jedinečná technologie 
Photicularu dokáže mnohem více. 
Dokáže dávno vyhynulým tvorům 
zpátky vdechnout život. Přesvědčte 
se sami. 

HyneK KLiMeK
neJKrÁSněJŠí PověSti –  
vlÁdCové naŠiCh hor 

Cena 289  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…

mandalY
Pro meditaCi a vnitŘní rovnovÁhu

Cena 169  Kč

Tvůrčí činnost, jakou je vybarvování spletitých man-
dal, 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 du-
ševní rovnováze s touto knihou, která obsahuje deva-
desát 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.

TaťÁna POLÁŠKOVÁ,  
naDěžDa LÁZniČKOVÁ 
neJKrÁSněJŠí PověSti –  

PŘíBěhY z BeSKYd a valaŠSKa
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.

JOHanneS rOSengarTen
mandalY –  energie Kruhu

Cena 129 Kč

neJKrÁSněJŠí mandalY
Cena  99  Kč

z PohÁdKY do PohÁdKY
Cena 129  Kč

rUDi MOSer
mandalY – magiCKÝ Kruh

Cena 129  Kč

PuBliKaCe 

S PohYBlivÝmi 

oBrÁzKY

ŘíJen
zÁŘí zÁŘí
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OTiLie K. greZLOVÁ
ŠtěňÁtKo a terezKa

Cena 149  Kč

OTiLie K. greZLOVÁ
lumPíK zaChraňuJe

Cena 129  Kč

OTiLie K. greZLOVÁ
natÁlKa a KnoFlíčeK

Cena 149   Kč

OTiLie K. greZLOVÁ
aničKa a JitŘenKa

Cena 149   Kč

OTiLie K. greZLOVÁ
hledÁ Se FlíčeK 

Cena 149   Kč

KaTHy HeLiDOniOTiS
BlÁzen do Koní 

zÁChrannÁ miSe
Cena 189   Kč

KaTHy HeLiDOniOTiS
BlÁzen do Koní  

JezdeCKÁ aKademie
Cena 179   Kč

KaTHy HeLiDOniOTiS
BlÁzen do Koní 

 BÁJečné PrÁzdninY
Cena 179  Kč

LaUren BrOOKe
JezdeCKÁ aKademie

doKonalÝ tÝm 
Cena 189   Kč

LaUren BrOOKe
JezdeCKÁ aKademie

Cena 179  Kč

anTJe SZiLLaT
KamarÁdKY od Koní

Cena 199  Kč

OTiLie K. greZLOVÁ 
KÁťa a BeníK muSí do PSí ŠKolY

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…

PeTra VernerOVÁ
zaChraňte KoCourKa míŠu 

Cena 149  Kč

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 rozzlo-
bená maminka zavelet, že Míša musí z domu, zůstanou po něm 
jen otevřené dveře na balkon a Míša není nikde k nalezení …

KaTHy HeLiDOniOTiS
BlÁzen do Koní 

 úPlnÝ BlÁzen do Koní
Cena 199  Kč

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!

H. TürK / r. PraDeLLa
učíme Se malovat

Cena 179 Kč

iriS Prey
učíme Se KreSlit

Cena 129 Kč

eDiTa PLiCKOVÁ
ŠKola KreSlení

Cena 149 Kč

anTJe SZiLLaT 
KamarÁdKY od Koní – ChYťte zloděJe

Z filmového ranče se ztratí drahá jezdecká 
sedla. Katy, Mila a  Nelly mají okamžitě 
podezření, ovšem brzy zjistí, že jde o faleš-
nou 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 lás-
kou k Leovi, synovi místního trenéra, který 
zbožňuje koně stejně jako ona.

LaUren BrOOKe
JezdeCKÁ aKademie

Cena 179  Kč

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

43/PRo DěTI a MLáDEŽ

liStoPad
liStoPad
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BärBeL KörZDörFer 
holKY na WhatSaPPu

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 ne-
váhají 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 ne-
bylo tak složité.

PeTra MarTiŠKOVÁ 
taneC v SrdCi

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 dlou-
ho a mezi oběma to začne pořádně jiskřit.

BianKa MinTe-König
lÁSKa PŘeS moBil

Cena 179  Kč

Jen CaLOniTa
léto, JaK mÁ BÝt

Cena 249  Kč

Jen CaLOniTa
neJlePŠí   

PrÁzdninY na Světě
Cena 229  Kč

Jen CaLOniTa
léto na tÁBoŘe

Cena 229  Kč

HeaTHer L. reiD 
dŘív, než tě uSPí démoni

Každou noc budí Quinn ze spánku dé-
moni. 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.

KriSTen CiCCareLLi
iSKari – uvězněnÁ 

KrÁlovna
Cena 289   Kč

KriSTen CiCCareLLi
iSKari – PoSlední 

namSara
Cena 289   Kč

KriSTen CiCCareLLi 
iSKari 3 – dCera noCi

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

PeTra MarTiŠKOVÁ 
léto v Síti 

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

PeTra MarTiŠKOVÁ
léto S FraJerem

Cena 249  Kč

PeTra MarTiŠKOVÁ
léto na maXimum

Cena 249  Kč

PeTra MarTiŠKOVÁ
útěK za lÁSKou

Cena 229  Kč

PeTra MarTiŠKOVÁ
léto na vodě

Cena 249  Kč

PETRa MaRTIŠKová

Talentovaná autorka se vě-
nuje kromě knižní tvorby 
pro děti a mládež také psaní 
do internetového magazínu 
pro ženy. Počet jejích vlast-
ních knižních titulů úspěš-
ně narůstá. Sama o  sobě 
říká, že když zrovna netvoří 
vlastní texty, určitě nějakou 
knížku aspoň čte. 

„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

Chat-romÁn

zÁvěrečnÝ  

díl naPínavé 

trilogie

ŘíJen

ŘíJen
liStoPad

liStoPad
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Taran MaTHarU
učedníK – deníK invoKÁtora

Cena 299  Kč

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

Taran MaTHarU
učedníK a PYramida orKŮ

Cena 289   Kč

Taran MaTHarU
učedníK

Cena 289 Kč

Taran MaTHarU
učedníK a vÁlečnÝ mÁg

Cena 289   Kč

Taran MaTHarU 
vYvolenÝ

Cena 299   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.

niCOLe COnWay 
letoPiSY dračíCh JezdCŮ 

Cena 269   Kč

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 uroze-
né. Jaeův případ je totiž výjimečný – už několik 
desetiletí si žádný drak nevybral jezdce z vlastní 
vůle. Jaeova výcviku se ujme Sile, muž s nevy-
počitatelnou povahou a tajemnou minulostí. 

Taran MaTHarU
učedníK – zJevení démona

Cena 289   Kč

CaTHerynne M. VaLenTe 
mineCraFt – vetŘelCi

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

r. a. KnaaK / J.-H. KiM
WarCraFt – StínY ledu

Cena 149   Kč

D. JOLLey / r. ZUCCHi
World oF WarCraFt –  

rYtíŘ Smrti
Cena 179   Kč

r. a. KnaaK / J.-H. KiM
WarCraFt  – dračí lov

Cena 149   Kč

D. JOLLey / r. ZUCCHi
World oF WarCraFt  

dračí země
Cena 179   Kč

r. a. KnaaK / J.-H. KiM
WarCraFt –  země PŘízraKŮ

Cena 149   Kč

Temný elf  Dar’Khan touží získat zpět svou moc, a pro-
to 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 střet-
nout s nepřátelskými silami, které na něho čekají v tros-
kách prastarého elfského města. Přitom odhalí záhady, 
jejichž působením se jim všem život úplně změní.

TraCey BaPTiSTe
mineCraFt –  BrÁna

Cena 299   Kč

MUr LaFFerTy
mineCraFt – ztraCenÝ 

deníK
Cena 299   Kč

greTCHen McneiL
#murdertrending

Cena 329   Kč

MaX BrOOKS
mineCraFt – oStrov

Cena 289  Kč

188

Zatřídění: sudokopytníci

Základní úroveň many: 72

využití many: žádné

přiroZené dovednosti: síla

výskyt: velmi vzácný

potrava: všežravec

útok/obrana: 1. rohy, 2. drápy, 

3. údery pěstí

Tito humanoidní démoni jsou obrovští, chlupatí a svalnatí 

tvorové s hlavou býka a s nohama zakončenýma kopyty. Na 

rozdíl od golema mají spárům podobné ruce, kterými doká-

žou uchopit zbraně, je ovšem velmi obtížné naučit je s nimi 

zacházet. Spatřit nějakého minotaura v části Aetheru vyme-

zené Hominu se podaří jen velice zřídka.

MINOTAURUS – 11. úroveň

187

Zatřídění: sudokopytníci, kočkovití, plaZiZákladní úroveň many: 77využití many: žádnépřiroZené dovednosti: šplhání, chápavý ocas

výskyt: velmi vzácnýpotrava: masožravecútok/obrana: 1. zuby, 2. drápy, 3. jedové zuby

Démon spřízněný s mantikorou a kriosfingou, hybrid lva, 

kozla a hada. Má groteskně deformovanou hlavu – dolní če-

list a tvář připomíná lva, ale k tomu se druží kozí oči, rohy 

a vršek čumáku, takže celkový vzhled hlavy působí dojmem 

siamských dvojčat. Dvojtvárnost pokračuje i ve zbytku těla, 

protože zadní nohy má opatřené kopyty, ale na předních má 

spáry jako kočkovité šelmy. Chápavý ocas tvoří velmi po-

hyblivý had pokrytý zelenými šupinami, jenž je vybaven je-

dovými zuby.

CHIMÉRA – 11. úroveň

185

Zatřídění: primáti

Základní úroveň many: 70
využití many: žádné

přiroZené dovednosti: síla
výskyt: vzácný

potrava: všežravec
útok/obrana: 1. zuby, 2. rohy, 

3. úder pěstí

Tvor zvaný oni se vzrůstem i podobou přibližuje orkovi 
a také patří k oblíbeným démonům šamanských veteránů. 
Pro tohoto tvora je příznačná rudá barva kůže, dvojice rohů 
vyrůstajících z čela a přerostlé horní i dolní špičáky. Ačkoli 
se navenek jeví jako docela bystří, jsou oniové spíš tupá zví-
řata než vnímaví tvorové, takže úroveň jejich inteligence ne-
dosahuje ani schopností průměrného hemživce.

ONI – 10. úroveň

ŘíJen
liStoPad
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bestsellery v  brožované vazbě  za skvělou cenu

Knižní hity

TiLLy BagSHaWe
Po Setmění
Cena 149 Kč

SiDney SHeLDOn
odvrÁCenÁ Strana 

PŮlnoCi
Cena 149 Kč

SiDney SHeLDOn
vzPomínKY na PŮlnoC

Cena 129 Kč

J. D. rOBB
riSKovat Se muSí

Cena 149   Kč

J. D. rOBB
odPlata tě nemine

Cena 149   Kč

SiDney SHeLDOn
miStrovSKÁ hra 

Cena 129   Kč

LinDa HOWarD
Cizí tvÁŘ

Cena 129   Kč

LinDa HOWarD
neBezPečné vYhlídKY

Cena 129   Kč

nOra rOBerTS
KraJina Světla

Cena 149   Kč

nOra rOBerTS
neBe mé lÁSKY

Cena 129   Kč

eLiZaBeTH LOWeLL
zmateK v SrdCi

Cena 129  Kč

nOra rOBerTS
veŘeJnÁ taJemStví

Cena 149   Kč

nOra rOBerTS
úniK

Cena 129   Kč

eLiZaBeTH LOWeLL
StŘíBrnÁ hladina

Cena 99  Kč

nOra rOBerTS
rudÝ ŠÁl

Cena 129   Kč

nOra rOBerTS
dŮm na úteSu

Cena 149  Kč

TaMara McKinLey
PoSlední valčíK

Cena 129   Kč

TaMara McKinLey
oStrov ztraCenÝCh SnŮ

Cena 149   Kč

DOrOTHy garLOCK
úSvit lÁSKY
Cena 129  Kč

eLiZaBeTH Haran
KvětY v PouŠti

Cena 149   Kč

HeLen a. rOSBUrg
vÁBení PouŠtě 

Cena 129   Kč

M. H. CLarKOVÁ
KaždÝ něCo SKrÝvÁ 

Cena 129   Kč

JaCKie COLLinS
milenCi & mStitelé

Cena 149   Kč

JaCKie COLLinS
ladY BoSS
Cena 149   Kč

JaCKie COLLinS
Smrtelné PoKuŠení

Cena 129   Kč

JaCKie COLLinS
ženatí milenCi

Cena 129   Kč

JaCKie COLLinS
luCKY

Cena 149   Kč

JaCKie COLLinS
PomSta luCKY

Cena 149   Kč
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Vážení čtenáři,  
naše nabídka elektronických knih každým dnem narůstá. 

E-knihy si můžete koupit na portálech:

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

www.palmknihy.cz

www.knihcentrum.cz

www.ebux.cz

www.ereading.cz 

www.kosmas.cz/eknihy

www.databook.cz

… a mnoho dalších titulů

Nesmazatelné  
záznamy edward Snowden

Král králů Wilbur Smith

18. rukojmí James Patterson

Poselství krve nora roberts

Kat Mydlář Jaroslava Černá

Dokonalý tah elisabeth Lowell

Léto v síti Petra Martišková

Vyvolený Taran Matharu

Tajemství našich 
chrámů Jan a. novák

Dokonalý tah elizabeth Lowell

Ramses –  
Bitva u Kadeše Christian Jacq

Vražedná hra James Patterson

Stíny Vichrovského 
kláštera 

Klára a Markéta 
Kubíčkovy

V přímém ohrožení Ken McClure

Teď to trochu štípne anna Tarneke

Pánem svého osudu B. T. Bradford

Pod karmínovým 
nebem elizabeth Haran

Nesmrtelný Cheops Valery esperian

Osudové setkání Kelly Moran

Varovný výstřel Louis L‘amour

WiLBUr SMiTH
Síla meče

Cena 199  Kč

WiLBUr SMiTH
zlatoKoPové

Cena 179  Kč

BarBara WOODOVÁ
Plamen duŠe

Cena 129   Kč

Ken McCLUre
BezmeznÁ CtižÁdoSt

Cena 99 Kč

STanLey STrUBLe
taJemnÁ legenda maYŮ

Cena 99 Kč

CHOga regina egBeMe
zaKÁzanÁ oÁza

Cena 129  Kč

MenDe naZer
BYla JSem otroKYní

Cena 129  Kč

T. OKPara / C. gUineT
Cena mého života

Cena 99  Kč

ULLa FröHLing
BYla JSem otroKYní 

v SatanSKé SeKtě
Cena 129  Kč

BarBara WOODOVÁ
PoSvÁtné míSto

Cena 129  Kč

CHOga regina egBeMe
za zlatÝmi mŘížemi

Cena 99  Kč

BarBara WOODOVÁ
duhovÝ had

Cena 149  Kč

Hana WHiTTOn
zimní KrÁlovna

Cena 129  Kč

eLiZaBeTH PeTerS
ztraCenÁ oÁza

Cena 129   Kč

eiLeen Dreyer
zlomenÁ PŘíSaha

Cena 99   Kč

Ken McCLUre
diagnÓza
Cena 99  Kč
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