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opět se dostáváme do období dlouhých 
podzimních a  zimních večerů, které je 
nejlépe zpestřit si zajímavou knihou. 
Nakladatelství Alpress vám pro tyto pří-
ležitosti nabízí pestrou škálu publikací, 
z nichž si vybere skutečně každý.

Romantické duše určitě zaujme Odvážná 
volba a Lord se špatnou pověstí. Která žena by 
se nezasnila nad žhavými polibky galant-
ního rošťáka. Už teď vím, že si tyto knihy 
určitě budu brát  do postele, protože nej-
lépe se usíná, když řešíme starosti, které 
má někdo jiný. Dvě Markéty představují 
skutečnou historii o vyšších kruzích, kdy 
už to s tou romantikou nebylo na úkor 
udržení moci příliš slavné, ale kdoví… 
Romantiky přece není nikdy dost. 

Těším se také na titul Listy z Mexika 
s  pravdivým příběhem Češky žijící 
v Mexiku. Odvahu začít nový život na 
druhé straně světa lze jen obdivovat, my 
mu pod pokličku nahlédneme alespoň 
očima bystré pozorovatelky. Musím se 
přiznat, že v  roce 1984, když jsem na-
vštívila Mexiko, byla to pro mne životní 

zkušenost a  hooodně mi otevřela oči. 
Nádherná země! 

Thriller Co odhalí bouře zní napínavě 
a mrazivě, takže to možná bude chtít spíš 
červený svařák než šampíčko, ale pro-
ti gustu… Já thrillery čtu zásadně večer 
a s čajem. Také se Vám uleví, když zjistíte, 
že máte vlastně takový jednoduchý a ne-
příliš napínavý život? Mně tedy rozhodně. 

Všechny malé čtenáře jistě pobaví ti-
tul Milý pejsku, obrázková publikace se 
zvířecím příběhem pro děti, ve kterých 
budou zvířátka soupeřit o přízeň svého 
páníčka. To se určitě bude líbit té starší 
z mých dvou vnuček –  Elinka si přeje 
pejska, tak si knihu ráda „přečte“. 

Historický román Hotel Buckingham 
o  chudé dívce, rozmazlené dědičce, ta-
nečním mistrovi a  kostlivcích ve skříni 
zaujme na první pohled. Jaký konec čeká 
luxusní hotel, nad nímž visí hrozba kra-
chu? Třeba v této knize najdeme inspiraci 
na protančení dalšími ne jednoduchými 
měsíci. Ale jistě je všichni zvládneme,  
co myslíte? S dobrými knihami určitě!

Vaše Eva Hrušková

Vážení a milí,
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edita plickOVÁ
deník našeho děťátka

Cena 224 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

RUM
Cena 699 kč

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!
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VladimíR aNtONíN
hoUBy – kaPeSní atLaS

Cena 269  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 našich 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 jednotlivých dru-
hů a popis jejich zvyků, rozšíření, nárocích na 
potravu, způsobu hnízdění, s  jehož 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

catHeRiNe delVaUX
100 ReCePtŮ PRo RoZkVetLoU ZahRadU, 

BaLkon I teRaSU
Cena 499   kč

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

Cena 329  kč

Hrady, pevnosti a tvrze jsou místa se silnou energií. 
Právě zde se soustředila světská i  duchovní moc, 
tvořily se osudy krajů i  zemí, křížily životní cesty 
mnoha mimořádných osobností, hromadil ma-
jetek, ale také se tu kuly pikle, mučilo a  umíralo 
násilnou smrtí. I proto mnoho sídel obestírají různé 
záhady, nezřídka temné.

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

Cena 289  kč

JaN a. NOVÁk 
tajeMStVí našICh ChRáMŮ

Cena 299  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
PRVní RePUBLIka

Cena 299  kč

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala první re-
publika, je stále víc než dost. Dodnes se třeba speku-
luje o úloze tajných spolků při jejím vzniku či původu 
prvního prezidenta, o  jeho společenských, špionáž-
ních i korupčních aférách. Nerozluštěny zůstávají 
také různé kriminální záhady. Autor pátrá v naší his-
torii po tom, co je prozatím obestřeno tajemstvím.

Známý novinář a  publi-
cista se zaměřením na 
vědu, historii, záhady, 
vesmír, přírodu, ekologii 
a  moderní technologie. 
Vyznává přesvědčení, že 
skutečná věda je přede-
vším velké dobrodružství 
poznání.

JAN A. NOVÁK
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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

matt lamy 
100 tajUPLnÝCh  

Záhad SVěta
Cena 329  kč

VladimíR liŠka
MaGICká MíSta   

ČeSkÉ RePUBLIky
Cena 269  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. 

VladimíR liŠka
nejVětší Záhady dáVnÝCh ČeCh

Cena 269  kč

Navštívili jste Býčí skálu, hrad Houska, Zvíkov, 
slyšeli jste o  létajících hadech, skřítcích a upí-
rech v Čechách? Víte, kde je ukryto kouzelné 
zrcadlo a  co se stalo na Devíti křížích? Čechy 
jsou krajinou plnou magických míst, nadpři-
rozených bytostí i  čarovných příběhů. Staňme 
se svědky uplynulých věků a poodhalme závoj 
tajemství, který naši historii obestírá.

ZÁHADY 7/ZÁHADY



SłaWOmiR kOpeR
tajnoStI a SkandáLy 

StaRoVěkU
Cena 349 kč

caROl aNNe daViS
ZRŮdy S LIdSkoU tVáří 

Cena 329  kč

cHRiStOpHeR macHt 
hItLeRoVa ZPoVěĎ 

Cena 329  kč

iWONa kieNZleR
eVRoPa je RodU ŽenSkÉho

Cena 269 kč

BeRNaRd lecOmte
tajeMStVí kReMLU

Cena 329 kč

dOUGlaS BOyd
1000 Let RUSkÉ 
RoZPínaVoStI

Cena 349 kč

JOHN WitHiNGtON
nejZnáMější atentáty 

V dějInáCh
Cena 349 kč

Slávka Poberová
oSUdy ČeSkÝCh šLeChtIČen

Jsou každá jiná. Perchta přímo vybízí, aby se 
stala obětí, Eva se do všeho vrhá po hlavě, Eliš-
ka Kateřina zase marně touží po lásce, Zuzana 
se spokojí s málem, ale pro syna chce jen to nej-
lepší… A přece mají něco společné: zůstanou-li 
samy, dovedou se skvěle postarat nejen o sebe, 
ale i o rodinu a celé panství, a nikdo se neptá, 
jestli je tomu někdo učil a jestli to zvládnou.

JaN BaUeR
Ženy Z RodU PřeMySLoVCŮ

Cena 319 kč

Ženy z dynastie Přemyslovců se trpně nesmířily s údě-
lem a  významně zasáhly nejen do dějin naší země. 
Poznejte osud svaté Ludmily, Mlady, Doubravy, která 
přinesla Polákům křesťanství, Markéty, někdejší krá-
lovny dánské, i  naší milované Anežky České, která 
prozářila temný středověk milosrdenstvím. Před očima 
nám defilují významné představitelky české historie. 

JaN BaUeR
Ženy Z RodU haBSBURkŮ

Cena 319 kč

JaN BaUeR
PřeVRatnÉ UdáLoStI  
V dějInáCh LIdStVa

Cena 289 kč

LITERATURA FAKTU 8/
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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

Cena 399 kč

Seznamte se s  pacienty věhlasného Sigmunda 
Freuda, česko-rakouského neurologa a  psycho-
loga. Naleznete mezi nimi řadu prominentních 
umělců, filozofů, lékařů či vědců, kteří nebyli su-
žováni pouze duševními poruchami, ale také zá-
vislostí na opiu a kokainu. Jejich pohnuté osudy 
jsou svědectvím doby na přelomu 19. a 20. století 
a zároveň těžkých počátků moderní psychiatrie.

JOHN maRlOWe
nejkRUtější PSyChoPatI 

V dějInáCh
Cena 269  kč

StepHaN HaRBORt
kdyŽ VRaŽdí dětI

Cena 299  kč

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, 
které byly schopny vzít lidský život nebo i více? 
Jejich činy nelze jednoduše odsoudit, aniž by člo-
věk věděl, co se za jejich pohnutkami skrývalo. 
Pravdivé příběhy nejznámějších vražedkyň v dě-
jinách, které otřásly společností a změnily pohled 
na něžné pohlaví.
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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 349  kč

micHel HeNNiQUe
kyVadLo od a do Z

Cena 289  kč

m. miSSiNG / e. GacH
kaRty anděLŮ

Cena 399  kč

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…

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.

liZ deaN
koUZLo taRotU

Cena 449 kč

Pronikněte do kouzelného světa tarotu pomocí nád-
herně ilustrovaných karet a  srozumitelné příručky. 
Vyzbrojeni touto sadou můžete způsobit pozitivní 
změny v životě svém i  svých blízkých a přátel. Vý-
klad vám pomůže pochopit minulost, řešit palčivé 
otázky přítomnosti a  rozpoznávat příležitosti. S  tě-
mito kartami držíte budoucnost ve svých rukou.

ESOTERIKA10/ ESOTERIKA / ZDRAVÍ
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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

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.

aNtHONy ROBBiNS
PRoBUĎte SVoU SPíCí SíLU

Cena 399  kč

Přední odborník na osobní rozvoj a motivační 
řečník Anthony Robbins ukazuje, jak je možné 
a žádoucí ovlivnit emocionální, finanční a du-
ševní osud každého člověka a docílit tak spo-
kojenosti, která nás bude provázet po zbytek 
života. Autor již přes třicet let pomáhá lidem 
najít optimální cestu ke šťastnému životu.

ESOTERIKA ESOTERIKA / ZDRAVÍ 11/ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ ROZVOJ
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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

aNNa taRNeke 
teĎ to tRoChU štíPne

Cena 269 kč

maX Skittle
daLší PRoSíM

Cena 329  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

JaN eSkymO WelZl
třICet Let na ZLatÉM SeVeRU

Cena 329  kč

VladaNa GOmeS adOlFO
na aFRIkU ZaPoMeŇ

Cena 289  kč

Vladana snad od malička toužila žít v Africe. Aby se svému 
snu přiblížila, otevřela v Ostravě Afro kavárnu. A když jí do 
života vstoupil sympatický Angolan Eurico, mohla se ko-
nečně přestěhovat na černý kontinent. Stala se součástí af-
rické rodiny, začala podnikat a dočkala se svých vysněných 
dobrodružství. Jaká ve skutečnosti jsou? Jaké to je být Evro-
pankou v africké rodině? Splněný sen, nebo africké peklo?

edWaRd SNOWdeN
neSMaZateLnÉ ZáZnaMy

Cena 389 kč

pHilipp ScHOtt 
ZVěRoLÉkař ZaSahUje

Cena 279  kč

VladimíRa čeRNaJOVÁ 
SejdeMe Se V Pět

Cena 269  kč

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY12/



PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY

ZuZana Erdösová 
začala profesně půso-
bit v  Mexiku v  roce 
2007 a  od roku 2012 
zde trvale žije. Přes 
deset let je vědec-
kou  pracovn ic í  na 
autonomní univerzitě 
státu México. v České 
republice získala dok-
torský titul  v obo-
ru románské jazyky a 
další v Mexiku v oboru 
Latinskoamerická stu-
dia. Je autorkou, spo-
luautorkou a editorkou 
devíti knih a přes čtyři-
ceti vědeckých článků 
a knižních kapitol sou-
visejících s problemati-
kou mexických a obec-
ně latinskoamerických 
indiánských národů, 
jazyků, mezikulturních 
vztahů a vzdělávacích 
systémů. Také půso-
bí jako překladatelka, 
tlumočnice, spisovatel-
ka, textařka, zpěvač-
ka  a   propagátorka 
kulturně-vědeckých 
vztahů mezi Mexikem 
a Českou republikou.  

ZUZaNa eRdöSOVÁ  •  LISty Z MexIka 

Když jsem se před patnácti lety přistěhovala do 
Mexika, vdala se za Mexičana a porodila dceru, 
netušila jsem, do jak pestré a prazvláštní země mě 
osud zavál. Celé roky se dennodenně snažím v té 
krásné zemi plné podivných kulturních rozdílů, cha-
osu i bezstarostnosti plavat a narážím přitom na 
srdečnost i nepochopení v té nejryzejší podobě. 

vyCháZí
v říJnu



F. m. dOStOJeVSkiJ
ZLoČIn a tReSt

Cena 329  kč

Raskolnikov je nucen odejít ze studií. Žije v  zatuchlém 
pokoji, nemá peníze, hladoví, ale o poctivou práci nestojí. 
Aby mohl dokončit školu, chce se jeho sestra obětovat tím, 
že se provdá za bezcharakterního boháče Lužina. Raskol-
nikov sestře sňatek rozmluví. Jenže jak teď přijít k peně-
zům? Napadají ho hrůzné myšlenky… jednou z  nich je 
i vražda…

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
BíLÉ noCI

Cena 199  kč

JOHN SteiNBeck
na VÝChod od Ráje

Cena 329  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

 Darrell Standing byl nespravedlivě obviněn, že zabil 
svého profesora, a odsouzen na doživotí. Po konfliktu 
s dozorcem ho zavřou na sto dní do samovazby. Zažívá 
mučení a  trýznění. Aby utrpení unikl, nechá Darrell 
své  tělo  zdánlivě umřít, zato duše  dostane volnost 
a  putuje za dobrodružstvím. Kniha byla inspirována 
pravdivým případem nevinně odsouzeného.

SVĚTOVÁ ČETBA14/



kaRel kOStka–cUBeca
who aRe we?

Cena 369 kč

kaRel kOStka–cUBeca
kdo jSMe?
Cena 319 kč 

cHaRlOtte BRONtË
jana eyRoVá

Cena 299 kč

OScaR Wilde
oBRaZ doRIana GRaye

Cena 229  kč

karel CubeCa 
ohnIVá StoPa

V roce 1926 se Francií šíří nevysvětlitelné požá-
ry. Podle policie je zakládá Eva Hájková, uprchlá 
chovankyně ústavu pro duševně choré, původem 
z  Rakouska-Uherska. Nemělo by být složité ji 
najít a zatknout. Policejní komisař přizve k vy-
šetřování  lékaře, který Evu léčil. Jak je možné, 
že se žhářka z místa činu vždy vypaří jako dým?

HaNa HiNdRÁkOVÁ
BoUře nad SaVanoU

Cena 269  kč

HaNa HiNdRÁkOVÁ
SVítání nad SaVanoU

Cena 269   kč

kaRel cUBeca 
MUŽ,  

kteRÝ neVRhá Stín
Cena 299 kč

kaRel cUBeca
VyMěřenÝ  

ČaS
Cena 319  kč

kaRel cUBeca
kawa 9

Cena 329 kč

kaRel kOStka
toMáš Baťa  

a BaťoVSkÉ škoLStVí
Cena 329  kč

únoR

kaRel cUBeca
MUŽ, kteRÝ našeL SVŮj Stín

Cena 299 kč

Fayola je na otrokářské lodi zavlečena do 
Ameriky. Naopak Cameron, syn jednoho 
z nejbohatších otrokářů, zůstal bez pomo-
ci v Africe. Oba se děsí nebezpečné země, 
kde se ocitli, ale ani jeden se nemíní vzdát 
svého snu, že se jednou vrátí domů. Jakou 
cenu však budou muset zaplatit?

SVĚTOVÁ ČETBA 15/BELETRIESVĚTOVÁ ČETBA / BELETRIE



WilBUR SmitH
PRedátoR

Cena 349  kč

WilBUR SmitH
na LeoPaRdí SkáLe

Cena 329  kč

WilBUR SmitH 
nad PRoPaStí

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
PtaČí VodoPády

Cena 389  kč

WilBUR SmitH
řeka BohŮ  – noVÉ kRáLoVStVí

Cena 399  kč

Hui žije obklopen láskou milovaného otce, vládce města 
Láhún, jehož má nahradit. Za  krásnými fasádami paláců 
se však rodí špinavé spiknutí Huiho nevlastní matky a žár-
livého bratra, které Huiho přivede až do potupného zajetí 
uprostřed nepřátel Egypta. Od nich se mladý vyhnanec na-
učí důmyslnému umění boje, aby mohl stanout po boku 
mocného egyptského generála Tana a  v  nelítostné bitvě, 
v níž bojují samotní bohové, získat slávu jako nový hrdina.

nový roMán  
ZE sériE řEKa bohů

WilBUR SmitH
řeka BohŮ – BŮh PoUště

Cena 349 kč

WilBUR SmitH
řeka BohŮ II

SedMÝ PeRGaMen
Cena 379  kč

WilBUR SmitH
řeka BohŮ III

ČaRoděj
Cena 369  kč

WilBUR SmitH
řeka BohŮ

RoMán Ze StaRÉho eGyPta
Cena 399  kč

WilBUR SmitH
řeka BohŮ IV
VnItřní oko

Cena 349  kč

WilBUR SmitH
řeka BohŮ – FaRaon

Cena 349  kč

BELETRIE16/



divoKý PříLiv 
Píše se rok 1774. Rob Courtney žije svůj život 
v  poklidné obchodní stanici na východoafrickém 
pobřeží a  přitom sní o  velkém dobrodružství. Po 
smrti dědečka využije příležitost  a  odplouvá jako 
černý pasažér do Anglie. Brzy ovšem přijde téměř 
o  všechno a  nezbývá mu než nastoupit na brit-
skou válečnou loď, která míří přes Atlantik zkrotit 
vzbouřené americké kolonisty…

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 bílého 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
kořISt

Cena 369  kč

WilBUR SmitH
koBaLtoVÉ neBe 

Cena 369  kč

BELETRIE 17/BELETRIE
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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

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VRaŽdy V CheRRInGhaMU –  

tajeMStVí PRáZdnÉho tReZoRU
Cena 199  kč

m. cOStellO, N. RicHaRdS 
VRaŽdy V CheRRInGhaMU –  

PoSLední VLak do LondÝna

Oblíbený starý loutkář Otto těsně před začátkem 
představení nečekaně umírá na srdeční infarkt. Býva-
lý policista Jack při poskytování první pomoci objeví 
na jeho těle zvláštní tetování, které se mu zdá velmi 
povědomé. Jack pojme vážné podezření, že loutkářo-
va smrt nebyla pouhou nešťastnou náhodou. Spolu se 
Sarah se vydává po stopách zákeřného vraha.

lOUiS l' amOUR
Zákon PRÉRIe

Cena 269  kč

lOUiS l' amOUR
LÉČka

Cena 269 kč

lOUiS l‘ amOUR
odPLata

Cena 299  kč

lOUiS l' amOUR
VaRoVnÝ VÝStřeL 

Cena 269  kč

lOUiS l' amOUR 
MRtVÝ CIZIneC

Cena 299  kč

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.

BELETRIE18/

říjen



JameS patteRSON
SkRytÝ ZáMěR

Po hrůzných útocích na několik významných 
představitelů vlády se americká společnost 
otřásá v  základech. Vychází najevo, že vraždy 
mají na svědomí atentátníci, kteří se při plnění 
úkolů z vyšších míst neštítí ničeho. Alex Cross 
stojí před nejzapeklitějším případem své karié-
ry. Musí vyřešit, kdo stojí za snahou o převrat, 
a odvrátit tak nebezpečí třetí světové války.

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 
jaSnÝ CíL

Cena 329  kč

JameS patteRSON 
na šPatnÉ StRaně

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.

JameS patteRSON
20. oBěť

Cena 349  kč

Seržantka Lindsay Boxerová má na stole složitý 
případ. Vypadá to, že mezi třemi zastřelenými 
oběťmi existuje spojitost. Přesnost střel je stej-
ně děsivá jako výběr vrahova cíle. Zavraždě-
nými jsou totiž známé osobnosti, které tajily 
své kriminální aktivity. Má vraha považovat za 
hrdinu, nebo za obyčejného padoucha?

JameS patteRSON 
18. RUkojMí 
Cena 329  kč

BELETRIE 19/BELETRIE
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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.

m. H. claRk
na jednÉ LodI

Cena 319  kč

m. H. claRk
Přede MnoU 

Se neSChoVáš 
Cena 319 kč

MARY HIGGINS 
CLARK

Královna napínavých 
románů

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…

m. H. claRk
nePatříM tI

Laurie Moranová se zasnoubila s  bývalým 
moderátorem své investigativní televizní show 
a nyní radostně plánují budoucnost. Když se na 
ni ale obrátí rodiče zastřeleného doktora Bella, 
nová kauza producentku zaujme. Navíc se uka-
zuje, že doktor Bell možná nebyl tak dokonalý, 
jak se zdálo. A jak tohle souvisí s nebezpečným 
mužem, který Laurii vytrvale pronásleduje?

BELETRIE20/

říjen



daVid Bell 
RUkoPIS ZLoČInU

Cena 349 kč

Profesor literatury Connor Nye nebyl dlouho 
schopen nic napsat. Když mu konečně vyjde ro-
mán, doufá, že mu úspěch otevře dveře dál. Má to 
ale háček. Knihu totiž nenapsal on, ale jeho stu-
dentka, která před dvěma lety zmizela. V romá-
nu se navíc detailně popisuje dosud nevyřešený 
případ a Connor se tak ocitá v hledáčku policie.

k. kUBíčkOVÁ,  m. kUBíčkOVÁ 
Stíny VIChRoVSkÉho kLášteRa 

Cena 289  kč

emma HaUGHtON 
neŽ Padne tMa

Cena 349  kč

Doktorku Kate zasáhla osobní tragédie, proto 
ráda využije příležitosti strávit rok v  malé vý-
zkumné stanici na  Antarktidě. Její předchůdce 
údajně zemřel při tragickém neštěstí. Čím více 
však ubývá denního světla, tím více je všem čle-
nům základny jasné, že nešlo o pouhou nehodu 
a že vše pohlcující tma a nesnesitelná zima zdale-
ka nejsou jediným nebezpečím.

a. k. tURNeR
MRtVí UMí MLUVIt

Cena 329 kč

Cassie, asistentka v pitevně, už za svou praxi zaži-
la leccos. Ovšem teď před ní na stole leží někdo, 
koho velmi dobře znala. Cassie je přesvědčená, 
že dokáže vnímat poslední myšlenky mrtvých, 
a  teď cítí, že závěr patologa, dle kterého jde 
o  nešťastnou náhodu, není správný. Vidí snad 
ve svém zármutku přeludy, nebo se její intuice 
nemýlí a na smrti paní E. je něco zlověstnějšího?

a. J. BaNNeR
dRUhá díVka

Cena 299 kč

Phoebe pracuje v márnici, kde se má za úkol líčit 
nebožtíky před pohřebním obřadem. 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 pátrat po okolnostech smrti mladé ženy 
a dojde k šokujícím zjištěním. Lze jim ale věřit?

ROSe caRlyle
díVka V ZRCadLe

Cena 329 kč

maRia laNGNeR 
LÉČIteL

Cena 329 kč

ReNÁta NaVRÁtilOVÁ 
Setkání V SoUMRakU 

Cena 269  kč

BELETRIE 21/BELETRIE

Září

doPoRUČUjeMe



catHeRiNe cOOpeR
Co odhaLí BoUře

Bratři Adam a Will vyrazili lyžovat a vůbec je ne-
napadlo, že z husté vánice, která je zaskočila, už 
se jeden z nich nevrátí. O dvacet let později se na 
horské chatě blízko osudného místa sejdou čtyři 
lidé a je jisté, že někdo ví, co se tenkrát dooprav-
dy stalo. Když se po sněhové bouři objeví Wil-
lovo tělo, začne drsná hra odhalující propletené 
příběhy plné spojitostí se zapomenutou historií.

ROBeRt GOld
dVanáCt tajeMStVí

Novinář Ben Harper se ve své profesi zaměřil na 
kriminální případy. Nyní nastal čas, aby vynesl na 
světlo ten nejotřesnější, svůj vlastní. Když mu bylo 
osm, všemi otřásla brutální vražda jeho bratra a ka-
maráda, kteří byli ubodáni dívkami v jejich věku. 
Hrůzný čin ještě umocnila sebevražda matky obou 
bratrů. Ve světle nedávných událostí ale v Benovi 
klíčí podezření, že se vše odehrálo jinak…

liNda HOWaRd
Po ZáPadU SLUnCe

Město Wears Valley zasáhne sluneční bouře, která 
vyřadí z  provozu veškeré moderní vymoženosti. 
Nefunguje elektřina, lidem dochází jídlo a  sílící 
zima mění dny v boj o holý život. Plachá Sela vždy 
utíkala do samoty a bývalý voják Ben dal všem jas-
ně najevo, že o společnost nestojí. Nyní však oba 
musí vystoupit ze své ulity a možná čelit ještě něče-
mu ničivějšímu, než je přírodní katastrofa.

SidNey SHeldON
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.

SidNey SHeldON
Zítřek nedoŽeneš

Cena 329  kč

napětí
do poslední 

chvíle!

kaRl Hill
den hněVU
Cena 289 kč

keN mcclURe
 V  PříMÉM ohRoŽení

Cena 319  kč
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J. d. ROBB
doStIhne tě MInULoSt

Eva Dallasová řeší vraždu mrtvé informátor-
ky, která byla nalezena v popelnici. Z případu 
ji ale vyruší druhá oběť, žena ověšená šperky, 
jejíž tělo bylo odhaleno při stavebních pra-
cích. Evu nemile překvapí, že místo činu patří 
jejímu manželovi. Musí se ponořit do kom-
plikovaného světa nemovitostí, zneklidňující 
rodinné historie a šokujících tajemství.

J. d. ROBB
neŽ Udeří Stín

Cena 329  kč

Eva Dallasová je pod tlakem. Musí vyřešit šo-
kující vraždu bohaté matky, ale starosti jí dělá 
také manžel Roarke, který v davu okolo mrt-
voly zahlédne ke svému velkému znepokojení 
stín z minulosti. Eva si rychle uvědomí, že ten-
to případ bude úplně jiný než ostatní a že její 
role lovce se může v mžiku obrátit a zvrhnout 
v nebezpečnou hru.

J.d. ROBB
 MáM tě V hRStI

Cena 329  kč

Na schůzi, která má rozhodnout o  budouc-
nosti letecké společnosti, vtrhne viceprezident 
podniku Rogan, opásaný výbušninami. Masa-
kr vyšetřuje Eva Dallasová. Zjistí, že Rogan byl 
k činu donucen vyděrači, jež drželi jeho rodinu 
jako rukojmí. Na povrch ale vyplouvají mno-
hem horší věci a Eva má co dělat, aby se sama 
neocitla v hledáčku nelítostných vrahů.

J. d. ROBB
náS Se neZBaVíš

Cena 349  kč

Vše nasvědčuje tomu, že nový případ Evy Dallasové 
je zločin z vášně. Když však vyslechne ženu, která 
zavolala policii, její výpověď prostě nesedí. Navíc 
vraždu ohlásila více než hodinu po nalezení těla. Na 
jednu lež se nabalují další a Eva se dostává do víru 
událostí, v  jejichž centru stojí fanatická skupina 
a na povrch vyplývá děsivé zločinné spiknutí.

J. d. ROBB
neBeZPeČnÉ ZnáMoStI 

Cena 329  kč

J. d. ROBB
ZeMřeš V daLší kaPItoLe

Cena 329  kč

J.d. ROBB 
ZnáM tVoU MInULoSt 

Cena  329  kč

J.d. ROBB
ZáVan SMRtI

Cena 329  kč

BELETRIE 23/BELETRIE

Září
Leden



NORa ROBeRtS 
SkLeněnÝ oStRoV

Cena 349  kČ
Šest strážců musí putovat do Irska, kde je čeká pátrání 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 poprvé a její čistota a krása bere 
ostatním dech. Když Sawyer sleduje Anniku v jejím 
živlu, zjišťuje, že podléhá jejímu kouzlu. Uvědomu-
je si, že pokud se ztratí v jejím srdci, žádný kompas 
už ho nikdy nedovede zpátky na pevnou zem...

NORa ROBeRtS
hVěZdy oSUdU

Cena 349  kč

Výtvarnici Sashu pronásledují noční můry 
a nutí ji tvořit 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.

NORa ROBeRtS
údoLí tICha
Cena 329 kč

NORa ROBeRtS
taneC BohŮ
Cena 329  kč

NORA ROBERTS 

Proslavená autorka  
světových bestsellerů
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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 Adrianin otec? Matka bere nebezpečí 
na lehkou váhu, ale výhrůžky přejdou od slov k činům…

NORa ROBeRtS
kdyŽ PřIjde SoUMRak

Cena 369  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
neBe MÉ LáSky

Cena 369 kč

NORa ROBeRtS
na jMÉnU neZáLeŽí

Harry se v devíti letech stane zlodějem, aby pomohl 
své nemocné matce udržet střechu nad hlavou. Po její 
smrti se přestěhuje do Chicaga, kde pokračuje v loupe-
žích. Neustálé střídání identit mu vyhovuje, protože se 
nechce na nikoho vázat. Dokud ale nepotká Mirandu. 
Co bude muset podstoupit, aby získal něco cennějšího 
než vše, co kdy ukradl?
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Christian JaCq
ramses –   

syn světla
Cena 319  Kč

VaLErY EsPErian 
aCHnatOn 
Cena 349  Kč

Christian JaCq
ramses –  

CHrám miliOnů let
Cena 319 Kč

Christian JaCq
ramses –  

paní z abú simbelu 
Cena 319  Kč

Christian JaCq
ramses –  

bitva u Kadeše 
Cena 319  Kč

EDisOn MarshaLL
viKinG

Cena 289 Kč

MatthEW harFFY
Čas meČů

Cena 389  Kč

PaVLa PEšaVOVá
KeltsKá Kněžna

Cena 329   Kč

MariE JanÍČKOVá
železnÝ KlíČ

Cena 279   Kč

VaLErY EsPErian
tutanCHamOn

Cena 369  Kč

Tutanchamona již od prvního nádechu obklo-
povala aura zlověstné předtuchy. Přesto za svůj 
velmi krátký život dosáhl vysokých cílů. Aby 
ho kněží přijali, přesunul hlavní město zpět do 
Théb, zavrhl kacířství a  obnovil Amonův kult, 
čímž započal éru slavného Egypta. Jeho posed-
lost po odpuštění, které hledal u  bohů, ho ale 
zavedla na cestu plnou nebezpečí a zrady.

JarMiLa stránÍKOVá
ve stínu válKy

Cena 329  Kč

Píše se rok 1631 a celá Evropa se zmítá ve vál-
kách a  neštěstí. Na území Českého království 
vtrhla švédská vojska a  mnoho lidí je nuceno 
opustit svůj domov. Mezi nimi i sedláci Borek 
a Rischer, kteří se snaží chránit své rodiny. Švé-
dové jsou nelítostní a neberou ohled ani na děti. 
Krutým nepřátelům je třeba postavit se čelem, 
než si vezmou i to poslední, co lidem zbylo.

VaLErY EsPErian
nesmrtelnÝ CHeOps

Cena 369  Kč
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rOxanE DhanD 
vstŘíC dObrÉ naděJi

Cena 369  Kč

Johanna vyrůstá v roce 1683 v amsterodamském 
sirotčinci. V něm se tajně sblíží s Fransem, kte-
rý však musí odjet na jih Afriky pracovat v nově 
vzniklé kolonii Dobrá Naděje. Johanna by ho 
ráda následovala. Jedinou možností je závazek, že 
se v osadě provdá za některého ze starších boháčů. 
Na lodi se setká s Floriane, jejíž svět je od Johan-
nina na míle vzdálen, přesto se z nich stanou pří-
telkyně a spolu začnou spřádat plány, jak zvítězit 
nad nepřízní osudu.

rOxane  dHand  se narodila v brit-
ském Kentu. Již od útlého věku se 
věnovala vymýšlení nejrůznějších 
příběhů, které vyprávěla zejména 
svým sestrám. nyní se věnuje napl-
no dvěma velkým vášním – psaní 
a cestování, přičemž obě dokázala 
spojit při tvorbě románu  vstříc dob-
ré naději.
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aLLisOn PataKi
sisi, Osamělá CísaŘOvna

Cena 329   Kč

PhiLiPPa GrEGOrY
tŘi KrálOvny

Cena 369   Kč

PhiLiPPa GrEGOrY 
pOslední z tudOrOvCů

Cena 369   Kč

suzannE aLLain
dOpis sleČny sOpHie

Cena 289   Kč

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?

KatE BatEMan
Odvážná vOlba

Cena 299   Kč

Madeline odedávna nesnáší – a v skrytu duše mi-
luje – rošťáckého Gryffuda Daviese. Mezi jejich 
rodinami však po celá staletí vládne nenávist. 
Nyní se Gryff vrací z  napoleonských válek, již 
jako hrabě z Powysu. Děsí se nudného života na 
venkově a  rozhodne se zpestřit si ho románkem 
s Madeline, dívkou, kterou v dětství rád škádlil.

BEthanY BEnnEtt
lOrd se špatnOu pOvěstí

Škodolibé pomluvy lorda Amesburyho zcela 
zničily pověst lady Charlotte v očích londýn-
ské smetánky a  zmařily její šance na dobrý 
sňatek. Ovšem  provdat se za muže, jehož jí 
vybral otec, opravdu nehodlá. Jak uniknout 
ponižujícímu svazku? Charlotte dostane ší-
lený nápad, čiré bláznovství, ale nevidí jiné 
východisko.

ViCtOria COrnWaLL
prO Čest a lásKu

Grace je nejstarší dcera váženého majitele 
mlékárny a  žije poklidný a  pohodlný život 
v malebném Cornwallu. Jednoho dne se zde 
objeví pohledný Talek a s ním přicházejí i po-
chybnosti o Graceině identitě. Nezbývá než je 
rozptýlit. Jak se ale ukazuje, kamkoliv se Gra-
ce vydá, její tajemství ji bude následovat…

MaY McGOLDriCK 
rebelKa z vysOČiny

Cena 289   Kč
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ManuELa sChörGhOFEr 
nevěsta z Kláštera

Cena 349   Kč

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

GEOrGiE  BLaLOCK 
vzpurná prinCezna

Pro princeznu Louisu, dceru puritánské královny 
Viktorie, je život u dvora pozlaceným vězením. 
Obdařena krásou a  uměleckým talentem touží 
po svobodném rozletu. Rozhodne se navštěvo-
vat lekce na výtvarné škole, v nichž tvoří podle 
nahých mužských modelů. Navíc se zamiluje do 
svého učitele. Brzy však pochopí, že ani královští 
rebelové se svým povinnostem nevyhnou…

VErOniKa MOrEira 
má paní

Cena 239   Kč

VErOniKa MOrEira 
má pŘítelKyně

Cena 249   Kč

aManDa GEarD 
návrat na panství 

Cena 369   Kč

V roce 1940 dojde na panství Blackwater Hall k záhad-
nému zmizení lady Charlotte. Ve stejnou dobu obdrží 
její švagrová ve svém londýnském bytě dopis vypovída-
jící o tajemství, které musí zůstat navždy ukryto. Dnes, 
po letech, se bývalá reportérka Ellie vrací do rodné 
vísky, kde vybledlý dopis najde. Pochopí, že může být 
klíčem nejen k Charlottinu dávnému zmizení…

BarBara taYLOr BraDFOrD 
nástraHy minulOsti

Cena 369   Kč

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

BarBara t. BraDFOrD 
pánem svÉHO Osudu

Cena 349   Kč
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Anton Du Beke  ·  HOtel buCKinGHam

Londýn 1936. V exkluzivním hotelu Buckingham se setkávají mocní politici, úspěš-
ní podnikatelé, hvězdní herci a smetánka včetně členů královských rodin. Úkolem 
Raymonda de Guise a jeho souboru tanečníků je jediné – získat pozornost vzácných 
diváků a odvést ji od každodenních starostí. Za leskem tanečního sálu se však skrývá 
neřestný svět skandálů a tajemství.

BELETRIE30/
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nina DE GraMOnt 
vražda manželů marstOnOvÝCH

Cena 369   Kč

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

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 píše reportáž 
o lidech, kteří museli pracovat za války pro říši. 
Zjistí, že totálně nasazení byli i  její prarodiče. 
Její babička Christina se přitom dozví šokující 
informaci, která všechny hluboce zasáhne.

V. s. aLExanDEr
dívKy  

Od svatÉ maGdalÉny
Cena 329   Kč

V. s. aLExanDEr
OCHutnávaČKa

Cena 329   Kč

LOuisE FEin 
dCera Říše
Cena 329   Kč

rEné anOur 
vídeŇsKá Krev

Vídeň 1908. Ačkoli Fanny Goldmannová 
vystudovala medicínu, pracuje pouze jako 
pomocnice při pitvách v  ústavu soudního 
lékařství. Jednoho dne asistuje ohledání 
mrtvého bezdomovce a  všimne si, že není 
všechno tak, jak policie uvádí. Rozhodne se 
tělo tajně pitvat. Pátrání ji přivede na stopu 
zločinů, jež sahají až ke smetánce z nádher-
ných vídeňských paláců.

raChEL GiVnEY
taJemství mÉHO OtCe

Cena 349   Kč
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VaLEriE KOrtE 
neČeKeJ, až vyJde slunCe 

Cena 349  Kč

Julia vede úžasný život – ovšem jen na 
Instagramu. Ve skutečnosti to žádná sláva 
není. Manžel ji opustil, zůstala sama s dítě-
tem ve skromném bytě a její e-shop nevydě-
lává. Když se do sousedního domu nastěhu-
je přitažlivý sochař Alex, Julia se rozhodne 
jednat… čistě obchodně, pochopitelně.

 LiOBa aLBus
na stárnutí nemám Čas

Mila se chystá oslavit šedesátku v naprosté spo-
kojenosti. Má spoustu přátel, prosperující firmu, 
je singl a má dvě dospělé děti. I když o jejich do-
spělosti začne mít vážné pochyby. Znenadání se 
k  ní totiž nastěhuje syn s  nevychovaným psem 
a zanedlouho i ubrečená těhotná dcera. Když se 
ke všemu vynoří z  minulosti i  bývalí partneři, 
Mile nezbude nic jiného než stárnutí ještě odložit.

KELLY MOran 
OsudOvÉ setKání 

Cena 289  Kč

rOBYn nEELEY
blázzznivÉ námluvy

Cena 289  Kč

taMara McKinLEY
vzpOmínKy vyblednOu

Cena  329  Kč

susiE tatE
záKOn pŘitažlivOsti

Cena 299  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 ná-
znaky, že někdo tady Amy nechce. Když se jed-
noho dne probudí v lese celá zmatená a v roz-
trhané noční košili, pohár trpělivosti přeteče.

hOLLY JaMEs
Čistá pravda

Lucy má dojem, že jí v práci i v osobním ži-
votě vše vychází. Když ale den před naroze-
ninami čeká na přítele, který se jako obvykle 
zpozdil, přátelský barman jí namíchá speciál-
ní koktejl. Netuší, jak moc nápoj změní její 
život. Lucy totiž ztratí schopnost lhát, což 
může mít v rámci její rodiny, přátel a kolegů 
fatální následky. A co hůř, nedokáže lhát ani 
sama sobě.

BELETRIE32/
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LianE Mars 
CHlap na rOztrHnutí

Cena 349  Kč

Nadšená budoucí maminka Emílie se na předporodním 
kurzu seznámí s podnikatelkou Leonií, které těhoten-
ství úplně zničilo plány. Ačkoliv jsou jako voda a oheň, 
padnou si do noty. Další lekci mají absolvovat s tatínky 
svých dětí. Emílie 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 
Emílie! Kdo z téhle povedené trojice vypadne?

CathErinE rYan hYDE 
zatOulanÉ štěstí

Cena 329  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. Virginie ani po dvaceti letech nedokáže 
zapomenout. Jednoho dne jejího zatoulaného psa do-
vede zpátky mladý muž a Virginie je jako u vytržení, 
protože si je jistá, že se jejich cesty kdysi dávno zkřížily.

ELizaBEth LOWELL 
dOKOnalÝ taH 

Cena 319  Kč

Cathrin MOELLEr
manžel musí zmizet!

Cena 279  Kč

CathErinE rYan hYDE
Kam uKrÝt štěstí

Cena 299  Kč

ELizaBEth LOWELL
zrádnÉ vOdy

Cena  299  Kč

BEth MiLLEr 
žena, Která zaČala žít

Po dramatických událostech tráví Pearl po-
klidný život s  manželem v  malém domku 
na francouzském venkově. Matka jí zemřela 
a s otcem ztratila kontakt již dávno. Když se jí 
ozve bratr Greg s tím, že otec umírá, chce ho 
jet navštívit, ale přijede pozdě. Po pohřbu se 
dozví, že jí odkázal deníky psané těsnopisem, 
které Pearl postaví tváří tvář vlastním dávným 
tajemstvím.

MariE LaVaL
bezpeČnÝ pŘístav

S mobilní knihovnou uloženou v roztomilém 
žlutém autíčku brázdí Jenna cesty malebné-
ho ostrova a  vydává se vstříc novým nadě-
jím a snům. S občasnou mlhou a legendami 
o mořských pannách se vypořádá, horší bude 
vyjít s  protivným šéfem Danielem. I  další 
obyvatelé mají postranní úmysly. Jenže všech-
no není takové, jak se na první pohled zdá.

BELETRIE 33/BELETRIE

listOpad

únOr



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
plamen duše

Cena 349  Kč

Krásná léčitelka Selené jde za svým osudem do staro-
věkého Babylónu, Jeruzaléma a Alexandrie, do tajem-
ného pouštního města Magny s němými otroky i do 
exotického paláce radostí v Persii. Poznává učení bohy-
ně Isis, dávná zaříkávání beduínů, pavilon hindských 
lékařů. Její sen o místě, kde se lidem dostane pomoci 
a léčení, i její pouť za životní láskou – řeckým lékařem 
Andreasem – vrcholí v Římě za vlády císaře Claudia.

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
duHOvÝ Had

Cena 149   Kč

BarBara WOODOVá
dOKtOrKa samantHa

Cena 349   Kč

BarBara WOODOVá
vzdálená ŘeKa

Cena 369   Kč

BarBara  WOODOVá
panenKy z ráJe

Cena 349  Kč

BarBara WOODOVá
vyvOlená
Cena 289  Kč

BarBara  WOODOVá
strážKyně taJemství

Cena 289  Kč

BELETRIE34/
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ELizaBEth haran 
navždy spOlu

Cena 329   Kč

Jackson Hastings se stejně jako jeho předkové věnuje 
farmaření, ale stále ho to táhne do města. Z dědictví po 
babičce si proto ve městě zřídí 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 Jacksona bláznivě milo-
vala už od dětství, a všechno se začne komplikovat.

ELizaBEth haran 
pOd KarmínOvÝm nebem 

Cena 349  Kč

ELizaBEth haran
OHeŇ v srdCi

Cena 349   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
neFritOvÉ slzy

Cena 349  Kč

MErEDith aPPLEYarD
naděJe v OblaCíCH 

Cena 319   Kč

JaCKiE COLLins
smrtelnÉ pOKušení

Cena 129   Kč

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. 
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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

Lisa BrönniMann, 
uLriKE rEnK

uKradenÉ dětství
Cena 289  Kč

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 
života jí ale vstoupí Karim, zbožný muslim, kte-
rý 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 velký-
mi obtížemi nároky, které se na ženu muslima 
kladou. Navíc také tvrdě pocítí Karimovy závaz-
ky a záhy zjistí, že dvě ženy jsou mu málo.

hEra LinD
tisíC a Jeden den

Po nešťastném manželství se starším pilo-
tem Falkem se Kathrin bezhlavě zamiluje do 
Benda. Oddaně ho následuje do Íránu, kam 
Bend odchází za prací. Nová kultura však ne-
vítá Kathrin s otevřenou náručí, Chomejního 
strážcům víry je brzy   trnem v oku. A když 
se odvážně zastane třináctileté dívky, která má 
být donucena ke sňatku, postihnou Kathrin 
vážné následky.

BELETRIE36/
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MELita DEnKOVá 
první lásKa elišKy pŘemyslOvny

Cena 299   Kč

Na dvorské slavnosti se princezna Eliška 
Přemyslovna tajně zasnoubí s  bratrancem 
Janem Habsburským. Dětinské gesto... Ale 
když je zavražděn Václav III. a Čechy hleda-
jí nového krále, Eliška věří, že se jím stane 
právě Jan. Ve hře o trůn však hrají roli jiné 
zájmy než dívčí sny.

MELita DEnKOVá 
KrálOvna reJČKa

Cena 299   Kč

Po smrti své manželky se Václav II. ožení s osiře-
lou princeznou Richenzou. Dvanáctiletá dědička 
polské koruny se těší na nový život po boku čes-
kého krále, Václav se jí ale brzy pošle na osamělý 
hrad Budín, aby mohl pokračovat ve svém nevá-
zaném životě. Po letech se do odstrčené manžel-
ky zamiluje, osud si však pro krutě zkoušenou 
královnu připravil úplně jinou cestu.

MELita DEnKOVá
taJnÝ deníK blanKy 

z valOis
Cena 169   Kč

OLDŘišKa CiPrOVá
s CeJCHem Ďábla

Cena 239   Kč

OLDŘišKa CiPrOVá
draHOmíra
Cena 269   Kč

OLDŘišKa CiPrOVá 
KateŘina z pOděbrad

Cena 289   Kč

Mladičká Kateřina z  Poděbrad je provdána za 
uherského krále Matyáše Korvína. Její dvojče, sas-
ká vévodkyně Sidonie, jí závidí postavení králov-
ny, dokonce ji v hádce zraní. Když jede do Uher 
sestřino zranění vysvětlit, tváří v  tvář krásnému 
Matyášovi ztratí odvahu i  chuť přiznat, kdo je. 
Zastoupí sestru po jeho boku... i v jeho loži.

OLDŘišKa CiPrOVá
vládKyně viKinGů

Cena 269   Kč

Královská dcera Sigrid byla vedena ke křesťanství, 
přesto je však provdána do pohanského Švédska. 
Láskou k manželovi a Vikingům si Sigrid rychle 
vydobude své místo. Po manželově smrti se zapři-
sáhne, že říši udrží sama stůj co stůj. Aby odradila 
možné nápadníky, nechá kolovat zvěsti o své krve-
žíznivosti. Ale jak dlouho se dokáže přetvařovat?

Úžasné  
příběhy 

jedinečných 
žen naší 
historie
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hana WhittOn
anna ČesKá
Cena  289   Kč

Císař Karel IV. získal pro svou dceru Annu výhodnou 
partii – anglického krále! Mladičká česká princezna se 
za Richarda II. provdá v  šestnácti letech a  přicestuje 
do svého nového domova. Královský dvůr cizí nevěstu 
přijme zprvu chladně, ale mírná a  laskavá Anna Česká 
brzy prokáže, že je dcerou mistra diplomacie Karla IV. 
Obratným jednáním si postupně získá anglickou šlech-
tu. Dokáže si získat i lásku temperamentního Richarda?

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
anežKa ČesKá

Cena 299   Kč

BELETRIE38/
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JarOsLaVa ČErná
anežKa a Král

Cena 299   Kč

 Mladičká Anežka je oblíbenou dvorní dámou manžel-
ky českého krále Přemysla Otakara. Těžko si přiznává, 
že se zamilovala do manžela své ochránkyně, a prud-
kému citu se ze všech sil brání. Pak se s Otakarem ná-
hodou potká v noci na hradní chodbě a podlehne jeho 
mocnému kouzlu. Jenže král ví přesně, že dědic trůnu 
musí vzejít z manželského lože.

JarOsLaVa ČErná
sOudCe ČarOděJniC

Cena 289  Kč

JarOsLaVa ČErná
valdšteJn
Cena 289   Kč

JarOsLaVa ČErná
perCHta z rOžmberKa

Cena 269   Kč

JarOsLaVa ČErná
Kat mydláŘ 
Cena 289   Kč

JarOsLaVa ČErná
KrálOvna žOFie a váClav iv.

Cena 269   Kč

JarOsLaVa ČErná
vladislav ii.

Cena 289   Kč

JarOsLaVa ČErná
dvě marKÉty

Cena 279   Kč

Jan Jindřich Lucemburský je poslušným sy-
nem svých královských rodičů. Domluvený 
sňatek s tyrolskou vévodkyní Markétou, která 
zrovna neoplývá krásou, je ovšem předem od-
souzený k nezdaru. Nepřízeň osudu se rázem 
mění, když šlechtic najde útěchu a hlubokou 
lásku u Markéty Opavské.

jaRosLava 
ČERná

Jaroslava Černá se narodila 
v Hranicích. Její tvůrčí zájem 
osciluje mezi literární drá-
hou, na níž je velmi úspěšná, 
a širokou oblastí duchovna. 
zajímá ji psychologie i socio-
logie, věnuje se také esoteri-
ce a historii. 
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OtiLiE K. GrEzLOVá
štěŇátKO a terezKa

Cena 149  Kč

PEtra VErnErOVá
zaCHraŇte  

KOCOurKa míšu 
Cena 169  Kč

DOri hiLLEstaD ButLEr  •  milÝ peJsKu

Milý pejsku? Kdepak, škrtám! Vážené zvíře… Tohle drzé štěně totiž kocour Simon 
nemá ani trochu rád. A udělá všechno, aby se ho páníček zbavil. Rozhodne se na-
psat psisku důrazný dopis. Následná odpověď začne vtipnou korespondenci. Jejím 
výsledkem je sice vypuzení psa z domu, pak ale Simon zjistí, že to bez psiska vlasatě 
není ono. Měl by ho najít a přimět k návratu?

antJE sziLLat
KamarádKy Od KOní

Cena 199  Kč

antJE sziLLat 
KamarádKy Od KOní – 

CHyťte zlOděJe
Cena 199  Kč

listOpad
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OtiLiE K. GrEzLOVá
lumpíK zaCHraŇuJe

Cena 169  Kč

OtiLiE K. GrEzLOVá
natálKa a KnOFlíČeK

Cena 149   Kč

Jana hOCh
KrálOvsKÉ srdCe

Cena 279  Kč

JuLiE WaLD
taJemství stŘíbrnÉ Klisny

Cena 249  Kč

OtiLiE K. GrEzLOVá
Hledá se FlíČeK 

Cena 149   Kč

OtiLiE K. GrEzLOVá 
Káťa a beníK  

musí dO psí šKOly
Cena 149   Kč

Jana hOCh 
KrálOvsKÝ sen

Cena 299  Kč

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.

JuLiE  WaLD 
taJemství stŘíbrnÉ Klisny – s větrem 

O závOd

Ava se nesmírně těší na prázdniny, až bude moci 
s kamarády Lou a Elafem docházet na ranč. So-
raya, slepá klisna, ke které Ava silně přilnula, se 
má účastnit filmového natáčení, což by ranči fi-
nančně velmi pomohlo. Sorayin zdravotní stav 
se ale zhorší a Ava rozhodně nechce koně ztratit. 
Aby starostí nebylo málo, spolu s kamarády zjis-
tí, že se okolo ranče ochomýtá někdo podezřelý.

OtiLiE K. GrEzLOVá 
štěŇátKO ČiKO Hledá dOmOv

Čika, pejska z  útulku, si konečně vybere vysněná 
rodina s  malou Simonkou.  Dívenka však pejskovi 
nedokáže projevit lásku. A Čiko by si s ní chtěl tolik 
hrát! Rozhodne se proto vydat na dobrodružnou vý-
pravu zpět do útulku. Když je nalezen a vrácen maji-
telům, ani tehdy není Simonka nadšená. Co všechno 
se ještě musí stát, aby si Čiko získal její náklonnost?

ŘíJen

listOpad
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JEn CaLOnita 
letní rivalOvÉ

Cena 249  Kč

Kapela Perfect Storm doprovází na letní turné no-
vou chlapeckou skupinu. Ta se proslavila hitem ná-
padně připomínajícím píseň, kterou kytarista Per-
fect Storm složil pro Mac. Někdo ji musel ukrást 
z  toho nejsoukromějšího místa na světě, z  jejího 
deníku. Jak se tajemství dostalo ven? A jak zabránit 
konkurenční kapele, aby zničila Perfect Storm?

JEn CaLOnita
lÉtO, JaK má bÝt

Cena 249  Kč

JEn CaLOnita
neJlepší prázdniny  

na světě
Cena 229  Kč

JEn CaLOnita
lÉtO na tábOŘe

Cena 249  Kč

neJKrásněJší mandaly
prO malÉ prinCezny

Cena  99  Kč

EDita PLiCKOVá
šKOla Kreslení

Cena 169 Kč

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, mo-
ravské a slezské hory, ba leckdy i nižší kopeč-
ky. Nechte se očarovat lesními žínkami, vyhý-
bejte se obávaným zbojníkům, prozkoumejte 
podzemní říše permoníků…

t. POLášKOVá, n. LázniČKOVá 
neJKrásněJší pOvěsti –  

pŘíběHy z besKyd a valašsKa
Cena 289  Kč

JiŘÍ sVOBODa
neJKrásněJší pOvěsti

z mOravsKÉHO Krasu a OKOlí
Cena 289  Kč

BärBEL KörzDörFEr 
HOlKy na WHatsappu

Cena 269  Kč

PEtra LanGOVá 
prázdniny za trest

Cena 229  Kč

BärBEL KörzDörFEr 
HOlKy na WHatsappu – 

stále Online
Cena 289  Kč



PEtra MartišKOVá
lÉtO na maximum

Cena 249  Kč

PEtra MartišKOVá 
lÉtO na vOdě

Cena 249  Kč

PEtra MartišKOVá
lÉtO s FraJerem

Cena 249  Kč

PEtra MartišKOVá
útěK za lásKOu

Cena 249  Kč

PEtra MartišKOVá 
vůně lÉta
Cena 279  Kč

Nesmělá Letty a  svérázný Dam jsou nejlepší ka-
marádi. Tedy přesněji řečeno byli. Teď už je spojují 
jen tréninky  a  vzájemná nevraživost, takže společné 
prázdniny na chalupě jsou pro oba noční můrou. 
Když před sebou nemohou utéct, alespoň si navzá-
jem dělají ze života peklo. Jenže od nenávisti bývá jen 
krůček k lásce a tahle má nezaměnitelnou vůni léta...

PEtra MartišKOVá 
taneC v srdCi

Cena 269   Kč

PEtra MartišKOVá 
lÉtO v síti 

Cena 259   Kč

PEtra  MartišKOVá
letní vzplanutí

Sedmnáctiletá Val právě končí druhý 
ročník gymnázia a před ní jsou dva nej-
krásnější měsíce v  roce. Jenže s  rodiči za 
zády nehrozí, že by si mohla užít nějakou 
zábavu nebo snad dokonce prožít letní 
lásku. Tohle léto bude zaručeně ztracené. 
Netuší, že odjezd na tábor jí obrátí život 
vzhůru nohama, a zjistí, že někdy má člo-
věk to, co hledá, přímo před nosem…

PETRA MARTišková 
talentovaná autorka žije s  rodinou 
nedaleko Kadaně. Kromě knižní tvorby 
pro děti a  mládež se věnuje práci 
šéfredaktorky internetového magazínu 
pro ženy. Když zrovna sama nepíše vlastní 
texty, určitě nějakou knížku alespoň čte. 
ve volném čase se ráda toulá přírodou, 
baví ji také tanec, jóga a cestování.
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ŘíJen
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MAx Brooks  •  MINECRAFT – HORA

Osamocený průzkumník putuje nedozírnou ledovou tundrou. Brzy ale nastává temná 
noc, do níž vyrážejí nebezpeční mobové. Když před tou ohavnou cháskou uteče na vrchol 
hory, narazí na trosečníka Summera, který mistrovsky ovládá umění přežití v promrzlém 
kraji. Pokud se oba chtějí dostat domů, budou se muset naučit spolupracovat – jinak 
riskují, že přijdou úplně o všechno.

vychází

v LiSToPADU
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MINECRAFT

Mur LaFFErtY
mineCraFt –  

ztraCenÝ deníK
Cena 299   Kč

JasOn FrY
mineCraFt –  vÝprava

Cena 329  Kč

traCEY BaPtistE 
mineCraFt – brána

Cena 299   Kč

Matt FOrBECK
mineCraFt – váleČníCi

Cena 319  Kč

Max BrOOKs
mineCraFt – OstrOv

Cena 319  Kč

CathErYnnE M. VaLEntE 
mineCraFt – vetŘelCi

Cena 299   Kč

Osiřelá dvojčata Fin a Mo bydlí od narození 
v záhadné krajině End. Když portálem z Over-
worldu proniknou do Endu vetřelci, Mo s Fi-
nem nedokážou sami vzdorovat smrtícímu ne-
bezpečí. Moc je v  rukou jádroploditele Kraje 
a do boje se vrhá i samotný drak Endu.

C. B. LEE
mineCraFt – zapOmenutÝ svět

Cena 349  Kč

Noční návštěva staveniště vynese Jakeovi, 
Tankovi a Emily otravný trest. Musejí pomá-
hat v komunitním centru. Nuda se ale rychle 
mění v napínavou zábavu, když v zapomenu-
tém koutě centra objeví starý počítač, který 
skrývá úžasné tajemství. Postupují podle ná-
povědy, řeší tajuplné rébusy a noří se do ne-
bezpečných hlubin minecraftovského oceánu.

Přes 200 
milionů 

knih 
prodaných 
po celém 

světě
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taran Matharu 
vyvOlenÝ

Cena 299   Kč

taran Matharu
uČedníK –  

deníK invOKátOra
Cena 299  Kč

niCOLE COnWaY 
letOpisy draČíCH JezdCů 

Cena 269   Kč

hEathEr L. rEiD
dŘív, než tě uspí dÉmOni 

Cena 289   Kč

taran Matharu
uČedníK

Cena 289 KČ

Než mu schopnost přivolávat démony ob-
rátila život naruby, byl Fletcher jen kovář-
ským učedníkem. Nyní se má stát válečným 
mágem a bojovat s divokými orky, ohrožu-
jícími jeho vlast. Jenže po moci touží i  fa-
lešní šlechticové a  připravují zradu. Osud 
císařství leží ve Fletcherových rukou a jeho 
jediným pomocníkem je démon Ignatio…

taran Matharu
uČedníK a pyramida OrKů

Cena 289   Kč

taran Matharu
uČedníK a váleČnÝ máG

Cena 289   Kč

taran Matharu
uČedníK – zJevení dÉmOna

Cena 289   Kč

GaBriELa hOustOn
striGa

Cena  289  Kč

KristEn CiCCarELLi
isKari –  

uvězněná KrálOvna
Cena 289   Kč

KristEn CiCCarELLi 
isKari – dCera nOCi

Cena 319  Kč

Pochází z Londýna. Po ab-
solvování obchodní aka-
demie se v nakladatelství 
Penguin random House 
seznámil s nakladatelskou 
praxí. Vzápětí se pustil do 
psaní svého díla Učedník. 
Za necelý půlrok jeho text 
četlo přes tři miliony lidí.

TaRan 
MaThaRu

dOpOruČuJeme
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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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