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Vážení a milí,
opět se dostáváme do období dlouhých
podzimních a zimních večerů, které je
nejlépe zpestřit si zajímavou knihou.
Nakladatelství Alpress vám pro tyto příležitosti 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 galantního rošťáka. Už teď vím, že si tyto knihy
určitě budu brát do postele, protože nejlépe 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 navštívila 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 proti gustu… Já thrillery čtu zásadně večer
a s čajem. Také se Vám uleví, když zjistíte,
že máte vlastně takový jednoduchý a nepříliš napínavý život? Mně tedy rozhodně.
Všechny malé čtenáře jistě pobaví titul 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, tanečním mistrovi a kostlivcích ve skříni
zaujme na první pohled. Jaký konec čeká
luxusní hotel, nad nímž visí hrozba krachu? 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

4/
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publikace
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architektury

Gérard denizeau
BIBLE V OBRAZECH
SVĚTOVÝCH MALÍŘŮ

CENA 399 Kč

CENA 699 Kč

Rum

CENA 699 Kč

GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI

mandaly pro meditaci
a vnitřní rovnováhu

CENA 890 Kč

CENA 169 Kč

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

eller
bests

edita plickOVÁ
deník našeho děťátka
CENA 224 Kč

PRVNÍ ALBUM NAŠEHO DĚŤÁTKA

Naše miminko

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 můžeme popsat a doprovodit fotografiemi.
A věřte, ohlédnutí za útlým dětstvím ocení
i odrůstající potomek. Roztomilá publikace
s pravým plyšovým medvídkem.

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 připomenete podle doplněných fotografií.

CENA 489 Kč

CENA 299 Kč

NAŠE SVATBA
CENA 499 Kč

DÁRKOVÉ
PŘÍRODAPUBLIKACE
/ ŽIVÉ KNIHY

NA PÓLU

Dinosauři

CENA 649 Kč

CENA 649 Kč

F. HECKER / K. HECKER
PRŮVODCE PŘÍRODOU

Vladimír antonín
HOUBY – kapesní atlas

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč
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DŽUNGLE

CENA 649 Kč

Nuria Penalva
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA
CENA 329 Kč

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

H. JÄNNES / O. ROBERTS
Ptáci
CENA 249 Kč

CATHERINE DELVAUX
100 RECEPTŮ PRO ROZKVETLOU ZAHRADU,
BALKON I TERASU

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 druhů a popis jejich zvyků, rozšíření, nárocích na
potravu, způsobu hnízdění, s jehož pomocí
vstoupíme do tajuplného světa opeřenců.

Každé oko potěší pohled na rozkvetlý balkon, terasu 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.

CENA 499 Kč

H. JÄNNES / O. ROBERTS
PTÁCI NAŠICH VOD
A MOKŘADŮ
CENA 249 Kč
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ZÁHADY

JAN A. NOVÁK
za tajemstvím POKLADů
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
CENA 289 Kč

JAN A. NOVÁK
TEMPLÁŘI, ZEDNÁŘI a další
tajné společnosti
CENA 289 Kč

Jan A. Novák
TAJEMSTVÍ NAŠICH HRADŮ, pevností a tvrzí
CENA 329 Kč

JAN A. NOVÁK
HORY A KOPCE
OPŘEDENÉ TAJEMSTVÍM
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
TAJEMSTVÍ NAŠICH CHRÁMŮ
CENA 299 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 majetek, ale také se tu kuly pikle, mučilo a umíralo
násilnou smrtí. I proto mnoho sídel obestírají různé
záhady, nezřídka temné.
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JAN A. NOVÁK

Jan A. Novák
ZÁHADY BIBLE
CENA 279 Kč

JAN A. NOVÁK
PRVNÍ REPUBLIKA
CENA 299 Kč

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala první republika, je stále víc než dost. Dodnes se třeba spekuluje o úloze tajných spolků při jejím vzniku či původu
prvního prezidenta, o jeho společenských, špionážních i korupčních aférách. Nerozluštěny zůstávají
také různé kriminální záhady. Autor pátrá v naší historii po tom, co je prozatím obestřeno tajemstvím.

JAN A. NOVÁK
ZÁHADNÉ VYNÁLEZY
CENA 269 Kč

Známý novinář a publicista se zaměřením na
vědu, historii, záhady,
vesmír, přírodu, ekologii
a moderní technologie.
Vyznává přesvědčení, že
skutečná věda je především velké dobrodružství
poznání.

ZÁHADY
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Reinhard Habeck
Pohřbená tajemství
CENA 299 Kč

MICHAEL FITZGERALD
NEOBJASNĚNÉ ZÁHADY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Jitka Lenková
Záhady kolem nás

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

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

CENA 329 Kč

CENA 249 Kč

Matt Lamy
100 tajuplných
záhad světa
CENA 329 Kč

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

VLADIMÍR LIŠKA
největší záhady dávných Čech

MAGDALENA ZACHARDOVÁ
VZKAZY OD PRASTARÉ CIVILIZACE

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

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

CENA 269 Kč

VLADIMÍR LIŠKA
MAGICKÁ MÍSTA
ČESKÉ REPUBLIKY
CENA 269 Kč

CENA 279 Kč
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LITERATURA FAKTU
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JAN BAUER
převratné události
v dějinách lidstva

IWONA KIENZLER
EVROPA JE RODU ŽENSKÉHO
CENA 269 Kč

CENA 289 Kč

Slávka Poberová
Osudy českých šlechtičen

Jsou každá jiná. Perchta přímo vybízí, aby se
stala obětí, Eva se do všeho vrhá po hlavě, Eliška Kateřina zase marně touží po lásce, Zuzana
se spokojí s málem, ale pro syna chce jen to nejlepší… 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 habsburků
CENA 319 Kč

JAN BAUER
ženy z rodu přemyslovců
CENA 319 Kč

SłAWOMIR KOPER
TAJnosti a skandály
starověku

JOHN WITHINGTON
NEJZNÁMĚJŠÍ ATENTÁTY
V DĚJINÁCH
CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

BERNARD LECOMTE
TAJEMSTVÍ KREMLU
CENA 329 Kč

douglas boyd
1000 let ruské
rozpínavosti
CENA 349 Kč

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

CAROL ANNE DAVIS
ZRŮDY S LIDSKOU TVÁŘÍ
CENA 329 Kč

CHRISTOPHER MACHT
HITLEROVA ZPOVĚĎ
CENA 329 Kč

LITERATURA
LITERATURAFAKTU
FAKTU/ ZÁHADY
/ SPORT
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John Marlowe
NEJKRUTĚJŠÍ PSYCHOPATI
V DĚJINÁCH
CENA 269 Kč

JENNIFER WRIGHT
VRAŽEDKYNĚ – Ženy s krví na rukou

Mikkel Borch–Jacobsen
PACIENTI SIGMUNDA FREUDA

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 člověk věděl, co se za jejich pohnutkami skrývalo.
Pravdivé příběhy nejznámějších vražedkyň v dějinách, které otřásly společností a změnily pohled
na něžné pohlaví.

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

CENA 269 Kč

STEPHAN HARBORT
KDYŽ VRAŽDÍ DĚTI
CENA 299 Kč

CENA 399 Kč

DINA ŠTĚRBOVÁ
TYRKYSOVÁ HORA

JIM DAVIDSON
MŮJ EVEREST

MIKE HORN
DOTKNOUT SE NEBES

Marek Novotný
Trůny bohů

Eugen E. Hüsler
Turistický průvodce
Dolomity

Eva maria Wecker
ALPY–
nejkrásnější vyhlídky

U. PREUNKERT / A. RINK
ALPY NA ELEKTROKOLE

JASON SUMNER
CYKLISTIKA

CENA 329 Kč

CENA 329 Kč

CENA 389 Kč

CENA 329 Kč

CENA 319 Kč

CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

CENA 269 Kč
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esoterika

MICHEL HENNIQUE
KYVADLO OD A DO Z
CENA 289 Kč

eili goldberg
Velký snář

snář
1000 klasických snů

CENA 699 Kč

CENA 299 Kč

Snad každý člověk má sny. Divoké, klidné,
barevné, šedivé, bláznivé, romantické, krásné 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 sedmisetstránkové publikaci, abyste mohli alespoň
lehce poodhalit magické tajemství spánku…

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 uznávaných 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.

Petra Sonnenberg
Praktické využití
věšteckého kyvadla
CENA 349 Kč

jeme

oruču

dop

M. MISSING / E. Gach
KARTY ANDĚLŮ
CENA 399 Kč

LIZ DEAN
KOUZLO TAROTU

JAYNE WALLACE
ANDĚLSK Ý TAROT

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

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 moudrem andělů. Zodpoví vaše otázky a obohatí
vaše výklady o nadpozemskou inspiraci.

CENA 449 Kč

CENA 449 Kč
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ZDRAVÍ
a DUŠEVNÍ
ROZVOJ
ESOTERIKA
/ zdraví
ní
aktiv
relax

CHRISTINE BURKE
JÓGA PRO ZDRAVÍ
CENA 349 Kč

NICOLE REESE
JÓGA – KROK ZA KROKEM,
SNADNO A S RADOSTÍ
CENA 389 Kč

steven cardoza
praktická cvičení
podle čínské medicíny

ANTHONY ROBBINS
PROBUĎTE SVOU SPÍCÍ SÍLU

Rádi byste si zacvičili jógu doma, ale nevíte
přesně, jak na to? Nicole Reese, zkušená cvičitelka jógy, vás pomocí doprovodných fotografií 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.

CENA 399 Kč

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

CENA 299 Kč

best

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

sell

er

Nicole Bailey
tantra
CENA 369 Kč

marina del carmen
Kámasútra
CENA 299 Kč

lada SKULILOVÁ
Šťastný domov
pomocí FENG šuej
CENA 269 Kč

GUILLERMO FERRARA
TANTRA
CENA 349 Kč

Chcete být ti nejlepší milenci, neodolatelní partneři a prožít 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 milováním a nechte se inspirovat nádhernými erotickými fotografiemi všech milostných pozic a podnětnými informacemi,
které vám pomohou obohatit a zpestřit váš sexuální život.
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PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY

JAN ESKYMO WELZL
třicet let na zlatém severu
CENA 329 Kč

I. NITOBÉ / S. M. WILSON
BUŠIDÓ
CENA 199 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 konečně přestěhovat na černý kontinent. Stala se součástí africké rodiny, začala podnikat a dočkala se svých vysněných
dobrodružství. Jaká ve skutečnosti jsou? Jaké to je být Evropankou v africké rodině? Splněný sen, nebo africké peklo?

edward snowden
nesmazatelné záznamy

vladimíra Černajová
sejdeme se v pět

CENA 389 Kč

CENA 269 Kč

JULIAN NORTON
ZVĚROLÉKAŘ V akci

julian Norton
Zvěrolékař z Yorkshiru

vladimíra černajová
ŽIVOT JE PES

Philipp Schott
ZVĚROLÉKAŘ ZASAHUJE

GARY PAULSEN
DIVOKÁ PUSTINA

ANNA TARNEKE
TEĎ TO TROCHU ŠTÍPNE

SHAUN MOREY
NEUVĚŘITELNÉ A PRAVDIVÉ
RYBÁŘSKÉ HISTORKY

Max Skittle
Další prosím

CENA 289 Kč

CENA 249 Kč

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč

CENA 299 Kč

CENA 279 Kč

CENA 329 Kč

Zuzana Erdösová
začala profesně působit v Mexiku v roce
2007 a od roku 2012
zde trvale žije. Přes
deset let je vědecko u p ra c ov n i c í n a
Autonomní univerzitě
státu México. V České
republice získala doktorský titul v oboru Románské jazyky a
další v Mexiku v oboru
Latinskoamerická studia. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou
devíti knih a přes čtyřiceti vědeckých článků
a knižních kapitol souvisejících s problematikou mexických a obecně latinskoamerických
indiánských národů,
jazyků, mezikulturních
vztahů a vzdělávacích
systémů. Také působí jako překladatelka,
tlumočnice, spisovatelka, textařka, zpěvačk a a p ro pa gáto r k a
kulturně-vědeckých
vztahů mezi Mexikem
a Českou republikou.

vychá
zí
v říjnu

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, chaosu i bezstarostnosti plavat a narážím přitom na
srdečnost i nepochopení v té nejryzejší podobě.

14/

SVĚTOVÁ ČETBA

F. M. DOSTOJEVSKIJ
Uražení a ponížení

F. M. DOSTOJEVSKIJ
bílé noci

CENA 299 Kč

CENA 199 Kč

F. M. DOSTOJEVSKIJ
ZLOČIN A TREST
CENA 329 Kč

JACK LONDON
DÉMON ALKOHOL

JACK LONDON
martin eden

CENA 229 Kč

CENA 299 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. Raskolnikov sestře sňatek rozmluví. Jenže jak teď přijít k penězům? Napadají ho hrůzné myšlenky… jednou z nich je
i vražda…

JOHN STEiNBECK
NA VÝCHOD OD RÁJE
CENA 329 Kč

John Steinbeck
Hrozny hněvu
CENA 329 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.

John Steinbeck
Na Plechárně
CENA 269 Kč

john steinbeck
o myších a lidech
CENA 229 Kč

světová četba
/ beletrie
BELETRIE
úno

charlotte BRONTË
Jana Eyrová
CENA 299 Kč

15/
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KAREL KOSTKA–Cubeca
KDO JSME?
CENA 319 Kč

Karel Cubeca
Ohnivá stopa

oscar wilde
obraz doriana graye
CENA 229 Kč

KAREL KOSTKA–Cubeca
who are we?
CENA 369 Kč

Karel Cubeca
Muž,
který nevrhá stín
CENA 299 Kč

V roce 1926 se Francií šíří nevysvětlitelné požáry. 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 vyšetřování lékaře, který Evu léčil. Jak je možné,
že se žhářka z místa činu vždy vypaří jako dým?

KAREL CUBECA
Vyměřený
čas

KAREL kostka
Tomáš baťa
a baťovské školství

CENA 319 Kč

CENA 329 Kč

Hana Hindráková
Bouře nad savanou

HANA HINDRÁKOVÁ
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU

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 pomoci 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?

KAREL CUBECA
KAWA 9
CENA 329 Kč

CENA 269 Kč

CENA 269 Kč
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BELETRIE

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ
román ze starého egypta
CENA 399 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ II
sedmý pergamen
CENA 379 Kč

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ III
čaroděj

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ IV
vnitřní oko

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – FARAON

WILBUR SMITH
ŘEKA BOHŮ – bůh pouště

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

WILBUR SMITH
PREDÁTOR

Wilbur Smith
ptačí vodopády

CENA 349 Kč

CENA 389 Kč

WILBUR SMITH
NA LeopardÍ SKÁLE

Wilbur Smith
nad propastí

CENA 369 Kč

CENA 349 Kč

nový román
ze série řeka bohů

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 žárlivého bratra, které Huiho přivede až do potupného zajetí
uprostřed nepřátel Egypta. Od nich se mladý vyhnanec naučí 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.

CENA 329 Kč

CENA 369 Kč

BELETRIE

nové
osudy
rodu
Courtneyů
z dílny
wilbura
smitha

říje
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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 britskou válečnou loď, která míří přes Atlantik zkrotit
vzbouřené americké kolonisty…

Wilbur Smith
Volání havrana

WILBUR SMITH
KOBALTOVÉ NEBE

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

Wilbur Smith
Kořist

Wilbur Smith
Tajemný oheň

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.

CENA 369 Kč

CENA 369 Kč

18/

BELETRIE

Louis L‘ Amour
Odplata

LOUIS L' AMOUR
LÉČKA

LOUIS L' AMOUR
ZÁKON PRÉRIE

LOUIS L' AMOUR
VAROVNÝ VÝSTŘEL

CENA 299 Kč

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.

CENA 269 Kč

říje

CENA 269 Kč

n

M. Costello, N. Richards
VRAŽDY V CHERRINGHAMU –
Mrtvá v Temži

M. Costello, N. Richards
VRAŽDY V CHERRINGHAMU –
SMRT ZA ÚPLŇKU

CENA 199 Kč

CENA 199 Kč

M. Costello, N. Richards
VRAŽDY V CHERRINGHAMU –
POSLEDNÍ VLAK DO LONDÝNA

M. Costello, N. Richards
VRAŽDY V CHERRINGHAMU –
Záhada panství Mogdon
CENA 199 Kč

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

M. Costello, N. Richards
VRAŽDY V CHERRINGHAMU –
TAJEMSTVÍ PRÁZDNÉHO TREZORU
CENA 199 Kč

BELETRIE
pr o

si n e
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James Patterson
JASNÝ CÍL
CENA 329 Kč

e
ze sérioss
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James Patterson
SKRYTÝ ZÁMĚR

James Patterson
ZAČNI SE PTÁT

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 kariéry. Musí vyřešit, kdo stojí za snahou o převrat,
a odvrátit tak nebezpečí třetí světové války.

Po vyhazovu od policie provozuje Bill Robinson
penzion na pobřeží a o okolní svět se moc nezajímá. 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.

CENA 349 Kč

JAMES PATTERSON
NA TENKÉM LEDĚ
CENA 329 Kč

James Patterson
Na špatné straně
CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
19. VÁNOCE

James Patterson
20. OBĚŤ

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 odvrátil pozornost. Lační po bohatství, krvi i pozornosti médií a jeho chamtivost nezná hranic.

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

CENA 329 Kč

JAMES PATTERSON
18. RUKOJMÍ
CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

20/
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Královna napínavých
románů

n

M. H. CLARK
NA JEDNÉ LODI
CENA 319 Kč

M. H. CLARK
NEPATŘÍM TI

MARY HIGGINS
CLARK

M. H. CLARK
Přede mnou
Se neschováš
CENA 319 Kč

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 ukazuje, že doktor Bell možná nebyl tak dokonalý,
jak se zdálo. A jak tohle souvisí s nebezpečným
mužem, který Laurii vytrvale pronásleduje?

M. H. CLARK
Do posledního dechu

Sara O’Leary
Cizí žena v mém domě

Televizní producentka Laurie si pro svůj pořad
vybrala další neobjasněný případ. Za podivných
okolností spadla ze střechy Metropolitního muzea 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.

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…

CENA 329 Kč

CENA 249 Kč

BELETRIE
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K. KUBÍČKOVÁ, M. KUBÍČKOVÁ
STÍNY VICHROVSKÉHO KLÁŠTERA
CENA 289 Kč

Emma Haughton
NEŽ PADNE TMA

A. K. TURNER
MRTVÍ UMÍ MLUVIT

CENA 349 Kč

CENA 329 Kč

Doktorku Kate zasáhla osobní tragédie, proto
ráda 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.

Cassie, asistentka v pitevně, už za svou praxi zažila 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?

zář

ROSE CARLYLE
DÍVKA V ZRCADLE
CENA 329 Kč

í

Maria Langner
léčitel
CENA 329 Kč

A. J. Banner
DRUHÁ DÍVKA

David Bell
RUKOPIS ZLOČINU

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?

Profesor literatury Connor Nye nebyl dlouho
schopen nic napsat. Když mu konečně vyjde román, doufá, že mu úspěch otevře dveře dál. Má to
ale 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 ocitá v hledáčku policie.

CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

Renáta Navrátilová
setkání v soumraku
CENA 269 Kč
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KARL HILL
DEN HNĚVU
CENA 289 Kč
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KEN McClure
V PŘÍMÉM OHROŽENÍ
CENA 319 Kč

Catherine Cooper
CO ODHALÍ BOUŘE

Robert Gold
DVANÁCT TAJEMSTVÍ

Bratři Adam a Will vyrazili lyžovat a vůbec je nenapadlo, 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 doopravdy stalo. Když se po sněhové bouři objeví Willovo tělo, začne drsná hra odhalující propletené
příběhy plné spojitostí se zapomenutou historií.

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 kamaráda, 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…
říje

n

Napětí
do poslední
chvíle!

SIDNEY SHELDON
Neklid

Linda Howard
PO ZÁPADU SLUNCE

Bývalá zlodějka Tracy seká po narození syna dobrotu. 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, nebezpečnější a bezohlednější než kdy dřív.

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 jasně najevo, že o společnost nestojí. Nyní však oba
musí vystoupit ze své ulity a možná čelit ještě něčemu ničivějšímu, než je přírodní katastrofa.

CENA 369 Kč

SIDNEY SHELDON
zítřek nedoženeš
CENA 329 Kč

BELETRIE
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J.D. Robb
Znám tvou minulost
CENA

329 Kč

J. D. ROBB
DOSTIHNE TĚ MINULOST

J. D. ROBB
NÁS SE NEZBAVÍŠ

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

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.

CENA 349 Kč

J.D. Robb
Závan smrti
CENA 329 Kč

J. D. ROBB
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
CENA 329 Kč

J. D. ROBB
NEŽ UDEŘÍ STÍN

J.D. Robb
MÁM TĚ V HRSTI

Eva Dallasová je pod tlakem. Musí vyřešit šokující vraždu bohaté matky, ale starosti jí dělá
také 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.

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

CENA 329 Kč

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

CENA 329 Kč
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Proslavená autorka
světových bestsellerů

Nora Roberts
SKLENĚNÝ OSTROV

CENA 349 Kč

Nora Roberts

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
ÚDOLÍ TICHA
CENA 329 Kč

Nora Roberts
Hvězdy osudu

NORA ROBERTS
ČAROVNÁ ZÁTOKA

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.

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. Uvědomuje si, že pokud se ztratí v jejím srdci, žádný kompas
už ho nikdy nedovede zpátky na pevnou zem...

CENA 349 Kč

CENA 349 Kč

NORA ROBERTS
TANEC BOHŮ
CENA 329 Kč
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NORA ROBERTS
NOVÝ ZAČÁTEK

Nora Roberts
Úkryt

CENA 349 Kč

CENA 369 Kč

Nora Roberts
NA JMÉNU NEZÁLEŽÍ

NORA ROBERTS
POSELSTVÍ KRVE
CENA 349 Kč

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 loupežích. 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?

Nora Roberts
Pramen moci

NORA ROBERTS
nebe mé lásky
CENA 369 Kč

NORA ROBERTS
SPODNÍ PROUDY

CENA 349 Kč

CENA 369 Kč

Nora Roberts
STEJNÁ JAKO ONA
CENA 389 Kč

NORA ROBERTS
když přijde soumrak
CENA 369 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
Povolené ztráty
CENA 369 Kč
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Christian Jacq
ramses –
syn světla
CENA 319 Kč

Christian Jacq
Ramses –
Chrám milionů let

Christian Jacq
RAMSES –
paní z abú simbelu

CENA 319 Kč

CENA 319 Kč

Christian Jacq
RAMSES –
bitva u kadeše
CENA 319 Kč

VALERY ESPERIAN
NESMRTELNÝ CHEOPS
CENA 369 Kč

JARMILA STRÁNÍKOVÁ
VE STÍNU VÁLKY

VALERY ESPERIAN
TUTANCHAMON

Píše se rok 1631 a celá Evropa se zmítá ve válkách 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. Švédové jsou nelítostní a neberou ohled ani na děti.
Krutým nepřátelům je třeba postavit se čelem,
než si vezmou i to poslední, co lidem zbylo.

Tutanchamona již od prvního nádechu obklopovala 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 posedlost po odpuštění, které hledal u bohů, ho ale
zavedla na cestu plnou nebezpečí a zrady.

CENA 329 Kč

EDISON MARSHALL
VIKING
CENA 289 Kč

CENA 369 Kč

VALERY ESPERIAN
ACHNATON

MATTHEW HARFFY
ČAS MEČŮ
CENA 389 Kč

CENA 349 Kč

Pavla Pešavová
Keltská kněžna
CENA 329 Kč

MARIE JANÍČKOVÁ
ŽELEZNÝ KLÍČ
CENA 279 Kč

27/

BELETRIE
á zí
vych í
v z ář

Roxane Dhand
VSTŘÍC DOBRÉ NADĚJI
CENA 369 Kč

Johanna vyrůstá v roce 1683 v amsterodamském
sirotčinci. V něm se tajně sblíží s Fransem, který 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 Johannina na míle vzdálen, přesto se z nich stanou přítelkyně a spolu začnou spřádat plány, jak zvítězit
nad nepřízní osudu.

Roxane Dhand se narodila v britském Kentu. Již od útlého věku se
věnovala vymýšlení nejrůznějších
příběhů, které vyprávěla zejména
svým sestrám. Nyní se věnuje naplno dvěma velkým vášním – psaní
a cestování, přičemž obě dokázala
spojit při tvorbě románu Vstříc dobré naději.
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Philippa Gregory
Tři královny
CENA 369 Kč

Bethany Bennett
LORD SE ŠPATNOU POVĚSTÍ

Kate Bateman
ODVÁŽNÁ VOLBA

Škodolibé pomluvy lorda Amesburyho zcela
zničily pověst lady Charlotte v očích londýnské 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 šílený nápad, čiré bláznovství, ale nevidí jiné
východisko.

Madeline odedávna nesnáší – a v skrytu duše miluje – 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.

CENA 299 Kč

PHILIPPA GREGORY
POSLEDNÍ Z TUDOROVCŮ
CENA 369 Kč

říje

n

MAY McGOLDRICK
REBELKA Z VYSOČINY
CENA 289 Kč

Suzanne Allain
DOPIS SLEČNY sophie
CENA 289 Kč

ALLISON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAŘOVNA
CENA 329 Kč

Sophronia Lattimorová svou šanci na lásku již
propásla a musí se spokojit s nenápadnou rolí
gardedámy. Když svými radami zachrání jednoho 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?

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 pochybnosti o Graceině identitě. Nezbývá než je
rozptýlit. Jak se ale ukazuje, kamkoliv se Grace vydá, její tajemství ji bude následovat…
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BARBARA T. BRADFORD
PÁNEM SVÉHO OSUDU
CENA 349 Kč

Barbara Taylor Bradford
NÁSTRAHY MINULOSTI

Manuela Schörghofer
NEVĚSTA Z KLÁŠTERA

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 intrikami a bojem o moc.
Jamesovu kariéru ohrozí ničivý požár i komplikovaný vztah s Henryho dcerou Alexis, které se kdysi
nesměle dvořil.

Franka, mladší dcera pána z Marienfeldu, se jen
těžce smiřuje s osudem řeholnice, zatímco sestra Melinda se smí vdát. Franka si chce ještě 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.

CENA 369 Kč

CENA 349 Kč

led

en

VERONIKA MOREIRA
MÁ PŘÍTELKYNĚ
CENA 249 Kč

Amanda Geard
NÁVRAT NA PANSTVÍ
CENA 369 Kč

V roce 1940 dojde na panství Blackwater Hall k záhadnému zmizení lady Charlotte. Ve stejnou dobu obdrží
její švagrová ve svém londýnském bytě dopis vypovídající 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…

VERONIKA MOREIRA
MÁ PANí
CENA 239 Kč

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 navštěvovat 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…

30/
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Anton Du Beke · HOTEL BUCKINGHAM

Londýn 1936. V exkluzivním hotelu Buckingham se setkávají mocní politici, úspěšní 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.
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Louise Fein
dcera říše
CENA 329 Kč

Nina de Gramont
VRAŽDA MANŽELŮ MARSTONOVÝCH

René AnouR
VÍDEŇSKÁ KREV

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 manželova opakovaná nevěra. Jednoho večera proto políbí svou
dceru, nasedne do auta a zmizí neznámo kam,
aniž by tušila, jaký poprask tím způsobí.

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 nádherných vídeňských paláců.

CENA 369 Kč

RACHEL GIVNEY
TAJEMSTVÍ MÉHO OTCE
CENA 349 Kč

V. S. Alexander
Ochutnávačka
CENA 329 Kč

V. S. Alexander
ZRADA BÍLÉ RŮŽE

Ivana Andrews
Deník marie K.

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 Mnichově začnou objevovat letáky poukazující na zločiny nacistů vůči Židům. Natálie ví, kdo za nimi
stojí, a neváhá se k odboji přidat, přestože jí hrozí nebezpečí i od těch, kterým důvěřuje nejvíc.

Petru už unavují snoubencovy žárlivé scény
i tlak na založení rodiny, ale slibně se jí rozbíhá 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.

CENA 329 Kč

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

CENA 289 Kč
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ROBYN NEELEY
BLÁZZZNIVÉ NÁMLUVY
CENA 289 Kč

Holly James
ČISTÁ PRAVDA

MARIE LAVAL
TAJEMSTVÍ SÍDLA BELLeFONTAINE

Lucy má dojem, že jí v práci i v osobním životě vše vychází. Když ale den před narozeninami čeká na přítele, který se jako obvykle
zpozdil, přátelský barman jí namíchá speciální 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.

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

CENA

SUSIE TATE
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
CENA 299 Kč

úno

329 Kč

r

TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYBLEDNOU
CENA

Valerie Korte
NEČEKEJ, AŽ VYJDE SLUNCE

Lioba Albus
NA STÁRNUTÍ NEMÁM ČAS

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

Mila se chystá oslavit šedesátku v naprosté spokojenosti. Má spoustu přátel, prosperující firmu,
je singl a má dvě dospělé děti. I když o jejich dospělosti 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.

CENA 349 Kč

329 Kč

KELLY MORAN
osudové setkání
CENA 289 Kč

33/

BELETRIE
úno

r

CATHERINE RYAN HYDE
KAM UKRÝT ŠTĚSTÍ
CENA 299 Kč

Marie Laval
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

Catherine Ryan Hyde
ZATOULANÉ ŠTĚSTÍ

S mobilní knihovnou uloženou v roztomilém
žlutém autíčku brázdí Jenna cesty malebného ostrova a vydává se vstříc novým nadějím 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 všechno není takové, jak se na první pohled zdá.

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

list
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CENA 329 Kč

Cathrin Moeller
Manžel musí zmizet!
CENA 279 Kč

d

ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNÉ VODY
CENA

299 Kč

Beth Miller
ŽENA, KTERÁ ZAČALA ŽÍT

Liane Mars
CHLAP NA ROZTRHNUTÍ

Po dramatických událostech tráví Pearl poklidný 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.

Nadšená budoucí maminka Emílie se na předporodním
kurzu seznámí s podnikatelkou Leonií, které těhotenství 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?

CENA 349 Kč

ELIZABETH LOWELL
DOKONALÝ TAH
CENA 319 Kč
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barbara woodová
DUHOVÝ HAD

BARBARA woodová
PANENKY z ráje

CENA 149 Kč

CENA 349 Kč

BARBARA woodová
POD AFRICKÝM SLUNCEM
CENA 389 Kč

BARBARA WOODová
vzdálená řeka
CENA 369 Kč

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

Barbara woodová
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ
CENA 289 Kč

BARBARA WOODová
doktorka samantha
CENA 349 Kč

Barbara Woodová
DOKONALÁ HARMONIE

BARBARA woodová
plamen duše

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

Krásná léčitelka Selené jde za svým osudem do starověkého Babylónu, Jeruzaléma a Alexandrie, do tajemného pouštního města Magny s němými otroky i do
exotického paláce radostí v Persii. Poznává učení bohyně 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.

CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

BARBARA woodová
VYVOLENÁ
CENA 289 Kč
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ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE

ELIZABETH HARAN
POD KARMÍNOVÝM NEBEM

ELIZABETH HARAN
ZA JASNÉ NOCI

Elizabeth Haran
Oheň v srdci

CENA 319 Kč

CENA 349 Kč

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 milovala už od dětství, a všechno se začne komplikovat.

jackie collins
smrtelné pokušení
CENA 129 Kč

CENA 329 Kč

CENA 349 Kč

LAURA WALDEN
NEFRITOVÉ SLZY
CENA 349 Kč

LAURA WALDEN
Zakázaná píseň
CENA 349 Kč

Meredith Appleyard
Zpřetrhané pouto
CENA 319 Kč

MEREDITH APPLEYARD
naděje v oblacích
CENA 319 Kč

Stella se snaží vést poklidný život na Novém
Zélandu. Ráda by také zapomněla na Olivera, po němž jí zůstala památka v podobě zraněného srdce a dcery Holly. Po letech života
v osamění konečně otevřela své srdce novému muži. Zároveň ale ohlásí svou návštěvu
Oliver a Stella má zlé tušení.
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t. e. nagy / s. moroney
BEZMOCNÁ
CENA 299 Kč

Hera Lind
TISÍC A JEDEN DEN

Hera Lind
Staneš se mou další ženou

Po nešťastném manželství se starším pilotem Falkem se Kathrin bezhlavě zamiluje do
Benda. Oddaně ho následuje do Íránu, kam
Bend odchází za prací. Nová kultura však nevítá 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.

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

CENA 319 Kč

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

SArAh FORSYTh
zotročená
CENA 249 Kč

Lisa Brönnimann,
Ulrike Renk
Ukradené dětství

CENA 199 Kč

CENA 289 Kč

Abigail Dean
Dívka A – Podle skutečné události
CENA 369 Kč

B. Koudelková / M. Bárta
útěk z africKÉHO PEKLA
CENA 249 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 postavit minulosti čelem. Jiná cesta neexistuje. Stejně
jako už nesmí existovat jméno, které mi dali – A.
Jmenuji se Alexandra a toto je můj příběh.

Caitlin Spencer
Nechte mě odejít
CENA 249 Kč
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BELETRIE

MELITA DENKOVÁ
TAJNÝ DENÍK BLANKY
Z VALOIS
CENA 169 Kč

Melita Denková
Královna Rejčka
CENA 299 Kč

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

Úžasné
příběhy
jedinečných
žen naší
historie

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 hledají nového krále, Eliška věří, že se jím stane
právě Jan. Ve hře o trůn však hrají roli jiné
zájmy než dívčí sny.

OLDŘIŠKA CIPROVÁ
DRAHOMÍRA
CENA 269 Kč

Oldřiška Ciprová
KATEŘINA Z PODĚBRAD

Oldřiška Ciprová
Vládkyně Vikingů

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

Mladičká Kateřina z Poděbrad je provdána za
uherského krále Matyáše Korvína. Její dvojče, saská vévodkyně Sidonie, jí závidí postavení královny, 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.

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 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
S CEJCHEM ĎÁBLA
CENA 239 Kč
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BELETRIE

HANA WHITTON
VRATISLAV

Hana Whitton
Sidonie Česká

CENA 289 Kč

CENA 289 Kč

HANA WHITTON
LUDMILA Z PODĚBRAD
CENA 289 Kč

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ
CENA 299 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
Karel IV.
CENA 269 Kč

eller
bests

Hana Whitton
Zdislava z Lemberka

HANA WHITTON
eliška přemyslovna

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

Hana Whitton
Anna Česká
CENA

HANA WHITTON
ANNA LUCEMBURSKÁ
CENA 279 Kč

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 šlechtu. Dokáže si získat i lásku temperamentního Richarda?

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA
CENA 279 Kč
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BELETRIE
zář

jaroslava
Černá

í

JAROSLAVA ČERNÁ
SOUDCE ČARODĚJNIC
CENA 289 Kč

Jaroslava Černá
DVĚ MARKÉTY
CENA 279 Kč

jaroslava černá
valdštejn
CENA 289 Kč

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

Jaroslava Černá se narodila
v Hranicích. Její tvůrčí zájem
osciluje mezi literární dráhou, na níž je velmi úspěšná,
a širokou oblastí duchovna.
Zajímá ji psychologie i sociologie, věnuje se také esoterice a historii.

JAROSLAVA ČERNÁ
KAT MYDLÁŘ

JAROSLAVA ČERNÁ
perchta z rožmberka

JAROSLAVA ČERNÁ
Vladislav II.

JAROSLAVA ČERNÁ
KRÁLOVNA ŽOFIE A VÁCLAV IV.

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

Jaroslava Černá
anežka a král
CENA 299 Kč

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

CENA 289 Kč

CENA 269 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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PETRA VERNEROVÁ
ZACHRAŇTE
KOCOURKA MÍŠU
CENA 169 Kč

OTILIE K. GREZLOVÁ
ŠTĚŇÁTKO A TEREZKA
CENA 149 Kč

ANTJE SZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ
CENA 199 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 napsat 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 –
Chyťte zloděje
CENA 199 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
říje
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Otilie K. Grezlová
Hledá se Flíček

Otilie K. Grezlová
Káťa a Beník
musí do psí školy

CENA 149 Kč

CENA 149 Kč

Otilie K. Grezlová
ŠTĚŇÁTKO ČIKO HLEDÁ DOMOV

OTILIE K. GREZLOVÁ
LUMPÍK ZACHRAŇUJE
CENA 169 Kč

list

o pa

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 výpravu zpět do útulku. Když je nalezen a vrácen majitelům, ani tehdy není Simonka nadšená. Co všechno
se ještě musí stát, aby si Čiko získal její náklonnost?

OTILIE K. GREZLOVÁ
NATÁLKA A KNOFLÍČEK
CENA 149 Kč

d

JANA HOCH
KRÁLOVSKÉ SRDCE
CENA 279 Kč

Julie Wald
TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ KLISNY – S VĚTREM
O ZÁVOD

Jana Hoch
KRÁLOVSKÝ SEN

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

Greta, coby obyčejná holka, není moc nadšená, když se o jejím vztahu s princem Edwardem 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 Edwardem a všudypřítomnými novináři drží nad
vodou, ale kdoví, na jak dlouho.

CENA 299 Kč

Julie Wald
Tajemství stříbrné klisny
CENA 249 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

42/

T. Polášková, N. Lázničková
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –
PŘÍBĚHY Z BESKYD A VALAŠSKA

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
pro malé princezny

jiří svoboda
Nejkrásnější pověsti
Z Moravského krasu a okolí

EDITA PLICKOVÁ
ŠKOLA KRESLENÍ

CENA 289 Kč

CENA

99 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, moravské a slezské hory, ba leckdy i nižší kopečky. Nechte se očarovat lesními žínkami, vyhýbejte se obávaným zbojníkům, prozkoumejte
podzemní říše permoníků…

CENA 169 Kč

CENA 289 Kč

jen calonita
léto, jak má být

JEN CALONITA
LÉTO NA TÁBOŘE

Bärbel Körzdörfer
Holky na WhatsAppu

JEN CALONITA
NEJLEPŠÍ PRÁZDNINY
NA SVĚTĚ

Petra Langová
PRÁZDNINY ZA TREST

Bärbel Körzdörfer
Holky na WhatsAppu –
stále online

CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

CENA 269 Kč

Jen Calonita
LETNÍ RIVALOVÉ
CENA 249 Kč

Kapela Perfect Storm doprovází na letní turné novou chlapeckou skupinu. Ta se proslavila hitem nápadně připomínajícím píseň, kterou kytarista Perfect 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?

CENA 229 Kč

CENA 229 Kč

CENA 289 Kč
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Petra Martišková
Tanec v srdci
CENA 269 Kč

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.

Petra Martišková
LETNÍ VZPLANUTÍ

Sedmnáctiletá Val právě končí druhý
ročník gymnázia a před ní jsou dva nejkrásnější 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 člověk to, co hledá, přímo před nosem…

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO V SÍTI
CENA 259 Kč

PETRA MARTIŠKOVÁ
ÚTĚK ZA LÁSKOU

Petra Martišková
LÉTO NA VODĚ

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO S FRAJEREM

PETRA MARTIŠKOVÁ
LÉTO NA MAXIMUM

CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

Petra Martišková
VŮNĚ LÉTA
CENA 279 Kč

Nesmělá Letty a svérázný Dam jsou nejlepší kamarádi. 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 navzájem dělají ze života peklo. Jenže od nenávisti bývá jen
krůček k lásce a tahle má nezaměnitelnou vůni léta...

CENA 249 Kč

CENA 249 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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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.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MUR LAFFERTY
MINECRAFT –
ZTRACENÝ DENÍK
CENA 299 Kč

Jason Fry
Minecraft – Výprava
CENA 329 Kč

45/

TRACEY BAPTISTE
Minecraft – BRÁNA
CENA 299 Kč

MATT FORBECK
MINECRAFT – VÁLEČNÍCI
CENA 319 Kč

MINECRAFT
Přes 200
milionů
knih
prodaných
po celém
světě
Catherynne M. Valente
Minecraft – Vetřelci

C. B. Lee
MINECRAFT – ZAPOMENUTÝ SVĚT

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

Noční návštěva staveniště vynese Jakeovi,
Tankovi a Emily 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.

CENA 299 Kč

CENA 349 Kč

MAX BROOKS
MINECRAFT – OSTROV
CENA 319 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

46/
me

čuje

oru

dop

TARAN MATHARU
UČEDNÍK a pyramida orků
CENA 289 Kč

Taran
Matharu
Pochází z Londýna. Po absolvování obchodní akademie 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
UČEDNÍK
CENA 289 Kč

Než mu schopnost přivolávat démony obrátila život naruby, byl Fletcher jen kovářským učedníkem. Nyní se má stát válečným
mágem a bojovat s divokými orky, ohrožujícími jeho vlast. Jenže po moci touží i falešní šlechticové a připravují zradu. Osud
císařství leží ve Fletcherových rukou a jeho
jediným pomocníkem je démon Ignatio…

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNÝ MÁG
CENA 289 Kč

NICOLE CONWAY
LETOPISY DRAČÍCH JEZDCŮ
CENA 269 Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK –
DENÍK INVOKÁTORA
CENA 299 Kč

Taran Matharu
Učedník – Zjevení démona
CENA 289 Kč

Heather L. Reid
dřív, než tě uspí démoni
CENA 289 Kč

TARAN MATHARU
VYVOLENÝ
CENA 299 Kč

GABRIELA HOUSTON
STRIGA
CENA

289 Kč

Kristen Ciccarelli
Iskari – Dcera Noci
CENA 319 Kč

KRISTEN CICCARELLI
iskari –
uvězněná královna
CENA 289 Kč

VELETRŽNÍ PROGRAM

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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