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večery se sice již zkracují, ale stále zbývá 
spousta času na čtení. Také se k vám do-
stala informace, že před spaním nemáme 
koukat do obrazovek počítačů a mobilů? 
Že tím můžeme oddálit usnutí a zhoršit 
kvalitu spánku. To je pro nás knihomily 
dobrá zpráva, ne? Četba by totiž moh-
la být dobrou terapií této nespavosti :-) 
Abychom vám ji zpříjemnili, připravili 
jsme pro vás nový ediční plán plný krás-
ných a zajímavých novinek, které si ne-
smíte nechat ujít. 

Bohužel nás zarmoutila zpráva o  od-
chodu Wilbura Smitha. Myslela jsem, že 
toho má ještě tolik co napsat! Určitě se 
proto pustím do jeho očekávaného hitu 
Nové království ze série Řeka bohů. Často si 
také ráda čtu o  starostech miliardářů, 
protože vím, že se mě takové problémy 
netýkají. Některé starosti však máme 
přeci jen společné. I o tom je titul Posled-
ní flám. Můj manžel Jan Přeučil má zase 
raději kratší texty, takže určitě sáhne po 
novince Zvěrolékař zasahuje. A určitě na mě 

bude zase přes celý byt volat úryvky his-
torek z knihy – to on dělá rád :-)

Agatha Christie je prý nejprodávanější 
autorkou všech dob. Jaké to je, když se 
také ona sama stane postavou napínavé-
ho příběhu, se dozvíte v novince Vražda 
manželů Marstonových. Na tu se opravdu 
moc těším! Poutavý příběh o  tajné od-
bojové skupině působící v srdci nacistic-
kého Německa představí Zrada Bílé růže. 
Určitě bych vám doporučila také knihu 
Pacienti Sigmunda Freuda. K ní mi dovolte 
oblíbený Freudův citát:   „Před tím, než 
si diagnostikujete depresi a  nízké sebe-
vědomí, ujistěte se prosím, že nejste ob-
klopeni blbci.“ Tuto knihu si nechám na 
dobu, kdy mi nebude nejlépe a budu se 
chtít ujistit, že je svět v pořádku.

Z naší nabídky pro následující měsíce 
si vybere každý. Přeji vám, ať strávíte stále 
delší jarní a letní dny ve společnosti na-
šich knih a vychutnáte si příjemné čtení.

Vaše Eva Hrušková

Vážení a milí,
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edita plickOVÁ
deník našeho děťátka

Cena 224 kč

deník našeho MIMInka
Cena 449 kč

RuM
Cena 699 kč

GÉRaRd deNiZeaU
LeonaRdo da VInCI

Cena 890  kč

PRVní aLBuM našeho děťátka
Cena 489 kč

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

MandaLy PRo MedItaCI
a VnItřní RoVnoVáhu

Cena 169  kč

naše MIMInko
Cena 299  kč

Díky tomuto albu můžete s láskou uchovávat 
nejkrásnější vzpomínky na první chvíle života 
vašeho dítěte. Neopakovatelné okamžiky od 
prvního nadechnutí, nejdůležitější mezníky 
v  jeho vývoji i  roztomilé příhody miminka, 
to všechno vám a jednou i vašemu potomkovi 
přinese radost. Pozoruhodné chvíle si připo-
menete podle doplněných fotografií.

naše SVatBa
Cena 499  kč

GÉRaRd deNiZeaU
BIBLe V oBRaZeCh 

SVětoVÝCh MaLířŮ
Cena 699 kč

hIStoRIe  
aRChItektuRy

Cena 399 kč
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JaNa MaRtiNkOVÁ
RoStLIny – kaPeSní atLaS

Cena 269  kč

catHeRiNe delVaUX
100 ReCePtŮ PRo RoZkVetLou 

ZahRadu, BaLkon I teRaSu
Cena 499  kč

VladiMíR aNtONíN
houBy – kaPeSní atLaS

Cena 269  kč

paUl beNHaiM
konoPí – ZdRaVí na doSah

Cena 399  kč 

H. JÄNNeS / O. RObeRtS
PtáCI našICh Vod a MokřadŮ

Cena 249  kč

H. JÄNNeS / O. RObeRtS
PtáCI našICh LeSŮ  

a ZahRad
Cena 249  kč

NURia peNalVa
PříRodní LékáRna

Cena 329  kč 

H. JÄNNeS / O. RObeRtS
PtáCI

Cena 249  kč

Kniha s CD, na němž jsou nahrány hlasy  96 ptáků na-
šich měst, zahrad a lesů. S ptačím zpěvem se setkáváme 
všude, ale jak jen podle hlasu poznáme, o který druh 
jde? Pomohou nám také barevné fotografie jednotli-
vých druhů a informace o jejich zvycích, rozšíření, ná-
rocích na potravu, způsobu hnízdění, s jejichž pomocí 
vstoupíme do tajuplného světa opeřenců.

na PÓLu
Cena 649  kč

dŽunGLe
Cena 649  kč

dInoSauřI 
Cena 649  kč

F. HeckeR / k. HeckeR 
PRŮVodCe PříRodou

Cena 289  kč
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Jitka leNkOVÁ
Záhady koLeM náS

Cena 249  kč

Ponořte se do toho nejzajímavějšího ze světa záhad. 
Tajemné artefakty, podivuhodné technologie, ztra-
cené vědomosti a pozoruhodná stavitelská díla se tu 
střídají s mystikou templářů, posvátnou architektu-
rou i  s  exorcismem. Skutečně byla nalezena lebka 
zřejmě patřící dítěti pozemské matky a mimozem-
ského otce? Co všechno o našem světě ještě nevíme?

MaGdaleNa ZacHaRdOVÁ
VZkaZy od PRaStaRé CIVILIZaCe

Cena 279  kč

Žijeme v době, ve které jsou počítače a inter-
net samozřejmostí, a  zdá se, že vše už víme. 
Ale co když je to jinak? Naše civilizace stojí na 
základech mnohem dávnějších a existují důka-
zy o tom, že tuto planetu inteligentní bytosti 
obývaly již několikrát. Při pátrání po své mi-
nulosti snad najdeme odpověď na tu největší 
záhadu: Jak jsme se stali tím, čím jsme dnes?

l. dONcaSteR / a. HOllaNd
nejVětší Záhady SVěta

Cena 269  kč

VladiMíR liŠka
PoSVátná MíSta  
čeSké RePuBLIky

Cena 269  kč

Matt laMy 
100 tajuPLnÝCh Záhad SVěta

Cena 329  kč

VladiMíR liŠka
MaGICká MíSta   

čeSké RePuBLIky
Cena 269  kč

VladiMíR liŠka
nejVětší Záhady  

dáVnÝCh čeCh
Cena 249  kč

ReiNHaRd Habeck 
PohřBená tajeMStVí

Cena 299  kč

MicHael FitZGeRald 
neoBjaSněné Záhady 2. SVětoVé VáLky

Cena 329  kč

Během druhé světové války se ztratila spousta dů-
ležitých 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 taj-
ných archívů vrhlo na mnohé záhady světlo. 

ZÁHADY6/



JaN a. NOVÁk
PRVní RePuBLIka

Cena 299  kč

JaN a. NOVÁk
Za tajeMStVíM PokLadŮ 
čeCh, MoRaVy a SLeZSka

Cena 289  kč

JaN a. NOVÁk
hoRy a koPCe  

oPředené tajeMStVíM
Cena 279  kč

JaN a. NOVÁk
Záhady BIBLe

Cena 279  kč

JaN a. NOVÁk
Záhadné VynáLeZy

Cena 269  kč

JaN a. NOVÁk
teMPLářI, ZednářI a daLší 

tajné SPoLečnoStI 
Cena 289  kč

JaN a. NOVÁk
utajené VynáLeZy

Cena 289  kč

JaN a. NOVÁk 
tajeMStVí našICh ChRáMŮ

Cena 299  kč

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

JaN a. NOVÁk 
tajeMStVí našICh hRadŮ a ZáMkŮ

Cena 329  kč

Hrady, pevnosti a zámky jsou místa se silnou energií, kte-
rými majitelé vystavovali na odiv své bohatství a  stavitelé 
mimořádné dovednosti. Právě zde se soustředila světská 
i duchovní moc, tvořily se osudy krajů i zemí, křížily životní 
cesty mimořádných osobností, hromadil se majetek, ale také 
se tu kuly pikle, mučilo se a umíralo násilnou smrtí. I proto 
mnoho sídel obestírají různé záhady, nezřídka temné.

JaN a. NOVÁk
utajené oSoBnoStI

čeSkÝCh dějIn
Cena 279  kč
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SłaWOMiR kOpeR
tajnoStI a SkandáLy 

StaRoVěku
Cena 349 kč

caROl aNNe daViS
ZRŮdy S LIdSkou tVáří 

Cena 329  kč

JOHN MaRlOWe
nejkRutější PSyChoPatI 

V dějInáCh
Cena 269  kč

StepHaN HaRbORt
kdyŽ VRaŽdí dětI

Cena 299  kč

cHRiStOpHeR MacHt 
hItLeRoVa ZPoVěĎ 

Cena 329  kč

iWONa kieNZleR
eVRoPa je Rodu ŽenSkého

Cena 269 kč

beRNaRd lecOMte
tajeMStVí kReMLu

Cena 329 kč

edWaRd SNOWdeN
neSMaZateLné ZáZnaMy

Cena 389 kč

JOHN WitHiNGtON
nejZnáMější atentáty V dějInáCh

Cena 349 kč

Už nejméně tři tisíciletí páchají lidé ze msty, touhy, 
zloby nebo zoufalství atentáty. Vrahové se neštítili 
vztáhnout ruku ani na svou rodinu, jako třeba turec-
ký sultán, který nechal pobít svých devatenáct bra-
trů. Atentátů se dopouštějí dokonce i vlády. Kniha 
odhaluje fascinující detaily o pachatelích, promyšle-
né metody zabíjení, ale i nečekané důsledky.

JeNNiFeR WRiGHt
VRaŽedkyně – Ženy S kRVí na Rukou

Cena 269 kč

Zabíjely z vášně, nenávisti, pro potěchu, nebo jen 
tak, z jakéhosi zvrhlého rozmaru. Kdo jsou ženy, kte-
ré byly schopny vzít lidský život nebo i více? Jejich 
činy nelze jednoduše odsoudit, aniž by člověk věděl, 
co se za jejich pohnutkami skrývalo. Pravdivé příbě-
hy nejznámějších vražedkyň v dějinách, které otřásly 
společností a změnily pohled na něžné pohlaví.

LITERATURA FAKTU 8/



JaN baUeR
PřeVRatné udáLoStI  
V čeSkÝCh dějInáCh

Cena 289 kč

JaN baUeR
Ženy Z Rodu haBSBuRkŮ

Cena 279 kč

JaN baUeR
Ženy Z Rodu 

PřeMySLoVCŮ
Cena 279 kč

JaN baUeR
PřeVRatné udáLoStI  
V dějInáCh LIdStVa

Cena 289 kč

JaSON SUMNeR
CykLIStIka 
Cena 269  kč

eUGeN e. HüSleR
tuRIStICkÝ PRŮVodCe 

doLoMIty
Cena 329 kč

eVa MaRia WeckeR
aLPy–

nejkRáSnější VyhLídky
Cena 329 kč

Mike HORN
dotknout Se neBeS

Cena 319 kč

JiM daVidSON
MŮj eVeReSt

Cena 389 kč

diNa ŠtĚRbOVÁ
tyRkySoVá hoRa

Cena 329  kč

U. pReUNkeRt / a. RiNk 
aLPy na eLektRokoLe 

Cena 349 kč

MaRek NOVOtNý 
tRŮny BohŮ 

Cena 329 kč

Mikkel bORcH–JacObSeN 
PaCIentI SIGMunda FReuda

Seznamte se s pacienty věhlasného Sigmunda Freuda, 
česko-rakouského neurologa a psychologa. Naleznete 
mezi nimi řadu prominentních umělců, filozofů, léka-
řů nebo vědců, kteří nebyli sužováni pouze duševními 
poruchami, ale také závislostí na opiu a kokainu. Je-
jich pohnuté osudy jsou svědectvím doby na přelomu 
19. a 20. století a zároveň těžkých počátků moderní 
psychiatrie.
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JayNe Wallace
anděLSk Ý taRot

Cena 449 kč

Znamení a proroctví pro každý den vám 
odhalí andělské karty. Ať už hledáte naději, 
duševní sílu, lásku či pomocnou ruku pro 
důležitá životní rozhodnutí, tyto jedinečné 
tarotové karty vás intuitivně spojí s moud-
rem andělů. Zodpoví vaše otázky a obohatí 
vaše výklady o nadpozemskou inspiraci.

petRa SONNeNbeRG
PRaktICké VyuŽItí  

VěšteCkého kyVadLa
Cena 329  kč

MicHel HeNNiQUe
kyVadLo od a do Z

Cena 289  kč

RicHaRd WebSteR
MaGICké kyVadLo

Cena 249  kč

MelaNie MiSSiNG / eVa GacH
kaRty anděLŮ

Cena 399  kč

Andělé nás provázejí životem, naučme se jim naslou-
chat. Laskavá poselství odvahy, útěchy a štěstí nám po-
mohou vypořádat se s těžkostmi všedního dne. Nabízejí 
citlivé odpovědi na všechny životní otázky a nenásilně 
nás přivádějí zpět na duchovní cestu. Jejich světlo a lás-
ka jsou tím nejkrásnějším darem. Stačí otevřít srdce 
a svěřit své myšlenky do rukou nebeských pomocníků.

eili GOldbeRG
VeLkÝ Snář
Cena 699  kč

Snad každý člověk má sny. Divoké, klidné, 
barevné, šedivé, bláznivé, romantické, krás-
né tak, že se nerad probouzí, ošklivé, kdy se 
budí hrůzou, ale všechny se dají nějak vyložit. 
Pokud vás zajímá jejich smysl a význam, jistě 
rádi zalistujete v této vyčerpávající sedmiset-
stránkové publikaci, abyste mohli alespoň 
lehce poodhalit magické tajemství spánku…

liZ deaN
kouZLo taRotu

Cena 449 kč

Snář 
1000 kLaSICkÝCh SnŮ

Cena 299  kč

Říká se, že sny nám pomáhají porozumět sobě samým 
a odhalují naše utajované obavy. Dokonce se má zato, 
že sny mohou i předjímat budoucí události. Věříme, 
že sny obsahují skrytá poselství. V  tomto klasickém 
výběru najdete jejich výklady společně s názory uzná-
vaných odborníků v daném oboru. Svět snů se před 
vámi otevírá, listujte v  něm, zamýšlejte se nad ním, 
zkoumejte záhady spánku a nechte si zdát sladké sny.
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cHRiStiNe bURke
jÓGa PRo ZdRaVí

Cena 349  kč

cHRiStiNe M. bRadleR
FenG šuej –  

LexIkon od a do Z
Cena 299  kč

lada SkUlilOVÁ
šťaStnÝ doMoV 

PoMoCí FenG šuej 
Cena 269  kč

NicOle bailey
tantRa 

Cena 369  kč

aNtHONy RObbiNS
PRoBuĎte SVou SPíCí SíLu

Cena 399  kč

cONcHita MadUeñO 
na Co Se StydíM ZePtat

Cena 299  kč

SteVeN caRdOZa
PRaktICká CVIčení  

PodLe čínSké MedICíny
Cena 299  kč

GUilleRMO FeRRaRa 
tantRa 

Cena 349  kč

NicOle ReeSe
jÓGa – kRok Za kRokeM,

 Snadno a S RadoStí
Cena 389  kč

Rádi byste si zacvičili jógu doma, ale nevíte 
přesně, jak na to? Nicole Reese, zkušená cvi-
čitelka jógy, vás pomocí doprovodných fo-
tografií názorně provede postupnými kroky 
celou sestavou. Seznámí vás s nejrůznějšími 
cviky, které pozitivně ovlivní vaši duši i tělo 
a vrátí vám přirozenou svěžest, harmonii 
a rovnováhu.

MaRiNa del caRMeN
káMaSútRa
Cena 299  kč

Chcete být ti nejlepší milenci, neodolatelní partneři a pro-
žít nezapomenutelné vzrušení? Cítíte potřebu otřepat nudu 
všednosti ve vašem vztahu a oživit žár vášnivé lásky? Pomocí 
této knihy se vydejte na vzrušující cestu za láskou a milová-
ním a nechte se inspirovat nádhernými erotickými fotogra-
fiemi všech milostných pozic a podnětnými informacemi, 
které vám pomohou obohatit a zpestřit váš sexuální život.
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VladiMíRa čeRNaJOVÁ
ŽIVot je PeS 
Cena 269  kč

JUliaN NORtON
ZVěRoLékař V akCI

Cena 289  kč

JUliaN NORtON 
ZVěRoLékař Z yoRkShIRu

Cena 289  kč

VladaNa GOMeS adOlFO
na aFRIku ZaPoMeŇ

Cena 289  kč

aNNa taRNeke 
teĎ to tRoChu štíPne

Cena 269 kč

MaX Skittle
daLší PRoSíM

Cena 329  kč

lySa WaldeR 
o ŽIVot 

Cena 289  kč

i. NitObÉ / S. M. WilSON
BušIdÓ

Cena 199  kč

SHaUN MORey 
neuVěřIteLné a PRaVdIVé  

RyBářSké hIStoRky
Cena 299  kč

GaRy paUlSeN
dIVoká PuStIna

Cena 249  kč

pHilipp ScHOtt 
ZVěRoLékař ZaSahuje

Cena 279  kč

Jaké to je léčit epileptického pštrosa nebo koč-
ku, která spolkla minci? Philipp Schott vypráví 
kuriózní příběhy o svých zvířecích pacientech 
a dělí se také s vtipem a nadhledem o cenné rady 
a triky, které mohou být pro vás jako majitele 
zvířecích mazlíčků užitečné: třeba jak podat koč-
ce lék nebo co s rybou, která spolkla další rybku.

JaN eSkyMO WelZl
třICet Let na ZLatéM SeVeRu

Cena 329  kč

JaNice RyaN 
SPříZněné duše

Cena 289  kč

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY12/
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cHaRlOtte bRONtË
jana eyRoVá

Cena 299 kč

Janu krutí příbuzní umístili do sirotčince. Tam dívka žila v nuz-
ných podmínkách, ale získala vzdělání. Jakmile dostane práci 
vychovatelky na panství pana Rochestra, svitne jí naděje na lepší 
život. Majitel působí sice jako nerudný a zatrpklý, ale vyučovat 
malou Adélku Janu baví, proto se rozhodne zůstat. Jenže dům 
skrývá mnohá tajemství. Podivné rány, zoufalé výkřiky a  straši-
delný smích, které Jana v noci slýchá, nejsou jen výplody fantazie.

Jack lONdON
déMon aLkohoL

Cena 229 kč

Jack lONdON
MaRtIn eden

Cena 299 kč

F. M. dOStOJeVSkiJ
uRaŽení a PoníŽení 

Cena 299 kč

F. M. dOStOJeVSkiJ
ZLočIn a tReSt

Cena 329  kč

F. M. dOStOJeVSkiJ
BíLé noCI

Cena 199  kč

JOHN SteiNbeck
na VÝChod od Ráje

Cena 329  kč

eMily bRONtË
na VětRné hŮRCe

Cena 249  kč

JOHN SteiNbeck
o MyšíCh a LIdeCh

Cena 229  kč

JOHN SteiNbeck
hRoZny hněVu

Cena 329  kč

JOHN SteiNbeck
na PLeCháRně

Cena 269  kč

Jack lONdON
tuLák Po hVěZdáCh

Cena 269  kč

OScaR Wilde
oBRaZ doRIana GRaye

Cena 229  kč

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY 13/SVĚTOVÁ ČETBA



HaNa HiNdRÁkOVÁ
SMRtíCí ByZnyS

Cena 249   kč

HaNa HiNdRÁkOVÁ
SVítání nad SaVanou

Cena 269   kč

HaNa HiNdRÁkOVÁ
Bouře nad SaVanou

Cena 269  kč

Novinářka Nora se při záchraně keňského chlap-
ce dostane na stopu vraždící sekty Mungiki. Její 
činnost nezůstane bez povšimnutí a Nora brzy 
nachází výhružné vzkazy. Spolu s kolegou Pao- 
lem se přesto vydává neohroženě po stopách 
keňských zločinců a  riskuje vše pro ty, o nichž 
netuší, jestli jsou ještě naživu. 

kaRel kOStka–cUbeca
who aRe we?

Cena 369 kč

kaRel kOStka–cUbeca
kdo jSMe?
Cena 319 kč 

kaRel cUbeca
MuŽ,  

kteRÝ našeL SVŮj Stín
Cena 299 kč

kaRel cUbeca 
MuŽ,  

kteRÝ neVRhá Stín
Cena 299 kč

kaRel cUbeca
VyMěřenÝ čaS

Cena 319  kč

kaRel cUbeca
kawa 9

Cena 329 kč

hana hIndRákoVá 
pONOřte Se  

dO JediNečNýcH  
a pOUtaVýcH příbĚHů  

Z eXOtickÉ aFRiky

kaReL
koStka 
CuBeCa
SpiSOVatel,  

pedaGOG, 

Malíř, FilOSOF,

dUŠí dObROdRUH

BELETRIE14/



hana hIndRákoVá 
pONOřte Se  

dO JediNečNýcH  
a pOUtaVýcH příbĚHů  

Z eXOtickÉ aFRiky

MattHeW NORMaN 
PoSLední FLáM

Cena 319  kč

Samotářský miliardář Robbie Malcolm, oslavovaný filantrop a matematický 
génius, vyslechne nelítostnou diagnózu. Začne proto realizovat svůj poslední 
plán – pozve tři dávné kamarády na ostrov, kam kdysi společně jezdili, aby 
jim díky svému bohatství pomohl ke štěstí. Ukazuje se však, že Robbie není 
jediný, kdo skrývá tajemství… Hledání důvodů, kvůli kterým ještě stojí za to 
žít, může začít.

Matthew Norman žije 
se svou ženou a dvěma 

dcerami v Baltimoru 
ve státě Maryland. 

Na George Mason 
University získal 
magisterský titul 

z humanitních 
věd. Poslední flám je 

již jeho čtvrtým 
románem. Jeho první 
kniha byla v roce 2011 

nominována na cenu 
Goodreads Choice 

Awards v kategorii 
nejlepší humoristický 

román a titul We‘re 
All Damaged se 
stal bestsellerem 

Amazonu. Autora 
můžete sledovat na 

Twitteru a Instagramu 
pod jménem  

@TheNormanNation
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MattHeW HaRFFy
čaS MečŮ

Cena 389  kč

Píše se rok 739 po Kristu a ostrov Lindisfarnae u Britá-
nie je zmítán hladomorem, blesky a větrnými víry. Nikdo 
z obyvatel však netuší, že se blíží mnohem větší katastrofa. 
K pobřeží totiž připlouvají ukrutní Vikingové. Po běsně-
ní, které se odehrávalo přímo před jeho očima, si mladý 
mnich Hunlaf uvědomí, že jsou chvíle určené k modlit-
bám, ale může také nastat čas mečů.

cHRiStiaN JacQ
RaMSeS –   

Syn SVětLa
Cena 319  kč

ValeRy eSpeRiaN
tutanChaMon

Cena 369  kč

ValeRy eSpeRiaN 
aChnaton 
Cena 349  kč

cHRiStiaN JacQ
RaMSeS –  

ChRáM MILIonŮ Let
Cena 319 kč

F. FORte / G. aNSelMi
RoMuLuS 

Cena 349  kč

ediSON MaRSHall
VIkInG

Cena 289 kč

cHRiStiaN JacQ
RaMSeS – Paní Z aBú SIMBeLu 

Cena 319  kč

Ani po vítězství v bitvě se Ramsesovi nepodařilo do-
sáhnout stažení obávaných chetitských vojsk. Navíc 
musí čelit také Mojžíšovi, dávnému příteli z dětství, 
který se vrací do Egypta, aby podnítil hebrejský lid 
k odchodu. Navzdory všem nástrahám Ramses ne-
zanedbává milovanou Nefertari. Rozhodne se své 
city vytesat v kameni - postavit v Abú Simbelu dva 
chrámy jako symboly jejich věčné lásky.

paVla peŠaVOVÁ
keLtSká kněŽna

Cena 329   kč

MaRie JaNíčkOVÁ
ŽeLeZnÝ kLíč

Cena 279   kč

BELETRIE16/
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ValeRy eSpeRiaN
neSMRteLnÝ CheoPS

Cena 369  kč

cHRiStiaN JacQ
RaMSeS –  

BItVa u kadeše 
Cena 319  kč

cHRiS biSHOp 
SynoVé SeVeRu 

Cena 329  kč

lOUiS l' aMOUR 
MRtVÝ CIZIneC

Být šerifem ve městě, kde žije spousta tvrdých 
chlapů, kteří pro ránu nejdou daleko, není 
pro bývalého rančera Bordena Chantryho 
vůbec lehké. Zabití ve férovém souboji řešit 
nemusí, ale mrtvola s kulkou v zádech, to 
je… vražda. Záležitost se stává osobní, když 
se v hledáčku vraha ocitne také sám Borden.

JaRMila StRÁNíkOVÁ
Ve Stínu VáLky

Cena 329  kč

lOUiS l' aMOUR
odPLata

Cena 299  kč

Celé roky pátrá Milo Talon po muži, který 
zradil jeho rodinu. Najde ho, ale zjistí, že je 
z něj jen slepá troska, žijící na ranči s dcerou 
Barby. Když se Talon ocitne uprostřed ostré-
ho sporu mezi rančery, rozhodne se přidat na 
stranu muže, který mu tolik ublížil. Rozlišit 
ovšem, kdo je přítel a kdo ne, nebude snadné. 

lOUiS l' aMOUR
Zákon PRéRIe

Cena 269  kč

lOUiS l' aMOUR
Léčka

Cena 269 kč

lOUiS l' aMOUR
VaRoVnÝ VÝStřeL 

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
V Zajetí ZLaté řeky

Cena 269  kč
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WilbUR SMitH
teMné dědICtVí

Cena 399  kč

Válka je u konce a Hitler mrtev. Saffron 
Courtney a její milovaný manžel Gerhard 
jen o vlásek unikli smrti. Po návratu do 
Keni je však nečeká žádná idylka. Mladí 
muži, kteří statečně bojovali ve „válce bílé-
ho muže“, zjistili, že si tím nevysloužili ani 
uznání, ani lepší práci. Potlačovaná touha po 
svobodě se dere na povrch a neštítí se násilí.

WilbUR SMitH 
tajeMnÝ oheŇ

Cena 369  kč

WilbUR SMitH
VoLání haVRana

Cena 369  kč

WilbUR SMitH
PRedátoR

Cena 349  kč

WilbUR SMitH
ZLatÝ LeV

Cena 349  kč

WilbUR SMitH
na LeoPaRdí SkáLe

Cena 329  kč

WilbUR SMitH
kořISt

Cena 369  kč

WilbUR SMitH
koBaLtoVé neBe 

Cena 369  kč

WilbUR SMitH
kRáL kRáLŮ
Cena 369  kč

WilbUR SMitH 
nad PRoPaStí

Cena 369  kč

WilbUR SMitH
ZLatokoPoVé

Cena 179  kč

BELETRIE18/
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WilbUR SMitH
řeka BohŮ II

SedMÝ PeRGaMen
Cena 349  kč

WilbUR SMitH
řeka BohŮ III

čaRoděj
Cena 369  kč

WilbUR SMitH
řeka BohŮ

RoMán Ze StaRého eGyPta
Cena 349  kč

WilbUR SMitH
řeka BohŮ IV
VnItřní oko

Cena 349  kč

WilbUR SMitH
řeka BohŮ – FaRaon

Cena 349  kč

WilbUR SMitH
řeka BohŮ – BŮh Pouště

Cena 349 kč

Taita doprovází egyptské princezny Tehuti 
a Bekatu na Krétu. Faronovy dcery se zde mají 
vdát za Nejvyššího Mínose, tajemného krále, 
jehož pravou podobu nikdo nezná, protože 
stále nosí masku posvátného býka. Když na 
Krétě vybuchne sopka, čeká Taitu a jeho přá-
tele těžký úkol: obě dívky mají být obětovány 
k usmíření bohů. 

WilbUR SMitH
řeka BohŮ  – noVé kRáLoVStVí

Cena 399  kč

Hui žije obklopen láskou milovaného otce, vládce města 
Lahun, jehož má nahradit. Za krásnými fasádami paláců 
se však rodí špinavé spiknutí Huieho matky a žárlivého 
bratra, které Huie přivede až do potupného zajetí upro-
střed nepřátel Egypta. Mladému vyhnanci nezbývá než 
svým věznitelům přísahat věrnost, postavit se do čela 
jejich mocné armády a v nelítostné bitvě, v níž bojují sa-
motní bohové, získat slávu jako nový hrdina.

nejočekávanější 
titul roku
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l. a. laRkiN 
ŽíZeŇ 

Cena 349  kč

eMMa HaUGHtON 
neŽ Padne tMa

Doktorku Kate zasáhla osobní tragédie. Aby 
unikla neúnosné realitě, využije příležitosti strávit 
rok v malé výzkumné stanici na Antarktidě. Její 
předchůdce údajně zemřel při tragickém neštěstí. 
Čím více však ubývá denního světla, tím více je 
všem členům základny jasné, že nešlo o pouhou 
nehodu a že vše pohlcující tma a nesnesitelná 
zima zdaleka nejsou jediným nebezpečím.

a. J. baNNeR
dRuhá díVka

Phoebe pracuje v márnici. Jejím úkolem je 
s pomocí líčidel vracet mrtvým nádech života 
do tváří. Jednoho dne narazí při práci na vlastní 
dvojnici. Mrtvá jako by jí z oka vypadla, na těle 
má dokonce znepokojivě povědomá tetování. 
Za pomoci výstředního kolegy proto začne pá-
trat po okolnostech smrti mladé ženy a dojde 
k šokujícím zjištěním. Lze jim ale věřit?

SaRa O’leaRy
CIZí Žena V MéM doMě

Cena 249 kč

Fay se probudí uprostřed noci ve svém domě 
zcela zmatená. Dům vypadá úplně jinak, než 
jak ho s  manželem Alecem zařizovali. Když 
spatří náctiletou dívku, domnívá se, že potkala 
ducha dítěte, které zde kdysi zemřelo. Jakmile 
ale potká Aleca v přítomnosti cizí ženy, začne 
v ní klíčit hrozivé podezření…

ROSe caRlyle
díVka V ZRCadLe

Cena 329 kč

MaRia laNGNeR 
LéčIteL

Cena 329 kč

ReNÁta NaVRÁtilOVÁ 
Setkání V SouMRaku 

Cena 269  kč

a. k. tURNeR
MRtVí uMí MLuVIt

Cena 329 kč

Cassie, asistentka v pitevně, už za svou praxi za-
žila leccos. Ovšem teď před ní leží někdo, koho 
velmi dobře znala. Cassie je přesvědčená, že do-
káže vnímat poslední myšlenky mrtvých. Teď 
cítí, že zde nešlo o nešťastnou náhodu. Vidí snad 
ve svém zármutku přeludy, nebo se její intuice 
nemýlí a na smrti paní E. je něco zlověstnějšího?

BELETRIE20/
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kaRl Hill
den hněVu
Cena 289 kč

Adam Black je během běžeckého tréninku 
napaden skupinkou tří mladíků. Díky vý-
cviku, který kdysi získal v elitní jednotce 
SAS, se dokáže ubránit. Dva útočníci to za-
platí životem. Jednou z obětí je syn neblaze 
proslulého gangstera Petera Granta, který 
rozpoutá hotové peklo, aby syna pomstil…

M. cOStellO, N. RicHaRdS 
VRaŽdy  

V CheRRInGhaMu –  
SMRt Za úPLŇku

Cena 199  kč

M. cOStellO, N. RicHaRdS 
VRaŽdy  

V CheRRInGhaMu –  
Záhada PanStVí MoGdon

Cena 199  kč

M. cOStellO, N. RicHaRdS 
VRaŽdy  

V CheRRInGhaMu –  
MRtVá V teMŽI

 Cena 199  kč

MattHeW cOStellO, Neil RicHaRdS 
VRaŽdy V CheRRInGhaMu –  

tajeMStVí PRáZdného tReZoRu
Cena 199  kč

Dva mladíci objeví na místní farmě vzác-
ný historický artefakt. Předmět uschovají 
u někdejšího profesora archeologie, který 
ho uzamkne ve svém bezpečnostním sejfu. 
Hurá, nezbývá než se nálezem pochlubit 
v hostinci. Když ale dorazí odborník, aby 
stříbrný poklad ocenil, trezor je prázdný!

daVid bell 
RukoPIS ZLočInu

Profesor literatury Connor Nye nebyl dlouho 
schopen nic napsat. Když mu konečně vyjde 
román o zavražděné ženě, doufá, že mu úspěch 
otevře dveře dál. Má to ale jeden háček. Knihu 
totiž nenapsal on, ale jeho studentka, která před 
dvěma lety zmizela. V románu se navíc detailně 
popisuje dosud nevyřešený případ a Connor se 
tak okamžitě ocitne v hledáčku policie.

daVid MORRell
BRatRStVo RŮŽe

Cena 329  kč

MicHael ledWidGe 
Před nIčíM Se neZaStaVí 

Cena 329  kč

daVid MORRell
BRatRStVo kaMene 

Cena 349  kč

k. kUbíčkOVÁ,  M. kUbíčkOVÁ 
Stíny VIChRoVSkého kLášteRa 

Cena 289  kč

JOHaNa kRal 
tVář 

Cena 299  kč
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JaMeS patteRSON 
na šPatné StRaně

Cena 329  kč

Alex Cross se dostane do přestřelky a neprávem je ob-
viněn 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 nevině začne pochybovat i jeho 
vlastní rodina, situace se zkomplikuje.

james Patterson

JaMeS patteRSON 
jaSnÝ CíL

Cena 329  kč

JaMeS patteRSON
na tenkéM Ledě

Cena 329  kč

JaMeS patteRSON 
ZačnI Se Ptát

Cena 349  kč

Po vyhazovu od policie provozuje Bill Robinson 
penzion na pobřeží a o okolní svět se moc nezají-
má. Když se ale v přilehlém městečku objeví nová 
droga, uvědomí si bývalý detektiv rozsah nebezpečí 
a s přítelem Nickem začne pátrat po zdroji. Netuší, 
že stojí proti drogovému bossovi, který své plány 
kvůli neškodnému vysloužilci měnit nehodlá.

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 psy-
chologem 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 20. oběť ).

BELETRIE22/
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JaMeS patteRSON 
19. VánoCe 
Cena 329  kč

Seržantka Lindsay Boxerová se chystá strávit 
svátky s  rodinou. Když ale dostane tip, že se 
v San Francisku na vánoce chystá loupež století, 
její plány se hroutí. Strůjce zločinu se snaží ve 
městě rozpoutat pekelný chaos, aby od sebe od-
vrátil pozornost. Lační po bohatství, krvi i po-
zornosti médií a jeho chamtivost nezná hranic.

JaMeS patteRSON
SedMnáCté ZnaMení

Cena 319  kč

JaMeS patteRSON
20. oBěť

Seržantka Lindsay Boxerová má na stole složitý 
případ. Vypadá to, že mezi třemi oběťmi zastře-
lenými ve třech různých městech existuje spo-
jitost. Přesnost střel je stejně děsivá jako výběr 
vrahova cíle. Zavražděnými jsou totiž známé 
osobnosti, které tajily své kriminální aktivity. 
Veřejnost je rozpolcená: má vraha považovat za 
hrdinu, nebo za obyčejného padoucha?

JaMeS patteRSON 
18. RukojMí 
Cena 329  kč

Will caRVeR 
takoVÝ noRMáLní den

Cena 319  kč

Jedné noci se na mostě setká devět lidí. Nikdy v ži-
votě se neviděli. Společně se rozběhnou a skočí. Se-
bevraždu vidí i několik cestujících z kolemjedoucího 
vlaku. Mezi nimi je i dvojice, která také brzy skoncu-
je se životem… jen o tom ještě neví. Policie se usilov-
ně snaží odhalit toho, kdo sebevrahy vybírá. Jak ale 
zastavit kult, když člověk ani neví, že je jeho členem?

keN McclURe
 V  PříMéM ohRoŽení

Cena 319  kč

Když se Steven Dunbar pustí do vyšetřování vraž-
dy dvou lékařů, netuší, jaká je mezi nimi spoji-
tost. Spolupráce s  Interpolem odhalí další oběti 
zabité stejným způsobem. Vše napovídá, že pode-
zřelé zbohatnutí jistých lidí souvisí s bojem proti 
smrtícímu viru, a Steven musí zasáhnout dřív, než 
budou ohroženy další životy, včetně toho jeho.
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M. H. claRk
do PoSLedního deChu

Cena 329 kč

Televizní producentka Laurie si pro svůj pořad 
vybrala další neobjasněný případ. Za podivných 
okolností spadla ze střechy Metropolitního mu-
zea bohatá mecenáška. Podezřelým je mladý 
milenec zesnulé, rozhodně však není jediný, 
kdo měl motiv. Případ se řeší před kamerou 
a Laurii se časem zdají podezřelí úplně všichni.

tilly baGSHaWe
nekLId

Cena 369  kč

Bývalá zlodějka Tracy seká po narození syna dob-
rotu. Touží žít v anonymitě, v klidu vychovávat 
svého potomka a zapomenout na minulost. Jak 
to ale bývá, ta o  sobě dá vědět v  tu nejméně 
vhodnou chvíli a  Tracy musí čelit své největší 
noční můře. Je nucena vrátit se do hry, nebez-
pečnější a bezohlednější než kdy dřív.

tilly baGSHaWe
Zítřek nedoŽeneš

Cena 349  kč

Tracy Whitneyové se spolu s Jeffem podařilo vydě-
lat na chamtivých boháčích jmění, ale k úplnému 
štěstí jí něco chybí. Tracy se nedaří s milovaným 
mužem otěhotnět a začne se jí stýskat po adrenali-
nu dřívějších časů. Jednoho dne zmizí beze stopy. 
Tracy kdysi donutila zaplatit za hříchy ty, kteří zni-
čili její rodinu, teď však někdo usiluje o odplatu...

M. H. claRk
na jedné LodI

Cena 319  kč

M. H. claRk
Přede Mnou Se neSChoVáš 

Cena 319 kč

SidNey SHeldON
Bojíš Se tMy?

Cena 329  kč

světové
bestsellery,

které 
přečtete 
jedním 

dechem!

MARY HIGGINS 
CLARK

Královna napínavých 
románů

BELETRIE24/



Je svá, je chytrá 
a neústupná ...
Vyšetřovatelka  
Eva Dallasová 

nezůstane zločincům 
nic dlužna ...

J.d. RObb
neŽ udeří Stín

Cena 329  kč

Eva Dallasová je pod tlakem. Na jedné straně musí 
vyřešit šokující vraždu bohaté matky, na straně dru-
hé jí dělá starosti manžel Roarke, který v davu okolo 
mrtvoly zahlédne ke svému velkému znepokojení stín 
z minulosti. Eva si rychle uvědomí, že tento případ 
bude úplně jiný než ostatní a že její role lovce se může 
v mžiku obrátit a zvrhnout v nebezpečnou hru.

J.d. RObb 
ZnáM tVou MInuLoSt 

Cena  329  kč

Zaměstnanci zavražděného podnikatele McEnroye 
netuší, že má na svědomí horší zločiny než jen se-
xuální obtěžování na pracovišti. Paní Spravedlnost 
v podobě vysoké blondýny to ale ví a během jedi-
né noci ho přinutí za své hříchy zaplatit. Jak počet 
podobných obětí narůstá, rozšiřuje se i okruh po-
dezřelých. Totožnost vraha však policii stále uniká.

J.d. RObb
ZáVan SMRtI

Cena 329  kč

Pediatr Kent Abner obdrží nezvyklý dárek – 
zlaté vejce. Plný očekávání ho otevře a uvolní 
tak do vzduchu prudký jed, který ho zabije. 
Případ dostane na starost Eva Dallasová, ale 
za žádnou cenu nemůže přijít na to, kdo by 
chtěl doktorovi ublížit. Zanedlouho zemře 
další člověk a Eva začíná tušit, že jde o něco 
mnohem horšího než obyčejnou vraždu.

J.d. RObb 
neBeZPečné ZnáMoStI 

Cena 329  kč

J.d. RObb
 MáM tě V hRStI

Cena 329  kč

J.d. RObb
Se Mnou SI neZačínej

Cena 329 kč

J.d. RObb
ZeMřeš V daLší kaPItoLe

Cena 329  kč

BESTSELLER  
č.1 na žebříčku

NEW YORK 
TIMES

BELETRIE 25/BELETRIE



Nora roberts 
SKLENĚNÝ OSTROV

CENA 349  Kč

Šest strážců musí putovat do Irska, kde je čeká pátrá-
ní po Ledové hvězdě. Nesmrtelný bojovník Doyle zde 
musí navíc čelit své tragické minulosti. Po boku má 
archeoložku Riley, která si chtě nechtě musí přiznat, 
že k Doylovi cítí něco víc. Výprava samotná je ovšem 
nejmenší starostí strážců, mají totiž v patách temnou 
bohyni toužící nejen po Ledové hvězdě, ale i jejich krvi.

Nora roberts
ČAROVNÁ ZÁTOKA

CENA 349  Kč

Šest strážců spojilo síly, aby našli tři hvězdy, které ohrožují 
osud všech světů. Annika pochází z moře a tam se taky 
musí po završení jejich mise vrátit. Na souši se ocitá popr-
vé a její čistota a krása bere ostatním dech. Když Sawyer 
sleduje Anniku v jejím živlu, zjišťuje, že podléhá jejímu 
kouzlu. Uvědomuje si, že pokud se ztratí v jejím srdci, žád-
ný kompas už ho nikdy nedovede zpátky na pevnou zem...

Nora roberts
HVĚZdy OSudu

CENA 349  Kč

Výtvarnici Sashu pronásledují noční můry a nutí ji tvo-
řit mimořádná díla. Zoufale se snaží pochopit ony vize, 
v nichž se zjevuje záhadný cizinec. Podivná síla ji zavede na 
ostrov Korfu, kde se seznámí s Branem, mužem ze svých 
snů. Ten na ostrově jako mnozí další hledá tajemný šperk 
a musí jej nalézt dřív, než padne do špatných rukou.

Úchvatná fantasy 
trilogie hvězdné 
Nory Roberts

BELETRIE26/
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Nora roberts 
STEJNÁ JAKO ONA

CENA 389  Kč

Adriana je bývalou dětskou hvězdou videí o fitness, jimiž se 
proslavila její matka. O deset let později se konečně podaří i jí 
prosadit se s vlastní sérií. V pozadí ale číhá hrozba. Už několik 
let dostává Adriana dopisy, z nichž mrazí. Že by měly něco 
společného s tragickou nehodou, při níž kdysi zemřel Adria-
nin otec? Matka bere nebezpečí na lehkou váhu, ale výhrůžky 
přejdou od slov k činům…

Nora roberts
Když přiJdE SOumRAK

CENA 369  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
pOVOLENé ZTRÁTy

CENA 369  Kč

Nora roberts 
SpOdNÍ pROudy

CENA 369  Kč

Nora roberts
ÚKRyT

CENA 369  Kč

Nora roberts 
pRAmEN mOCi

CENA 349  Kč

Nora roberts 
pOSELSTVÍ KRVE 

CENA 349  Kč

Nora roberts 
NOVÝ ZAČÁTEK

CENA 349  Kč

Nora roberts
ÚdOLÍ TiCHA
CENA 329 Kč

Nora roberts
NEbE mé LÁSKy

CENA 369 Kč
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amaNda Geard 
NÁVRAT NA pANSTVÍ 

V roce 1940 dojde na panství Blackwater Hall 
k záhadnému zmizení lady Charlotte. Ve stej-
nou dobu obdrží její švagrová ve svém londýn-
ském bytě dopis vypovídající o tajemství, které 
musí zůstat ukryto. V současnosti přiměje série 
osobních neúspěchů bývalou reportérku Ellie 
k návratu do rodné vísky, kde vybledlý dopis 
najde. Pochopí, že může být klíčem nejen 
k Charlottinu dávnému zmizení…

maNuela schörGhofer 
NEVĚSTA Z KLÁŠTERA

Franka, mladší dcera pána z Marienfeldu, se 
jen těžce smiřuje s osudem řeholnice, zatímco 
pohledná sestra Melinda se může vdát. Franka 
si chce ještě naposledy užít svobody a vyjede si 
potají na projížďku do lesa. Tam potká Wulfa, 
Melindina nastávajícího, který v ní probudí 
hluboké city. Z úcty k rodině ovšem Franka 
odejde do kláštera, ale ani zde nenalézá klid, 
dějí se tu totiž podivné věci.

allIsoN PataKI
SiSi, OSAmĚLÁ CÍSAřOVNA

CENA 329   Kč

PhIlIPPa GreGory
Tři KRÁLOVNy

CENA 369   Kč

PhIlIPPa GreGory 
pOSLEdNÍ Z TudOROVCŮ

CENA 369   Kč

VeroNIKa moreIra 
mÁ pANÍ

CENA 239   Kč

VeroNIKa moreIra 
mÁ přÍTELKyNĚ

CENA 249   Kč

louIse feIN 
dCERA řÍŠE
CENA 329   Kč

rachel GIVNey
TAJEmSTVÍ méHO OTCE

CENA 349   Kč

Zatímco nad Evropou se stahují mračna druhé světové 
války, Marie se v Krakově pokouší najít matku, která před 
šestnácti lety záhadně zmizela. Zároveň se zamiluje do ži-
dovského mladíka, což je vzhledem k dané době velmi ne-
bezpečné. Šok ze zvěrstev, která se začínají dít, ale rozhodně 
není tak velký jako pravda, kterou se dozví o vlastní matce.

BELETRIE28/
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NINa de GramoNt 
VRAždA mANžELŮ mARSTONOVÝCH

CENA 349   Kč

Navzdory tomu, že je její hvězda na vzestupu, potýká se slavná Agatha 
Christie s mnoha problémy. Je nespokojená s odevzdanými rukopisy, dosud 
se nevzpamatovala ze smrti matky, a navíc ji už naprosto vyčerpává manže-
lova opakovaná nevěra. Jednoho večera proto políbí svou dceru, nasedne do 
auta a zmizí neznámo kam, aniž by tušila, jaký poprask tím způsobí.

vychází

v květnu 
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suzaNNe allaIN
dOpiS SLEČNy SOpHiE

Sophronia Lattimorová svou šanci na lásku již 
propásla a musí se spokojit s nenápadnou rolí 
gardedámy. Když svými radami zachrání jedno-
ho z lordů před nešťastným manželstvím, stane 
se v očích londýnské smetánky neocenitelnou 
rádkyní pro milostné vztahy. Jak si ale poradí 
s vlastní touhou po lásce?

barbara taylor bradford 
NÁSTRAHy miNuLOSTi

James, mladík z chudých poměrů, se stane 
pravou rukou obchodního magnáta Henryho 
Malverna. Pracovitý a pokorný James se tím 
ale zároveň dostane do společnosti živené intri-
kami a bojem o moc. Jamesovu kariéru ohrozí 
ničivý požár i komplikovaný vztah s Henryho 
dcerou Alexis, které se kdysi nesměle dvořil.

V. s. alexaNder
ZRAdA bÍLé RŮžE

CENA 329   Kč

Když bylo Natálii sedm, uprchla s rodiči před 
Stalinovou krutovládou do Německa. Iluze 
o svobodném životě se však rozplyne, když se 
k moci dostává Hitler. V létě 1942 se v Mnicho-
vě začnou objevovat letáky poukazující na zloči-
ny nacistů vůči Židům. Natálie ví, kdo za nimi 
stojí, a neváhá se k odboji přidat, přestože jí hro-
zí nebezpečí i od těch, kterým důvěřuje nejvíc.

IVaNa aNdrews 
dENÍK mARiE K.

CENA 289  Kč

Petru už unavují snoubencovy žárlivé scény 
i  tlak na založení rodiny, ale slibně se jí roz-
bíhá kariéra novinářky. Nadšeně se pustí do 
psaní reportáže o lidech, kteří museli pracovat 
za války pro říši. Zjistí, že totálně nasazení byli 
i  její prarodiče. Její babička Christina se při-
tom dozví šokující informaci, která všechny 
hluboce zasáhne.

barbara t. bradford 
pÁNEm SVéHO OSudu

CENA 349   Kč

may mcGoldrIcK 
REbELKA Z VySOČiNy

CENA 289   Kč

V. s. alexaNder
dÍVKy  

Od SVATé mAGdALéNy
CENA 329   Kč

V. s. alexaNder
OCHuTNÁVAČKA

CENA 329   Kč
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susIe tate
ZÁKON přiTAžLiVOSTi

CENA 299  Kč

Svérázná Kira vtrhne do spořádaného života 
seriózního ministra Barclayho Lucase jako 
malé růžové tornádo. Barclayho snaha mít 
věci pod kontrolou bere za své. Ale poté, co se 
s ním Kira rozejde, Barclay pochopí, jak šedivý 
je svět bez ní, a rozhodne se využít všech poli-
tických dovedností, aby ji získal zpět.

robyN Neeley
bLÁZZZNiVé NÁmLuVy

CENA 289  Kč

Cassie se právě o krok přiblížila vytouženému 
povýšení v prestižní reklamní agentuře. Ne-
čekaně však musí odjet do městečka Honey 
Springs, kde jí teta odkázala včelí farmu a až 
nemile přítulnou kočku – fuj, bílé chlupy na 
černém značkovém kostýmku. Navíc farmu 
nevede nikdo jiný než Nick. Když ho znovu 
uvidí, je to, jako kdyby zabouchala na včelí úl.

Kelly moraN 
OSudOVé SETKÁNÍ 

CENA 289  Kč

Zvěrolékař Cade dosud nepotkal ženu, jež by 
odolala jeho kouzlu. Jenže když k němu jed-
nou večer vkročí do ordinace Avery s poraně-
ným 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

elIzabeth lowell 
dOKONALÝ TAH 

CENA 319  Kč

tamara mcKINley
VZpOmÍNKy VybLEdNOu

CENA  329  Kč

marIe laVal
TAJEmSTVÍ SÍdLA bELLEFONTAiNE

CENA  329  Kč

Amy si z touhy po novém životě koupí na fran-
couzském venkově malý penzion opředený ne-
pěknou pověstí. Po čase se začnou dít podivné 
věci. Nejprve je to mrtvý králík přitlučený na 
dveře, poté mrtvola ptáka na autě a další názna-
ky, že někdo tady Amy nechce. Když se jednoho 
dne probudí v lese celá zmatená a v roztrhané 
noční košili, pohár trpělivosti přeteče.

VladImíra ČerNajoVá 
SEJdEmE SE V pĚT

CENA 269  Kč
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lIaNe mars 
CHLAp NA ROZTRHNuTÍ

Nadšená budoucí maminka Emily se na předporod-
ním kurzu seznámí s podnikatelkou Leonií, které tě-
hotenství úplně zničilo plány. Ačkoliv jsou jako voda 
a oheň, padnou si do noty. Další lekci mají absol-
vovat s tatínky svých dětí. Emily přemluví manžela 
Petra, aby šel s ní, ale Leonie dorazí bez doprovodu. 
Jak by ne, když otec jejího nenarozeného dítěte je už 
na místě a sedí vedle Emily! Kdo z téhle povedené 
trojice vypadne?

ValerIe Korte 
NEČEKEJ, Až VyJdE SLuNCE 

Julia vede úžasný život – ovšem jen na Instagramu. 
Ve skutečnosti to žádná sláva není. Manžel ji opus-
til, zůstala sama s dítětem ve skromném suterénním 
bytě a její e-shop nevydělává. Když se do sousedního 
domu nastěhuje přitažlivý sochař Alex, Julia se roz-
hodne jednat… čistě obchodně, pochopitelně.

cathrIN moeller
mANžEL muSÍ ZmiZET!

CENA 279  Kč

Skvělé! Sice mi Wolfgang poslední dobou dost lezl na ner-
vy, ale že bych si ještě před minutou dokázala představit, že 
se ho zbavím takovým způsobem… No, stalo se. Hlavně 
teď musím jako správná žena kriminalisty všechno vzor-
ně očistit. Ostatně literatury ohledně úklidu místa činu 
má Wolfgang plnou polici. Jak to ale sakra vysvětlím jeho 
matce a kolegům v práci?

Přebytečná manželka

Zapeklitý trojúhelník

Vylhaný dokonalý život

Jak tohle dopadne?!?

BELETRIE32/
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catherINe ryaN hyde 
ZATOuLANé ŠTĚSTÍ

CENA 299  Kč

Virginii konečně pozval Aaron na schůzku. Doufá, 
že bude s mladým vdovcem a jeho čtyřletým synem 
šťastná. V jediném tragickém okamžiku se však štěs-
tí rozplyne. Virginia ani po dvaceti letech nedokáže 
zapomenout. Jednoho dne jejího zatoulaného psa do-
vede zpátky mladý muž a Virginia je jako u vytržení, 
protože si je jistá, že se jejich cesty kdysi dávno zkřížily.

catherINe ryaN hyde
KAm uKRÝT ŠTĚSTÍ

CENA 299  Kč

Třináctiletá Abby žije s matkou a násilnickým otcem. 
Jednoho dne cestou ze školy domů zahlédne u řeky auto 
a muže, který do vody právě vhodil mrskající se pytel. 
Když odjede, Abby neváhá a pytel vytáhne. K jejímu vel-
kému překvapení v něm najde sedm rozkošných štěňat. 
Sled událostí, které tím spustí, dramaticky změní život celé 
její rodiny.

dojemné příběhy lidí 
a jejich čtyřnohých 

parťáků
Catherine Ryan  Hyde  (1955) je americká 
spisovatelka, jejíž knihy se pravidelně objevují 
na žebříčcích bestsellerů v  USA i  Velké 
Británii. Za své romány i povídky získala řadu 
uznání a ocenění. Její kniha pro mládež Pay It 
Forward se dočkala také filmového zpracování. 
Ve svých dílech nahlíží s laskavým pochopením 
na osudy obyčejných lidí, kteří se snaží vyrovnat 
s  životními trampotami. Žije v  New Yorku, 
často ale podniká cesty na americký západ 
a  jihozápad. Kromě psaní se věnuje také 
fotografování, ráda cestuje, chodí po horách 
a jezdí na koni.
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barbara woodoVá
dOKONALÁ HARmONiE

CENA 329  Kč

Firma Harmonie vyrábí bylinné přípravky dle 
rodinných receptur. Nyní však po požití vý-
robků zemřeli tři lidé. Je zřejmé, že jed byl do 
produktů přidán dříve, než opustily továrnu. 
Majitelce firmy Charlottě nezbývá než se spo-
lečně s bývalým přítelem, expertem v oboru 
bezpečnostních systémů, ponořit do hlubin 
virtuálního světa i vlastní minulosti.

barbara  woodoVá
pOd AFRiCKÝm SLuNCEm

CENA 389  Kč

Debora se vrací na kávové plantáže v Keni, kde 
prožila dětství. Dozví se o dávném, pečlivě stře-
ženém tajemství, které poznamenalo její předky 
i jednu domorodou rodinu. Při vzrušujícím pá-
trání odhaluje příběh zapovězené lásky, vražed-
nou nenávist a sílu místních kouzel. Debora na-
jde odvahu navštívit umírající šamanku, ale co 
všechno musí udělat, aby zrušila starou kletbu?

barbara  woodoVá
pANENKy Z RÁJE

CENA 349  Kč

Jasmína se narodila do muslimské rodiny, kde 
být ženou znamená mlčet a bez nároku na vlastní 
názor plnit vůli mužů. Protože je její matka Ang-
ličanka, ví také, co je to svoboda a právo rozhodo-
vat o svém vlastním životě. Samostatné chování je 
ale nepřípustné a Jasmína brzy tvrdě pocítí, jaké 
to je, když se nelítostným tradicím vzepře. 

barbara woodoVá
duHOVÝ HAd

CENA 149   Kč

barbara woodoVá
dOKTORKA SAmANTHA

CENA 349   Kč

barbara woodoVá
VZdÁLENÁ řEKA

CENA 369   Kč

barbara woodoVá
pLAmEN duŠE

CENA 349  Kč

barbara woodoVá
VyVOLENÁ
CENA 289  Kč

barbara  woodoVá
STRÁžKyNĚ TAJEmSTVÍ

CENA 289  Kč
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elIzabeth haraN 
NAVždy SpOLu

Jackson Hastings se stejně jako jeho předkové 
věnuje farmaření, ale stále ho to táhne do měs-
ta. Z dědictví po babičce si proto ve městě zří-
dí obchod a začne podnikat. Zásnuby s Loise, 
dcerou bohatého obchodníka s uměním, jeho 
venkovskou minulost nadobro uzavřou. Pak se 
ovšem do jeho života vrátí Melody, která Jack-
sona bláznivě milovala už od dětství, a všechno 
se začne komplikovat.

elIzabeth haraN
OHEň V SRdCi

CENA 349   Kč

Kate, úspěšná filmová hvězda, se skrývá 
před majetnickým manželem a zlomyslný-
mi fámami. Rozhodne se odjet do Austrá-
lie a konečně také něco zjistit o svých rodi-
čích. Otec ji ale nevítá s otevřenou náručí 
a ona má sto chutí se vrátit. Až náhodné 
setkání jí dodá odvahu zůstat a  bojovat 
o svou budoucnost.

elIzabeth haraN 
pOd KARmÍNOVÝm NEbEm 

CENA 349  Kč

laura waldeN
pŮLNOČNÍ RiTuÁL

CENA 299   Kč

meredIth aPPleyard
ZpřETRHANé pOuTO

CENA 319   Kč

elIzabeth haraN
ÚdOLÍ NAdĚJE

CENA 319  Kč

elIzabeth haraN 
ZA JASNé NOCi

CENA 329   Kč

laura waldeN 
ZAKÁZANÁ pÍSEň 

CENA 349   Kč

laura waldeN
NEFRiTOVé SLZy

CENA 349  Kč

meredIth aPPleyard
NAdĚJE V ObLACÍCH 

CENA 319   Kč

jacKIe collINs
SmRTELNé pOKuŠENÍ

CENA 129   Kč

jacKIe collINs
KREV NENÍ VOdA

CENA 349   Kč

BELETRIE 35/BELETRIE
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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

caItlIN sPeNcer
NECHTE mĚ OdEJÍT

CENA 249   Kč

jaroslaVa ČerNá
NEpLAKEJ,  

VRÁTÍm SE pRO TEbE
CENA 289  Kč

lIsa bröNNImaNN, ulrIKe reNK
uKRAdENé dĚTSTVÍ

CENA 289  Kč

Do svých pěti let jsem žila relativně normálním 
životem. Sice u cizích lidí, ale byli na mě docela 
hodní. Pak se vše změnilo a já poznala peklo na 
zemi. Málokdo si umí představit, jaké to je, když 
vás někdo bije, týrá hlady a  dokonce sexuálně 
zneužívá. Někdy jsem už nechtěla ani být. Moh-
la jsem buď něco udělat, nebo zemřít.

abIGaIl deaN
dÍVKA A – pOdLE SKuTEČNé udÁLOSTi

CENA 369  Kč

Nechci myslet 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 po-
stavit minulosti čelem. Jiná cesta neexistuje. Stejně 
jako už nesmí existovat jméno, které mi dali – A. 
Jmenuji se Alexandra a toto je můj příběh.

hera lINd 
STANEŠ SE mOu dALŠÍ žENOu

CENA 319   Kč

Rozvedená Nadia si užívá nabytou svobodu. Do živo-
ta 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 Ka-
rimovy závazky a záhy zjistí, že dvě ženy jsou mu málo.

BELETRIE36/



jaroslaVa ČerNá
VALdŠTEJN
CENA 289   Kč

jaroslaVa ČerNá
pERCHTA Z ROžmbERKA

CENA 269   Kč

jaroslaVa ČerNá
ANEžKA A KRÁL

CENA 299   Kč

jaroslaVa ČerNá
KAT mydLÁř 
CENA 289   Kč

jaroslaVa ČerNá
KRÁLOVNA žOFiE A VÁCLAV iV.

CENA 269   Kč

jaroslaVa ČerNá
SOudCE ČAROdĚJNiC

CENA 289  Kč

Mladý ministrant sobotínského kostela ani 
netušil, co rozpoutá, když udal žebračku, že 
zneuctila hostii. Vše se musí prošetřit, a proto 
se věc dostane do rukou chamtivého, kruté-
ho a obávaného inkvizitora Bobliga. Na jeho 
straně navíc stojí pověry a strach lidí z ďábla. 
Není jiné cesty než kraj zbavit ďáblovy moci 
a všech čarodějnic, které se mu zaprodaly.

melIta deNKoVá 
ZAmiLOVANÁ přEmySLOVNA –  

LÁSKA NEmÁ V RuKOu VŠECHNy TRumFy

Dynastie Přemyslovců vymřela po meči a Čechy 
hledají nového panovníka. Princezna Eliška věří, 
že volba padne na Jana Habsburského, s nímž se 
tajně zasnoubila. Ve hře o trůn však hrají roli jiné 
zájmy než dívčí sny…

jaroslaVa ČerNá
VLAdiSLAV ii.

CENA 289   Kč

melIta deNKoVá 
KRÁLOVNA REJČKA

CENA 299   Kč

Po smrti své manželky se Václav II. ožení s osiřelou prin-
ceznou 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.

BELETRIE 37/BELETRIE
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haNa whIttoN
ANEžKA ČESKÁ

CENA 299   Kč

Anežka Přemyslovna a Jindřich, syn císaře Fridricha II.,  
v  sobě našli zalíbení. Vše nasvědčuje tomu, že jejich 
štěstí nic nestojí v cestě. Jenže zatímco Anežka se při-
pravuje na roli královny, Jindřich podlehne kouzlu 
Markéty Babenberské a ožení se s ní. Záhy pochopí, 
jaké chyby se dopustil, a snaží se získat zpět lásku po-
kořené, přesto hrdé Přemyslovny.

haNa whIttoN
ANNA LuCEmbuRSKÁ

CENA 279 Kč

haNa whIttoN
SidONiE ČESKÁ

CENA 289   Kč

haNa whIttoN
KNĚžNA LudmiLA

CENA 279   Kč

haNa whIttoN 
ZdiSLAVA Z LEmbERKA

CENA 289   Kč

haNa whIttoN
ELiŠKA přEmySLOVNA

CENA 269   Kč

haNa whIttoN
VRATiSLAV 

CENA 289   Kč

haNa whIttoN
KAREL iV.

CENA 269   Kč

haNa whIttoN
LudmiLA Z pOdĚbRAd

CENA 289   Kč

Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z Poděbrad, se 
stala loutkou v otcově sňatkové politice. Proti její vůli 
se rozhodl provdat ji za Vladislava Jagellonského, aniž 
by bral v potaz její lásku ke knížeti z Lehnice. Za toho 
chtěl král totiž provdat druhou dceru Sidonii. Jiří ani 
netušil, jak tímto bezohledným rozhodnutím naruší 
už tak křehké vztahy mezi Ludmilou a Sidonií.

haNa whIttoN
ANNA ČESKÁ
CENA 289   Kč

BELETRIE38/



oldŘIŠKa cIProVá
S CEJCHEm ĎÁbLA

CENA 239   Kč

oldŘIŠKa cIProVá
dRAHOmÍRA
CENA 269   Kč

oldŘIŠKa cIProVá 
KATEřiNA Z pOdĚbRAd – ZKOuŠKA LÁSKy

Mladičká Kateřina z Poděbrad je provdána za 
uherského krále Matyáše I. Korvína. Od nuceného 
naplnění manželské povinnosti Kateřinu neuchrá-
ní ani útěk na dvůr sestry Sidonie. Ta svému dvoj-
četi závidí postavení královny, a dokonce ji v ro-
zepři zraní. Černé svědomí pak Sidonii přivede 
k nevídanému nápadu – nabídne se, že Kateřinu 
u krále Matyáše zastoupí…

oldŘIŠKa cIProVá
VLÁdKyNĚ ViKiNGŮ

CENA 269   Kč

Královská dcera Sigrid byla vedena ke křesťanství. 
Kvůli politickým vlivům je však provdána do pohan-
ského Švédska. Láskou k  manželovi a  Vikingům si 
Sigrid rychle vydobude své místo. Po manželově smr-
ti se zapřisáhne, že říši udrží sama stůj co stůj. Aby 
odradila možné nápadníky, nechá kolovat zvěsti o své 
krvežíznivosti. Ale jak dlouho se dokáže přetvařovat?

Oldřiška 
ciprOvá

· novinka od všestranně 
nadané české autorky

BELETRIE 39/BELETRIE
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40/ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

GINa mayer 
ZAřÍKÁVAČKA KONÍ

Ruby je nešťastná. S matkou se odstěhovala do Cornwallu a chybí jí tu úplně všechno. Nejvíc ale stáje a její kůň. 
Když se dozví, že i zde existují dva ranče, je v sedmém nebi. Hegartyho ranč je naprosto skvělý a ranč Oceán má 
zase své osobité kouzlo. Po čase však Ruby zjistí, že se na jednom z rančů děje něco velmi nekalého, a rozhodně 
to nemíní nechat jen tak.

KVĚTEN



41/PRO DĚTI A MLÁDEŽ

julIe wald
TAJEmSTVÍ STřÍbRNé KLiSNy

CENA 249  Kč

Kvůli stěhování se Ava musí vzdát milované-
ho ponyho. V nové škole se s nikým nebaví. 
Protože musí vypracovat úkol o koních, vy-
dává se Ava na nedaleký ranč. Když se splaší 
stádo a slepé kobylce hrozí vážný úraz, Ava 
se zachová statečně  – podle jiných hloupě. 
Každopádně to zcela změní její osud.

jaNa hoch
KRÁLOVSKé SRdCE

CENA 279  Kč

Greta by nejraději zmizela co nejdál od školy 
i spolužáků, proto jí přijde velmi vhod prázdni-
nová brigáda v královském hřebčíně. Hned první 
den se ale dostane do křížku s Edwardem, míst-
ním trenérem koní, který tuší, že Greta skrývá ně-
jaké tajemství. Věci se zkomplikují ještě víc, když 
jí do cesty vstoupí princ Tristan. A to si myslela, 
že prázdniny budou celkem fajn.

otIlIe K. GrezloVá
LumpÍK ZACHRAňuJE

CENA 169  Kč

otIlIe K. GrezloVá
ŠTĚňÁTKO A TEREZKA

CENA 149  Kč

otIlIe K. GrezloVá
NATÁLKA A KNOFLÍČEK

CENA 149   Kč

otIlIe K. GrezloVá
HLEdÁ SE FLÍČEK 

CENA 149   Kč

otIlIe K. GrezloVá 
KÁťA A bENÍK  

muSÍ dO pSÍ ŠKOLy
CENA 149   Kč

Petra VerNeroVá
ZACHRAňTE  

KOCOuRKA mÍŠu 
CENA 169  Kč

Kathy helIdoNIotIs
bLÁZEN dO KONÍ 

 ÚpLNÝ bLÁZEN dO KONÍ
CENA 199  Kč

jaNa hoch 
KRÁLOVSKÝ SEN

Greta, coby obyčejná holka, není moc nadše-
ná, když se o jejím vztahu s princem Edwar-
dem dozvědí dotěrní novináři. Vrací se proto 
do klidného královského hřebčína, kde byla 
loni na brigádě. Koně jsou to jediné, co ji 
momentálně při všem tom chaosu s Edwar-
dem a všudypřítomnými novináři drží nad 
vodou, ale kdoví, na jak dlouho.

a

a
KVĚTEN



aNtje szIllat
KAmARÁdKy Od KONÍ

CENA 199  Kč

aNtje szIllat 
KAmARÁdKy Od KONÍ – 

CHyťTE ZLOdĚJE
CENA 199  Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ mANdALy
pRO mALé pRiNCEZNy

CENA  99  Kč

edIta PlIcKoVá
ŠKOLA KRESLENÍ

CENA 149 Kč

Poznávejte známá místa opředená 
záhadnými a tajemnými příběhy

hyNeK KlImeK
NEJKRÁSNĚJŠÍ pOVĚSTi –  
VLÁdCOVé NAŠiCH HOR 

CENA 289  Kč

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

jIŘí sVoboda
NEJKRÁSNĚJŠÍ pOVĚSTi

Z mORAVSKéHO KRASu A OKOLÍ
CENA 289  Kč

Chráněná oblast Moravského krasu je do-
slova protkána tajemnými místy, opřede-
nými nekonečnou řadou krásných pověstí. 
Jestlipak víte, proč se největší propasti ve 
střední Evropě říká Macocha a kdo bloudí 
ve spleti hlubokých jeskyní a neprozkou-
maných podzemních chodeb? Připravte 
se na setkání s  vládkyní podzemní říše, 
s hodnými skřítky, draky, půvabnými víla-
mi i napínavými lidskými osudy.

taťáNa PoláŠKoVá, 
Naděžda lázNIČKoVá 
NEJKRÁSNĚJŠÍ pOVĚSTi –  

přÍbĚHy Z bESKyd 
A VALAŠSKA
CENA 289  Kč

Oblíbená 
řada 

pověstí



E-KNIHY

KrIsteN cIccarellI
iSKARi –  

uVĚZNĚNÁ KRÁLOVNA
CENA 289   Kč

KrIsteN cIccarellI 
iSKARi – dCERA NOCi

CENA 319  Kč

heather l. reId 
dřÍV, NEž TĚ uSpÍ démONi

CENA 289  Kč

KrIsteN cIccarellI
iSKARi –  

pOSLEdNÍ NAmSARA
CENA 289   Kč

jeN caloNIta 
LETNÍ RiVALOVé

Kapela Perfect Storm se vydává na letní turné 
společně s novou chlapeckou skupinou. Ta se 
proslavila hitem nápadně připomínajícím píseň, 
kterou kytarista Perfect Storm složil pro Mac. 
Někdo ji musel ukrást z toho nejsoukromějšího 
místa na světě, jejího deníku. Nezbývá než odha-
lit, jak se tajné informace dostávají ven, a zabránit 
konkurenční kapele, aby zničila Perfect Storm.

jeN caloNIta
NEJLEpŠÍ pRÁZdNiNy NA SVĚTĚ

CENA 229  Kč

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

jeN caloNIta
LéTO, JAK mÁ bÝT

CENA 249  Kč

jeN caloNIta
LéTO NA TÁbOřE

CENA 249  Kč

GABRIELA HOUSTON
STRiGA

CENA  289  Kč

Salka je striga a  od narození má dvě srdce, proto 
je považována za prokletou. Spolu s  matkou pře-
sídlí do vesnice v  horách, kde je přísně zakázáno 
naslouchat hlasu druhého srdce, jinak se promění 
ve zlého démona. Když Salka dospěje, hrubě poru-
ší pravidla a  je nucena na čas vesnici opustit. Aby 
přežila, musí využít kouzelnou sílu druhého srdce.

43/PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Petra martIŠKoVá
LéTO NA mAXimum

CENA 249  Kč

Petra martIŠKoVá 
TANEC V SRdCi

CENA 269   Kč

bärbel Körzdörfer 
HOLKy NA WHATSAppu

CENA 269  Kč

bärbel Körzdörfer 
HOLKy NA WHATSAppu – 

STÁLE ONLiNE
CENA 289  Kč

Petra martIŠKoVá 
LéTO NA VOdĚ

CENA 249  Kč

Petra martIŠKoVá
LéTO S FRAJEREm

CENA 249  Kč

Petra martIŠKoVá 
LéTO V SÍTi 

CENA 259   Kč

Petra martIŠKoVá
ÚTĚK ZA LÁSKOu

CENA 249  Kč

Petra martIŠKoVá 
VŮNĚ LéTA
CENA 269  Kč

Nesmělá Lety a svérázný Dam jsou nejlepší kamarádi 
snad od plenek. Tedy přesněji řečeno byli. Teď už je 
spojují jen tréninky a vzájemná nevraživost, takže spo-
lečné prázdniny na chalupě jsou pro oba noční můrou. 
Když před sebou nemohou utéct, alespoň si navzájem 
dělají ze života peklo. Jenže od nenávisti bývá jen krů-
ček k lásce a tahle má nezaměnitelnou vůni léta...

Petra laNGoVá 
pRÁZdNiNy ZA TREST

CENA 229  Kč

Namísto vysněné dovolené u moře čeká sedmnác-
tiletou Annie nedobrovolný pobyt s otcem a jeho 
novou rodinou v zapadlé jihočeské vesnici. Když 
se ale Annie seznámí s místní partou amatérských 
herců, a dokonce se zamiluje do hereckého kolegy, 
prázdniny začnou naplno. Zároveň začínají vy-
plouvat na povrch rodinná tajemství a ukazují, že 
se Annie v řadě věcí mýlí. Že by i ve svých citech?

břEZEN

ČERVEN



45/PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MINECRAFT

matt forbecK
miNECRAFT – VÁLEČNÍCi

CENA 319  Kč

Skupina srdnatých hrdinů se spojila, aby pod-
nikla nebezpečnou cestu napříč Overworldem. 
Jejich cílem je porazit Arci-illagera a jeho obá-
vanou armádu. Odkud se Arci-illager vůbec 
vzal? Malý Archie nikdy nestál o nepřekona-
telnou moc. Ale před týráním a ponižováním 
ostatních illagerů se ukryl v jeskyni, kde obje-
vil cosi, co nadobro změnilo jeho život.

mur lafferty
miNECRAFT –  

ZTRACENÝ dENÍK
CENA 299   Kč

jasoN fry
miNECRAFT –  VÝpRAVA

CENA 329  Kč

tracey baPtIste 
miNECRAFT – bRÁNA

CENA 299   Kč

max brooKs
miNECRAFT – OSTROV

CENA 289  Kč

catheryNNe m. ValeNte 
miNECRAFT – VETřELCi

CENA 299   Kč

retro kostky + nové světy = mezinárodní bestseller

c. b. lee
miNECRAFT – ZApOmENuTÝ SVĚT

CENA 329  Kč

Noční návštěva staveniště vynese Jakeovi, 
Tankovi a Elen otravný trest. Musejí pomáhat 
v komunitním centru. Nuda se ale rychle mění 
v napínavou zábavu, když v zapomenutém 
koutě centra objeví starý počítač, který skrývá 
úžasné tajemství. Postupují podle nápovědy, 
řeší tajuplné rébusy a noří se do nebezpečných 
hlubin minecraftovského oceánu.

Přes 200 
milionů knih 
prodaných 
po celém 

světě

ČERVEN



46/ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

taraN matharu 
VyVOLENÝ

CENA 299   Kč

taraN matharu
uČEdNÍK

CENA 289 Kč

taraN matharu
uČEdNÍK – dENÍK iNVOKÁTORA

CENA 299  Kč

NIcole coNway 
LETOpiSy dRAČÍCH JEZdCŮ 

CENA 269   Kč

taraN matharu
uČEdNÍK A VÁLEČNÝ mÁG

CENA 289   Kč

Fletcher a  jeho přátelé, pronásledovaní orckými šamany 
a divokými démony, se musí stůj co stůj vrátit z území Ae-
theru zpět do vlastního světa a ubránit ho před orckou hroz-
bou. Fletchera ovšem čeká ještě mnohem obtížnější úkol: 
úhlavní nepřítel albínský ork Chán se chystá zničit Homi-
num a pobít jeho nejbližší. V  rozhodujícím boji se s  ním 
musí Fletcher střetnout sám.

taraN matharu
uČEdNÍK A pyRAmidA ORKŮ

CENA 289   Kč

Fletchera s Ignatiem uvěznila inkvizice pro zločin, 
jehož se nedopustili. Když pak král chystá výpra-
vu na nebezpečné území orků, povolá i Fletchera. 
Právě k němu se upírají naděje celého království. 
Hrozí totiž, že orcké armády se pozvednou v ta-
kové síle, jakou říše dosud nikdy nezažila.

taraN matharu
uČEdNÍK – ZJEVENÍ démONA

CENA 289   Kč

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



47/PRO DĚTI A MLÁDEŽ

coNchIta madueño  •  NA CO SE STydÍm ZEpTAT
CENA 299  Kč

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.
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